
A világméretû pénz-
ügyi válság hatását az
emberek már a saját
bõrükön is érzékelik. A
gyárak közül több
csökkentette, vagy ép-
pen szünetelteti a ter-
melést, a dolgozókat
jobb esetben kény-
szerszabadságra kül-
dik, rosszabb helyzet-
ben megszüntetik a
munkaviszonyukat.
Mérséklõdik a keres-
let, visszaesik a fogyasztás, nehezebb
hitelhez jutni, elmaradhatnak a fej-
lesztések. 

A gazdaság megerõsítése szem-
pontjából az is fontos lenne, hogy az
európai uniós pénzügyi támogatás-
sal megvalósuló beruházásoknál az
elõírások szigorú betartása mellett
elsõsorban a helyi jelentkezõk kap-
janak munkát. Ebben a pályázatokat
kiíróknak, valamint a nyertes ön-
kormányzatoknak és szervezetek-
nek egyaránt megvan a maguk fe-
lelõssége – nyilatkozta a Szerencsi
Híreknek adott interjúban Szilágyi-
né Baán Anna (fotónkon), a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara titkára.

– Milyen folyamatok jellemzik
napjainkban Borsod-Abaúj-Zemp -
lén megye gazdaságát? 

– Az elmúlt egy-két évben kedvezõ
tendenciákat tapasztaltunk ezen a te-
rületen. A helyi gazdaság növekedése
2006-ban az elõzõ évek eredményeit
és az országos átlagot egyaránt meg-
haladta. Az adatok azt jelezték, hogy
a 60-70 százalékos teljesítménymu-
tatók végre elkezdenek felzárkózni
a hazai középmezõnyhöz. Tavaly saj-
nos már nem volt ennyire kedvezô

a kép, hiszen a fejlõdés
üteme csökkent, de még
mindig pozitív elõjelû
maradt. Az eredmény
azonban alapvetõen né-
hány nagyvállalathoz
kapcsolódott, nem pe-
dig a nagyszámú kis- és
középvállalkozásokhoz.
Az õ esetükben ugyan-
is csökkent az árbevétel
és az export, a körükben
összességében 15 milli-
árd forinttal mérsék -

lõdött a beruházásra és fejlesztésre
jutó összeg. Ez pedig komoly veszélyt
rejt magában, hiszen ez a pénz ön-
részül, elõfinanszírozásul szolgál-
hatna a megjelenõ fejlesztési célú pá-
lyázatokhoz. A gazdasági világválság
Magyarországon is komoly gondo-
kat okoz. A legsúlyosabban azokat
a térségeket érinti, ahol tõkehiány jel-
lemzõ és alacsony az emberek biz-
tonságérzete. Borsod-Abaúj-Zemp lén
megye sajnos ide sorolható. A na-
pokban olyan vállalkozók is el-
kezdtek a kedvezõ feltételrendszerû
Széchenyi-kártya iránt érdeklõdni,
akik korábban büszkék voltak arra,
hogy soha nem volt hitelük. Most
azonban attól tartanak, hogy likvi-
ditási problémákkal kell majd szem-
benézniük és törekednek a bizton-
ságra. A helyzet súlyosságát mutat-
ják a napokban bejelentett kor-
mányzati intézkedések: a régóta ter-
vezett mikrohitel-program elindítása,
a nyertes pályázóktól elvárt növe-
kedési ütem mérséklése, valamint a
leghátrányosabb helyzetû kistérsé-
gekben a jogosultságot kizáró árbe-
vétel-csökkenési küszöb 5%-ról 25%-
ra emelése. A másik nagyon fontos
lépés a mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknak meghirdetett Tõke Unió
Program, amely jövõ januártól egy-
ablakos ügyintézéssel biztosítana
tõkét, hitelt és európai uniós forrá-
sokat is bevonó komplex pénzügyi
szolgáltatást. Erre szükség is lesz, mert
rendkívül tõkehiányosak a vállalko-
zások, ami miatt félõ, hogy elesné-
nek a pályázati lehetõségektõl. Aki
pedig kimarad, az lemarad. A gaz-
daság megerõsítése szempontjából az
is fontos lenne, hogy az uniós pénz-
ügyi támogatással megvalósuló be-
ruházásoknál az elõírások szigorú be-
tartása mellett elsõsorban a helyi je-
lentkezõk kapjanak munkát. Ebben
a pályázatokat kiíróknak, valamint a
nyertes önkormányzatoknak és szer-
vezeteknek egyaránt megvan a ma-
guk felelõssége. A kamara számítá-
sai szerint az elmúlt idõszakban
évente mintegy százmilliárd forint ke-
rült ki a megyébõl amiatt, hogy külsõ
cégek nyerték el a megbízásokat, sok-
szor indokolatlanul elõírt feltételek
miatt. Ha erre nem figyelünk, akkor
az itteni társaságok elszegényednek,
tönkremennek, csökken a foglal-
koztatottság és kisebb lesz a vásár-
lóerõ. Ez pedig visszahat az egész
gazdaságra. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Munkában az ÁNTSZ laboratóriumában.

Az influenzavírusra a változé-
konyság a jellemzõ, ezért az Egész-
ségügyi Világszervezet minden év ta-
vaszán meghatározza az adott év
õszén kezdõdõ szezonra érvényes vé-
dõoltás összetételét. A vakcina kifej-
lesztésénél eddig csak egy, maximum
két vírustörzs cseréjére volt szükség,

az idén azonban mind a három ösz-
szetevõn változtatni kellett. Az új ol-
tóanyag már a patikákba került, amit
75 százalékos társadalombiztosítási
támogatással írhat fel a háziorvos.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
a felnõttek részére 88 ezer adag té-
rítésmentes influenza elleni oltó-

anyag áll rendel-
kezésre – tájékoz-
tatta lapunkat az
ÁNTSZ Észak-ma-
gyarországi Regio-
nális Intézetének
közegészségügyi-
járványügyi fel-
ügyelõje. Sándor Judit (fotónkon)
felhívta a figyelmet arra, hogy a gyer-
mekek részére hathónapos kor felett
javasolt vakcinából 1920 adag ér-
kezett. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

VÉDÔOLTÁSSAL 
A GYILKOS VÍRUS ELLEN

A Bocskai gimnáziumban október
22-én, a hét utolsó tanítási napján
emlékeztek meg a több mint fél év-
századdal ezelõtti eseményekrõl. Az
intézmény aulájában felsorakozott di-
ákok elõtt Sándor Bence középisko-
lai tanár szólt az 1956-os események
történelmi jelentõségérõl, napjaink-
ban is érvényes tanulságairól. A di-
ákok az intézmény hagyományaihoz

méltó mûsorral emlékeztek a forra-
dalomra és szabadságharcra. Az
énekkari számok és versek mellett

táncprodukciók és a kivetítõn meg-
jelenõ korabeli fotók emlékeztettek
az egykori hõsökre. 

A városi ünnepi események sorát ok-
tóber 23-án délután a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen a létesítmény név-
adója emléktáblájának a koszorúzá-
sa nyitotta meg. Kormos Sándor, a vá-
rosi sportegyesület elnöke beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a sza-
badság éveiben csökkent az érdekl-
õdés hazánkban az elõdök dicsõ tet-
teit méltató megemlékezések, külö-
nösen 1848 és 1956 évfordulóinak
megünneplése iránt. Pedig a korabe-
li történelmi események hatásait a ma
élõ generációk is érezhetik. Kormos
Sándor a jelenlévõ fiataloktól azt kér-
te, hogy legyenek toleránsak társaik-
kal és a szomszéd népekkel. Ne a ha-
talmat keressék, hanem azt, hogy mi-
ként tudnak az ország sorsán elõbbre
lendíteni. Szerencs ‘56-os mártírjának,
ifjabb Tatay Zoltánnak az önzetlen ál-
dozata mindenki számára példaként
szolgál. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A HÕS FORRADALMÁROK DICSÔ TETTEI
Ünnepi megemlékezésekkel,

koszorúzásokkal tisztelegtek a
szerencsiek az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc ötven-
kettedik évfordulóján.

Egészségügyi szakemberek szerint minden idõk egyik legveszélye-
sebb influenzavírusa közelít Magyarország felé. A kórokozóval szem-
ben hatásos lehet a védõoltás, aminek a beadását már októberben meg-
kezdték a háziorvosok. 

Az emlékezõk lerótták kegyeletüket a fiatalon hõsi halált halt Tatay
Zoltán sírjánál.

HELYI VÁLLALKOZÓKKAL 
A GAZDASÁG ERÕSÍTÉSÉÉRT
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A beszédet követõen a sporttelep

épületének falán tavaly elhelyezett
márványtáblánál az önkormányzat, a
sportegyesület, a város középfokú ok-
tatási intézményei, valamint az egész-
ségügyi és szociális intézet
képviselõi helyezték el a
koszorúikat. 

Ezt követõen ifjabb Ta-
tay Zoltánnak a reformá-
tus temetõben lévõ sírjá-
hoz vonultak az ünneplõk,
ahol a hõsi halált halt ál-
latorvostan-hallgatóról
Gazdófné Tóth Mária em-
lékezett meg. Hol húzódik
meg a határ a történelmi
helyzetben a helytállás és
a hõsiesség között? – tette fel a kérdést
a Szerencsi Általános Iskola tanára, aki
szerint hõsnek nem születik az ember,
de a jellem és az események találko-
zásából keletkezhet a szikra és a tûz.
Ha forradalomról beszélünk, fellelke-
sült, õszinte, tiszta érzésû fiatalokra gon-
dolunk, mint hajdan 1848-ban a már-
ciusi ifjak voltak – emelte ki a peda-
gógus. 1956-ban is õk mertek csele-
kedni és elõször váltak a lövöldözések
áldozatává. Közöttük volt a szerencsi
Tatay Zoltán is, aki harmadéves állat-
orvostan-hallgatóként Budapesten fehér
köpenyét felöltve életeket indult men-
teni október 23-án. A 32-esek terén má-
sok segítése során érték a végzetes lö-
vések. Szerette Hamletet… Érdekes a
párhuzam – hívta fel a jelenlévõk fi-
gyelmét Gazdófné Tóth Mária. A Sha-
kespeare-i darabban a királyfit megöl-
te az udvari ármány. Vérében feküdt a
gonoszok elõtt, mint a mi Hamletünk
a 32-esek terén. 

A virágok elhelyezése után az ün-
neplõk a Jókai utcában lévõ emlék-
táblához vonultak, majd a Kossuth té-
ren az 56-os emlékoszlopnál az ön-
kormányzat, intézmények, pártok és ci-
vil szervezetek képviselõi elhelyezték
koszorúikat. 

Az ünnepség a cukorgyári körforgó
szomszédságában két esztendeje fel-
avatott Nagy Imre-mellszobornál foly-
tatódott. A jelenlévõk a Fanfár Ifjúsági
Fúvószenekar kíséretével énekelték el
a Himnuszt, majd a Bocskai gimnázi-
um három diákjának a tolmácsolásá-
ban hangzottak el szavalatok. Az 56-
os forradalom mártírhalált halt mi-

niszterelnöke szobrának talpazatánál a
megemlékezõk koszorúkat és virágokat
helyeztek el. 

Az október 23-ai megemlékezés be-
fejezéseként a Rákóczi-várban Fábián
Ottóné (fotónkon) mondott ünnepi be-

szédet. Az általános isko-
lai igazgató felidézte, hogy
a második világháború
után az ígért földi paradi-
csom helyett zsarnokság
köszöntött a magyar nép-
re. Az emberek 1956-ban
az életüket megrontó el-
nyomástól akartak szaba-
dulni, amiben élen járt az
ifjúság. 

Ott voltak a fiatalok
mindenhol, ahol a forra-

dalom nagy eseményei zajlottak –
emelte ki az igazgató. – Az egyete-
meken, ahol a szervezkedés elindult,
a Bem-szobornál, ahol elõször jelent
meg a lyukas zászló, jelezve, hogy elég
volt a zsarnoki rendszerbõl. A Parla-
ment elõtt, a Sztálin-szobor ledönté-
sénél és a rádiónál, ahol a fegyverte-
len tömegbe lõtt a bátorságát vesztett
hatalom. Ott voltak a megalakuló
fegyveres csoportokban és vállalták a
kezdettõl fogva egyenlõtlen és re-
ménytelen harcot az idõközben meg-

jelent szovjet páncélosok ellen. Nem
azért – tette hozzá Fábián Ottóné – mert
hõsök akartak lenni, csak élni szeret-
tek volna. Normálisan, emberhez mél-
tóan, szabadon.

A Szerencsi Általános Iskola tanuló-
ifjúsága színvonalas mûsorral készült
az évfordulóra. A diákok versekkel,
énekkel, zenével és táncokkal eleve-
nítették fel a forradalom eseményeit, a
szabadságharc dicsõ pillanatait és a
megtorlás szörnyû idõ szakát. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szolgáltatóknak is kevesebb

munkájuk lesz, ha elszegényedik a
lakosság. 

– A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében mûködõ vállalkozások meg-
tanultak pályázni. 

– Bizonyos vagyok benne, hogy
megfelelõ feltételrendszer mellett az
itteni cégek az elkövetkezõ id-
õszakban is igényelnek majd támo-
gatásokat a tervezett beruházásaik-
hoz. A jelenlegi körülmények azon-
ban mindenkit nagyobb megfontolt-
ságra késztetnek, ami miatt érezhetõ
lesz a kivárás. Ezen kell átlendíteni
õket tanácsadói és tõkeprogramok-
kal, nehogy oda vezessen a bizony-
talanság és a félelemérzet, hogy a
gazdálkodók kihasználatlanul hagy-
ják a kínálkozó lehetõségeket.  

– Kellõ tõke hiányában vállalha-
tó-e a hitelfelvétel kockázata?

– A vállalkozás mindig kockázat-
tal jár. Itt az a kérdés, hogy ki meny-
nyire tudja felmérni ennek a mérté-
két. Amikor kiszámíthatatlan a gaz-
dasági környezet, ez bizony elég ne-
héz! Nem hagyható figyelmen kívül
az inflációnak és az árfolyamválto-
zásnak az árbevételekre gyakorolt
pozitív, vagy negatív hatása, ame-
lyek önmagukban elegendõek le-
hetnek az elõírt növekedés teljesí-
tésére vagy annak megakadályozá-
sára.  Mindezek ellenére a vállal-
kozásoknak – ha nem is pontosan –
valamennyire elõre kell látniuk a pi-
aci lehe tõ ségeiket. Az itteni cégek
többsége belföldre, legfeljebb a
szomszédos országba termel. Éppen
ezért sokat segíthet rajtuk az, ha a
fogyasztók elõnyben részesítik hely-
ben gyártott áruféleségeiket. Ennek
az érdekében hirdettük meg a Vedd
és védd! programot, ami reménye-

ink szerint a közelgõ ünnepek elõtt
érezteti majd a hatását. Gondolok itt
például arra is, hogy a cégek más
borok helyett tokajit adnak aján-
dékba, vagy éppen a porcelánok kö-
zül elõnyben részesítik azokat, ame-
lyek Hollóházán készültek. A jövõ
szempontjából meghatározó jelen -
tõ ségû a diplomások itt-tartása, olyan
munkahelyek létesítése, ahol a ma-
gasan képzett dolgozók megtalálják
a számításaikat. Abban a térségben,
ahol sok ilyen jól fizetett fiatal szak-
ember van, egészen másként mûkö-
dik a gazdaság, mint ahol többsé-
gében idõs, szegény ember él, akik-
nek pénzük és igényük sincs a ma-
gasabb életszínvonalra. 

– Milyen kockázatot jelent Borsod-
Abaúj-Zemplén megye számára nap-
jaink pénzügyi válsága? 

– Hazánkat egy svájci elemzés a
nyolcadik helyre teszi Kelet-Euró-

pában, világviszonylatban történõ
összehasonlításban Dél-Afrika van
közvetlenül mögöttünk. Észtország,
Lettország, Bulgária és Románia
egyaránt elõttünk sorakozik a koc-
kázat tekintetében. Sebezhetõ az or-
szág, amin belül a tíz leghátrányo-
sabb helyzetû kistérséggel rendel-
kezõ Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye gazdasági ereje különösen ala-
csony, ami tovább nehezíti a hely-
zetet. Itt az általános szegénység mi-
att a megélhetés válik egyre nehe-
zebbé, a részvények tôzsdei moz-
gása nem sokakat érint közvetlenül.
A devizapiaci változások elsõ sorban
azoknak okoznak gondot, akik im-
port nyersanyagot dolgoznak fel.
Ugyanakkor a helyi vásárlóerõ csök-
kenése és fõként a bizonytalanság a
gazdasági élet minden szereplõjét
hátrányosan érinti. 

Sárkány László

HELYI VÁLLALKOZÓKKAL A GAZDASÁG ERÕSÍTÉSÉÉRT

Az Afrikai–Magyar Egyesület ven-
dégeként Szerencsen járt Vujity
Tvrtko. Az ismert televíziós riporter
az idén nyáron Szomáliából kime-
nekített, magyar apától származó
Németh Szamira Szerencsen tar-
tózkodó két testvéréhez érkezett lá-
togatóba. 

Az eseményen Vujity Tvrtko is-
mertette, hogy az 1938-ban Har-
kányban született Németh Lajost és
két fiát három esztendeje ölték meg
a szomáliai polgárháborúban. A fér-
fi többi gyermeke közül elsõként Sza-
mirára bukkantak rá, akinek igye-
keznek a többi testvérét is Magyar-
országra, az itt élõ rokonaikhoz me-
nekíteni. Ebbõl a nehéz munkából a
szerencsi Balogh Sándor elnök által
irányított Afrikai–Magyar Egyesület is
kiveszi a részét, civil szervezetként
segítve a kenyai menekülttáborokban

tengõdõ, magyarországi kapcsolattal
rendelkezõ családok újraegyesítését. 

Vujity Tvrtko ez alkalommal az ere-
detileg Luigi-nak hívott, de most
Németh Lajos nevet viselõ fiúnak
adta át a magyar állampolgárságot hi-
vatalosan igazoló okmányokat, ami
könnyeket csalt Szamira sok vi-
szontagságot megélt testvérének a
szemébe. 

A televíziós riporter szerencsi prog-
ramja ezzel nem ért véget. A helyi
Bocskai gimnáziumban rendkívüli
társadalomismeret óra keretében osz-
totta meg a diákokkal riportkészítés
közben a világ különbözõ országai -
ban szerzett élményeit. Mint mond-
ta, a magyar fiatalok nem is tudják,
hogy milyen jó körülmények között
élhetnek akkor, amikor emberek
százmilliói nyomorúságban, dikta-
túrák áldozataiként tengetik min-
dennapjaikat. 

VUJITY TVRTKO 
SZERENCSEN 

A fotón balról: Vujity Tvrtko, Balogh Sándor és az ifjabb Németh
Lajos.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom, valamint a Magyar Gárda tar-
tott megemlékezést október 5-én
Szerencsen. Az 1849-ben kivégzett
tizenhárom aradi vértanú tiszteleté-
re rendezett eseményen Magyari
László szavalata után Kontra László
és Sármássy Mariann verseit köve-
tõen az ifjúság képviseletében Har-
sányi Csilla adta elô Juhász Gyula:
Vértanúk címû költeményét. 

Lipusz Zsolt történész beszédében
azt hangsúlyozta, hogy a 159 évvel
ezelõtt kivégzett politikusok és vitéz

katonatisztek olyan hõsök voltak, akik
rászolgáltak az utókor tiszteletére,
megbecsülésére. A nyíregyházi Job-
bik alelnöke szerint, ha végigtanul-
mányozzuk a mártírok névsorát, ki-
derül, hogy csupa nagyszerû ember
áldozta életét a magyar és a világ-
szabadságért. A megemlékezés utol-
só perceiben a jelenlévõk koszorút he-
lyeztek el az 1848/49-es hõsök tisz-
teletére állított emlékmû talapzatánál.

Az aradi vértanúk halálának 159. év-
fordulója tiszteletére rendeztek ün-
nepséget október 6-án Szerencsen. Dé-

lelõtt a Bocskai gimnázium diákjai ele-
venítették fel a dicsõséges szabad-
ságharc leverése utáni megtorlás szé-
gyenletes eseményét, a tábornokok és
katonatisztek kivégzésének körülmé-
nyeit, majd a tanulóifjúság és a pe-
dagógusok közösen énekelték el a him-
nuszt. A délutáni városi ünnepség
elsõ helyszíne a Kossuth tér volt, ahol
az emlékoszlop és a fejfák mellett Tóth
László mondott beszédet. A római ka-
tolikus kanonok kiemelte, hogy
1848/49 hõsei életüket áldozták azért,
hogy fennmaradhasson a magyarság
a Kárpát-medencében. A ma élõ nem-
zedékek csak úgy emlékezhetnek meg
méltó módon a dicsõ elõdökrõl, ha ön-
maguk is szerepet vállalnak az ország
és a szûkebb pátria felvirágoztatásá-
ban. Az aradi tizenhármak közül töb-
ben más nemzet fiai voltak, de a sza-
badságért folytatott küzdelemben va-
lamennyien igaz magyarrá váltak – tet-
te hozzá a plébános. A Szerencsi Ál-
talános Iskola diákjainak mûsora után
az önkormányzat, az intézmények,
pártok és társadalmi szervezetek kép-
viselõi elhelyezték koszorúikat az em-
lékmûnél. Az október 6-ai ünnepi
program az Arad utcában található em-
léktáblánál koszorúzással zárult Sze-
rencsen.

TISZTELGÉS A KOPJAFÁKNÁL

Tóth László római katolikus kanonok idézte fel a vértanúk alakját. 

A HÕS FORRADALMÁROK DICSÔ TETTEI

Az Europart Ifjúsági Találkozó im-
már ötéves múltra tekint vissza. 2003-
ban a luxemburgi Hesperange, a né-
metországi Malchin és Szerencs test-
vérvárosok évenkénti közös programok
rendszeres megszervezésérõl döntöt-
tek. Az események a települések fia-
taljainak kulturális együttmûködésére
irányulnak. A legutóbbi találkozó 2008
júniusában városunkban volt, a ren-
dezvénysorozat pénzügyi hátterét je-
lentõs részben az Európai Bizottság
brüsszeli központjában benyújtott si-
keres pályázat biztosította.

Jövõre Malchin ad majd otthont az
ifjúsági delegációk számára szervezett

programoknak. A hagyományoknak
megfelelõen a találkozó elõkészítése
már megkezdõdött: a németországi test-
vérváros „semleges” területként Drez-
dát jelölte meg a testvérvárosi konfe-
rencia helyszínéül. Az október 9–11.
között megtartott egyeztetõ tárgyaláson
körvonalazódott a jövõ év június 11–
14. közötti rendezvény jellege és a
résztvevõk köre. A három érintett test-
vérvárost képviselõ polgármesterek –
Marie-Thérése Ganteinbein, Rónavöl-
gyi Endréné, Jörg Lange –  és oktatási
szakemberek megállapodtak a talál-
kozó napi programjainak és kulturális
eseményeinek részleteirõl. A rendez-

vénysorozaton a városokat néptánc-
csoportok és zenei tanulmányokat
folytató tehetséges fiatalok képviselik,
emellett a németet oktató pedagógu-
soknak mini nyelvészeti konferencia
kerül megrendezésre. 

A 2009-ben megrendezendõ Euro-
part találkozó sikerének reményeink
szerint záloga a tény, hogy a kultúra
közös nyelv a különbözõ országok ál-
lampolgárainak találkozásakor. A prog-
ram a jövõ felnõtt generációinak le-
hetõséget nyújt baráti kapcsolatok ki-
építésére és európai polgárként történõ
együttgondolkodásra.

Bodnárné Göndör Magdolna

EUROPART JÖVÕRE MALCHINBAN 
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MI A VÉLEMÉNYE AZ IDÕSEK
HÓNAPJA PROGRAMJAIRÓL?
Fürjész Bertalanné:
– A gondozási központ klubjának vagyok tagja
és az elmúlt idõszakban valamennyi idõsnapi ese-
ményen igyekeztem részt venni. Az idén minden
korábbinál több, színvonalas program közül vá-
logathattam. Debreceni vendégeink vidám, mó-
kás elõadással leptek meg bennünket. Hasznos
volt az egészséges táplálkozásról szóló tájékoz-
tató. A város valamennyi idõsek klubjának tag-
jaival közös vacsorán is részt vehettünk a Rákóczi
iskolában. Számomra a legkedvesebb mégis a szel-
lemi vetélkedõ volt, ahol a zsûri végül nem hirdetett gyõztest, hiszen
valamennyi résztvevõ nyertesnek bizonyult. 

Galgóczi Ferencné:
– Az ondi idõsek klubjába október 13-án meg-
tartott program belopta magát a jelenlévõk szí-
vébe. Az érdeklõdõk megtöltötték a helyiséget,
ahol a köszöntõ után a helyi óvodások és isko-
lások mûsorszámokkal kedveskedtek a közösség
tagjainak. Volt meglepetés-torta és ajándék, ami
mindenkinek jól esett. A városi programon is részt
vettem érdeklõdõként és szereplõként egyaránt.
Ez fontos számomra, mert mint ahogy azt egy ver-
semben is megfogalmaztam: Boldog az ember,

aki fényt fénytelen szemekbe visszalobbant, és fáradt arcokra mosolyt
varázsolhat. 

Szilágyi Ferencné:
– Nagyon köszönjük a város képviselõ-testületé-
nek, hogy a szerencsi fecskési idõsek klubjának
tagjaira is gondoltak az idén. Ezt az odafigyelést
azóta tapasztaljuk, amióta Rónavölgyi Endréné a
polgármester és Bíró István a körzetünk képvi-
selõje. 
Mindezeknek köszönhetõen egyre több progra-
mot szerveznek nekünk is, és a klub taglétszáma
is megnövekedett az utóbbi idõszakban. 
Azt gondolom, hogy az idei idõsek hete programjai
mindannyiunknak sok örömet szereztek. Szükség volt néhány órára ki-
lépni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vidám társaságban tölteni az idõt.
Igyekeztünk részt venni a legtöbb eseményen és valóban csak köszö-
nettel tartozunk mindenkinek, aki részt vett a szervezésben. 

Kecskés Jánosné:
– Azt hiszem, hogy a társaim nevében is el-
mondhatom, hogy örömmel fogadtuk az idei prog-
ramokat. Az elmúlt években már megszoktuk,
hogy a szerencsi idõsek otthona rendezvényso-
rozattal emlékezik meg az idõsek hónapjáról, ez-
által pedig rólunk, nyugdíjasokról. Ha tehetem,
én magam is részese vagyok az eseményeknek.
Az idén a jótékonysági esten szavaltam el egy
Reményik Sándor-verset. Gyermekkorom óta
mindig szerettem szerepelni, ha tehetem, most,

idõs fejjel is szívesen lépek fel egy-egy mûsorszámmal. 

Az elkövetkezõ két évben továb-
bi európai uniós pénzügyi forrás se-
gíti majd a pályázni szándékozó ön-
kormányzatokat, vállalkozásokat
és civil szervezeteket az Észak-ma-
gyarországi régióban. A 2009–
2010-es évekre szóló akciótervek
társadalmi egyeztetése október 21-
én szakmai fórummal kezdõdött a
miskolci Régióházban.

A kormány megtárgyalta és tár-
sadalmi vitára bocsátotta az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Opera-
tív Programjainak 2009-2010-es
évekre vonatkozó akcióterveit. Az
Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség által elkészített
tervezet a vállalkozások verseny-
képességének a fokozását és a mun-
kahelyteremtés feltételeinek érdemi
javítását helyezi elõtérbe. Kiemelt
hangsúllyal jelenik meg a közleke-
dés feltételeinek a javítása, a humán
erõforrások fejlesztése, a szálláshe-
lyek bõvítése, a turisztikai attrakci-
ók támogatása. Szabó György, az
Észak-magyarországi Regionális Fej-

lesztési Tanács elnöke sajtótájé-
koztatóján hangsúlyozta, hogy a
2007–2008-as évek tapasztalatai
alapján gyorsítani szükséges a dön-
téseket, ennek érdekében javasolják
az egyfordulós pályázatok kiírását.
A kis-, közép- és mikrovállalkozá-
sok versenyképességének a foko-
zására 15 milliárd forint átcsopor-
tosítására tesznek javaslatot a régi-
óban. Ebbõl az összegbõl a fejlesz-
tésekkel pénzügyi forrásokhoz jut-
hatna például az építõipar és hoz-
zájárulnának a meglévõ munkahe-

lyek megõrzéséhez is. Az akcióter-
vek – amelyek elérhetõk a www.nor-
da.hu internetes címen – végleges,
a kormány elé kerülõ változatának
az elkészítéséhez várják az önkor-
mányzatok, társadalmi, szakmai
szervezetek, a civil szféra észrevé-
teleit. A tapasztalatokat az idén no-
vemberben összegzi a fejlesztési ta-
nács, majd ezután decemberben
dönt a kormány a tíz regionális ope-
ratív programról. Az elsõ pályázati
kiírások 2009 elsõ negyedévében je-
lennek meg.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 
AZ AKCIÓTERVEKRÕL

Tizenötmilliárd forint értékû tu-
risztikai fejlesztés valósulhat meg pá-
lyázati támogatással Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád me-
gyékben. A beruházások között
gyógy- és termálfürdõ-fejlesztések,
várrekonstrukciók és új idegenfor-
galmi attrakciók létrehozása egya-
ránt szerepel. 

Az Észak-magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács javaslatának
a figyelembevételével összesen több
mint nyolcmilliárd forint odaítélé-
sérõl hozott döntést a Regionális
Operatív Programok Irányító Ható-
sága. A tervezett nagyértékû beru-
házások magas száma miatt az ere-
detileg rendelkezésre álló 6,5 mil-
liárd forintos keretösszeget az el-
következõ két év pénzügyi forrásá-
nak a terhére 1,6 milliárd forinttal
megemelték – hangzott el az októ-
ber 17-én Miskolcon a Régióházban
megtartott sajtótájékoztatón. Szabó
György, a regionális fejlesztési ta-
nács elnöke bejelentette: a kedvezõ
döntésnek köszönhetõen összesen

25 pályázó jut támogatáshoz, akik-
nek a vállalásai között 283 új mun-
kahely teremtésére és 2015-ig a lá-
togatók számának 2,2 millióval tör-
ténõ megnövelése szerepel. A pá-
lyázati forrásból 500-500 millió fo-
rinttal segítik többek között a mis-
kolctapolcai, mezõkövesdi és a ti-
szaújvárosi termálfürdõk fejleszté-
sét, ugyanekkora összeg jut Sátor -
aljaújhelyen a Magas-hegyen tu-
risztikai és idegenforgalmi centrum
kialakítására. Támogatják az egri,
egerszalóki és sárospataki gyógy- és
wellnessturizmus lehetõségeinek
bõvítését.    

Az érintett települések közül a Sze-
rencshez legközelebb esõ Boldog -
kõváralja két programmal is ked-
vezményezett. Egy magáncég több
mint 45 millió forintos támogatással
gyümölcspálinka-látogatócentrumot
létesíthet. A község önkormányzata
pedig csaknem 134 millió forint eu-
rópai uniós pénzt használhat fel
Boldogkõ várának további rekonst-
rukciójára, a turisztikai vonzerõ nö-
velésére. 

VÁRREKONSTRUKCIÓ 
ÉS WELLNESSTURIZMUS

BÁL AZ 1-ES KÖRZETBEN. A „Mi
Körzetünkért” Alapítvány 2008. no-
vember 8-án jótékonysági batyusbált
szervez a szerencsi Sörházban. A
 talp alávalót Fekete Zoltán, az ala-
pítvány zenésze húzza, mûsort a
Hangya-Boy társulat ad. Minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várnak.
A jegyek ára 2500 Ft/fõ.

ELADÓ INGATLAN. Szerencs Vá-
ros Önkormányzata nyilvánosan
meghirdeti eladásra a tulajdonában
lévõ Rákóczi u. 112. szám alatti
(helyrajzi száma: 1569/A/6) társas-
házi lakást. Az ingatlan jellege: tár-
sasházi lakás; alapterülete: 46 m2;
szobaszáma: 1 szoba; komfortfoko-
zata: komfortos; kikiáltási ára (teljes
forgalmi érték): 3 680 000 Ft. 

A versenytárgyalás helye: dr. Gál-
né dr. Ugrai Edit ügyvéd / ügyvédi
iroda, 3900 Szerencs, Árpád  u. 11.,
tel.: 47/561-555, mint az elidegení-
téssel megbízott; ideje: 2008. no-
vember 6., 9 óra. A pályázat részle-
tes feltételei megtekinthetõk a pol-
gármesteri hivatal hirdetõtábláján.

LEVEGÕMINÕSÉG ÉS ÁLLÁSKE-
RESÕK. Koordinációs bizottsági ülést
tartott október 8-án az Egészséges Vá-
rosok Szerencsi Szervezete. A ta-
nácskozás résztvevõi a WHO kér-
dõívére adott válaszokat ismertették.
Az Egészségügyi Világszervezet ál-
tal kért adatokból többek között ki-
derült, hogy Szerencsen a halálozá-
si okok között az országos statiszti-
kákkal egyezõen a keringési, a da-
ganatos és az emésztõrendszeri meg-
betegedések állnak az elsõ helyen.
A városban a vízminõség megfelelõ,
a levegõ tisztasága jó, aminek a
szennyezettsége a cukorgyár bezá-
rásának következtében tovább csök-
ken. A tanácskozáson elhangzott,
hogy az elmúlt egy esztendõben 8,33
százalékról 7,78 százalékra csökkent
az álláskeresõk száma Szerencsen,
ami a cukorgyár – mint nagy foglal-
koztató – megszûnésének tükrében
meglepetésként szolgált. 

DAJKÁKAT KERESNEK. A Szeren-
csi Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Óvoda és
Bölcsõde a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A – alapján pályázatot hirdet két
fõ dajka munkakör betöltésére. Fog-
lalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pályázati feltételek: 8 általános isko-
lai végzettség. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások: öné-
letrajz, erkölcsi bizonyítvány. A pá-
lyázat benyújtásának határideje:
2008. december 1. A pályázatok be-
nyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Szerencsi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, Óvoda és Bölcsõde címé-
re történõ megküldésével (3900 Sze-
rencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 107/2008, valamint a
munkakör megnevezését: dajka. A
pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 15. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Hitelügyin-
tézõ (Szerencs), hentes (Szerencs),
pék (Szerencs), autó-értékesítõ (Sze-
rencs), CO-hegesztõ (Szerencs), szer-
kezeti lakatos (Szerencs), gépjármû -
szerelõ (Szerencs), lakatos (Szerencs),
autószerelõ (Szerencs), hegesztõ
(Szerencs), vízvezeték-szerelõ (Sze-
rencs), pultos-kiszolgáló (Szerencs),
napilap-kézbesítõ (Szerencs), mûa-
nyagablak-beszerelõ (Szerencs), fu-
varszervezõ (Bekecs), ács-állványo-

zó (Legyesbénye), élelmiszer eladó
(Legyesbénye), te tõ fedõ-bádogos (Le-
gyesbénye), élelmiszerbolti eladó
(Mezõzombor), hús- és hentesáru el-
adó (Tiszalúc). 

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

VÍZCSERE ÉS KARBANTARTÁS.
Mûszaki karbantartás és vízcsere
miatt október 27. – november 3. kö-
zött zárva tart a Városi Tanuszoda.
A Szerencsi Fürdõ és Wellnessház
ugyanezen okból november 4–9.
között nem látogatható. A létesítmény
mindenszentekkor, vagyis november
1-jén is zárva lesz. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.  A sze-
rencsi Bocskai István Gimnázium és
Szakközépiskola iskolavezetése, pe-
dagógusai és tanulóifjúsága nevében
köszönetet mondok a Cégpartner
Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanfor-
galmazó Kft. képviseletében Ringer
Ferenc és Csorba Péter ügyveze tõk -
nek a gimnázium részére adomá-
nyozott Konica 7033 típusú fény-
másológépért. A cég által térítés nél-
kül átadott tárgyi eszköz hozzájárul
a szakképzésben részt vevõ diákok
gyakorlati ismereteinek fejlesztéséhez.

Gál András igazgató

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

A leghátrányosabb helyzetû kis-
térségek komplex felzárkóztatási
programja keretében az Európai
Unió összesen hárommilliárd forin-
tot különített el a Szerencsi Kistér-
ség fejlesztési programjainak meg-
valósítására. A közeljövõben kell
majd azokat a projektötleteket ki-
dolgozni, melyeket a döntéshozók
majd alkalmasnak találnak a meg-
valósításra.  

Minderrõl október 7-én a Rá-
kó czi-várban tájékozódtak a meg-
hívott önkormányzati vezetõk, vál-
lalkozók, civil szervezetek képvise-

lõi. Rónavölgyi Endréné, a Szeren-
csi Többcélú Kistérségi Társulás el-
nöke köszöntõjében elmondta, hogy
át kell tekinteni az önkormányzatok
elõtt álló feladatokat, amelyek hosz-
szú távú fejlõdést tudnak biztosíta-
ni a vidék számára. A rendezvényen
többek között az is elhangzott, hogy
az elkülönített hárommilliárd 24
millió forint 75 százaléka fejleszté-
sekre, 25 százaléka pedig képzésekre
fordítható. A Szerencsi Kistérségi
Társulás Tanácsa bizottságot hozott
létre, amelynek feladata, hogy
begyûjtse és összegezze a beérke-
zett javaslatokat.

MILLIÁRDOK 
A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉRE

Szerencs Város Képviselô-testü-
lete közmeghallgatásra hívja a te-
lepülés lakosságát 2008. november
27-én (csütörtök) 17 órától a sze-
rencsi Rákóczi-vár színháztermé-
be, majd november 28-án (péntek)

17 órától az ondi
általános iskolá-
ba. A fórumokon
tájékoztatót és vitain-
dítót Rónavölgyi Endréné polgár-
mester tart.

KÖZMEGHALLGATÁS 
SZERENCSEN ÉS ONDON
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BOSZORKÁNYOS PARTY A RÁKÓCZIBAN
Rémisztõ jelmezekbe öltözött kis-

diákok és pedagógusok népesítették
be október 21-én a Szerencsi Álta-
lános Iskola Rákóczi épületének ét-
kezdéjét. Az intézmény az évekkel
ezelõtt megkezdett hagyományo-
kat folytatva idén is megtartotta a
kéttannyelvû osztályokba járó, an-
gol nyelvet tanuló elsõ és másodi-
kosok Halloween partyját.

A programban résztvevõ csopor-
tok sajátos öltözékben dalokat, ver-
seket és mondókákat adtak elõ. Az
ötletes jelmezekbe bújt gyermekek
a zsûri elõtt is felvonultak. Renge-
teg ajándék várt a résztvevõkre,
amiket a szülõk ajánlottak fel az al-
kalomra. A programnak része volt a
közös játék is, amelynek keretében
a falra ragasztott boszorkány orrát

bekötött szemmel kellett visszahe-
lyezniük a gyerekeknek. Ezt a fel-
adatot több-kevesebb sikerrel telje-

sítették a résztvevõk. Az esemény vé-
gén pedig hatalmas torta várta a di-
áksereget.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Tûzoltószövetség V. Ifjúsági
Tûzoltóversenyének döntõjét ren-
dezték meg október 10-én a beke-
csi sportpályán. Nyolc általános és
öt középiskolás csapat érkezett a ve-

télkedõre, hogy a tíz versenyszám
után kiderüljön, hogy kik a megye
legjobb ifjúsági tûzoltói. Az évente
visszatérõ esemény idén is az elmé-
leti feladatok megoldásával kezd-
õdött. Ezt követõen a fiatalok sorra

érkeztek a szervezõk által kijelölt ál-
lomásokhoz, ahol gyakorlati isme-
reteiket tették próbára például  töm -
lõ gurításból, gépjármûfecskendõ-
szerelésbõl, mentõ kötél-felszedés -
bõl. A vizesváltó, a tömlõtöltögetés
és az akadályverseny szintén felké-
szültséget igényelt.  Az általános is-
kolások között a homrogdi Móra Fe-
renc Iskola csapata bizonyult a leg-
jobbnak, szoros versenyben meg-
elõzve Csobaj és He jõ bába gyer-
mekeit. A középiskolások mezõ -
nyé ben a sátoraljaújhelyi Szepsi
Laczkó Máté Mezõgazdasági Szak-
iskola volt a legjobb, az encsi Váci
Mihály Gimnázium és a miskolci Kós
Károly Szakközépiskola elõtt. A sze-
rencsi Bocskai gimnázium fiataljai a
negyedik helyen végeztek.

Százhatvanöt más hazai középfo-
kú oktatási intézményéhez hasonló-
an október 20-án a szerencsi Bocs-
kai gimnáziumban is megkezdõdött
az õszi érettségi vizsgaidõszak. Más-
fél hónap alatt az országban több
mint tizennégyezer diák ad számot
a megszerzett tudásáról. A szerencsi
középiskolában összesen ötven ta-
nuló vállalkozott az írásbeli és szó-
beli tudáspróbára. A jelentkezõk fele
harmadikos diákként tesz elõrehozott

középszintû érettségit, amelynek a si-
kere esetén az adott tantárgyakból
mentesülnek a negyedévvégi vizsga
alól. Huszonöten új tantárgyakból
próbálkoznak, illetve korábbi ér-
demjegyükön szeretnének javítani a
sikeres továbbtanulás érdekében. Az
írásbeli vizsgák november 3-ig tar-
tanak, a középszintû szóbeli köve-
telményeket november 20–28-a kö-
zött teljesíthetik az õszi érettségire je-
lentkezett diákok.

SEGÍTÕKÉSZ EMBEREK
Rónavölgyi Endréné október 7-én

találkozott a városban tanító angol
anyanyelvû pedagógusokkal. A tele-
pülés polgármestere kiemelte, hogy
Szerencs iskoláiban nagy hangsúlyt
fektetnek az idegen nyelvi oktatásra,
ezért is öröm az itt élõknek, hogy évrõl
évre anyanyelvi tanárok segítik haté-
konyan az angol nyelv elsajátítását. 

Laura Lawrence kislányával érke-
zett Szerencsre az Amerikai Egyesült

Államokból, õ a Szerencsi Általános
Iskolában tart órákat. Honfitársa,
Guy Cimicata a Bocskai gimnázium
diákjait oktatja. Mind a két szakem-
ber elmondta, hogy jól érzik magu-
kat a városban, ahol kedvesek, se-
gítõkészek az emberek. A Szerencsi
Általános Iskolában, illetve a gim-
náziumban tanuló diákokon látszik,
hogy komolyan gondolják az angol
nyelv tanulását.

Napjaink egyik fontos feladata az
emberek környezettudatos életre
való nevelése. E cél érdekében szer-
vezett játékos ismertetõt az elmúlt
napokban a szerencsi Gyárkerti, a
Napsugár, valamint a Csalogány
óvodákban a Szerencs Térségi Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft.

A cég képviseletében Lengyel At-
tila általános igazgatóhelyettes, va-
lamint Antal Renáta és Nagy Nelly
tájékoztatták a gyermekeket a sze-
lektív hulladékgyûjtés fontosságáról
és gyakorlati alkalmazásáról. 

Az óvodások elsõként a háztartá-
sokban keletkezõ papírok, mûanya-

gok és fémek, valamint a használt ele-
mek szétválogatását tanulták, majd
játékos vetélkedõ keretében mutat-
ták be újonnan szerzett ismereteiket. 

Lengyel Attila lapunk kérdésére vá-
laszolva hangsúlyozta, hogy a ha-
gyományos értelemben vett hulla-
dékgyûjtésen és szállításon túl a cég
fontos feladatának tekinti a társada-
lom tudatformálását is. A tapaszta-
latok pedig azt mutatják, hogy mind-
ezt a kisgyermekkorban kell elkez-
deni, hiszen a környezettudatos élet-
módra leginkább a fiatalokon ke-
resztül lehet ráirányítani a társada-
lom figyelmét.

ISMERKEDÉS 
AZ ÉLETMENTÕ KÉSZÜLÉKKEL
A félautomata defibrillátor hasz-

nálatával ismerkedtek október 18-án
a Bocskai gimnázium pedagógusai.
Az életmentõ készüléket a gimnázi-
ummal szomszédos tanuszodában
helyezték el. Az ezerfõs diáklét-
számmal rendelkezõ iskola dolgozóit
Szûcs András ismertette meg defib -
ril látor használatával. A szerencsi
mentõállomás vezetõ mentõtisztje
elõadásában többek között kitért
arra, hogy a modern és megbízható

berendezés laikusoknak készült. Az
eszköz bekapcsolása, majd az elekt-
ródák felhelyezése után analizálja a
beteg állapotát és eldönti, hogy szük-
ség van-e az elektromos terápiára. A
használónak ezek után csak annyi a
dolga, hogy kövesse a gép által adott
hangutasításokat. A szakemberek vé-
leménye szerint a korai defibrillálás
javítja a beteg túlélési esélyét, az esz-
köz pedig biztonságos, gyorsan és
egyszerûen alkalmazható.

Ikaruszon érkezett a Petõfi Irodal-
mi Múzeum „Százéves a Nyugat! ”
címet viselõ vándorkiállítása október
20-án Szerencsre. A tárlat iránt ér-
deklõdôknek stílszerûen egy ingye-
nes buszjegyet adtak át a szervezõk,
amit az átalakított utastérbe lépve a
százas számra beállított lyukasztóban
lehetett érvényesíteni. A volt Hunyadi
iskola elõtt parkoló buszon fiatalok

és az idõsebbek ismerkedtek a kor-
szakos jelentõségû folyóirat történe-
tével, az abban publikáló alkotókkal,
közöttük Ady Endrével, Babits Mi-
hállyal, Illyés Gyulával, Kaffka Mar-
gittal, Karinthy Frigyessel, vagy ép-
pen Krúdy Gyulával. A szerzõk hang-
felvételeken és archív filmeken is
megelevenedtek a Százéves a nyu-
gat! vándorkiállításon.

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár a kistérség általá-
nos iskolásainak az idén is meghir-
dette a nyári olvasottsági versenyt. A
diákok három korcsoportban adhat-
ták be pályázataikat. A 9-10 éves kor-
osztálynak Mátyás királyról szóló
népmesét, vagy mondát kellett fel-
dolgozniuk, a11-12 évesek pedig Ju-
les Verne egy szabadon választott
mûve alapján alkották meg olvasó-
naplóikat. A hetedikes és nyolcadi-
kos tanulók „2008 – A Reneszánsz
Éve” címmel készítettek a korszakot
bemutató rövid korrajzot, elemzést. 

A felhívásra összesen 25 pálya-
munka érkezett, a legtöbb díjnyer-
tes alkotás a legyesbényei általános

iskola diákjainak munkáját dicséri.
A kategóriák elsõ helyezettjei októ-
ber 13-án oklevél- és könyvjuta-
lomban részesültek, melyeket Stem-
pek Lászlóné, a bíráló bizottság el-
nöke és Meczóné Reviczky Beáta
könyvtáros adták át.

3–4. osztály: 1. Bácsalmási Gréta (Ti-
szalúc), 2. Tóth Bence (Szerencs), 3.
Pelbárt Enikõ (Szerencs). Különdíjban
részesült: Kalina Norbert (Tállya).

5–6. osztály: 1. Németh Cintia (Le-
gyesbénye), Bálint László Dávid (Le-
gyesbénye), Nagy Judit (Szerencs. 

7–8. osztály: 1. Kerekes Krisztina
Réka (Legyesbénye), 2. Béres Judit
(Legyesbénye), 3. Molnár Mónika
(Legyesbénye). 

Látványos jelmezekben mutatkoztak be a résztvevõk. 

SZELEKTÍV HULLADÉK-
GYÛJTÉSRÕL AZ ÓVODÁKBAN

Játékosan ismerkedtek a gyermekek a környezetvédelemmel.

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

Gondolkodom, tehát vagyok…

ÕSZI ÉRETTSÉGI A GIMNÁZIUMBAN

VIZESVÁLTÓ ÉS TÖMLÕGURÍTÁS

100 ÉVES A NYUGAT!

AZ OLVASOTTSÁGI VERSENY
HELYEZETTJEI

Diákok ismerkedtek a kiállítással. 

ÓVODAVEZETÕK
KONZULTÁCIÓJA

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás óvodavezetõi munkakö-
zössége október 15-én tartotta az
idei tanév elsõ találkozóját a pol-
gármesteri hivatalban. 

Bodnárné Göndör Magdolna a
2008/2009-es oktatási-nevelési év
beindításának tapasztalatairól szá-
molt be a jelenlévõknek. A szeren-
csi polgármesteri hivatal megbízott
osztályvezetõje új kezdeményezés-
ként többek között javasolta a kis-
térségi honlapon a települések óvo-
dáinak a bemutatkozását. Tarnóczi
Erzsébet a közoktatási és gyermek-
védelmi törvény változásairól tartott
tájékoztatót. Az óvodai szaktanács -
adó többek között kiemelte, hogy
2009 júniusától óvodáztatási támo-
gatásban részesülhetnek a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek szülei.
Elsõ alkalommal 20 ezer, majd ezt
követõen félévente 10 ezer forintos
juttatást kaphatnak azok a jogosul-
tak, akiknek a gyermeke rendszere-
sen részt vesz az óvodai foglalko-
zásokon.



Nyílt napot tartott október 18-án
Szerencsen a Huszárvár utca egyik
portáján a Merkúridák Alapítvány. A
szombat délutáni esemény a testi és
lelki egészséget szolgálta. A tizen-
három önkéntes alkotta közösség vál-
tozatos programokkal készült a ren-
dezvényre. A lélek karbantartásához
az asztrológia nyújtott segítséget,
amely mellett kártyavetés, jogi ta-
nácsadás és lélekerõsítõ tréning vár-

ta az érdeklõdõket. A testi egészsé-
get a masszázs szolgálta, de volt vér-
nyomás- és vércukorszint-mérés. A
hölgyek kozmetikus sminkjét is ki-
próbálhatták. A nap vendégei között
köszöntötték az Együtt a Sérült Em-
berekért Alapítvány képviselõit, akik
mûsorral is készültek a résztvevõk
szórakoztatására. A jótékonysági ren-
dezvény bevételét a civil szervezet-
nek ajánlották fel a szervezõk.

A Tokajban korábban megtartott
jelképes ceremónia után október
21-én ténylegesen leadták a pol-
gármesterek borának és aszújának
alapanyagát a borvidék települé-
sei. A szõlõbõl és az aszúsze-
mekbõl az idén is a Tokaj Keres-
kedõház Zrt. készíti el a repre-
zentációs célokat szolgáló nemes
nedûket. 

A zárt történelmi borvidékhez tar-
tozó 27 település polgármesterei
2001 óta minden évben összeadják
a fejenkénti kettõszáz kilogramm
termést és kedvezõ évjárat esetén a
királyok borának elkészítéséhez nél-
külözhetetlen húsz-húsz kiló aszú-
szemet. A szállító jármûvek sorra ér-
keztek a Tokaj Kereskedõház tolcs-
vai átvevõhelyéhez. Az  átadási ce-

remónia elõtt Marcinkó Ferenc, a cég
termelési igazgatója kiemelte, hogy
a tavalyi évjárat kiemelkedõ volt a
polgármesterek bora történetében
és remények szerint az idén is kivá-
ló lesz a minõség. Nyikos István, a
Magyar Borok Háza igazgatója, a
program ötletgazdája arra hívta fel
a figyelmet, hogy Tokaj-Hegyalján
hagyománnyá vált az immár nyol-
cadik alkalommal megtartott ese-
mény.

Szerencsrõl Heves János alpol-
gármester adta át feldolgozásra a
szõlõt. Az aszúszemeket Szendei
Gergõvel, a Tokaj Kereskedõház
fõborászával közösen borította be a
tartályba. Az idei polgármesterek bo-
rát jövõ májusban vehetik majd át
a települések képviselõi a Tokaji Bo-
rok Fesztiválján.   
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A VILÁGÖRÖKSÉGI CÍMBÕL 
NEM LEHET MEGÉLNI

A Tokaji borvidék a kultúrtáj ka-
tegóriában kapta meg 2002-ben a ki-
tüntetõ világörökségi címet. Bár a
mag- és védõzónába tartozó váro-
sok és községek büszkék az elisme-
résre, azonban mára egyre több te-
lepülésen fontolgatják kilépésüket a
világörökségbõl, mert a cím az ipar
fejlesztését, a munkahelyteremtést
akadályozza.

A zempléni vidék a sokszoros kö-
töttséget elõíró Natura 2000 terület ré-
sze, ami különleges természeti vé-
dettséget jelent. A világörökségi cím
további korlátot jelent a terület- és te-
lepülésfejlesztés, az iparosítás szem-
pontjából. Az idén már napirendre  ke -
rült a Zempléni Nemzeti Park gon-
dolata is, ami bõvítené a jogszabályi
elõírásokat. A készülõ világörökségi

törvény szinte csak az idegenforgal-
mi és turisztikai fejlesztésekre bizto-
sítana lehetõséget. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Területrendezési
Tervének vitájában vetõdött fel a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás ülésén, hogy a Tokaji Történelmi
Borvidék Világörökségi Egyesület ha-
tósági jogosítványokkal rendelkezne
a fejlesztések engedélyeztetési eljá-
rásában.

Osika József,
Tállya polgármes-
tere (fotónkon) sze-
rint a problémát
alapvetõen az je-
lenti, hogy az érin-
tett településeken a
szõlészet és borá-
szat, valamint az idegenforgalom nem
tudja biztosítani a megélhetést. Ehhez

iparfejlesztésre is szükség volna, amit
gátol a szigorú világörökségi szabá-
lyozás. Amennyiben ez nem változik,
a magterülethez tartozó Tállya más te-
lepülésekhez hasonlóan komolyan
megfontolja a világörökségbõl történõ
kilépést. A polgármester szerint a le-
hetséges beruházások között olyanok
jöhetnek számításba, amelyek nem ve-
szélyeztetik a környezetet. Nem vas -
ipari üzemekben gondolkoznak, ha-
nem például a megújuló energiafor-
rások hasznosításában. Ezek közé tar-
tozhat a település határába tervezett
szivattyús erõmû, aminek a megépí-
tése 1200 embernek biztosítana mun-
kát és késõbb a vízi turizmus egyik he-
lyi bázisa lehetne. A Gönc – Abaúj-
szántó – Tállya – Szerencs vonalában
húzódó völgy alkalmas szélerõmû
park létrehozására, ami a néhány éve
elkészült megvalósíthatósági hatásta-
nulmány eredményeként került a fi-
gyelem középpontjába. Osika József
leszögezte: nem szeretnék, ha ezeket
az elképzeléseket a szerencsi szal-
matüzelésû erõmûhöz hasonlóan a vi-
lágörökségi cím veszélyeztetésére való
hivatkozással igyekezne bárki is meg-
vétózni. 

A szerencsi kistérség polgármeste-
rei kezdeményezik a világörökség ke-
zelési tervének az áttekintését és jogi
státuszának a tisztázását. A település-
vezetõk – köztük Szerencs polgár-
mestere – úgy vélik, hogy e vidéken
is szükség van a környezettel harmo-
nizáló, a természeti értékekkel össz-
hangban lévõ beruházásokra és ipari
fejlesztésekre, amely munkahelyeket
teremt az itt élõknek. Mert az ide-
genforgalom, a turizmus és a borászat
csak keveseknek biztosít jövedelmezõ
bevételt, a többségnek pedig egyre ki-
látástalanabb a jövõje.  S. L.

A környezetvédelmi hatóság sze-
rint nem a Vince-tanyai tehenésze-
ti teleprõl, hanem feltehetõen a cu-
korgyári ülepítõ tavakból származott
az a bûz, ami idén nyáron különö-
sen a Fecskés városrészben volt
érezhetõ. A Szerencsi Mezõgazda-
sági Zrt. szabályosan tárolja a trá-
gyát, azonban a patak melletti víz-
tározók ügyében a közeljövõben
intézkedés várható.    

Mint arról lapunkban korábban be-
számoltunk, az Észak-magyarorszá-
gi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség ha-
tározatban kötelezte a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt.-t arra, hogy a
Vince-tanyai tehenészeti teleprõl
származó bûzhatás megszüntetése
érdekében tegye zárttá a létesít-
ményben lévõ trágyatárolót. Ennek
az intézkedésnek az alapjául az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Szerencsi Kistérségi Inté-
zetének az állásfoglalása szolgált.
Borbély Zsuzsanna kistérségi tiszti
fõorvos lapunknak adott nyilatkoza-
ta szerint a határozat a jelenleg ha-
tályos jogszabályok alapján született.
A tiszti fõorvos kiemelte, hogy ész-
revételeiket az állattartást, illetve a
trágyatárolást szabályozó elõírások
figyelembe vételével tették meg. 

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. a
cégre nézve hátrányos intézkedés el-
len fellebbezéssel élt, majd a kör-
nyezetvédelmi hatóság a cukorgyá-
ri ülepítõ tavak felõl érkezõ erõs bûz
miatt tett lakossági bejelentés alap-

ján szeptember 12-én a helyszínen
vizsgálódott. 

– Munkatársunk a helyi ÁNTSZ és
a polgármesteri hivatal képviselõivel
bejárást végzett a Vince-tanyai trá-
gyatárolónál, a városi szennyvízte-
lepnél és a cukorgyári ülepítõ tavak-
nál – ismertette érdeklõdésünkre
Uramné Lantai Katalin. Az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyel-
õség levegõtisztasági és zajvédelmi
osztályvezetõje közölte: az ellenõrzés
a bûz forrásaként egyértelmûen az
utóbbi létesítményt azonosította. Ezt
jegyzõkönyvezték, és az iratban rög-
zítettek, valamint a cég által benyúj-
tott fellebbezésben foglaltak figye-
lembe vételével a környezetvédelmi
hatóság saját hatáskörben visszavon-
ta a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-nek
kiadott elõírást. A felügyelõség állás-
pontja szerint a cég Vince-tanyai trá-
gyatárolása mindenben megfelel az ér-
vényben lévõ elõírásoknak. 

Uramné Lantai Katalin hozzátette:
levelet intéztek a Mátra Cukor Zrt.-
hez annak megállapítására, hogy mi
okozhatta az ülepítõ tavakban a rot-
hadási folyamatot és vizsgálják a fe-
lelõsség kérdését. A vízterületek ke-
zelõjét a hatóság kötelezni fogja a
bûzszennyezés megszüntetésére. 

A Mátra Cukor Zrt. a hatósági meg-
keresésre adott hivatalos válaszában
leszögezte, hogy az ülepítõ tavakba
utoljára 2007 decemberében en-
gedtek vizet, ami a megszokott üze-
melés során keletkezett. Ennek az
összetétele azonos volt a korábbi éve-

kével, amikor is ezzel kapcsolatban
nem merült fel panasz. Ugyanakkor
a gyár az idén tavasszal bezárta ka-
puit, így a jövõben a kampányból
származó szerves anyag már bizo-
nyosan nem kerül az ülepítõ tavak-
ba. Ha ennek ellenére mégis kelle-
metlen szag lesz a környéken, akkor
annak a forrását a lakosságnak és a
hatóságoknak is máshol kell majd ke-
resniük.  Á. A. 

Zemplénben járt október 10-én
Thürmer Gyula. A Magyar Kommu-
nista Munkáspárt elnöke Tokaj után
Szerencsre is ellátogatott, ahol He-
ves János alpolgármesterrel talál-
kozva tájékozódott a település  éle -
té rõl. Mint elhangzott, Szerencs és
környéke számára súlyos csapást je-
lent a cukorgyár bezárása. Sok em-
ber került az utcára, és ma is gond
a munkahelyteremtés. A város azon-
ban nem hagyja magát. Helyreállí-
tották az 1910-ben épült szecesszi-
ós fürdõt, uszodát építettek, és újból
széppé varázsolták a Rákóczi-várat
körülvevõ várkertet. – Jó érzés látni,
hogy a nehéz körülmények ellené-
re Szerencs élni akar, építkezik –
emelte ki Thürmer Gyula. A helyben
élõk gyarapítják várost, öröm látni a
közös alkotó munka eredményeit. –
Magyarországot meg kell védenünk!

– hangsúlyozta a pártelnök, aki azt
várja a kormánytól, hogy szorítsa
vissza a multinacionális cégeket, és
támogassa a magyar vállalkozókat!
Thürmer Gyula a Rákóczi-vár egyik
kulturális célokra átalakított helyi-
ségében találkozott a nyugdíjasklub
tagjaival is. A politikai vita sem ma-
radt el. Az idõs emberek sok kérdést
tettek fel, és szívesen lapoztak bele
a politikus által hozott Szabadság
címû sajtótermék példányaiba is. 
– Mi azt akarjuk, hogy legalább
annyit adhassunk a gyermekeinknek,
mint amennyit kaptunk önöktõl, a
szüleinktõl – mondta Thürmer Gyu-
la. A pártelnök és küldöttsége azzal
az ígérettel távozott, hogy hamaro-
san visszatérnek Szerencsre, az em-
berek véleményének meghallgatására
és eszmecserére a jövõbeli változá-
sok szükségességérõl. B. R.

AZ ALKOTÓMUNKA 
EREDMÉNYEI

ÖSSZEADTÁK 
A POLGÁRMESTEREK SZÕLÕJÉT    

A szerencsi szõlõt Heves János alpolgármester (jobbra) adta le
Tolcsván.

ÚJABB UTAKON A BÛZ NYOMÁBAN

A Szerencs VSE úszószakosztályát
öten képviselték a közelmúltban a
szlovákiai Rimaszombaton megtartott
nemzetközi versenyen, melyen a hat
szlovákiai mellett négy magyarorszá-
gi klub vett részt. Éremszerzõk: Kincses
Péter (1, arany, 1 ezüst, 1 bronz), Kun
Levente (2 bronz), Vasvári Alíz (3
bronz), Kiss Viktória (1 bronz). 

A kazincbarcikai városi úszóver-
senyre népes, 15 fõs csapattal utaztak
a szerencsiek. Éremszerzõink: Hideg-
kúti Nándor (3 arany), Kiss Norbert (3
arany), Farmosi Kata (2 arany, 2 bronz),
Vasvári Adél (2 arany, 2 bronz), Ko-
vács Bálint (2 arany, 1 ezüst), Kovács
Kristóf (3 ezüst, 1 bronz), Farmosi
Zsombor ( 2 ezüst, 2 bronz), Kovács
Péter (3 ezüst), Képes Panna (3 bronz),
Fige Balázs (1 bronz).

Október 11-én szintén két megmé-
rettetésen szerepeltek a város úszói. A

nagyobbak a megyeszékhelyre, a ki-
sebbek Mezõkövesedre utaztak. A mis-
kolci XVII. Sport Show keretében meg-
tartott amatõr úszóversenyen az SZVSE
növendékei szerepeltek a legeredmé-
nyesebben. Éremszerzõk: Pávelkó At-
tila (2 arany), Kincses Péter (1 arany, 1
ezüst), Petró Dávid (1 arany, 1 bronz),
Gergely Gréta (1 arany, 1 bronz), Hi-
degkúti Nándor (2 ezüst), Kiss Viktória
(2 ezüst), Kun Levente (1 ezüst, 1 bronz),
Vasvári Alíz (1 ezüst), Bárdi Balázs (2
bronz), Kiss Norbert (1 bronz).

Kilenc fiatal nevezett a mezõköves-
den megrendezett IX. Zsóry Kupa
úszóversenyre. A szerencsiek közül a
legeredményesebben a nyolcéves Ta-
más Ádám szerepelt, a százméteres
gyors- és hátúszás versenyszámokban
megszerzett 5. helyezéseivel. 

ÚSZÓK A RAJTKÖVÖN

A TEST ÉS A LÉLEK
EGÉSZSÉGE

50. házassági évfordulójuk
alkalmából köszönti Nagy
Pált és Maczek Piroskát csa -
lád ja! Sok boldogságot kívá-
nunk nekik!

KÖSZÖNTÔ



Az elmúlt hetekben szerte a város-
ban különbözõ programokat tartottak
a szépkorúak köszöntésére. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány-
zat és Szerencs Város Önkormányzata
több hetes programsorozatot szerve-
zett az idõsek hónapja keretében. 

Börzsönyi József és felesége a Ti-
száninneni Református Egyházkerület
küldöttségeként 2008 áprilisában Af-
rika szívében, Malaviban járt. A lel-
kész házaspár ottani tapasztalatairól,
élményeirõl tartott beszámolót októ-
ber 6-án a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szerencsi  Idõ -
sek Otthonában.

A vetítéssel, fotóbemutatóval egy-
bekötött elõadáson Kovács Istvánné
intézményvezetõ ajándékkal köszön-

tötte Börzsönyi Józsefnét, aki a kö-
zelmúltban ünnepelte 62. születés-
napját. Két nappal késõbb szüreti
mustrára hívták az otthon lakóit az in-
tézmény munkatársai. Igazi õszi han-
gulatot idéztek a szõlõfeldolgozáshoz
szükséges eszközök. Néhányan meg-
próbálkoztak a préseléssel, majd a
must kóstolgatása is remek szórako-
zásnak bizonyult. A mulatság közös
nótázással zárult. 

A fecskési idõsek klubjában október
13-án Sipos Attila köszöntötte a kör-
zetben élõ nyugdíjasokat. Az alap-
szolgáltatási központ igazgatója be-
szédében hangsúlyozta: a szociális
munkások tudják, hogy csupán a
programok nem elegendõek az idõsek
megbecsüléséhez. A Gyárkerti óvoda
apróságai dalokkal, versekkel, tánccal

kedveskedtek az ünnepelteknek. A sze-
rencsi gondozóházban folytatódott az
eseménysor, ahol Sipos Attila emlé-
keztetett arra, hogy az idõs emberek
az elvégzett munkájukkal kiérdemel-
ték az általuk felnevelt nemzedékek
tiszteletét és gondoskodását. A prog-
ram további részében Debrecenbõl ér-
kezett nyugdíjasok adták elõ vidám
mûsorukat. Az idõs hölgyek tréfás je-
lenetekkel szórakoztatták kortársai-
kat. 

KÖSZÖNTÕK SZERENCSEN
ÉS ONDON

Danyi László önkormányzati kép-
viselõ ünnepi köszöntõjével kezdõ dött
az idõsnapi megemlékezés Ondon. A
Szerencsi Általános Iskola diákjainak

elõadása után a helyi óvodások is
mûsorral érkeztek a nagymamák és
nagypapák köszöntésére.

„Táplálkozástól a diétáig idõs kor-
ban” – ez volt a címe annak az isme-
retterjesztõ elõadásnak, melyet Vára-
di Ferencné dietetikus tartott október
14-én a polgármesteri hivatal Rákó czi
út 63. szám alatti épületében. A szak-
ember elsõsorban a jelenlévõ korosz-
tályra jellemzõ betegségek esetén al-
kalmazandó étkezési elõírásokra, a he-
lyes és egészséges táplálkozásra hív-
ta fel a figyelmet. Közös vacsorán vet-
tek részt a szerencsi gondozóház, a
fecskési, valamint az ondi idõsek klub-
ja tagjai október 15-én az általános is-
kola Rákóczi épületében. A résztve -
võket Rónavölgyi Endréné üdvözölte
reményét fejezve ki, hogy az egyhe-

tes programsorozat színesebbé tette a
városban élõ szépkorúak életét. A há-
rom intézmény nyugdíjasai és mun-
katársai közös mûsorral tették emlé-
kezetessé az estét.

Másnap reggel kisebb agytornára
hívták az érdeklõdõket, hiszen az  idõ -
sek hete játékos vetélkedõvel folyta-
tódott október 16-án. A keresztrejtvény
megoldása igazi csapatjáték volt ezen
a délelõttön, majd a tapogatós játék-
ban különbözõ, fõzéshez használatos
ételek felismerése volt a feladat, ahol
fõleg a tapasztalt háziasszonyok je-
leskedtek.

FÜZETEK
AZ ASSZONYSORSRÓL 

A fenti címmel jelentette meg im-
már ötödik kiadványát a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthona. A füzet be-
mutatója alkalmából, az Idõsek hó-
napja jegyében szervezett jótékonysági
estet az intézmény.

Az október 16-ai eseményen Koncz
Ferenc köszöntötte az érdeklõdõket.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat alelnöke az idõsotthon ál-
dozatos munkáját értékelve kiemelte:
teljesen mindegy, hogy a város, vagy
a megyei önkormányzat üzemelteti ezt
az intézményt. A fontos a végsõ cél,
hogy a ház lakói jó körülmények kö-
zött és gondoskodás mellett töltsék el
napjaikat. Koncz Ferenc az Asszony-
sors címû kiadványra utalva megje-
gyezte, hogy a férfitársadalomnak
nagy szüksége van a hölgyekre, hiszen
ebben az intézményben is fõleg lá-
nyokat, asszonyokat foglalkoztatnak.
Az ünnepi mûsor folytatásaként Kecs-
kés Jánosné, az otthon lakója szaval-
ta el Reményik Sándor: Csendes cso-
dák címû versét. 

Kovács Istvánné intézményvezetõ
köszöntõjében azt hangsúlyozta, hogy
az ifjabb nemzedéknek hálás szívvel
kell gondolnia a szépkorú embertár-
saira, hiszen az általuk átadott tudás
birtokában érhetõk el a kitûzött célok. 

Baracskai László, Tarcal polgár-
mestere, aki szintén sok segítséget nyúj-
tott ahhoz, hogy az Asszonysors meg-
jelenhessen, szintén üdvözölte az in-
tézmény dolgozóit és lakóit. 

A továbbiakban a Szerencsi Általá-
nos Iskola néptánccsoportjának mûso-
ra szórakoztatta a vendégeket, majd
Beke Csaba lantmûvész elõadása csen-

dült fel a Rákóczi-vár színháztermé-
ben.

VÉGET ÉRT AZ IDÕSEK HETE
A Bíró István október 17-én látogatta

meg a fecskési idõsek klubját. A kör-
zetben élõ nyugdíjasok ezúttal egy te-
levíziót kaptak ajándékba az önkor-
mányzati képviselõtõl, majd a rövid ün-
nepség végén következett az elma-
radhatatlan pezsgõs koccintás.

A Szerencsi idõsek hete rendez-
vénysorozat záró eseményét délután

tartották a Rákóczi-várban. A telepü-
lés önkormányzata, a Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár, valamint a he-
lyi Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ által szervezett
teltházas program résztvevõit Róna-
völgyi Endréné köszöntötte. Szerencs
polgármestere beszédében kiemelte,
hogy napjaink nyugdíjasai építették fel
azt a jelent, amit a ma még aktív ge-
nerációknak – egy újabb nemzedék-
nek – a jövõjét alapozhatják meg. A
ma már megérdemelt pihenésüket
töltõ idõs emberek megtapasztalták az

élet nehézségeit, teljesítették mindazt,
amit elvárt tõlük a család és a nemzet.  

Rónavölgyi Endréné fontosnak tar-
totta, hogy szeretet és megbecsülés
övezze a nyugdíjasokat, amit a váro-
si idõsnapi rendezvénysorozat is kife-
jez számukra.   

Az ünnepi programban több, szép-
korúakból álló kulturális csoport mu-
tatkozott be. Fellépett a Városi Nyug-
díjas Klub kamarakórusa, az Idõsek
Klubja énekkara és a Nyárutó Klub
Nefelejcs Népdalköre. A mûsorszá-
mok között népdalok és nyugdíjas

énekek szerepeltek.  Egyéni produk-
cióval, a Mézeskalácsszív címû vers-
sel lépett a közönség elé a Radnóti-
díjas Mihályi Jánosné. Az ondi Búza
Lászlóné és Galgóczi Ferencné egy-
egy saját szerzeményû költeménnyel
lepte meg a publikumot. A délutánon
Ládi Gabriella és Bagi Csaba elõ -
adómûvészek operettmûsora zárta a
Szerencsi idõsek hete programsoro-
zatot.                           Á. A.–M. Z.

2008. OKTÓBER 31. VISSZATEKINTÔ6

Az otthon lakói diavetítésen ismerkedtek Afrikával.

Játékos vetélkedõ nyugdíjasoknak.

Színpadon a Városi Nyugdíjasklub énekkara.

Három évtizeddel ezelõtt, 1978.
június 22-én vették át 24-en érettségi
bizonyítványukat a Bocskai István
Gimnázium 4/B osztályának tanulói.
A kerek évfordulós érettségi találko-
zót október 4-én tartották a baráti kö-
zösségé kovácsolódott egykori diá-
kok, aki közül 17-en köszöntötték
egymást egykori tantermükben. A

matematika tagozatosok Éles Gá-
borné osztályfõnöki óráján idézték
fel a diákévek emlékeit, beszámol-
tak életük alakulásáról. Szomorúan
emlékeztek Baraté Zoltánra, akinek
a sírjára virágot helyeztek az egykori
osztálytársak. A Bocskai aulájában
pedig csoportkép készült a jeles ese-
mény résztvevõirõl.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szakember mindenkinek java-

solta a védõoltás beadását, amihez
a különösen veszélyeztettek, úgy-
nevezett kockázati csoportokba tar-
tozók ingyenesen juthatnak hozzá.
Ide tartoznak a krónikus keringési,
tüdõ-, vese- és anyagcsere-beteg-
ségben szenvedõk, egészségügyi,
szociális intézmények és baromfi-
feldolgozó üzemek dolgozói, vala-
mint a hatvan év felettiek. Sándor Ju-
dit kiemelte: az oltóanyagokból ele-
gendõ mennyiségû áll rendelkezés-
re. Az ÁNTSZ az idei év negyvenedik
hetétõl mûködteti az influenza-figyelõ -
szolgálatot a megyében, amiben a há-
ziorvosok húsz százaléka vesz részt.
Õk hetente jelentik korcsoportos bon-
tásban a jellegzetes tünetekkel hozzá-
juk fordulók számát, valamint a be-
tegforgalmat, amely adatokból követ-
keztetni lehet arra, hogy várható-e jár-
vány a térségben. 

Molnár Alice rátkai háziorvos sze-
rint a község lakói örülnek a védõol-
tás lehetõségének, amit a krónikus
 légzõ szervi problémákkal küzdõk, a

cukorbetegek és az idõsek vesznek
igénybe. Ez évente 170 körüli vakci-
na felhasználását jelenti. Az orvos sze-
rint mellékhatással nem kell számol-
ni, legfeljebb a tûszúrás környéke
duzzad meg és válik átmenetileg ér-
zékenyebbé. 

AZ ÁNTSZ információi szerint az inf-
luenza már bizonyíthatóan megjelent
Angliában és Svédországban, ahol
már azonosították a vírust. Az orszá-
gos tiszti fõorvos nyilatkozata szerint
az idei járvány egyik potenciális oko-
zója, a Brisbane elnevezésû altípus már

Ukrajnában is felbukkant és járványos
méretben okozott megbetegedéseket.
Az influenza szövõdményei között a
leggyakoribbak a tüdõ- és hörgõgyul-
ladás, középfülgyulladás, orrmellék-
üreg-gyulladás, de akár szívizomgyul-
ladás, agyvelõgyulladás és agyhártya-
gyulladás is felléphet. Az influenza ne-
urológiai és mentális betegségeket, sõt
még halált is okozhat. Az Egészségügyi
Világszervezet becslése szerint a XX.
században több mint 50 millió ember
halt meg influenzában vagy annak
szövõdményeiben. Vizsgálatok kimu-
tatták, hogy a védõoltások hatékony-
sága 70-90% körüli. Ez azt jelenti, hogy
a beoltottak 70-90 százaléka szerez tel-
jes védettséget a betegség ellen.

Lapunk információi szerint a Sze-
rencsen és térségben dolgozó dokto-
rok a vakcina beadását térítésmente-
sen elvégzik. Az influenza elleni vé-
dõoltás célja a megelõzés, különös te-
kintettel a betegség után esetlegesen ki-
alakuló súlyos szövõdményekre, ame-
lyek közvetlen életveszélyt is jelent-
hetnek. 

S. L.

VÉDÕOLTÁSSAL A GYILKOS VÍRUS ELLEN

SZERETETET ÉS MEGBECSÜLÉST AZ IDÕSEKNEK

HARMINCÉVES
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ

A képen a 30 éves találkozó résztvevôi balról jobbra. Tanáraink (elsô
sor): Tamás Jánosné, Éles Gáborné, Tóth Miklósné, Lapis Lászlóné.
Az egykori 4.b osztályból, középen: Kállai László, Katona Péter,
Bukta Julianna, Oláh Edit, Istóczki Ildikó, Varga Györgyi, Simkó
Zsuzsanna, Soós Ildikó, Poros Gyula, Mátyás Tibor. Hátsó sor:
Hudák Pál, Baffy Zoltán, Richter Lajos, Gyomlai Gyôzô, Sárkány
 Lász ló, Nyemecz Zoltán, Tóth Zoltán.

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



„Zavarok Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyében a 0–18 évesek fogászati el-
látásában” címmel tett fel kérdést ok-
tóber 6-án az egészségügyi minisz-
ternek Rónavölgyi Endréné. Az or-
szággyûlési képviselõ minimum-ke-
zelési idõrõl, a fogszabályozásban tör-
tént változásokról és a fogászati
sürgõsségi ügyelet finanszírozásáról
érdeklõdött.   

– A 43/1990. évi kormányrendelet
módosítására ez év június 1-jén ke-
rült sor és bevezette a fogászatban a
minimum-idõtartamot, amit a fogor-
vosnak az adott kezelésre kell fordí-
tania – emelte ki Rónavölgyi Endré-
né. – Ennek figyelembe vételével szá-
molhatja el költségeit a közfinanszí-
rozott egészségügyi szolgáltató. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében ösz-
szesen négy ilyen szolgáltató mûkö-
dik, akik a rendelet módosítása elõtt,
szabad kapacitásuk terhére ellátták a
megye településein élõket. A szol-
gáltatók június 1-je után csak hosszú
 elõ jegyzésre, vagy térítés ellenében
magánrendelés keretében fogadják a
megye más településeirõl érkezõket.
A vidéken élõk diszkriminatívnak ér-
zik az eljárást és maga a szolgáltató
is jelezte a problémát az ÁNTSZ
Észak-magyarországi Regionális Inté-
zetének. A Regionális Egészségügyi Ta-
nács megkeresésére elmondta, hogy
nem tud a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat fenntartásában lévõ fogászati
órákból erre a célra átcsoportosítani.
A kistérségi rendelõintézeteknél is
ugyanez a helyzet. A szakma gya-
korlóinak a tájékoztatása szerint, ha
csak belenéznek a gyerek szájába, arra
10 percet, ha plusz fogmosási  tanács -
adást végeznek és megelõzést alkal-
maznak, akkor 37 percet kell elszá-
molnia. Bár az OEP álláspontja sze-
rint a rendelet módosítása után a be-
tegeknek semmit sem szabad érzé-

kelniük a változásokból, ehhez képest
2008. július 1-jétõl B.-A.-Z. megyé-
ben a szerencsi kistérségben a 0–18
évesek fogászati szûrésére csak kor-
látozottan van lehetõség, a fogszabá-
lyozás esetében pedig 1-2 éves elõ -
jegyzés van. A fogászati sürgõsségi el-
látásban is gyors beavatkozásra len-
ne szükség. Indokolt-e a minimum-
idõ bevezetése, milyen intézkedése-
ket tartanak szükségesnek, hogy meg-
oldódjanak ezek a problémák és van-
e lehetõség, hogy az OEP finanszí-
rozza a sürgõsségi ügyeleti ellátását. 

A felszólalásra Vojnik Mária, a
szaktárca államtitkára válaszolt: –
Igen, véleményem szerint a szakmá-
nak szüksége van arra, hogy megha-
tározza, hogy mi az a minimális idõ,
amit egy beteg ellátására fordítani kell.
Ez szerintem indokolt. Egyébként az
orvosszakmai kollégiummal egyetér-
tésben szabályoztuk a minimumidõt.
Az bizonyítja, hogy ez egy helyes el-
járás volt, mert az összes fogászati el-
látásban mintegy 5 százalékukat érin-
tette ez kedvezõtlenül, viszont mind-
egyiküket kedvezõen érinti, hogy min-
tegy 30 százalékkal megnõtt a finan-
szírozási lehetõség. Az idõkeret rö-
vidsége miatt a képviselõ asszony ál-
tal feltett kérdésekre a következõkép-
pen szeretnék válaszolni. Az elsõ és
talán a kistérséget érintõ legfontosabb:
közel egy éve módosult a jogszabály,
amelynek eredményeképpen a kis-
térségek vagy összefogó települések
számára, ha az összlakosság a 20 ez-
ret meghaladja, lehetõség nyílik a
sürgõsségi fogászati ellátásokra vo-
natkozó finanszírozási szerzõdés meg-
kötésére. 

A másik, ami a fogorvosokat érin-
ti: a jogszabály-módosítás azt mond-
ja, hogy a fogászati szûréseken van
egy úgynevezett csoportos kód, vagyis
a fizikai vizsgálaton túl a felvilágosí-
tást a gyerekek egy csoportjára néz-
ve is meg lehet adni, ez szerintem egy
értelemszerûen helyes szabály. A kis-
térségben a népegészségügyi és tisz-
tiorvosi szolgálat és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, érzékel-

ve a keletkezett szükségleteket, az egy
miskolci szolgáltató helyett a jelenleg
közfinanszírozásban részesülõ négy
miskolci szolgáltató között osztotta fel
a lakosságot, ezért az encsi, tiszaúj-
városi, mezõkövesdi, sárospataki, sá-
toraljaújhelyi, illetve sajószentpéteri és
a másik négy kistérség esetében is mód
nyílik új fogászati, fogszabályozó el-
látások finanszírozására. 

Az „Út a munkához” címû prog-
ramról tájékoztatta a szerencsi kis-
térséghez tartozó települések polgár-
mestereit október 14-én Budapesten
Szûcs Erika szociális és munkaügyi mi-
niszter. 

A találkozó elõzménye, hogy a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás má-
jus 23-i ülésén fogadta el a társada-
lom jobbá tétele érdekében készült
címû vitaanyagot, amelyet a szakmai
szervezetek mellett a közjogi méltó-
ságokhoz is eljuttattak. Két hét múlva
a dokumentumban foglaltakkal kap-
csolatos megbeszélésre invitálta a te-
lepülésvezetõket Miskolcra. Ezen a ta-
lálkozón a polgármesterek a társada-
lomban érzékelhetõ negatív jelensé-
gekre hívták fel a figyelmet és ismer-
tették az ezek megoldását célzó ja-
vaslataikat. A szaktárca vezetõje ak-
kor ígéretet tett arra, hogy a szociális
törvény módosításával kapcsolatos
munka során a megbeszélésen el-
hangzottakat is figyelembe veszik és
konzultáció keretében tájékoztatja a
polgármestereket a tervezett változta-
tásokról. Szûcs Erika ennek október 14-
én tett eleget Budapesten, ahol be-
mutatta a rövidesen az Országgyûlés
elé kerülõ „Út a munkához” címû
programot. A miniszter ismertette,
hogy törekvéseik középpontjában a
rendszeres szociális segélyen lévõ,
tartósan munkanélküliek munkára ösz-
tönzése és foglalkoztathatóságának
javítása áll. Továbbá cél, hogy a dol-

gozni képes emberek a jövõben na-
gyobb mértékben vegyenek részt a fog-
lalkoztatásban. A törvénymódosítás-
tervezetben szerepel, hogy aki élet-
korából, egészségi állapotából, sajá-
tos egyéni élethelyzetébõl következõen
nem tud munkát vállalni, továbbra is
rendszeres szociális segélyre legyen jo-
gosult, a munkaképesek pedig köte-
lezõen az Állami Foglalkoztatási Szol-
gálattal tartsák a kapcsolatot, amellyel
álláskeresési megállapodást kötnek. A
megbeszélésen elhangzott, hogy a 35
év alatti, általános iskolai végzettség-
gel nem rendelkezõknek a tanulás vá-
lik majd a segély folyósításának felté-
telévé, azok esetében pedig, akik az
elõírt foglalkoztatási kötelezettségeiket,
vagy egyéb, az álláskeresési megálla-
podásban megjelölt elõírásokat nem

teljesítik, megszüntetik a támogatás fo-
lyósítását. 

A program célul tûzi ki, hogy csök-
kenjen az aktív korú segélyezettek
száma, és kettéváljon a szociális se-
gélyesek, ill. a foglalkoztatáspolitikai
eszkö zökkel támogatottak köre. A re-
gisztrált álláskeresõk a jövõben va-
lóban a munkára kész és képes né-
pességbõl kerüljenek ki. Fontos, hogy
a munkaerõpiaci támogatások, prog-
ramok célzottabb felhasználásával
csökkenjen a tartósan álláskeresõk
száma, a leghátrányosabb helyzetû
kistérségekben élõk relatív foglal-
koztatási helyzete javuljon. A mi-
niszter zárszavában kiemelte, hogy
a törvénymódosítási javaslatot még
az õszi ülésszakban tárgyalni fogja az
Országgyûlés.                       A. L.

Lapunk elõzõ számában közöltünk
összeállítást arról, hogy 2008. június
1-jével életbe lépett rendeletmódosí-
tás miatt szeptemberre zavarok mu-
tatkoztak Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében a 18 éven aluli korosztály fog-
szabályozásának járóbeteg-szakellá-
tásában. Riportunk után intézkedés tör-
tént a probléma megoldására és töb-
bek között változott a beutalás rend-
je is.

A fogászati ellátásban a beavatko-
zások – köztük a fogszabályozás – mi-
nimumidejének a meghatározása – az
orvos hány beteg után nyújthatja be a
számlát az egészségbiztosítási pénz-
tárnak elszámolásra – június 1-jével tör-
tént. A probléma azonban csak au-
gusztus közepén jelentkezett, amikor
elõször tapasztalták a doktorok, hogy
a meghatározott kereteken túli keze-
lésekért már nem fizet a biztosító. Az
is kiderült, hogy a megyeszékhelyen
dolgozó négy közfinanszírozott egész-
ségügyi szolgáltatónak kötelezõ terü-
leti ellátásra csak Miskolc önkor-
mányzatával van szerzõdése. 

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Re-
gionális Intézete október 6-án körle-
vélben tájékoztatta a megye települé-
seinek polgármestereit, az egészségügyi
szolgáltatók vezetõit, hogy az elmúlt
hetekben többszintû koordinációt foly-
tattak a fogszabályozás biztosítása ér-
dekében. A megbeszélések eredmé-
nyeként 2008. június 6-tól változott a

beutalás rendje. Az egészségügyi ha-
tóság törvényi felhatalmazás alapján ki-
jelölte a Miskolcon található négy
közfinanszírozott egészségügyi szol-
gáltatót az ellátásra és közöttük óra-
szám-arányosan a kistérségi bontásban
felosztották a megye településeit – tá-
jékoztatta lapunkat Asztalos Ágnes re-
gionális tisztifõorvos-helyettes. A tár-
saságoknak már a Miskolcon kívüli gye-
rekek vonatkozásában is van a fog-
szabályozásban ellátási kötelezettsége.
A helyi fogorvos által kiállított beuta-
ló birtokában kell az érintetteknek fel-
venniük személyesen vagy telefonon
a kapcsolatot az adott szolgáltatóval id-

õpontegyeztetésre. A regionális tiszti
fõorvos arra a kérdésre, hogy a négy
közfinanszírozott szolgáltató kellõ ka-
pacitással rendelkezik-e a megye tel-
jes lakosságának ellátására, válaszul kö-
zölte: – Az elkövetkezõ hetek, hóna-
pok adatai alapján állapítható majd
meg, hogy elegendõek-e a rendelke-
zésre álló kapacitások. 

Szerencs és a környék településeit a
miskolci székhelyû Adamantin Kft.-hez
rendelte az ÁNTSZ. Ahhoz a szolgál-
tatóhoz, amelyikhez június 1-je elõtt
is jártak fogszabályozásra a kistér-
ségbõl a 18 év alatti lakosok.

S. L.
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Az aktuális pályázati lehetõsé-
gekrõl szervezett elõadást október
16-án a Szerencsi Vállalkozói Klub
Egyesület. A Rákóczi-várban meg-
tartott szakmai programon önkor-
mányzati vezetõk, gazdálkodók és
civil szervezetek képviselõi tájéko-
zódtak a különbözõ programokhoz
és beruházásokhoz elnyerhetõ tá-
mogatásokról.  

A rendezvény elõadói ez alka-
lommal is annak a nyíregyházi köz-
gazdasági tanácsadó cégnek a mun-
katársai voltak, akik az elmúlt évek-
ben több szerencsi pályázat elké-
szítését és megvalósítását sikerrel me-
nedzselték. A fórumon elhangzott,
hogy a város és a környezõ telepü-
lések az elmúlt idõszakban kihasz-
nálták az ez irányú lehetõségeket, új
épületek létesültek, értékteremtõ,
gazdaságot  erõ sítõ beruházások va-
lósultak meg. Szóba került, hogy
napjaink pénzügyi világválsága az

Európai Unió által 2007–13 közöt-
ti idõszakra Magyarországnak biz-
tosított 8000 milliárd forint keret-
összegû támogatást nem érinti.

Szó esett a Magyarország–Szlo-
vákia Határon Átnyúló Együtt mûkö-
dési Program 2007–2013 kereté-
ben igényelhetõ támogatásokról,
amelyek segítségével az adott tér-
ségekben a turizmus, a humán er-
õforrások, az oktatás, a kulturális és
innovációs együttmûködések, a kör-
nyezet- és természetvédelem, vala-
mint az infra struktúra fejleszthetõ. Az
érdeklõdõk az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program kiírásaival is
megismerkedtek. Ebbõl a forrásból
az ötezer lélekszám feletti Szerencs
és Tiszalúc kivételével a kistérség-
hez tartozó települések részesül-
hetnek támogatásban a helyi mik-
rovállalkozások fejlesztéséhez, a tu-
risztikai tevékenységek ösztönzésé-
re, falufejlesztésre és a vidéki örök-
ség megõrzésére.

POLGÁRMESTEREK A MINISZTERNÉL 

A kistérségi társulás településvezetõi a Parlamentben. 

A szlovák határ közelsége a városban és környékén mûködô vál-
lalkozásoknak is lehetôséget jelent. 

SORRA NYÍLNAK
AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK 

KÉRDÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERHEZ

FOGSZABÁLYOZÁSRA KIJELÖLT
SZOLGÁLTATÓK

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történõ csatlakozásról ho-
zott döntést október 7-ei rendkívüli ülésén a szerencsi képviselõ-testület. A
tanácskozáson Rónavölgyi Endréné polgármester kiemelte: a város 2007
decemberében hozott határozatot a megyei közgyûlést, valamint öt tele-
pülést összefogó együttmûködésben történõ részvételrõl, késõbb azonban
anyagi megfontolásokból egy másik szervezõdéssel vették fel a kapcsola-
tot. Idõközben a Zempléni TISZK egy sikeres pályázat keretében négyszázmillió
forint támogatást nyert. Az összeghez azonban csak akkor juthat hozzá a
társulás, ha valamennyi, korábban szándéknyilatkozatot tevõ település tag-
ja a szervezetnek. A polgármester hangsúlyozta, hogy ebbõl a fejlesztési
forrásból a szerencsi Bocskai gimnázium is részesülhet, így a középiskolá-
nak és a városnak is érdeke a Zempléni TISZK-hez történõ csatlakozás, amelyrõl
egyhangúlag hoztak döntést a rendkívüli ülésen jelenlévõ képviselõk. 

SZERENCS A ZEMPLÉNI
TISZK-BEN
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Ugyan a nagyszüret
kezdete csak október
közepére várható a
Tokaji borvidéken,
azonban a korai fajták
betakarítása már meg-
kezdõdött a hegyol-
dalakon. 

Mint köztudott, a fel-
dolgozás után a must
a pincékbe kerül. A
borkészítés évrõl évre
gondos körültekintést
igényel, az erjedéskor
keletkezõ gáz beléleg-
zése halált is okozhat.
Az elmúlt években is
akadtak erre példák, melyek a szak-
értelem hiányára, az emberi felelõt-
lenségre vezethetõk vissza. Még min-
dig vannak felelõtlen emberek, akik
nem veszik komolyan a veszélyt. A
levegõnél nehezebb, színtelen, szag-
talan gáz a pincékben, vagy az
egyéb, must tárolására használt he-
lyiségekben a föld közelében terül el.
A tragédiák megelõzésének évszá-
zadok óta alkalmazott módszere a
pincébe lépéskor derékmagasságban
magunk elõtt tartott és botra erõsített
égõ gyertya. Ha a láng elalszik,
azonnal el kell hagyni a helyiséget.

A mérgezettet minél hamarabb
elsõsegélyben kell részesíteni, azon-
ban nem szabad közel hajolni az esz-
méletét veszített személyhez, mert az
alacsonyan lévõ gázoktól a segítõ is

bajba kerülhet. A legfontosabb alap-
szabály: amíg a mentõ megérkezik,
a bajba jutottat azonnal levegõre kell
vinni, a pincét pedig alaposan át kell
szellõztetni.

***
Az Ózdi Rendõrkapitányság köz-

igazgatási eljárás keretén belül vizs-
gálja egy 59 éves putnoki lakos ha-
lálának körülményeit. 

A férfira és 32 éves fiára október
9-én találtak rá az esti órákban bo-
rospincéjük padlóján. A helyszíni
szemle során megállapítást nyert,
hogy az édesapa halálát mustgáz
okozta. A fiú életét a gyors beavat-
kozásnak köszönhetõen sikerült meg-
menteni. A tragikus eseménnyel kap-
csolatban bûncselekményre utaló
adat, körülmény nem merült fel.

A gyors állampolgári bejelentés és
az összehangolt rendõri akció ered-
ményeként sikerült három, úgyne-
vezett trükkös tolvajt elfognia a
Szerencsi Rendõrkapitányság mun-
katársainak.

Országos viszonylatban is számos
esetben elõfordul, hogy az elkö-
vetõk különbözõ ürüggyel megté-
vesztik a sértetteket és eltulajdonít-
ják értékeiket. Tapasztalatok szerint
a tettesek leginkább az idõs  embere -
ket, nyugdíjasokat keresik fel ilyen
céllal. 

Október 16-án a délutáni órákban
értesítették a Tokaji Rendõrõrs ügye-
letét, hogy egy nyugdíjas nõnél há-
rom trükkös tolvaj járt. A két nõ és
egy férfi azzal az ürüggyel csenget-
tek be az idõs nénihez, hogy hor-
dókat szeretnének vásárolni. Mi-
közben az elkövetõk elterelték a
sértett figyelmét, felkutatták a jóhi-
szemû idõs nõ értékeit és több mint
egymillió forint értékben készpénzt
és takarékbetétkönyvet vittek el tõle.  

Az adatgyûjtés során kiderült, hogy
a tolvajok milyen személygépkocsi-
val közlekednek és pontos sze-
mélyleírás is a nyomozók rendelke-
zésére állt. A Tokaji Rendõrõrs mun-
katársai továbbították kollégáiknak az
információkat. Az adatokat a sze-
rencsi közlekedési rendõrök is meg-
kapták, akik akkor éppen sebesség-
ellenõrzést végeztek a 37-es fõút-
vonalon. Így Szerencs belterületén
megállították a trió autóját és annak
átvizsgálása során az eltulajdonított
értékek is elõkerültek. A Szerencsi
Rendõrkapitányság L. M, és L. L. sa-
jószentpéteri nõkkel, illetve D. Zs. sa-
jókápolnai lakosokkal szemben lo-
pás miatt indított eljárást.

FIGYELEM,
MUSTGÁZVESZÉLY!

Az elmúlt másfél hónapban ti-
zenkétszer törtek be ismeretlenek
családi házakba a Szerencsi Rendõr-
kapitányság mûködési területén,
Szerencsen, Tiszalúcon, Abaúj-
szántón és Bekecsen. A kistérség köz-
pontjában hat ilyen eset történt és
a tettesek a lakásokból nem távoz-
tak üres kézzel. 

A nyomozók kiemelt ügyként ke-
zelik a városban és a környék tele-
pülésein elkövetett betöréseket – tá-
jékoztatta lapunkat Kicsi György, a
Szerencsi Rendõrkapitányság bûnü-
gyi osztályvezetõje. A rendõrök fel-
tételezik, hogy a bûncselekmények
elkövetõje, vagy elkövetõi azonosak
és az idõpontok is hasonlóak: nem
az éj leple alatt, hanem napközben
jutnak be a házakba. A tolvajok a leg-
több esetben az ablakot, vagy éppen
a teraszajtót törték be, a szobákból
pedig arany ékszerekkel, értékes hír-
adástechnikai és szórakoztató elekt-
ronikai eszközökkel távoztak. A
bûnüldözõk eddigi tapasztalatai sze-
rint azokba a lakásokba, ahol vala-
milyen riasztóberendezés mûködik,
meg sem próbáltak bejutni az elkö-
vetõk. A biztonságtechnikai eszkö-
zökkel felszerelt házaknál csak a be-
törést kísérelték meg, mert a riasztó
megszólalását követõen elmenekül-
tek a helyszínrõl a tettesek. A ron-
gálással okozott kár pedig meg sem
közelíti az egy-egy alkalommal el-
tulajdonított értékek összegét. Ez
utóbbihoz képest a riasztó kiépíté-
sének költsége is szerényebb. A
rendszer biztonságát növelhetik az
éber szomszédok, az állatot ked-

velõknek pedig hasznos szolgálatot
tehet a kutya. A házõrzõ ugatása nem
csak a hívatlan látogatót készteti
gondolkodásra, hanem felhívja a
környéken lakók figyelmét arra, hogy
ismeretlenek kóborolnak az utcában.   

A Szerencsi Rendõrkapitányság
felhívja a lakosság figyelmét arra,

hogy amennyiben idegen gépjárm-
ûvek, ismeretlen, céltalanul kóvály-
gó személyek jelennek meg lakó-
környezetükben, legalább a gép-
jármûvek rendszámát jegyezzék fel,
mert akár ezen is múlhat a bûncse-
lekmény elkövetõjének a felderítése.

S. L.

A forrásban lévõ must halálos mérgezést
okozhat.

Látszódj, hogy lássanak! elnevezés-
sel az idén is megtartotta kerékpáros
közlekedésbiztonsági akcióját a Sze-
rencsi Területi Balesetmegelõzési Bi-
zottság. A figyelemfelhívó kezdemé-
nyezés az idén is elérte a célját. Ok-
tóber 10-én délután több mint száz ke-
rékpáros jelentkezett az ingyenesen át-
vehetõ lámpákért.

A korábbi évekhez hasonlóan ez al-
kalommal is a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság munkatársai várták a meghir-
detett idõpontban a Zafir kereskedel-
mi szaküzlet udvarán azokat, akiknek
a kétkerekûjérõl hiányoztak a bizton-
ságot szolgáló világító eszközök és fény-
visszaverõ prizmák. A balesetmege -
lõzési bizottság által meghirdetett prog-
ram résztvevõi a késõ délutáni órák-
ban közös felvonulással hívták fel a
jármûvezetõk figyelmét a kerékpáro-
sokra. Többségükben fiatalok pattan-
tak nyeregbe, akiknek a kétkerekû jén
világítottak a lámpák, többen a nagyobb
biztonságuk érdekében láthatósági
mellényt is viseltek. A szervezõk re-
mélik: nem volt eredménytelen az ak-
ció, amelynek keretében a szerencsé-
sek sorsolással értékes kerékpár-fel-
szereléseket nyerhettek.

Keresztesi János, a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõje lapunk érdeklõdésére ki-
emelte, hogy az út- és látási viszonyok
megváltozása különösen a gyalogo-

sokra és a kerékpárosokra jelent ve-
szélyt. Fontos az észlelhetõség javítá-
sa, ami többféle módon érhetõ el. Ezek
közé tartoznak a lámpák és a fény-
visszaverõk, valamint a láthatósági
mellények, aminek a használata a ke-
rékpárosok számára éjszaka és rossz
látási viszonyok mellett lakott terüle-
ten kívül kötelezõ elõírás. 

A résztvevõ gyerekek egy csoportja a felvonulás elõtt.

A LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY
ÉLETET MENTHET

BETÖRÕK PORTYÁZNAK SZERENCSEN

A falopások, illegális fakitermelések
visszaszorítása érdekében végez fo-
kozott ellenõrzéseket a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság. Terepmotor-kerékpárokat is
szolgálatba állítottak az akcióban,
amelyben az adott erdõterületeket jól
ismerõ természetvédelmi õrök is részt

vesznek. A sátai Középhatár termé-
szetvédelmi területén október 12-én
a kora délutáni órákban a járõrpáros
ellenõrzött egy forgalomból már vég-
leg kivont személygépkocsit, aminek
hátsó ülése ki volt szerelve. Az átala-
kított autóban frissen vágott, mintegy
fél köbméter fa volt. A rendszám nél-
küli autó 41 éves sátai sofõrjével
szemben a hatóság szabálysértési el-
járást indított, továbbá lefoglalták az
autót, az illegálisan kivágott fát, illet-
ve egy motoros fûrészt. Ezt megel-
õzõen Sajókápolna környékén egy lo-
vas kocsi rakományát és a szekereket
is lefoglalta a rendõrség, mivel tulaj-
donosa engedély nélkül vágta ki és
szállította a tüzelõanyagot. Az elkö-
vetõkkel szemben a rendõrség kez-
deményezte az erdõvédelmi bírság ki-
szabását.

FATOLVAJOK RENDÕRKÉZEN 
A napokban az Edelényi Rendõr-

kapitányság munkatársai két sikeres ak-
ciót hajtottak végre. Az ügyeletre ok-
tóber 16-án érkezett bejelentés sze-
rint Hegymeg közelében található
erdõrészen néhány férfi illegális faki-
termelést folytat. A rendõrök figyelõ -
szolgálatot szerveztek a területhez
vezetõ út mentén és rövidesen meg-
állítottak egy pótkocsis traktort, vala-
mint egy hatósági jelzés nélküli, fa-
szállításra átalakított személyautót. A
jármûveken nagy mennyiségû frissen
kivágott és darabolt akácfa volt. A
rendõrök megtalálták az elkövetésnél
használt motoros fûrészeket is, ame-
lyeket a traktorral és az autóval együtt
lefoglalt a hatóság. A három tomori
és három laki férfival szemben lopás
miatt indítottak eljárást. 

A második elfogás október 19-én a
délutáni órákban történt. A Szendrõi
Rendõrõrs járõrei egy tehergépkocsit
ellenõriztek, amely közel négy köb-

méter akácfával volt megrakodva. Az
intézkedés során kiderült, hogy a
jármûvel szállított fát az úgynevezett

kígyószögi erdõbõl jogtalanul ter-
melték ki, így azt a teherautóval együtt
lefoglalták. Az elkövetõket a rendõr-
ség lopással gyanúsítja.  

KÖRÖZÖTT FUVAROS
A Szerencsi Rendõrkapitányság

Taktaharkányi Rendõrõrsének szol-
gálatban lévõ állománya az õszi fa-
lopások megelõzése érdekében a kö-
zelmúltban Prügyön végzett el-
lenõrzést.

A falu belterületén a rendõrök egy
teherszállító gépjármûre lettek fi-
gyelmesek, amelynek rakománya
tûzifa volt. A gépjármû vezetõje és
utasa a szállítmány eredetérõl nem
tudtak bizonylatot felmutatni, így õket
a rendõrök elõállították a Taktahar-
kányi Rendõrõrsre.  Idõközben az is
kiderült, hogy a „fuvarosok” egyike
idegen személyi adatokat adott meg
a járõröknek. Tette ezt vélhetõen
azért, mert ellene a Miskolci Városi
Bíróság, az Ózdi Városi Bíróság, va-
lamint büntetés-végrehajtási intézet
is körözést adott ki. M. L. a kihall-
gatása során a bûncselekmény el-
követését elismerte, ellene a Takta-
harkányi Rendõrõrs soron kívüli el-
járást kezdeményezett. A Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága 50 ezer forinttól
500 ezer forintig terjedõ erdõgaz-
dálkodási bírságot szabhat ki a gép-
jármû vezetõjével szemben.

AZ ERDÕK VÁMSZEDÕITRÜKKÖS
HORDÓVÁSÁRLÓK

Több szolgáltató cégnek csaknem 16 millió forintos kárt okozott öt férfi, akik
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében színesfémtolvajlásra szakosodtak. A Szeren-
csi Rendõrkapitányság munkatársai elfogták a gyanúsítottakat.

Az egy prügyi és négy mezõzombori elkövetõ hét bûncselekmény során lo-
pással több mint nyolc millió forint, míg a rongálással csaknem 7 millió forint
kárt okozott. A csapat utolsó akciója alkalmával egy Szegi és Szegilong között
található transzformátorból akarták a színesfémet kiszerelni, amikor a berende-
zés riasztója jelzést adott. A Tokaji Rendõrõrs járõrei azonnal a helyszínre ér-
keztek, és elfogták az öt gyanúsítottat, akiknek az autójából a bûncselekmény-
re utaló tárgyi bizonyítékok is elõkerültek. 

A rendõrségi eljárás során további hat bûncselekményt ismertek be a csoport
tagjai. Az elsõ még ez év júniusában történt, Szerencs külterületén, ahol egy
oszloptranszformátort szakszerûen leszereltek, leengedték a benne lévõ olajat,
majd kivágták belõle a színesfém-alkatrészeket. Második alkalommal Tokaj kül-
területén, egy villamos transzformátoron dolgoztak, itt a lopással 120 ezer fo-
rint, míg a rongálással 2,2 millió forint kárt okoztak. A további négy helyszínen
hasonló értékarányban követtek el bûncselekményeket Tarcal, Bodrogkeresz-
túr, Mád és Vámosújfalu külterületén különbözõ elektromos berendezésekben. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság lopás miatt indított eljárást. A mezõzombori
B. B.-t, G. B.-t és a prügyi G. D.-t a rendõrség elõterjesztésére, az ügyészség in-
dítványára a bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte, míg a másik két elkövetõ
szabadlábon védekezhet.

LEBUKTAK
A SZÍNESFÉMTOLVAJOK

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



A katedrán eltöltött 35
év után nyugdíjba vonul
Szepesi Jánosné, a tiszalú-
ci általános iskola igazga-
tója.  

A ma már felmondási
idejét töltõ pedagógus a
nagyközségben született.
Az általános iskola elvég-
zése után a miskolci Zrínyi
Ilona Gimnázium orosz ta-
gozatára vették fel, de nem
szakadt meg a kapcsolata
a lúci iskolával sem, hiszen
ifjúsági vezetõ ként számít-
hattak rá a szabadidõs ren-
dezvények, a táborok szer-
vezésében. 1970-ben érett-
ségizett és felvették a Nyír-
egyházi Tanárképzõ Fõis-
kolára, ahol négy év múlva magyar–
orosz szakos általános iskolai tanárként
végzett.

– A családunkban fontos dolog volt
a tanulás, a tudás – emeli ki  helyi lap-
nak tett visszaemlékezésében Szepe-
si Jánosné. – A szüleimtõl sok támo-
gatást kaptunk, büszkék voltak az el-
ért eredményeinkre, de nem örültek
túlságosan annak, hogy a húgom is és
én is a pedagógusi pályát választottuk.
Szívesebben láttak volna bennünket
valamilyen mûszaki területen. Az
édesapám szavai szerint tanítóként a
„nép kutyája” lettünk. Az általa hasz-
nált kifejezéssel azt próbálta talán ér-
zékeltetni velünk, hogy ez a hivatás
teljes hûséget és szolgálatot kíván, vi-
szont nem mindig jár érte nagyobb
megbecsülés! Én viszont inkább hall-
gattam a nevelõimre, akik az általá-
nos iskolában a technikum helyett a
gimnáziumba, a gimnáziumban pedig
a mûszaki egyetem helyett a pedagó-
gusi pálya felé terelgettek. Ezért is nagy
szeretettel gondolok ma is rájuk. Sze-
rencsés voltam abból a szempontból,
hogy mind az általános iskolában,
mind pedig a gimnáziumban, még a
fõiskolán is a tanítóim többsége azok
közé a pedagógusok közé tartozott,
akik mély szakmai tudással és nagy
gyakorlattal tanítottak. Magasra állí-
tották a mércét, de segítettek elérni azt.
Ha szükséges volt, akkor egyszer el-
nézõek, máskor pedig szigorúak vol-
tak. Feladatot adtak, és sokszor érez-
tem, hogy számítanak rám és bíznak
bennem. Ma is gyakran idézem ma-
gamnak az egyik gimnáziumi tanárom
mondását: „Nem létezik, hogy te ezt
nem tudod megcsinálni.” Valószínû,
hogy az iskolás évek alatt végzett kö-
zös munka sikerei által okozott öröm
is arra ösztökélt, hogy olyan pályát ke-
ressek, ahol közvetlen kapcsolatba ke-
rül az ember másokkal, amelyben át-
adhatunk valamit másoknak a tudás-
ból, önmagunkból. Talán ezért is vá-

lasztottam a tanári szakmát, amelyet
1973. szeptember 1-jén kezdtem meg
a tiszalúci iskolában. Itt élt a családom,
itt voltak a barátaim, a régi osztály-
társaim, itt találtam rá a páromra, itt
neveltük föl a gyerekeinket, s itt dol-
goztak még azok az egykori tanáraim
is, akik most munkatársakként segí-
tettek a pályám elején. Szinte szülõi
szeretettel fogadtak, s egyengették az
utamat. Biztos vagyok benne, hogy
nem tudtam volna nélkülük sem a
szaktanári, az osztályfõnöki, a helyi és
a járási munkaközösség-vezetõi, a
gyermekvédelmis munkámat a meg-
felelõ színvonalon végezni. A csalá-
dom és az õ támogatásuk nélkül nem
bírtam volna a mindennapi tanításon
felül irodalmi színpadot vezetni, ta-
nácstagi – késõbb területi képviselõi
– munkát végezni, miniszteri dicsére-
tet kiérdemelni, oktatásvezetõi szak-
vizsgát tenni, s már igazgatóként né-
met nyelvtanári diplomát szerezni, köz-
ben pedig jó eredménnyel több to-
vábbképzésen részt venni. A községi
tanács akkori elnöke, az iskola igaz-
gatója és igazgatóhelyettese, a kollé-
gák, a családom biztatása nélkül soha
eszembe nem jutott volna, hogy meg-
pályázzam az igazgatói állást. Csak ér-
dekességként jegyzem meg, hogy en-
gem 1989-ben már nem kineveztek,
hanem megválasztottak igazgatónak. 

– Szeptembertõl a felmentési idõmet
töltöm – tette hozzá a nyugdíjba vo-
nuló igazgató. –  Az iskola dolgait most
még erõnek erejével ki kell törölni az
agyamból. Furcsa érzés, hogy nincs az
intézményben semmi dolgom. Vi-
szont gyakran beszélünk a kollégák-
kal telefonon, s élvezem a szülõk, a
gyerekek megbecsülésének õszinte és
kedves megnyilvánulásait, az érdek -
lõdést a hogylétem felõl. Jó szívvel gon-
dolok a kollégáimra, nagyon szeret-
tem dolgozni, de különösen kellemes
érzés, hogy az idõm beosztása mos-
tantól már fõleg csak tõlem függ. 
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Mindnyájunk munkahelye és má-
sodik otthona. Visszatekintésemben
arra keresek választ, mit adott nekünk
az üzem és mit adtunk mi a 120 éves
cukorgyárnak.

Ha jól tudom, öten vagyunk, akik-
nek a nagyszüleit 1888/89-ben hozták
a gyárépítéshez a valamikori Cseh-Mor-
vaországból: Stevlik Olga, ifj. Kopp Ka-
talin, ifj. Kopp László, Kopp Ilona és
Stevlik Béla. Hasonlóan érkeztek a ha-
talmas gõzgépek is az elsõ cseh-mor-
va gépgyárból. A térség településein
élõknek kenyérkereseti lehetõséget és
sok-sok mást is adott a gyár. A Szerencs
környékén lévõ községekbõl télen-
nyáron (Monokról, Legyesbényérõl és
a hegyaljai falvakból) gyalog is jártak
be a dolgozók a 12 órás mûszakokba.
Akkor is tiltakoztak a gazdag szõlõter-
mesztõk a gyárépítés ellen. Azóta is van
jó  minõ ségû tokaji bor. Pedig a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
alacsony kalóriájú szenek miatt a
cukorgyári kémények ontották a
kormos pernyét, sötét színû füstöt.
Az akkori államfõ nem avatta bele
magát a témába.

A vállalat a bezárásáig biztos
megélhetést adott tisztességes
munkavégzésért a dolgozóknak,
amelynek a répatermesztõk igen
nehéz munkával termesztették a
kitûnõ minõségû nyersanyagot.
Nagyszülõk vettek részt az épí-
tésben, majd a cukorgyártásban és
hozták a gyermekeiket, majd az uno-
kákat és dédunokákat. Felelõsséget
vállaltak a munkavégzésükért, maga-
tartásukért és a munkahelyen kívüli vi-
selkedésükért. A kapitalista tulajdonos
mindent tudni akart és a többirányú in-
tézkedése mellett szigorral válaszolt a
helytelen magatartásra. Aki a cukorgyári
szórakozások alkalmával, vagy az ut-
cán adott valakinek egy pofont, azt a
következõ nap elbocsátották a válla-
lattól. Az idegenbõl hozott cukormes-
terek betanították az itt élõket a gépek
mûködtetésére és a berendezések ke-
zelésére. Rangot jelentett cukorgyári
dolgozónak lenni. Voltak napidíjas, he-
tibéres és havidíjas bérelszámolások.
Ezek a besorolások anyagi és egyéb
megbecsüléseket is jelentettek.

A cukorgyár mezõgazdasági ura-
dalmat is létesített, répa-, takarmány-
termesztés, állattenyésztés céljából.
Ma úgy mondanánk, hogy szövetke-
zeti elõnyök alapján. A gazdaság ve-
zetõi alárendeltségében voltak a cu-
korgyár igazgatójának. A béresek, cse-
lédek „cselédkönyvet” kaptak, ami a
nyugdíjelszámolás alkalmával is hiva-
talos okmány volt. Így alakulhatott ki
az, hogy néhány dolgozót hamarabb
köszöntöttem a vállalatvezetõ ség ne-
vében 50. szolgálati éve alkalmával,
mint a nyugdíjkorhatár elérésekor.

Azóta mindnyájunk örömére ebbõl a
mezõgazdasági uralomból elõbb cél-
gazdaság lett, most pedig kitûnõen pros-
peráló mezõgazdasági részvénytársa-
ság.

Minden dolgozóval szemben elvá-
rás volt a megfelelõ képzettség, szel-
lemi, gyakorlati tudás. A cukorgyártó
ismeretek apáról fiúra szálltak. Elég
késõn került be a cukorgyártó szakma
az országos szakmunkásjegyzékbe,
de alapos ismereteket kívánt a há-
romévi képzést követõ vizsgákon.
Ezen túl vasas és építõipari szakmun-
kás képzés volt a vállalat tanmûhe-
lyeiben, melyeken a gyakorlati isme-
reteket technikusok vagy üzemmér-
nökök adták át a résztvevõknek. Az ok-
tatók a szakmunkásképzõ intézet fog-
lalkoztatottjai voltak. Technikusok,
mérnökök mindig kellõ létszámban
voltak az üzemben. Négyéves cukor-

gyártó technikus-képzés volt Kapos-
váron. A gyakorlati oktatást a cukor-
gyártás és az iskolai tanulás szüneté-
ben kapták a fiatalok. Egy-két sze-
mélytõl eltekintve mind megmaradtak
az iparban. Jó termelésirányítók lettek,
akik meg tudták mutatni a fizikai
munkásnak, hogy mit és hogyan kell
végezni. Közülük többen diplomások
lettek. Külön rangot jelentett a cukor -
ipari és más szaktudományos terüle-
ten szerzett második vagy harmadik
diploma. 1982-ben a fizikai munkás-
aink 30%-a ipari technikus és gimná-
ziumi érettségizett volt. A következõ
év végére elértük, hogy még a takarí-
tók között sem volt olyan, akinek ne
lett volna meg a nyolcosztályos álta-
lános iskolai végzettsége. Mindig nyá-
ri idõszakban tanultak a dolgozók a
hivatalos munkaidõk alatt a Szerencsi
Állami Általános Iskolában. Minden év
hetedik hónapjában volt az „új vég-
zettséget szerzettek köszöntése” az
igazgatósági épület tanácstermében.
Ezek a fizikai munkások speciális is-
mereteket adó tanfolyamokon több
éven keresztül tanultak (hegesztõ, ne-
hézgépkezelõ, kazángépész stb.).
Ugyancsak ezen a rendezvényen tör-
tént az ipari technikusok, mérnökök,
második diplomások köszöntése a
vállalat igazgatója és politikai vezetõk

részérõl. Ezek a dolgozók valameny-
nyien alapbéremelést és egyszeri  jutal -
mat kaptak. Különös gondot fordítot-
tunk a vezetõk továbbképzésére álla-
mi intézményekkel együttmûködve, a
vállalaton belül, munkaidõben. Az
 elõ adók nyugati és szovjet vezetéstu-
dományi könyvekbõl a hazai szerve-
zés-, vezetéstudományi intézet kiad-
ványaiból oktattak, és saját tapaszta-
lataikat osztották meg a hallgatósággal. 

A kor követelményeinek megfelelõen
szorgalmaztuk és megbecsültük az
idegen nyelv tanulását. Ebben nagy se-
gítségünkre volt a Miskolci Nehéz ipari
Mûszaki Egyetem Idegennyelvi Lekto-
rátusi Hivatala. A tanfolyamokon részt-
vevõk mindnyájan nyelvvizsgával tér-
tek haza. Anyagi lehetõségeinket fi-
gyelembe véve országon belül és más
országokba tapasztalatcserére küldtük
a mûszaki fejlesztésben és számítás-

technikában tevékenykedõ ve-
zetõket. Sajnos, nem minden
esetben jártunk sikerrel a valuta-
szerzésben a Magyar Nemzeti
Bank devizarevizori fõosztályán.
Egy munkatársunk 1957-ben el-
jutott a Cukoripari Nemzetközi
Kongresszusra is, ahol 132 ország
képviselõje volt jelen.

1977-ben a gyár minden ve-
zetõ beosztású dolgozója igaz-
gatói levélben feladatul kapta a
vezetõi munkakör betöltéséhez
szükséges (állami iskolai, szak-
mai, politikai, vezetõi) követel-

mények megszerzését. Ha szükséges
volt, türelmesek voltunk a továbbta-
nulás ideje alatt. Aki nem volt hajlan-
dó tanulni, azt felmentettük beosztá-
sából. A dolgozók tagozatán történõ
tanulás nehéz volt, de meg kell  jegyez -
nem, hogy termelési eredményeinkben
a jelentõsebb kapacitásbõvítõ beru-
házás mellett a kisebb-nagyobb je-
lentõségû mûszaki fejlesztéseknek és
az újítási mozgalomnak is jelentõs sze-
repük volt. Mi több, a vállalatvezetés
és a termelésirányítás többszöri át-
szervezésének személyi feltételeit sa-
ját szakvezetõinkbõl oldottuk meg,
mindösszesen két közgazdászt kellett
felvennünk. Különbözõ cukorgyárak-
ba is kerültek jó vezetõink: a Kapos-
vári Cukorgyárnak két igazgatót adott
a vállalatunk, a legutóbb épült Kabai
Cukorgyárba pedig az állományunk-
ból huszonnyolcan kerültek áthelye-
zésre. Sajnos, azt is meg kell említe-
nünk, hogy 1973–1976 között több jó
képességû vezetõnk mondott fel, akik-
kel ki tudtunk volna stafírungozni az
egész magyar cukoripart.

Eredményesen segítette munkánkat
az Élelmiszeripari Tervezõ Intézet,
amellyel jól együtt tudtak dolgozni a
saját mérnökeink. Ide sorolom a szo-
cialista munkaverseny mozgalmat,
mely életre szólóan erõsítette a szak-
mai, emberi kapcsolatokat. 

(Folytatjuk)
Stevlik Béla 

VOLT EGYSZER
EGY SZERENCSI CUKORGYÁR I. BÚCSÚ

AZ OSZTÁLYNAPLÓTÓL

Szepesi Jánosné (balra) búcsúzik egykori
iskolájától és munkatársaitól. 

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.  

A BIZTONSÁG OLCSÓBB, 
MINT GONDOLNÁ!!!

RIASZTÓRENDSZEREK MÁR 49 900 FT-tól 
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELET 2500 Ft/hó-tól

VIDEOKAMERÁS 
MEGFIGYELÕRENDSZEREK

KLÍMABERENDEZÉSEK
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS

Alarm Sensor Miskolc Kft.
Farmosi Imre

20/388-8467
farmosi@alarmsensor.hu

Munkavállalásra alkalmas,
OKLEVELET ADÓ

masszõrtanfolyam indul
Szerencsen december 4-én,

Sárospatakon december 6-án

Ár: 40 000 Ft
Érd.:30/365-7510  vagy 70/944-6427.

Ny.sz:14-003206
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ REI
� Tiszalúcon a mûvelõdési házban 2008. szeptember 26-án tartottuk a
H. A. T. és a MAIT közös irodalmi és képzõmûvészeti pályázat eredmény-
hirdetõ ünnepségét. A beérkezett 80 pályamunka Wass Albert születésé-
nek 100. évfordulója és a Biblia éve szellemét tükrözte.
� Kardos Piroska 2008. szeptember 2-án, életének hatvankilencedik évé-
ben, hosszú betegség után elhalálozott.

Kiss Béla († 2008)

SIRATÓÉNEK
Ezüst szánkón csilingelt a szél,
Nagy pelyhekben szállongott a hó;
Az ajkadon elnémult a szó,
Két szemedben kialudt a fény.

Elmentél egy téli reggelen,
Sirályének, lélekharang szólt;
Lábad nyomát belepte a hó, 
Keresem, de sehol sem lelem.

Kardos Piroska († 2008)

VÉGSÕ BÚCSÚ
Annyira akartam élni, a betegséget legyõzni,
Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Kárpáti Csaba († 2008)

TEMETÕBEN
Emlékek tánca a gondolat,
Vágyódásunk tûnik az ûrbe.
Álmaink szertefoszlanak,
Némán nézünk üres tükörbe.

Kék égen bolyong a lelkünk,
Nappalunk sötét, mint az éj;
Sírhalom, amire leltünk,
Minek nekünk e földi kéj.

Szeretteink közel és távol
Két méter mélyen nyugszanak;
Rajtunk az idõ még gázol,
Sárguló levelek hullanak.

Kántor Zoltán († 2004)

GYÁSZOS MAGÁNY
Szélmarta temetõ lélekharangja szól,
Roskadt mellkasomban a szívem kolompol.
Koporsós börtönöd siratója lettem, 
Minden örömömet véled eltemettem.

Gyönyörû éjszakák tövisei szúrnak,
Arctalanul, fájón felébreszt a holnap.
A magány süppedõ ingoványát járom,
Lelkemre rákozmált gyászos árvaságom.

Mennyei gyökerû reményem felkiált:
Uram, adjál erõt, s igazi megnyugvást!
Hogy az ünnepeknek örülhessek még,
Élvezni szeretném az élet szépségét…

*
És ha egykor – majdan nyugovóra térek: 
Legyen velem „ott is” … – Tõled ennyit kérek!

Fehér Mária († 2003)

NE BÁNKÓDJATOK!
Ne bánkódjatok, ha egyszer elmegyek.
A fáról is lehullnak õsszel a levelek.
Ha az élet törvénye úgy rendelkezik:
Menni kell, ha az idõnk elérkezik…

De a lelkem ott lesz veletek!
Gyermekek szemébõl rátok nevetek.
Átölelni vágyón minden napsugárral
Dalolok a fán fenn – a kismadárral.

S ha picinyke hópehely a kezetekre száll:
Lelkem lesz az, ki reátok talál! 
Versem sorával is néktek üzenek:
Míg emlékeztek rám, én veletek leszek!

Tollas Tibor († 1997)

KÖNYÖRGÉS
SZÉP HALÁLÉRT

Uram, ki annyi kínt megélt, 
könyörgök, nem az életért, 
a szép halált add meg nekem, 
váratlan jöjjön, hirtelen, 
mint bódult álom, alkonyat, 
estébe hulló arcomat 
ne szántsa kín, emlékezés,
mely ismeretlen éjbe néz, 
s ne legyek senkinek teher, 
minden szánalom földre ver.
Emelt fõvel nap sugarát 
szívjam magamba, ezer-ág 
karommal nyújtózzak tovább…     
– Állva halljak meg, mint a fák!

Zsebeházy György

HÁROM ARC TÜKRÖK
LABIRINTUSÁBAN

Hommage á T. Z. et Sz. M.
1.

Mert ifjúságom hamvát holtig hordja
Mert barát volt, sok beszélgetés felett
Mert volt a lelkem játékos koboldja
Mert vigasz volt, ha mélabú evett
Mert Ophélia volt, csak Hamlet halt meg
Mert hiába jött el sok havas március
Mert mindent régóta látok, agg Polonius
Mert voltam én egyszerre koponya és sírásó 
Mert mellékszínekben alkottam nagyot
Mert nyelvemnek egykor koponyája volt
Mert újra könnyeket nyelek: megkopott Horatio,

és rég lebénult Fortinbras vagyok. 
Mert múltak évek, köddé a szép remények
Mert nagy magányban hallszik most az ének
Mert eltûnt sok napom, mind, ami örök nyár volt 
Mert jeges tél süvít ma bennem: akarni akkor kár volt 
Mert plüssfotelben ültem az ötvenedik õszön 
Mert ünneplés helyett korbács volt csupasz bõrön 
Mert homlokig ellephet a szégyen évrõl évre 
Mert immár nem tudom, hogy lehet bennem béke 
Mert brutalitás jött, füstbomba és vízágyú
Mert kínunkban fejünk fölé felkent királyt kívánunk – 
Mert ez a sors jutott: élünk, nyomaszt az álom 
Mert példa lett Hamlet, túllépve száz halálon 
Mert életemben a létük lett örök –
Mert bennem újra él, mi volt, de nem lehet már 

minden körûlem kering nagy zodiák-körön.
2.

... Magamban miért is ások értük egyre lejjebb 
Mítoszuk enyém csak, õssejtjeim tartalma 
Gyémántkristályként, szabályos szerkezetben 
Idõ nem rontja szét, mesében aranyalma.
A Hold, ha elfogy néha, örökké fenn az égen. 
A hideg ûrön át világtengert ver láncra.
Egy régi arc él mindkettõnk szívében:
Csukott szemünk mögött emlékek lassú tánca.

3.
Mert elment egyik örökre A másik hattyú – kép múlt if-

júság tündértaván Átléptek égi körökön, koordináták haj-
latán. Féltett határimon kívül kerültek Mégis velük vagyok
távoli fények lettek, mint messzi csillagok Az éj sötétje
szétterül vad tájamon naponta többször is Elmerülök, el-
lep a kín, mégis mindig megtartanak örökfényû csillaga-
im Lassan eltûnõ földemen ha maradt még embermeleg
azt mind tinéktek köszönöm Ti ritkán újra eljövõk a visz-
szatérõ körökön

4.
A legtöbb út hová vezet? Semmit õrzünk: emlékeket.
Mint arany idõk roncsait a széthulló emlékezet
1960 ... 2008.

Belinszkyné Nagy Irén († 2001)

ANYANYELVÜNK
KERTJE

Gyönyörûséges az
Anyanyelvünk kertje,
A jó Isten keze
Munkálkodik benne.
Százszínû virágok,
Kövér zöld levelek
Békét, szeretetet,
Örömöt szereznek.
Magvait õseink
Szórták anyaföldbe,
Kötözök nektek
Csokrokat belõle…

Bor István grafikája.

Sulc Mária

ANNYIT ÉR…
Annyit ér kezed,

Amennyit simogat.

Annyit ér a szád,

Amennyi csókot ad. 

Annyit érsz önmagad,

Amennyit szíved adni képes.

Annyit a pénzed,

Ahány éhezõnek enni adsz. 

Másképpen pénzzel,

Szép szavakkal is

Csupán egy senki vagy. 
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Több mint kétszázmillió forint ér-
tékû, mintegy száz dolgozót foglal-
koztató beruházást valósít meg a Pri-
vát E. C. szerencsi kistérséghez tar-
tozó Megyaszón. A mobilházak ké-
szítésével foglalkozó vállalkozás új
üzemében a tervek szerint a jövõ év
elején indul a termelés.  

Augusztus elsején kezdõdött a
nagyközség határában készülõ gyár-
tócsarnok kivitelezési munkája,
amelynek a tervek szerint még az idei
esztendõben megtörténik a mûsza-
ki átadása. Az 1000 négyzetméteres
épület a majdan itt készülõ házak-

hoz hasonlóan acélváz szerkezetre
épül úgynevezett szendvicstechno-
lógiával, erõs és ellenálló préselt pa-
nelekbõl. A beruházás helyszínének
kiválasztásában egyik fontos szem-
pontként a térség magas munkanél-
küliségi mutatója szolgált.

Kiss László, a Privát E. C. ügyve-
zetõje lapunk érdeklõdésére kie-
melte, hogy családi és baráti kötõ -
dései mellett figyelembe vették azt,
hogy a környéken 2000-3000 em-
berbõl kell majd kiválasztaniuk azt
a közel száz dolgozót, akit az üzem-
ben alkalmaznak. Napjainkban Mis-
kolc és környékén sokkal nehezebb

megfelelõ munka erõhöz jutni. Elsõ -
sorban szakipari dolgozókat, többek
között burkolókat, asztalosokat, la-
katosokat, villanyszerelõket és víz-
vezeték-szerelõket foglalkoztatnak
majd annak ellenére, hogy az üzem-
ben készülõ házakat a megszokot-
tól eltérõ technológiával készítik. 

Az ötlet az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból származik – emelte ki ér-
deklõdésünkre Szilágyi Attila társtu-
lajdonos – amit az európai igények-
hez alkalmazkodva kissé áttervez-
tünk. Az üzemben szalagrendszerûen
készülnek majd a könnyûszerkeze-
tes házak berendezve és felszerelve,
amelyeket a helyszínre szállítva le-
rakjuk az alapra és gyakorlatilag na-
pokon belül beköltözhetõk. A soro-
zatgyártás a tervek szerint 2009. ja-
nuár 15-én indul. Tavas szal elkez-
dünk építeni egy újabb ezer négy-
zetméteres csarnokot, aminek az
üzembe állításával a dolgozói lét-
szám is megduplázódik.

– A térség többi településéhez ha-
sonlóan a háromezer lelkes Megya-
szón is fontos feladat a foglalkozta-
tási helyzet javítása. Önkormányza-
tunk örömmel fogadta a beruházók
elképzeléseit, aminek a megvalósí-
tását igyekszünk lehetõségeink sze-
rint elõsegíteni – nyilatkozta la-
punknak Csáki Barnabás polgár-
mester. – A rendelkezésre álló ipar-
területbõl rövid idõn belül ipari par-
kot hoztunk létre és kijelöltük az épít-
kezés helyszínéül szolgáló területet.
Fontos számunkra az üzem, hiszen
nagyobb létszámot foglalkoztató vál-
lalkozásból kevés van a településen.
A 280 regisztrált álláskeresõ több
mint egynegyede találhat magának
munkát az új gyárban. Az önkor-
mányzatnak pedig lényegesen meg-
emelkedik majd az iparûzési adó-
bevétele, amit a település további
gyarapítására fordíthatunk – emelte
ki Csáki Barnabás.

Az emlékezetes 2005-ös árvíz után
2006-ban új csapadékvíz-elvezetõ
rendszer kiépítésébe kezdett a mádi
önkormányzat.

A több mint 1,3 milliárdos beruhá-
zás végét jelzõ október 7-ei ünnepé-
lyes avatáson Gáthy Sándor alpolgár-
mester a három esztendõvel ezelõtti ter-
mészeti csapásra utalva megjegyezte:
az elvégzett munka nem csak az itt élõk
biztonságát szolgálja, de mindenben
megfelel az Európai Unió által meg-
követelt környezetvédelmi elõírások-
nak is. 

A mádi ünnepség a helyi általános
iskola és óvoda mûsorával folytatódott,
majd Galambosi Imre polgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer tervezése
már a 2005-ös esemény elõtt meg-
kezdõdött, majd a munkákhoz 2006
nyarán láttak hozzá, amelynek kö-
szönhetõen 24 kilométer felszíni és föld

alatti csatorna épült meg a településen.
A beruházás keretében elkészült 5800
köbméteres záportározó növeli a köz-
ség lakóinak biztonságát az áradástól.

Az avatáson Szabó Imre környezet-
védelmi és vízügyi miniszter többek kö-
zött kiemelte, hogy elkészült az ország
hosszú távú klímapolitikai stratégiája.
A legfontosabb feladat napjainkban,
hogy megoldási javaslatokat kapjanak
az emberek ahhoz, hogy miként lehet
hazánkban és a világban csökkenteni
a természeti veszélyeket. Szabó Imre
szerint nem elég önmagában csak a tá-
jat és a természetet védeni, hiszen az
emberek is a Föld természetes élõlé-
nyei közé tartoznak. A nemzetiszín sza-
lagot a miniszterrel közösen Rónavöl-
gyi Endréné országgyûlési képviselõ,
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke és Galambosi Imre polgár-
mester vágták át.

Újabb testvértelepüléssel gyarapo-
dott a közelmúltban Mezõzombor. A
község önkormányzata három évvel
ezelõtt létesített hivatalos kapcsola-
tot a szlovákiai Szomotorral, ami az
elmúlt idõszakban kiteljesedett. Ez
adta az ötletet a helyi képviselõ-tes-
tületnek, hogy Erdélyben is partnert
keressenek. Egy esztendeje találtak
egymásra a Máramaros megyei Hosz-
szúmezõvel, amelynek a polgármes-
tere idén szeptemberben meghívta a
mezõzombori kollégáját, Bíró Feren-

cet ünnepi rendezvényükre. A két te-
lepülésvezetõ részletesen megbe-
szélte az együttmûködés feltételeit. Ezt
követõen érkezett október 10-én
húszfõs delegáció Erdélybõl a zemp-
léni községbe. A háromnapos láto-
gatáson a házigazdák bemutatták a
vendégeknek a települést és környé-

két. Vasárnap ünnepélyes keretek
között Bíró Ferenc mezõzombori és
Pop Valentin hosszúmezei polgár-
mesterek látták el kézjegyükkel a do-
kumentumot, amely rögzíti, hogy a
két település a jövõben együttmûkö-
dik a gazdaság, a kultúra és a sport
területein. 

Nagyszabású nemzetközi tanács-
kozás helyszíne volt október 10–11-
én Taktaharkány. A nagyközség ötven
évvel ezelõtt felépített általános is-
kolájában tartotta idei konferenciáját
a Magyar Tehetséggondozó Társaság
(MTT). 

A program rangos vendégeit –
köztük Franz J. Mönks professzort,
az Európai Tehetséggondozó Társa-
ság elnökét és Czeizel Endre gene-
tikust, a Magyar Tehetséggondozó
Társaság örökös tiszteletbeli elnökét
– Balogh László, az MTT elnöke kö-
szöntötte.

Csermely Péter, a Nemzeti Tehet-
séggondozó Tanács elnöke arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy napjainkban
a világban komoly harc folyik a kie-
melkedõ képességû emberekért. Or-

szágok, vállalatok és közösségek sor-
sa múlhat azon, hogy mennyire ké-
pesek alkalmazkodni a folyamatosan
jelentkezõ kihívásokhoz. Ebben a
helyzetben különösen felértékelõdnek
a tehetségek, akiknek a kibontakoz-
tatásában Magyarország jelentõs si-
kerekkel büszkélkedhet. Az eredmé-
nyek megõrzését és továbbfejleszté-
sét szolgálják a kiemelkedõ képességû
fiatalok felkutatását és gondozását
 elõ segítõ különbözõ hazai támogatá-
si rendszerek, mint például a Magyar
Géniusz Program. 

Fükõné Szatmári Melinda, a helyi
Apáczai Csere János Általános Isko-
la igazgatója ismertette, hogy az ok-
tatási intézményben 31 pedagógus
424 diák oktatásával és nevelésével
foglalkozik. Kiemelt figyelmet fordí-
tanak a gyerekek egyéni képessége-

inek a kibontakoztatására. Varga
László taktaharkányi polgármester
elõadásában arra hívta fel a figyel-
met, hogy Zemplénben évszázadok-
ra visszanyúló hagyománya van a te-
hetségekkel való törõdésnek. Ennek
egyik ékes írásos bizonyítéka az
1658-ban Nürnbergben megjelent
Orbis Pictus, amely a sárospataki kol-
légiumban tanító európai hírû peda-
gógus, Comenius magyarországi
mûködésének legjelentõsebb termé-
ke, az olvasás, nyelvtanulás tan-
könyve, a különbözõ ismeretek tár-
háza.

A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság Tokajban megtartott éves köz-
gyûlésén újraválasztották a szervezet
elnökének Balogh Lászlót, míg az al-
elnöki tisztséget továbbra is Polonkai
Mária tölti be. 

Az elmúlt évben alakult meg a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás köz-
ponti könyvtári ellátó rendszere, amelynek idén már tíz település a tagja. Az
önkormányzatok által fenntartott intézmények mûködtetésére és fejlesztésé-
re kevés pénzt tudtak fordítani a községek. E feladat ellátására összefogtak a
települések, az állami normatívával pedig a kistérségi társulás rendelkezik. A
tavalyi eszközfejlesztések után október 10-én Alsódobszára is megérkezett
az új számítógép, amely a jövõben a könyvállomány katalogizálását és a köz-
ponti intézménnyel – a szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtárral –
való kapcsolattartást hivatott segíteni. A teljes konfigurációt és operációs rend-
szert tartalmazó, 200 ezer forint értékû eszközt hamarosan munkába állítják
a kistelepülés szakemberei.

MOBILHÁZGYÁR ÉPÜL MEGYASZÓN Mád

MILLIÁRDOS VÉDELEM
AZ ÁR ELLEN

A nemzetiszín szalagot Szabó Imre (jobbra) környezetvédelmi és
vízügyi miniszter vágta át. Mellette Rónavölgyi Endréné és Galam-
bosi Imre. 

Hosszúmezôi vendégek a szerencsi Rákóczi-vár kapujában. 

Ünnepélyes keretek között október
12-én adták át a közelmúltban felújí-
tott taktakenézi temetõt és ravatalo-
zót.

A község sikeresen szerepelt az
Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács (ÉMRFT) decentralizált
helyi önkormányzati fejlesztési fel-
adatok támogatására kiírt pályázatán.
Ennek köszönhetõen az ÉMRFT közel
hatmillió forinttal támogatta a telepü-
lés kegyeleti helyének út- és térburkolati
felújítását. 

A vasárnap délutáni avató esemé-
nyen Molnár Tibor polgármester szá-
molt be arról, hogy a temetõ rekonst-
rukciója néhány évvel ezelõtt kezdõ -
dött, amikor a református egyház át-
adta a kegyeleti hely és a hozzá tar-

tozó utak tulajdonjogát az önkor-
mányzatnak. Ekkor már saját forráso-
kat is tudott a fejlesztésekre fordítani
a község, így újult meg elõször a ra-
vatalozó tetõszerkezete, majd a külsõ
homlokzat, késõbb pedig a nyughe-
lyeket övezõ kerítést építették újjá.

Tulajdonosként pályázatra is  lehetõ -
sége volt a helyhatóságnak, így 2008-
ban az említett hatmillió forintból és
a 1,5 milliós önerõbõl újabb beruhá-
zás valósulhatott meg Taktakenézen.
Megtörtént a ravatalozó belsõ lambé-
riázása és az épület elõtti tér, valamint
az ide vezetõ út díszburkolatot, éjszakai
világítótesteket kapott.

A falu polgármesterének köszön -
tõje után a történelmi egyházak kép-
viselõi megáldották és felszentelték
az épületet.

Taktakenéz

FELÚJÍTÁS
MINDENSZENTEKRE

A helybéliek virággal érkeztek az avató ünnepségre, hogy az ese -
ményt követõen leróják kegyeletüket szeretteik sírjánál.

Mezõzombor

ERDÉLYI TESTVÉRTELEPÜLÉSSEL SZERZÕDTEK

Alsódobsza

SZÁMÍTÓGÉP A KÖNYVTÁRNAK

Taktaharkány

JÖVÕBE MUTATÓ TEHETSÉGGONDOZÁS

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



A Magyar Rákelle-
nes Liga minden évben
meghirdeti az összefo-
gást a mellrák ellen. Az
Egészség Hídja prog-
ram célja, hogy a tár-

sadalom figyelmét felhívja ezen be-
tegséggel szembeni védekezés jelen-
tõségére.

Ebben az évben is nemcsak Buda-
pesten, hanem az ország szinte min-
den városában volt figyelemfelkeltõ elõ-
adássorozat, séta az egészségért, le-
hetõség a szûrõvizsgálaton való rész-
vételre, illetve szakembereket keres-
hettek fel az érintettek, hogy kérdése-
ikre választ kapjanak. 

A mellrák megelõzése a nõk  életé -
ben nagyon fontos, és ezt már fiatal kor-
ban kell elkezdeni. A rendszeres ön-
vizsgálat mellett a szûréseken való rész-
vétel, a korai stádiumban felfedezett el-
változás esetleges mûtéti megoldása
életet menthet! 

A táplálkozásnak nagy szerepe van
a megelõzésben, de a betegség kiala-
kulása után a gyógyításban is. A he-
lyes étkezés létfontosságú, hiszen táp-
lálkozási szokásaink életünk minden
területére kihatnak, megalapozza erõn-
létünket és hangulatunkat is. A helyes
étrenddel csökkenteni tudjuk a rákos
elváltozás kialakulási esélyét, de a be-
tegség megléte esetén a megfelelõ te-
rápia mellett megõrizhetjük erõnlé-
tünket, így fizikailag és pszichikailag
is hozzájárulhatunk a kór legyõzésé-
hez. A megelõzésben fontos szerepe

van a zöldségek és gyümölcsök rend-
szeres fogyasztásának, az alkohol ke-
rülésének is.

A betegség kialakulása után az ét-
rend összeállításánál törekedni kell
arra, hogy abban minden ételféleség
szerepeljen. A kezelések és a betegség
miatt megnövekedett fehérjeszükség-
let biztosítására a zsírszegény húsok és
húskészítmények (baromfi, hal), a tej-
termékek, tojás és egyes szójatermé-
kek alkalmasak. A kenyér- és gabona-
félék tartalmazzanak elõnyös rostokat,
teljes kiõrlésûek legyenek. A zöldsé-
gek, gyümölcsök naponta több alka-
lommal is szerepeljenek az étrendben
nyers, párolt vagy fõtt formában. Az éte-
lek készítéséhez jó minõségû olajat ér-
demes használni napraforgóból, ku-
koricából, szõlõmagból és ezek keve-
rékeibõl, mert ezek a szervezet számára
elõnyös Omega 3 és 6 zsírsavakat is
tartalmazzák. Az olívaolaj inkább a sa-
láták elkészítéséhez, hidegen alkal-
mazva jóízû.

FINOM, ÜDÍTÕ
SALÁTARECEPTEK 

Diós gyümölcssaláta: 
Hozzávalók: 15 dkg dióbél, 2 evõ-

kanál akácméz, 20 dkg szõlõ, 2 db
alma, 2 db körte, 1 db narancs, 1 lime,
vagy citrom leve. Készítés: a gyümöl-
csöket alaposan megmossuk, lecsö-
pögtetjük róla a vizet, a szõlõt lesze-
mezgetjük, (ha nagy szemû, félbe vág-
hatjuk), az almát, a körtét héjával, a na-
rancsot megtisztítva tesszük hozzá

apróbb kockákra vágva. A salátástál-
ba elhelyezve rácsöpögtetjük a lime
vagy a citrom levét, rászórjuk az apró-
ra vágott diót, amit elõzõleg egy kicsit
megpirítottunk, majd rácsurgatjuk a mé-
zet. 

Nyárvégi gyümölcssaláta:
Hozzávalók: 4 db õszibarack, 5-6 db

szilva, 1 kisebb fürt szõlõ, 1 citrom és
2 dl õszibaracklé. Készítés: a hozzá-
valókat megmossuk, a szõlõt lesze-
mezgetjük, a barackot, a szilvát és a
körtét apró kockára vágjuk és össze-
keverjük. A baracklevet ráöntjük, a jól
megmosott citrom héját ráreszeljük, és
a levét rácsurgatjuk. Lefedve hûtõ-
szekrényben 1-2 óráig állni hagyjuk.
Ezek a finom gyümölcssaláták kisét-
kezésekre és üdítõ falatoknak is fino-
mak, rengeteg vitamint és ásványi
anyagokat is tartalmaznak!

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb november 3-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott di-
éta kiválasztásában,  lehetõ ség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõ pontot egyeztetni.

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

Egészségünkért 

„RÓZSASZÍN EGÉSZSÉGNAP”
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb november 5-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb november 12-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
november 5-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfele-
ket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

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

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

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Október 27 – november 2.:
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30 –
11.30 óráig.

November 3–9.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombat 8–12 órá-
ig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 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, va-
lamint a gyógyszer-engedélyezés-
sel kapcsolatos ügyintézés: hétfõ-
csütörtök 7.30–16 óráig és pénte-
ken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig,
kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12
óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõtõl péntekig 12–

18 óráig, szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
NOVEMBER

3. (hétfõ): Taktabáj, Taktakenéz.
18. (kedd): Tiszalúc.

24. (hétfõ): Legyesbénye. 
25. (kedd): Bodrogkeresztúr,

Bodrogkisfalud. 

DECEMBER 
1. (hétfõ): Szerencs. 

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 31.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
November 7.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
November 14.: V. körzet. (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

� Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak a jólelkûségét, akik adó-
juk 1 %- áról a Gyárkerti Óvodáért Ala-
pítvány javára rendelkeztek. Az ebbõl
a forrásból származó 208 482 forintot
a gyerekfektetõk cseréjére fordítjuk. Ezt
az összeget szeretnénk megtöbbszöröz -
ni, ezért 2008. november 15-én 19 órá-
tól a Szerencsi Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény, Óvo-
da és Bölcsõde Bolyai épületének
ebédlõjében jótékonysági bált szerve-
zünk, melyre szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõt. Belépõk az óvo-
datitkári irodában vásárolhatók,  érdek -
lõdni a 47/361-224-es telefonszámon
lehet. Amennyiben tervünket támogatni
kívánja valaki, az alapítvány számlá-
jára várjuk felajánlásaikat. Számlaszá-
munk a következõ: 11734145-
20013365.  

Köszönettel: az óvoda
gyermekei és dolgozói

�A szerencsi Református Gyüleke-
zet Rákóczi Zsigmond Emlékére Ala-
pítvány 1999. évben alakult és tevé-
kenysége a Rákóczi Zsigmond sírem-
lékének és környezetének ápolása,

hagyományainak megõrzése, kulturá-
lis értékeinek megismertetése. Az ala-
pítvány kuratóriuma megköszöni mind-
azoknak a segítségét, akik 2006. évi jö-
vedelemadójuk 1%-át az alapítvány ré-
szére ajánlották fel. Támogatásukkal a
számlánkra 38 093 forint érkezett. Ezt
az összeget tartalékba helyeztük és a
késõbbiekben meghatározott célra fog-
juk felhasználni. Kérjük, hogy a to-
vábbiakban is támogassák az alapít-
ványt. Adószámunk: 18432820-1-05.

� A Scholtz Jenõ Alapítvány javá-
ra felajánlott személyi jövedelemadó
1 százaléka 2007-ben 99 678 forin-
tot tett ki. Az alapítvány a zenét tanu-
ló diákok nyári táboroztatására fordí-
totta az összeget. Köszönjük a fel-
ajánlásokat, és kérjük, idén is támo-
gassák az alapítványt, melynek adó-
száma: 18402325-2-05.

� A Szerencsi Rászorultakért Ala-
pítvány kuratóriuma hálás szívvel meg-
köszöni támogatóinak, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk
javára ajánlották fel, mely összeg 92 902
Ft. Felhasználása megfelel az alapító ok-

iratban meghatározott célnak: a sze-
rencsi rászorult családok támoga tá sa.
Kérjük, támogassa munkánkat tovább -
ra is, adószámunk: 18434956-1-05.

� A Szerencsi Polgári Együttmûkö-
dés Egyesület tagjai köszönetüket fe-
jezik ki mindazoknak, akik  jö vedelem -
adójuk 1 százalékával támogatták az
egyesületet. Az 1 százalékból befolyt
összeget, mely 48 795 forintot tett ki,
sportrendezvények támogatására és a
polgári társas életet megerõsítõ fórumok
megrendezésére fordítottuk. Segítõkész
támogatásukat megköszönve bízunk to-
vábbi támogatásukban!  Az egyesület
adószáma: 18438448-1-05.

� A szerencsi Fanfár Fiatal Fúvósok
Egyesülete ifjúsági fúvószenekar ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik
2007-ben adójuk 1%-ával támogatták
egyesületünk mûködését. A befolyt
összeget: 98 532 forintot partitúra- és
kottavásárlásra fordítottuk. Kérjük, to-
vábbra is támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18444845-1-05. 

Osztás Katalin,
az egyesület elnöke 

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÁKÉRT 

BRÓKER-GRAFFITI... RÖNTGENFELVÉTEL
Kötelezõ tüdõszûrést tartottak októ-

ber 13–14-én Ondon. A két napon a
településrész harminc éven felüli la-
kosai közül közel kétszázan vettek részt
az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat Regionális Intézete ál-
tal elrendelt vizsgálaton. Az egész me-
gyére kiterjedõ intézkedést az tette szük-
ségessé, hogy Borsod-Abaúj-Zemp -
lénben az elmúlt esztendõben 100 ezer
lakosra 32 új tébécés megbetegedés ju-
tott. Ez pedig meghaladta a fertõzõ be-
tegségek és járványok megelõzésérõl
szóló rendelkezésben meghatározott
határértéket. Az ingyenes vizsgálatra a
közeljövõben Szerencsre is kitelepül
majd a szûrõállomás. 
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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

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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

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.

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

Október 29-tõl november 10-ig 
valamennyi Coop üzletünkben 

nagyszabású országos akció kezdõdött!
Délhús csülöksonka 1 kg, Pick Szeged Zrt. 1099 Ft/kg
Pick Nosztalgia marhapárizsi, 1 kg 1399 Ft/kg
Medve sajt 140 g 239 Ft

Egységár: 1707 Ft/kg

Kaiser májas 1 kg 799 Ft
Kaiser Dán, eredeti magyar paprikás szalámi 75 g 269 Ft

Egységár: 3587 Ft/kg

Univer mustár 440 g NYEREMÉNYJÁTÉK 229 Ft
Egységár: 520 Ft/kg

Tchibo Family Classic õrölt kávé 275 g 
NYEREMÉNYJÁTÉK 399 Ft

Egységár: 1451 Ft/kg

Mogyi micro pop 100 g Maxi, Szupermarket 89 Ft
Egységár: 890 Ft/kg

Hohes C 100%-os gyümölcslevek több ízben, 1 l 259 Ft
Tide mosópor, 2 kg 999 Ft

Egységár: 499,50 Ft/kg

Télapó figurális termékek már nagy választékban kaphatók!

AK CIÓ!

Az Unió Coop Zrt. üzleteiben a 2000 Ft feletti vásárlók 
a januári sorsoláson nagy értékû Coop vásárlási utalványokat 

nyerhetnek! Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� Karácsonyi terítõk

� Karácsonyi mintás anyagok
� Organzák � Voilek � Függönyök

� Sötétítõk � Karnisok
� Téli paplan 3300 Ft-tól � Csillárok � Függesztékek 

� Villanyszerelési anyagok

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

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

Akciós gépvásár -10-15%

AKCIÓS LAMINÁLT-
PADLÓ-VÁSÁR!

Egyes laminált padlók
hatalmas 

árengedménnyel, 
ingyen habfóliával!

Nem akciós 
laminált padlók 

ingyen habfóliával 
és szegôléccel!

Tíz négyzetméter 
feletti vásárlás esetén

az Öné egy 

10%-os
szônyegvásárlási 
kedvezmény is!

Jöjjön és válasszon 
árukínálatunkból!

Facsemete-értékesítés!
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház, alsó
szintjén nagyméretû faburkolatos nappali amerikai konyhával,
kamra, fürdõszoba, faburkolatos lépcsõház és kazánház és tá-
roló helyiségekkel, emeletén 3 külön bejáratú szoba, közle-
kedõ, fürdõszoba, nagyméretû fedett és nyitott teraszokkal. Az
ingatlan udvara teraszos kialakítású, a második teraszon süly-
lyesztett tárolóhelyiséggel. Az elsõ terasz a nappalival és kony-
hával kertkapcsolatos. A harmadik teraszon hangulatos kert.
Az ingatlan lakórésze tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén
beszámításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi
lakás. Irányár: 19 200 000 Ft. Telefon: 20/341-2555.                              
RÁKÓCZI U. 118., III. em., 10. ajtó: 14 egységes társasházban,
55 m2 hasznos alapterületû tehermentes társasházi lakás. Egyedi
vízóra, alacsony rezsiköltség. A ház külön, zárt parkolóval is
rendelkezik. Mágneskártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ.
 Irány ár: 7 200 000 Ft. Tel.: 70/93-131-71.
NYÁR U. 2.: 628 m2 területû, 55 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos mûhely a hozzá tartozó tárolóval. Elsõsorban üzlethelyi-
ségnek, szolgáltató háznak alkalmas, de lakás is kialakítható
benne. Vállalkozók vagy befektetõk figyelmébe ajánljuk a fõút
melletti fekvésére, az átmenõ forgalom kihasználhatóságának
lehetõségére is tekintettel. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon:
30/405-46-21.                                         
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken hangulatos családi ház.
Külön megegyezés alapján teljes berendezéssel együtt is eladó,
esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra is kiválóan al-
kalmas. 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 kocsma-
ként mûködik. Másik épület üzlethelyiség. Az üzlet 24 fõ befo-
gadó képességû. Külön megegyezés alapján teljes berendezéssel
és felszereléssel együtt is eladó, esetleg BÉRBE ADÓ. 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.
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15., Sárossy István: 1869 m2 tel-
ken, mintegy 150 m2 hasznos alapterületû lakóépületbõl (2
szoba, konyha, spájz, elõszoba, fürdõszoba, veranda helyiségek,
komfortos, melléképületbõl (nyári konyha, kamra, borház és
szoba, konyha helyiségek, komfort nélküli), garázsból és gaz-
dasági épületekbõl (szín, ólak) álló ingatlan, 21 méter hosszú
borospinceággal, 30 hl-es betonkáddal. Az ingatlan felújításra,
korszerûsítésre szorul. A pincében lévõ hidraulikus prés, az elekt-
romos szõlõdaráló a vételárban benne foglaltatik. A szomszé-
dos ingatlan is eladó, mellyel régebben ez az ingatlan egy
egységet képezett. Ezen az ingatlanon is van borospince (34
m2), amely az eladó pinceággal (61 m2) közös lejárattal ren-
delkezik a szomszédos ingatlan udvaráról. Azonnal beköltöz-
hetõ. Gazdálkodási, borászkodási célra kiválóan alkalmas.
Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 9 900 000 Ft. Tele-
fon: 47/363-196, 70/592-74-39. 

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

ÔSZI AJÁNLATAINK
Szerencsi indulással

� ADVENT BÉCSBEN Idôpont: 2008. december 13.
Utazás: autóbusszal. Részvételi díj: 9900 Ft/fô

� ADVENT ZAKOPANÉBAN
Idôpont: 2008. december 6.

Utazás: autóbusszal. Részvételi díj: 7200 Ft/fô

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

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.

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. 

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.

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
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A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

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. 

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok 
– már 5000 Ft-tól.

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

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

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

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

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

Egyes keleti alkatrészek akár 50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választék-
ban minden típushoz.

� Nyári autóápolási
cikkek.

� Castrol, Valvoline, Rowe,
Opel olaj raktárról.

� Vezérmûszíjak,
hosszbordás 
szíjak, ékszíjak.

� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

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

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

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

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

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

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

Napjainkban egy-egy vállalkozás
életében fontos szerepet töltenek be
a hitelek és a beruházások megvalósí-
tását segítõ pályázati lehetõségek. 

Ezt ismerte fel a szerencsi Ringer Fe-
renc és Csorba Péter, amikor 2006-ban
létrehozták a Cégpartner Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft.-t. A társaság fõ tevékeny-
sége a kezdõ és már mûködõ mikro-
és kisvállalkozások segítése a mûkö-
déshez, vagy éppen a fejlesztésekhez
szükséges anyagi háttér elõteremtésé-
ben. A napjainkban már széles ügyfél-
körrel rendelkezõ cég az elmúlt három
esztendõben mintegy száztíz gazdál-
kodót juttatott összesen közel egymil-
liárd forinthoz. Az új érdeklõdõknek ál-
talában már meglévõ partnereik ajánl-
ják a szolgáltatásaikat, amelyek között
a lehetõségek ingyenes felmérése is sze-
repel. A tájékoztatást követõen utóla-
gos sikerdíjért vállalják a pályázatok me-
nedzselését a dokumentáció összeál-
lításától a megvalósítás figyelemmel kí-
sérésén át egészen az elszámolásig.

Igyekeznek a nehéz helyzetbe ke-
rült vállalkozások gondjaira is
megoldást találni. A cég köz-
remûködésével 1 millió forinttól
50 millió forintig juthatnak ked-
vezményes, európai uniós és ál-
lami támogatású hitelhez az
ügyfelek forgóeszköz-fejlesztés-
re vagy beruházásra. A forint ala-
pú kölcsönök jelentõségére nap-
jaink világméretû pénzügyi vál-
ságának hatásai is rámutatnak. 

Az ügyfelek igénye alapján
idén teljes körû szolgáltatást nyúj-
tó könyvelõirodát is nyitottak,
amelynek a tevékenységében
többek között pályázatok figye-
lése is szerepel.      

Mint arra a társaság neve is utal,
a cég ügyvezetõi és munkatársai
kiemelt figyelmet fordítanak a
partnereikkel történõ személyes
kapcsolattartásra. A Csalogány út
26. szám alatti irodaházban hét-
köznap 8 és 16 óra között fo-
gadják a vállalkozókat. 

JÓ PARTNER A CÉGPARTNER

A cég munkatársai (balról): Tóth
Gusztáv, Csorba Péter, Bereczki Ad -
rienn, Ringer Ferenc.

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 
Szerencs, Huszárvár út 30. 

Tel.: 47/361-293. � Nyitva: hétfõ–péntek 8–16 óráig.

ÚJDONSÁG: 
Dr. Hu cipô és papucs cukorbetegeknek 

és bütykös, deformált lábra. A Dr. Hu lábbelikhez 
ajándék ezüstszálas zoknit adunk!

Automata vérnyomásmérô 
két év cseregaranciával a készlet erejéig!

Szerencsi nagyáruházba 

takarító 
munkatársakat 

keresünk 
3 mûszakos 

munkarendbe. 

Érd.: 06/30-392-2267.
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– 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. (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. (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. (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. (18)

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

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

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

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

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

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

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs, Gyár út 3. szám alatt 72 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/974-89-25. (18-19)

– Taktaszadán a Petõfi utcában 2000 m2-es telken új épí-
tésû, szigetelt, padlófûtéses, melléképületes családi ház
eladó. Érd.: 30/497-3867. (18-19)

– Szerencsen a Szabadság út 6/A szám alatt új építésû,
kertes családi ház eladó. Érd.: 20/269-0430. (18-19)

– Szerencsen a Kölcsey úton négyszobás, tetõteres családi
ház eladó. Érd.: 30/291-0265, 30/353-2573. (18-19)

– Szerencsen a Móra utcában, saroktelken, csendes kör-
nyezetben, kétszobás, összkomfortos családi ház (alacsony
rezsi) eladó. Ár: 7 000 000 Ft. Érd.: 47/364-158. (18-
19)

– Szerencsen az Ondi út 1/B-ben lakás eladó. Érd.:
30/216-3282, 47/363-865. (18-19)

– Szerencs központjában, csendes helyen, háromszobás,
összkomfortos, kertes családi ház gáz + vegyes fûtéssel
eladó. Irányár: 19 500 000 Ft. Érd.: 70/387-8783. (18-
19)

– 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. (18-19)

– Szerencs, Rákóczi út 128/3. szám alatti (Gyárkerti
óvoda mellett) társasházban, 64 m2-es lakás eladó. Érd.:
30/263-5752. (18-19)

– Bekecsen szintes, külön bejáratú, 3 + 2 szobás, vegyes
tüzelésû, központi fûtéses, rendezett, kertes családi ház
eladó. Érd.: 47/360-019. (18-19)

– Bekecsen kertes családi ház eladó, két generáció ré-
szére is alkalmas. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 47/368-
160, 20/933-9910. (18-19)

– Legyesbényén családi ház sürgõsen eladó. Érd.:
70/316-4045, 20/919-3094. (18-19)

– 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.
(18-19)

– 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. (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. (18)
– Bekecs elején, a fõutcán, 1225 m2-es területen, há-
romszobás ház eladó. Ár: 9 M Ft. Érd.: 47/368-024. (18)
– Szerencsen a Takta út 5. szám alatt háromszobás, össz-
komfortos családi ház reális áron eladó. Érd.: 20/464-
8096, 70/459-1736. (18)

MEZÕGAZDASÁG
– 4 db boroshordó különbözõ méretben, 2 db tonna és 4
db mûanyag hordó eladó. Érd.: 47/363-610. (18-19)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (118)
– Borospince, 2 db szõlõprés, 1 db szõlõdaráló és 8 db
boroshordó különféle méretben eladók. Érd.: 47/364-
472. (18)

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

BÚTOR, RÉGISÉG
– 3+2+1, ágyazható, alig használt ülõgarnitúra és szek-
rénysor eladó. Érd.: Szerencs, Bors K. út 19., tel.: 20/531-
7676. (18-19)
– Hagyatékból eladók: háromrészes, ágyazható sarokülõ,
cipõtartó, íróasztal, ágynemûtartó, dohányzóasztal, kom-
binált szekrény, szõnyegek. Érd.: 47/361-783. (18-19)
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, szõnyeg.
Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (18)
– Lábon álló szekrénysor, 3 db fotellal, dohányzó asztal-
lal és 2 db kétszemélyes, ágynemûtartós rekamiéval ol-
csón eladó. Érd.: 20/5424-287. (18)

VEGYES
– Leanderek jelképes összegért, angyaltrombita tõ ingyen
elvihetõ, sütõtök (sonkatök) olcsón eladó. Érd.: 47/361-
857. (18-19)
– Volkswagen Golfra való, felnire felszerelt, kiegyensú-
lyozott, egy télen (3 hónap) használt téli gumi, 11 ezer
Ft/db áron, valamint 2 db (80 x 200 cm) beltéri üvegajtó
megegyezés alapján eladó. Érd.: 47/362-660. (18-19)
– 266 db Tondach cserép eladó. Érd.: Szerencs, Vajda  J.
u. 1/A., tel.: 47/362-998. (18-19)
– Otthoni munkával stabil jövedelem! Válaszborítékért in-
gyen tájékoztatom. Cím: Sipos Mirjam 9024 Gyõr, Tán-
csics M. u. 32., fszt. 1. (18-19)

VÁLLAL
– Amerikai tanárnõ gyermekek, felnõttek kezdõ és ha-
ladó szintû angol nyelvoktatását vállalja délutáni és esti
 idõ pontokban Szerencsen. Érdeklõdni lehet a 30/519-
8378-as telefonszámon. E-mail: lauralawrence10@hot-
mail.com. (18)
– Iskolás korú gyerekek délutáni felügyeletét vállalom,
tanulásban segítek (nyugdíjas pedagógus). Érd.: 70/609-
2896. (18)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth utca 19/E szám alatt 60 m2-es, vil-
lanyfûtéses lakás kiadó. Tel.: 20/911-5325. (18-19)

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. november 7-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

november 14., november 28.

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.

ANGOL TURI
(az OTP mellett) 

Megérkeztek 
a Mikulás-zsákok!

Lakástextil, csizma, sportcipôk nagy választékban

Bálabontás csütörtökön 7.00 órakor 

Sál-, sapka-, kesztyûvásár

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

Különleges virágok már kaphatók 
Erzsébet- és Katalin-napra!



Vízszintes:
1. Robert Frost idézetének elsõ ré-

sze. 12. Gatyába…, nevelés. 13. Ke-
belrész! 14. Kevert PAD! 15. Étter-
mi olvasnivaló! 16. Biztosító társa-
ság (ÁB-...). 18. Tórium vegyjele. 19.
A föld felé. 20. Mezõgazdaságtan, ag-
rártudomány. 22. Nõi név. 25. Asz-
tácium vegyjele. 26. Meztelen mûvé-
szeti alkotás. 27. Horgász öröme. 29.
Autós tanintézet. 31. Páratlan ALOM!
32. RASZTA fele! 34. Tetõt készít. 36.
Tegnap után. 38. Haj jelzõje lehet.
40. Részben PIROS! 41. Gyermek-
város a Balaton partján. 43. Üres
LÁZ! 45. Hanglemezt megjelentet.
47. Kiejtett M! 48. Az idézet har-
madik, befejezõ része. 52. Férfi rö-
viden. 53. Páratlan. 54. Ráma. 56.

A végén magas! 57. Fordított kettõs
mássalhangzó. 58. Tengeri ragado-
zó. 59. Hideg évszak. 61. Nyári
sport. 62. Tekint. 64. Likacsos, vilá-
gosszürke vulkáni üveg.

Függõleges:
2. Miattad. 3. Leves lehet benne.

4. Wellness kabin. 5. Rossz tojás  jel -
zõ je. 6. Fordítva: ételízesítõ. 7. Zöld
terület ház körül (névelõvel). 8. Dán
építõjáték. 9. Magas kéntartalmú
gumi. 10. E napon. 11. Fénytan. 15.
Az idézet második része. 16. And-
re ..., visszavonult teniszezõ. 17. Ele-
jén nógat! 21. Magyar Adél. 23. Ki-
ejtett X! 24. Apucihoz ragaszkodik.
28. Rács közepe! 29. Rangjelzõ. 30.
Nagyon szeret. 33. Népies szög (né-

velõvel). 35. Szél-
vihar. 37. Osztrák,
norvég gépkocsik
jelei. 39. Legrosz-
szabb osztályzat.
41. Egészséges reg-
geli. 42. Súrolóesz-
köz. 44. Pajzsmi-
rigy-megnagyobbo-
dás. 46. Jód, bór.
49. Asztalos-mun-
kaeszköz. 50. Azo-
nos mássalhang-
zók. 51. Társasá-
gomban. 52. Svájci
valuta. 55. Félig
lep! 58. Manufak-
túra elõtt volt! 60.
Személyem. 61. La-
tin és! 63. Párosan
nézõ!

Sz. A. 

Az október10-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Az
élet rövid, a mûvé-
szet hosszú. Mindig
a legrövidebb mû a
legjobb is.  

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma fürdõbe-
lépõ a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessházba: Bányai Attila, Szerencs,
Erzsébet út 5., Mészáros Ferencné,
Szerencs, Csalogány u. 38., Erdélyi
Károlyné, Szerencs, Bartók B. u. 5.
A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 30/469-2127-es te-
lefonszám tulajdonosa fürdõbelépõ -

jegyet nyert a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
2008. november 3–7-ig vehetik át.
Az október 31-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
november 7. Megfejtésüket 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 31.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

A ÉLETRÔL

ÚJRA AD STUDIO

Auguszt Bárió és Goodwill György
számos országos sláger – Álmaimban
Amerika, Valami nagy szerelem,
Nyári esõ – után több évig hallgatott,
majd ismét dalokba öntötte az elmúlt
évek érzelmi történéseit.

A lemezen a tíz friss szerzemény
mellett új köntösben hallható az egy-
kori nagy sláger, az Álmaimban Ame-
rika címû dal, amely most egy ma-
gyar vonatkozású rajzfilm fõcím -
dalaként tér vissza. 

ZANZIBÁR: ÔRANGYAL
Mint köztudott, tavasszal látott

napvilágot a Zanzibar ötödik nagy-
lemeze. Az Õrangyal címû album
most pendrive-on is megjelent, amely
a zenei anyagon kívül számos meg-
lepetést is tartogat a rajongók szá-
mára.

Az egy gigabyte-os adathordozó
többek között képgalériákat és két vi-
deoklipet is tartalmaz. Ez utóbbiak
egyike a Rockabili, az Õrangyal le-
mez elsõ videoklipje, a másik pedig
a legeslegelsõ kisfilm, amely az elsõ
Zanzibar-albumot megelõzõen ké-
szült, igazi húszezer forintos amatõr

videó – jellemezte Nagy Gábor, az
együttes gitárosa. Mindezek mellett
a banda két elsõ demója is felkerült
a pendrive-ra. 

Az együttes egyébként a napokban
forgatta le az Õrangyal címû lemez
második videoklipjét Rita kedvenc
számához, a „Jönnek újak” címû lí-
rai dalhoz. 

A Zanzibar a fennállásának tízéves
jubileumára készül, amit egy ferge-
teges koncerttel ünnepelnek meg
december 27-én a ceglédi sport-
csarnokban, hiszen a zenekar tagjai
ebbõl a városból származnak. 

18 ÉV VÁLOGATÁSA
Celine Dion, minden idõk legsi-

keresebb nõi elõadója október 27-én
jelenteti meg új válogatás-albumát.
Az egylemezes „My Love…Essenti-
al Collection” címû kiadványon ösz-
szesen 18 dal szerepel, amely az el-
múlt 18 évben született legnagyobb
Céline Dion-slágereket tartalmazza.

Olyan nemzetközi sikerdalokat
hallhatunk a lemezen, mint a min-
denki által ismert Titanic-filmbetét-
dal, a „My Heart Will Go On”, a fe-
lejthetetlen „All By Myself”, a Roy Or-
bison klasszikus „I Drove All Night”
feldolgozása, a ma is sokszor játszott
„A New Day Has Come”, a Barbra
Streisanddal közösen énekelt „Tell
Him”, vagy a legutóbbi sláger, a „Ta-
king Chances”.

A lemezen szerepel továbbá a
„There Comes” címû, soha ki nem
adott felvétel is. 

A kétlemezes, exkluzív „My
Love…Ultimate Essential Collecti-
on” ennél is több slágert vonultat fel,
összesen 36 dallal és olyan ritkasá-
gokkal, mint Luther Vandross és a sa-

ját édesapja emlékére rögzített „Dan-
ce With My Father”, vagy a tempós
„You And I”, de ezen a verzión ka-
pott helyet az Andrea Bocellivel éne-
kelt karácsonyi duett, a „The Prayer”
és az R. Kellyvel felvett „I’m Your An-
gel” is. 

ECC, PECC, KIMEHETSZ
Az október 6-án megjelenõ Ecc,

pecc, kimehetsz címû CD-n azokat
a dalokat és mondókákat gyûjtötte
össze a kiadó, amelyeket a gyerekek
elsõként tanulnak meg az óvodában,
illetve otthon a szülõktõl, nagyszü-
lõktõl. Ehhez a tanuláshoz nyújt se-
gítséget ez a vidám, átfogó váloga-
tás.

DEPECHE MODE
A VILÁG KÖRÜL

Óriási szenzáció van készülõben
a legendás Depeche Mode háza tá-
ján. Dave Gahan, Martin Gore és
Andy Fletcher a közelmúltban beje-
lentette, hogy jelenleg az új albumuk
befejezésén dolgoznak, amely a ter-
vek szerint 2009 áprilisában jelenik
majd meg és május 10-én Izraelben
megkezdik Tour Of The Universe
2009 elnevezésû turnéjukat is.

A világkörüli koncert körút Euró-
pa 22 országát, közöttük hazánkat is
érinti. 

A hírek szerint ez lesz a csapat tör-
ténetében az elsõ stadionturné, mely-
re gigantikus méretû színpaddal, óri-
ási látvánnyal készülnek. 

Az eddig 75 millió eladott album-
mal büszkélkedõ Depeche Mode
„világutazása” minden bizonnyal a
jövõ esztendõ egyik legnagyobb sza-
bású zenei eseménye lesz. A tervek
szerint 2009. június 23-án a Puskás
Ferenc stadionban lép fel a csapat.

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Az év legnagyobb durranására ké-

szül a Hooligans. A csapat novem-
ber 28-án tartja a Privát Mennyország
címû album lemezbemutató kon-
certjét a Petõfi Csarnokban. 

A Huligánok számos meglepetés-
sel és egy újabb felejthetetlen esté-
vel készülnek a napra.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Budapesten, a városligeti mû-
jégpálya aulájában. A helyes választ
beküldõk közül Szendrei Krisztián,
Szerencs, Kolozsvári út 3. szám alat-
ti olvasónk belépõjegyet nyert a Sze-
rencsi Fürdõ és Wellnessházba. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
20/965-5665-ös telefonszám tulaj-
donosa belépõjegyet nyert a Szerencsi
Fürdõ és Wellnessházba. A nyere-
mények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben vehetõk át. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe Celine Dion új vá-
logatás-albumának? A válaszokat
postai borítékban, vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk címé-
re és írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. A
helyes megfejtést beküldõk között be-
lépõjegyet, a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. Az SMS-ben vála-
szolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.

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

NAGYSZÍNHÁZ

NOVEMBER
6. (csütörtök) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Nyilvános fõpróba 
7. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bemutató bérlet  
8. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Csiky bérlet  
9. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Szigligeti bérlet 
11. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet 
12. (szerda) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Lehár bérlet 
13. (csütörtök) 18 óra: A MUZSIKA HANGJA – az OTP Bank

Takarékossági Világnapi rendezvénye –
Zártkörû elõadás 

14. (péntek) 15 óra: SZEGET SZEGGEL Kazinczy ifj. bérlet,
19 óra: BOTRÁNY AZ OPERÁBAN Sárosi bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kos: III. 21. – IV. 20.
A hónap eleje nem túl mozgal-

mas, már-már unalomba fulladnak
a hétköznapok. November 12-tõl
azonban nagyon kellemes hatások
érik, a hónap végén a lehetõ legjob-

ban alakul a párkapcsolata, ha még nincs, jöhet
egy új. Ez utóbbira a szingli Kosok már nagyon
várhatnak, az idei évben ezek a napok lesznek a
legmozgalmasabbak! Sok a tennivalója – legyen
szó munkáról vagy tanulásról –, a hónap közepén
már elmondhatja, hogy megéri az erõfeszítés.
Szorgalmát siker koronázza, amelynek meglesznek
a pozitív vonzatai is, erkölcsi vagy épp anyagi for-
mában. A hideg idõ gondot okozhat légzõszerveinél,
így ügyeljen jobban fizikai állapotára. A novem-
ber a krónikus betegségeknek „kedvez”, ezért
fontos lesz a megelõzés.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Fontos változásokat élhet meg

ebben a hideg hónapban. Ha
magányos, végre sikerülhet megis-
mernie valakit, akivel a szimpátia
gyorsan kölcsönössé válhat, s ha

ügyes csábító lesz, akkor a kapcsolat tartóssá válik.
A párban élõk számára elmélyülõ érzelmek,
szorosabb kötelék lehet a biztosítéka a további
közös jövõnek. A karrier, munka vagy tanulás terén
várható változások hosszú távra mutatnak elõre.
Ha megragadja a lehetõségeket, amelyeket a sors
felkínál, nem kérdés, hogy erõsíteni, majd stabi-
lizálni tudja jelenlegi helyzetét. Novemberben nem
kell tartania komolyabb megbetegedésektõl, azon-
ban a hó legutolsó napjaiban elõfordulhat, hogy
váratlan emésztési problémákkal kell szem-
benéznie.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Új ötletekkel ismét felkeltheti

párja figyelmét, ismételt meg hó -
dításához a 23-a utáni idõszak ked-
vez majd, bár ugyanekkortól a
családi ügyek is több figyelmet és

energiát igényelnek. A hónap közepén a
magányosok szerelemre találhatnak, erre különösen
akkor lesz jó esély, ha kimozdulnak otthonról, és
eddig nem megszokott helyeket látogatnak meg,
és extrém módokon ismerkednek… Karrierje vagy
épp tanulmányai terén nagyon eredményes lehet
a hónap közepéig, de néhány Önt nem kedvelõ
személy sem tétlenkedik majd, sok akadályt  gördít -
hetnek Ön elé 20-a és 22-e között. Nehézségekkel
teli hónap jön, fõleg a fertõzéses betegségeknek van
nagy esélyük Önnél. Ezért figyeljen oda minden
intõ jelre, s ha szükséges, menjen orvoshoz.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Már a hónap elsõ napjai ro-

mantikával és érzelmekkel lesznek
tele. Nem elképzelhetetlen, hogy
házassági ajánlatot kap – ha még
nem történt volna ez meg. A

magányosok is újabb lehetõséget kapnak, valószínû-
leg nem is egyet, hanem hirtelen többet is. Csak
legyen képes jól választani. A Vénusz nagy segít-
séget nyújt Önnek megfelelõ társ megtalálásához.
November második felének eseményei, lehetõségei
hosszú távra megalapozhatják sikereit és
boldogulását. Jó eséllyel egy külföldi út, esetleg
költözés lehetõsége tárul Ön elé. Problémái is
megoldódhatnak, anyagi ügyei rendezõdhetnek.
Gondolja át, hogy milyen fizikai tevékenységgel
erõsíthetné szervezetét. Egy kis testmozgás és
étkezése átreformálása nagy hasznára válna ebben
az idõszakban.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
November 9-én a Vénusz az

Oroszlán jegyébe lép, így a hónap
legelején esetlegesen kialakult
párkapcsolati, érzelmi konfliktusok
megoldódhatnak, bár azért a hónap

elsõ napjaiban legyen óvatos és a megszokottnál
is körültekintõbb, ne bántson meg senkit, még okkal
se! Szerelmi ügyei szingliként is jól alakulhatnak.
A Vénusz siet a segítségére. Ha dolgozik és építené
karrierjét, akkor november 22-tõl hosszú távú és
nagyon kedvezõ lehetõségekre számíthat, amiket
érdemes kihasználni. Akár munkahelyváltás is
szóba kerülhet, vagy felkínálhatnak egy magasabb
pozíciót. Fogékonyabbá válhat a fertõzésekre,
hirtelen megfázásokra. Fontos, hogy ügyeljen az
idõjárási körülményekre, és ne legyen könnyelmû
egészségi állapotával kapcsolatban.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A magányosoknak 23-a és 26-a

komoly esélyeket rejt a pártalálás-
ra. Így ezekre a napokra min-
denképpen tervezzen valamilyen
társasági programot, például men-

jen el egy szinglibuliba. A már párban élõk számára
a hónap vége sok romantikus pillanatot hozhat,
akiknek még nincs gyermekük, jó eséllyel megfo-
ganhat ebben az idõszakban. November 5-ig vala-
ki – közvetlen környezetedben – könnyen fél-
revezetheti, becsaphatja, legyen tehát a szokottnál
is körültekintõbb, bizalmatlanabb, legyen bármirõl
is szó. A hónap második felében ha új dologba fog,
azt biztos, hogy sikerrel zárja. Figyeljen oda fizikai
állapotára, mert november közepéig könnyen
legyengülhet. A hónap utolsó napjai nem tartogatnak
kellemetlen meglepetést.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Ámor nyila is végre eltalálhat-

ja a szingli Mérlegeket. Nincs oka
arra, hogy otthon ücsörögjön,
jobbnál jobb lehetõségek kínálkoz-
nak az ismerkedésre. A hónap ele-

jén kötött ismeretség nem futó kaland lesz, ha
hagyja, hogy meghódítsák és kényeztessék.
Romantikával teli napokban a párban élõ Mérlegek
sem fognak hiányt szenvedni. Eljött az Ön ideje,
learathatja a babérokat, de ez még nem ok a
lazításra, a sikerért most is meg kell dolgoznia.
Hivatásban, tanulásban új fejezet kezdõdik no-
vemberben, ami évekre meghatározhatja céljait
és eredményességét. Most se hajszolja túl magát,
még akkor sem, ha a Mars mindent megtesz azért,
hogy ne essen semmi baja. Étkezzen kielégítõen,
és pihenjen eleget.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Hirtelen sokan elkezdhetnek

érdeklõdni Ön után, használja ki ezt
az idõszakot új ismeretségek, barát-
ságok kötésére, amelyek késõbb
hasznosak lehetnek. Most szinte

bárkit meghódíthat, és akár tartós kapcsolatot is
kialakíthat. A hónap közepén létesített kapcsolat
akár tartóssá is válhat! Azonban ha már párban él,
vigyázzon! Ne rúgja fel stabil kapcsolatát meg-
gondolatlanul. November 7-ig nyugalom, majd hirte-
len nagy mozgalmasság jellemzi munkáját vagy
tanulmányait. A hónap közepétõl kiváló
lehetõségeket ígérnek a csillagok továbblépésre vagy
akár saját vállalkozás megalapítására. Fizikai és lelki
állapotával semmilyen jelentõs probléma nem
adódik, sõt, most kell energiát és erõt tartalékolnia
a következõ hónapra.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A hónap elsõ fele nyugalmasan

telik, a szingliknek sem hoz jelen-
tõs változást. Az utolsó héten azon-
ban egyre inkább a magánélete válik
fontossá, de legyen a szokottnál is

bizalmatlanabb, mert kihasználhatják jóindulatát.
Ne dõljön be ismeretlenek bókjainak. A párban élõk
is figyeljenek oda társukra, meginoghat a már
kialakult bizalom… Hatalmas erõbedobással kell
végeznie munkáját, több idõt kell szánni a tanulásra,
aminek a hónap végére már az eredményei is lát-
szanak majd. Anyagi gyarapodás is mutatkozik, tar-
talékoljon, most ne költekezzen feleslegesen. Lelki
gondokkal kell szembenéznie, érzelmei hul-
lámzanak, nem találja a helyét, így nem csoda, hogy
fejfájások nehezíthetik mindennapjait a hónap
vége felé.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Akár magányos, akár elkö te -

lezett, a hónap közepe felé szíven
találhatja Önt Ámor nyila. Érdekes
kettõsséget hozhat ez életébe, ha
párban él, hajlamos lesz arra, hogy

szerelmi háromszögbe bonyolódjon. A szinglik talán
kicsit bizalmatlanul futhatnak neki az elsõ randi-
nak, de jó az esély, hogy a most kialakuló  kap -
csolatok nagy része hosszú távúvá váljon. Jó ütem-
ben haladnak dolgai, ötleteit hasznosítani is tudja,
de most nem elégedett a nehezen kialakult sike -
rekkel. Az anyagiak most nem érdeklik Önt, de nem
is kell velük sokat foglalkoznia, hisz a hónap
közepén váratlan bevételre tehet szert. Hajlamos
lesz teljesen lemeríteni energiatartalékait, így ne
csodálkozzon azon, ha a 13-ától 16-áig tartó
idõszakban kimerültséggel, fejfájással kell meg-
birkóznia.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Egy régi ismerõssel való véletlen

találkozás felkavarhatja bármely
Vízöntõ nyugalmas életét. Érzelmei
összekavarodhatnak, s beleeshet
abba a hibába, hogy újra hisz

annak az embernek, aki egyszer már becsapta.
Ez különösen kellemetlen lehet azok számára, akik
párkapcsolatban élnek. A hónap elsõ napjaiban
teljesen lekötheti a tanulás vagy épp a karrierje,
illetve azoknak az ötleteknek a megvalósítása,
amelyek nemcsak a munkaidejét, hanem az esti
óráit, hétvégéit is lefoglalhatják egész novem-
berben. A november nem kedvez egészségi
helyzetének, könnyen hízhat néhány kilót,
megfázhat, vagy összeszedhet valamilyen bak-
teriális fertõzést!

Halak: II. 20. – III. 20.
Novemberben több új is-

meretséget köthet, ezek között lesz
olyan, amely szívét is megdobog-
tatja. A november 26-a után
kialakuló kapcsolatok már nem an-

nyira megbízhatóak. A hónap eleje még nyugal-
mat hoz, a hónap közepe viszont már egy érdekes
változást rejt, akár új szerelem megjelenését is mu-
tathatja. Még az elkötelezett Halak érzelmi élete is
felborulhat… Új tervek megvalósítására kiváló a
hónap közepe. Persze azért ne lazsáljon, mert a
sikerekért nem elég némi munka, folyamatos
tevékenykedésre van szükség, de végre eljönnek
azok a pillanatok, amikor elismerik munkáját.
Fáradékonyság jellemzi november elsõ napjait, de
a hónap közepére javul a helyzet, olyannyira, hogy
akár egy komolyabb fogyókúrába is belekezdhet,
ha tervezett ilyesmit.
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Két országos bajnoki címet sze-
reztek a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei versenyzõk az október 4–5-én
Budapesten megrendezett sportlö-
vész országos bajnokságon.

Az ifjúsági korúak mezõnyében a
Szerencs-Ondon élõ ifj. Butykai Zol-
tán a tavalyi bronzérem után ez al-
kalommal a dobogó felsõ fokára áll-
hatott.   

Az elsõ napon a felnõtt férfi sza-
badpisztoly-versenyszámban Kárpá-
ti Zoltán, az MVKLE sportlövõje má-
sodikként jutott a nyolcas döntõbe.
Az izgalmas végjátékban a miskolci
versenyzõ 629,9 körös teljesít-
ménnyel gyõzedelmeskedett, maga
mögé utasítva a neves klubokból ér-
kezett ellenfeleit. Másnap az ifjúsá-
gi fiú 60 lövéses szabadpuska-ver-
senyszámban a Taktaharkányi Lö-
vészklub reménysége, ifj. Butykai
Zoltán okozott meglepetést a Pong-
rác úti lõtéren. A tavaly Sarlóspusz-

tán harmadik helyen végzett ver-
senyzõ most nagy fölénnyel, 4 kör-
rel elõzte meg a második helyezett
komáromi sportlövõt és 14 körrel a
rivális nyíregyházi sportolót. Zoltán

országos bajnoki címe reményt je-
lent a megyei sportlövész-társada-
lomnak arra, hogy hosszú évek után
újra fiatal tehetség emelkedik fel a
térségben. 

VÉGLETES GÓLARÁNYOK 
* Nagyarányú gyõzelmet aratott ok-

tóber 4-én az SZVSE labdarúgócsapata.
Együttesünk a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen Monok gárdájánál 7–0
arányban bizonyult jobbnak. 

A szakadó esõben lejátszott talál-
kozóra tartalékos felállásban érkezõ
monokiak ellen bizonyítani akart az
új edzõvel, Takács Lászlóval debütá-
ló szerencsi gárda. Az elsõ félidõben
Turbucz fejesével és Benke 26 méterrõl
lõtt hatalmas erejû bombájával két-
gólos vezetéshez jutottak a házigaz-
dák. A félidõ közepén egy szeren-
csétlen ütközés során megsérült a
vendégek kapusa, egy emiatt magából
kivetkõzve reklamáló monoki védõt ki-
állított a játékvezetõ. A második fél-
idõ nyomasztó hazai fölényt hozott,
miközben egy szabálytalan szerelés mi-
att két fõre nõtt a szerencsiek ember-
elõnye. Ebben a játékrészben Barabás,
Ringer és Francz volt eredményes, Ka-
zsik pedig két góllal járult hozzá a 7–
0-ás végeredményhez. Az ifjúsági
meccsen a szerencsiek 9–0 arányban
nyertek. 

* Súlyos vereséget szenvedett októ-
ber 12-én Mezõzomboron az SZVSE
labdarúgócsapata. Együttesünk a lis-
tavezetõtõl 5–0 arányban maradt alul.
Az idei bajnokságban veretlenül álló
zomboriak otthonában lejátszott ta-
lálkozóra mindkét gárda nagy elánnal
készült.  A szerencsiek játékából azon-
ban hiányzott az elszántság és a gyõz-
ni akarás, míg a házigazdák bizonyí-
tani akartak. A sportszerû találkozón
2–0-s félidõ után végül 5–0-s vég-
eredmény született. Az ifjúsági csa-
patok találkozóján 8–1 arányban Sze-
rencs gyõzedelmeskedett.

* A következõ hétvégén, október 19-
én Felsõdobsza gárdáját fogadta ha-
zai környezetben a szerencsi labda-
rúgócsapat. A tabellán a középme-
zõnyben található ellenféllel szemben
már a találkozó elején letették a név-
jegyüket a házigazdák, amikor elõbb
Orosz talált a hálóba, majd néhány per-
cen belül Kazsik révén már 2–0 arány-
ban vezetett Takács László tréner le-
génysége. A szerencsiek gyorspasszos
játékkal uralták a mezõnyt. A félidõ 3–
0-ás hazai vezetése Orosznak kö-

szönhetô, aki 16 méterrõl kilõtte az el-
lenfél kapujának jobb alsó sarkát. A
második játékrészben a helyiek szá-
mos helyzetet dolgoztak ki, amibõl Ka-
zsik kétszer, Turbucz és Barabás egy-
szer volt eredményes, beállítva a 7–
0-s végeredményt. 

A szerencsi ifi 3–0 arányban gyõz-
te le ellenfelét, amivel megõrizték elsõ
helyezésüket a rangsorban, míg a fel-
nõttek a harmadik helyen szerepelnek.

KÖLLÕ VOLT A NYERÕ

Tiszaújvárosban vendégszerepelt
október 4-én az NB III Észak-magyar-
országi régiója B-csoportjában szere-
pelõ szerencsi asztalitenisz-csapat.
Együttesünk a bajnoki tabella máso-
dik helyezettjétõl papírforma szerinti,
12–6 arányú vereséget szenvedett. A
szerencsi pontokat Köllõ András (4) és
Korály Tibor (2) egyéniben szerezte. 

Legutóbbi hazai találkozóján dön-
tetlent ért el a csapat. Együttesünk ok-
tóber 19-én Sátoraljaújhely gárdájá-
val osztozkodott a pontokon. A sze-
rencsiek egyik nagy vetélytársa a kö-
zel azonos játékerõt képviselõ sátor -
aljaújhelyi együttes. A házigazdák
igyekezete azonban ez alkalommal ke-
vésnek bizonyult, a találkozón végül
a papírforma érvényesült. Egyéniben
Köllõ András valamennyi mérkõzését
megnyerte, Korály Tibor és Filácz At-
tila két-két találkozón diadalmasko-

dott. Párosban a Korály–Köllõ kettõs
bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A
9–9-es döntetlennel elvesztett pont a
végelszámolásnál még nagyon hiá-
nyozhat a szerencsi csapatnak, amely
az ötödik forduló után két gyõzelem-
mel, két vereséggel és egy döntetlen-
nel a középmezõnyben tanyázik a ta-
bellán.

EGY GYÔZELEM,
KÉT VERESÉG  

Sorozatban harmadszor aratott gyõ-
zelmet október 4-én idegenben az
SZVSE nõi kézilabdacsapata. Az NB
III Hevesi csoportjában szereplõ együt-
tesünk ez alkalommal Pásztón ven-
dégszerepelve 24–15 arányban bizo-
nyult jobbnak a házigazdáknál. 

A szabad ég alatt, vizes, csúszós pá-
lyán lejátszott találkozó félideje még
csak 7–5-ös vendég-vezetéssel zárult.
A második játékrészben aztán az el-
eredõ esõ a szerencsi játékosok lövõ
kedvét is meghozta és egyre gyakrab-
ban rezdült meg a pásztóiak hálója. A
csapatból ez alkalommal Tóth Kata-
lin nyújtott kiemelkedõ teljesítményt,
aki beállósként és a hétméteresek ér-
tékesítõjeként egyaránt jeleskedett.

* Második idegenbeli vereségét
szenvedte el a 2008/2009-es bajnoki
idényben október 11-én az SZVSE nõi
kézilabdacsapata. Az együttes ez al-
kalommal a Salgótarjáni Beszterce
DSE otthonában vendégszerepelt. A
nagy küzdelmet hozó, mindvégig szo-
ros találkozón jelentõs bírói közre-
mûködés is érezhetõ volt abban, hogy
végül 27–25 arányú hazai siker szü-
letett. A szerencsiek közül a mérkõ-
zés legjobbjának ezúttal Katona Krisz-
tina bizonyult, aki 13 alkalommal ta-
lált az ellenfél kapujába.

* A csapat október 19-én a nagy ri-
vális Kazincbarcika gárdáját fogadta a
városi sportcsarnokban. Ezen a mecs-
csen a szerencsi lányoknak sajnos nem
sikerült megismételni a tavasszal és a
bajnoki szezon elõtt lejátszott edzõ -
meccsen nyújtott teljesítményt. A pá-
lyát szinte mindvégig uralták a ve-
gyészvárosiak, akik hazai pályán az
idény eddigi legrosszabb formáját mu-
tató szerencsieket végül 22–16 arány-
ban gyõzték le.

ORSZÁGOS BAJNOK A SZERENCSI SPORTLÖVÕ

Butykai Zoltán a dobogó legfelsõ fokára állhatott fel.

Jó formában játszott Köllõ  And rás.



A leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek komplex felzárkóztatási prog-
ramja keretében összesen hárommil-
liárd forint áll rendelkezésre a szerencsi
kistérség fejlesztési programjainak a
megvalósítására. 

Az összeg minél sikeresebb fel-
használása érdekében megkezdõdtek
az egyeztetések, amelynek egyik állo-
másaként október 18-án településve-
zetõk találkoztak a szerencsi városhá-
zán. 

Osika József tállyai polgármester
bevezetõjében többek között arra em-
lékeztetett, hogy korábban már el-

hangzottak javaslatok arra, hogy a
szerencsi és tokaji kistérségek egyez-
tessék az elképzeléseket, esetleg kö-
zösen jelöljenek ki célokat. Elhangzott,
hogy a kezdeményezés már több al-
kalommal kudarcba fulladt. A meg-
beszélésen résztvevõk szorgalmazták,
hogy a két kistérségnek egy irányba kel-
lene elmozdulnia. 

Az elkülönített hárommilliárd 24
millió forint 75 százaléka fejlesztések-
re, 25 százaléka pedig képzésekre for-
dítható. A javaslatok között volt egy ke-
rékpárút kiépítésének gondolata, amely
összekötné a településeket. A megbe-
szélésen felvetõdött, hogy Tokaj-Hegy -
aljának vannak értékei – mint például
a bor, vagy a kultúrtáj világörökség –,
de továbbra is mérsékelt a vendégek
érdeklõdése a térség iránt. Összefogásra
lenne szükség a figyelem felkeltésére

és a turisták Zemplénbe csalogatásá-
ra. 

Többen is felvetették, hogy a várha-
tóan rendelkezésre álló hárommilliárd
forintot nem kellene szétforgácsolni,
célszerû lenne egy nagy fejlesztésben
gondolkodni. A megbeszélésen is  elõ -
térbe került a munkahelyteremtés gon-
dolata.

Rónavölgyi Endréné szerint a térség
legnagyobb problémája a foglalkozta-
tás bõvítése. Zemplénnek kell megha-
tároznia a fejlesztések fõ irányait, majd
a helyi igényekhez kell igazítani a sza-
bályokat. Szerencs polgármestere sze-
rint nagyobb munkahelyteremtõ be-
ruházásokra lenne szükség a térségben,
ami javíthatná a településeken lakók
életkörülményeit. Rónavölgyi Endréné
támogatta a térségi kerékpárút meg-
építésének a gondolatát.          M. Z.
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E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
PARKOLNI

CSAK SZABÁLYOSAN!
Az autósoknak Szerencsen is egyre

nagyobb problémát jelent a parkolás,
ezért néhány gépkocsivezetõ figyelmen
kívül hagyja, vagy esetleg másként ér-
telmezi a KRESZ rendelkezéseit. Sze-
rencsen is gyakorlattá vált, hogy a sof-
õrök a kocsijukkal a járdára állnak,
mondván, hogy ott bõven van még hely
arra, hogy a gyalogosok elhaladjanak. 

Csakhogy a közlekedési szabály ki-
zárólag négy feltétel együttes megléte
esetén engedi meg a járdán a részben,
vagy teljes terjedelemben való megál-
lást: ha azt jelzõtábla, vagy útburko-
lati jel megengedi, a jármû a járda szé-

lességének legfeljebb a felét foglalja el,
a gyalogosok közlekedésére legalább
1,5 méter szabadon marad és a kocsi
tengelyterhelése az 1000 kilogrammot
nem haladja meg. Tehát ahol nincs kü-
lön jelzés arra, hogy az adott járda-
szakaszon autóval meg lehet állni, az
ott parkoló jármûvezetõk szabálysér-
tést követnek el. Ez alól a mozgáskor-
látozottak, az õket fuvarozók, valamint
a betegszállítók, vagy a helyi polgár-
mesteri hivataltól engedéllyel rendel-
kezõk a kivételek, azonban õk is csak
a járda felét foglalhatják el és a gyalo-
gosok közlekedésére minimum más-
fél métert szabadon kell hagyniuk.

ÓRIÁSPLAKÁT A HÁZ FALÁN
A közelmúltban egy hatalmas óri-

ásplakát jelent meg a Rákóczi út 118.
szám alatti társasház falán. A miskol-
ci hipermarketet reklámozó felirat
egyesek szerint nem illeszkedik a vá-
rosképbe, és még az önkormányzat ide
vonatkozó helyi rendelete is tiltja az
efféle hirdetményt. 

Nos, megnéztük a szabályzatot,
amely így szól: „A képviselõ-testület
mûemlékvédelmi, környezetvédelmi,
városképi és idegenforgalmi okból az
alábbi középületeken és közterülete-
ken tiltja meg hirdetmények és plaká-
tok kihelyezését: a posta, Huszárvár,
Kisvásártér (Piac tér), Sallai utcán, a vas-
útállomás elõtti téren, a Geisenheim té-
ren, a Rákóczi és a Bekecsi úton, va-
lamint a Várkertben elhelyezett kan-
delábereken.” Nos, eddig az idézet,
amelyen érdemes elgondolkodni.

Az eset egyébként nem újkeletû a vá-
rosban. Több alkalommal volt rá pél-
da, hogy egy-egy cég megvásárolt, vagy
bérbe vett magántulajdonú területeket,
hogy oda saját reklámhordozóit he-
lyezze el. Egy társasház esetében pe-
dig minden bizonnyal jó bevételt je-
lenthet egy ehhez hasonló tábla kihe-
lyezése, de csak akkor, ha az nem áll
szemben a helyi rendelettel, mert ez

esetben a bírság akár magasabb is le-
het a bérlõ által fizetett összegtõl.

SZÓRÓLAP AZ ÚTTESTEN
Ki ne találko-

zott volna már az
autója szélvéd-
õjére biggyesztett
reklámanyaggal.
Nos, a legtöbb
esetben sokakat
bosszant a mar-
ketingnek ez a
formája, különö-
sen esõs idõben,
amikor a szórólap
miatt nem képes
tökéletesen mû -
ködni a kocsi ablaktörlõje. 

A képen a szerencsi Széchenyi utca
egy rövid szakasza látható, ahol több
száz hirdetmény hevert október 19-én
(vasárnap) reggel az úttesten. Talán a
terjesztõ kezébõl kapta fel a szél a pa-
pírlapokat, de az is lehet, hogy így pró-
bált megszabadulni a kihordó cso-
magjától. Mindez rejtély marad, azon-
ban bizonyos: kevesen kereshetik a hir-
detésen szereplõ hiteltanácsadót, aki-
nek talán a szemét eltakarításáról is gon-
doskodnia kellene!

ELTÛNT A ZÖLDRENGETEG
Miután egy ko-

rábbi számunk-
ban hírül adtuk,
hogy gazos a vá-
rosközpontban a
Hunyadi köz jár-
dájának az egyik
szakasza, hama-
rosan gondos ke-
zek tisztították
meg a gyalogutat.

Az akkori felvetésünk ismét értõ fü-
lekre talált, és hamarosan járhatóvá vált
a macskaköves gyalogút.

ELKÉSZÜLT A KERÍTÉS

A befejezéséhez közeledik a sze-
rencsi temetõ Bakó József utcai kerí-
tésének építése. A korábbi ígéretnek
megfelelõen a kõvel burkolt lábazatra
acélmezõk kerültek és ezáltal teljesen
lezárták a nyughelyeket. Különösen fon-
tos mindez a közelgõ mindenszentek
miatt, hiszen a korábbi áldatlan álla-
potok után végre szép és rendezett lett
a környék. Az említettek mellett kõzú-
zalékkal borították az út menti padkát,
aminek köszönhetõen kényelmesen
parkolhatnak majd az ide érkezõ au-
tósok. Ugyancsak meglepetésként szol-
gálnak az új szeméttárolók. A város-
üzemeltetõ kht. fémbõl készített ket-
receket helyezett el a temetõkben, aho-
vá gyûjthetõk a sírok körül keletkezett
hulladékok, amit rendszeresen elszál-
lítanak a területrõl. A beruházáshoz He-
ves János alpolgármester ajánlotta fel
másfél évi képviselõi alapját és tiszte-
letdíját, aminek az összege közel 2,5
millió forint. Az értékteremtô köz-
munka-program keretében megvaló-
sított építkezés költségéhez az önkor-
mányzat további nyolcmillió forinttal
járult hozzá.

A Zalakarosi Kistérség Többcélú
Társulásának delegációja járt októ-
ber 9-én Szerencsen. A látogatás so-
rán a vendégek a város és a környezõ
települések együttmûködésérõl tá-
jékozódtak és megismerkedtek
 Hegy alja kapuja nevezetességeivel.

A tapasztalatszerzést szolgáló lá-
togatás elsõ állomása a szerencsi pol-
gármesteri hivatal volt, ahol a ta-
nácsteremben Csáki Barnabás kö-
szöntötte a Zala megyébõl érkezett
delegációt. Az alelnök tájékoztató-
jában felvázolta a 18 települést ösz-
szefogó Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás elmúlt négyéves mûkö-
désének legfontosabb eredménye-
it. Mint elhangzott, a kezdeti ne-
hézségek után igazi közösséggé ko-
vácsolódtak a társulási tanács mun-
kájában résztvevõ polgármesterek. A
partnerséget vállaló önkormányzatok
eredményesen mûködnek együtt töb-
bek között az oktatásügy, a szociális
gondoskodás és a közmûvelõdés te-
rületein.

A zalai delegáció a hazai és euró-
pai uniós pénzügyi forrásokból felújí-
tott Szerencsi Fürdõ és Wellnessház
mellett megtekintette a várkertet, va-
lamint a Rákóczi-várban található
könyvtárat és a képeslevelezõlap-
gyûjteményérõl híres Zempléni Mú-
zeumot. Kedves színfoltja volt a vá-

rosnézésnek a régi játékok kiállításán
kellemes gyermekkori emlékeket idézõ
néhány perc. A szûkös idõkeret miatt
ez alkalommal több helyi nevezetes-
ség is kimaradt a sorból, azonban a ven-
dégek közül többen megjegyezték: a
közeljövõben turistaként visszatérnek
majd Szerencsre.

Befejezõdött Szerencsen a Kossuth
út 19/c szám alatti tömbépület tetõfel-
újítása és homlokzatának a rekonst-
rukciója. A munkálatok befejezését rö-
vid ünnepséggel köszöntötték az Õsz
társasház lakói. Az eseményen Róna-
völgyi Endréné polgármester példaér-
tékûnek és követendõnek nevezte a kö-
zösség összefogását.

A teljes beruházás költsége három-
millió forint. A pénzt a négy évvel
ezelõtt elkezdett lakástakarékossági
konstrukció keretében a befizetésekbõl
és azok kamataiból, valamint a hozzá

kapcsolódó állami kamattámogatású hi-
telbõl teremtették a családok. A beru-
házás keretében megújult a lépcsõház
és mivel a közelmúltban csatornadu-
gulás miatt szennyvíz árasztotta el az
alagsort, ezért újra kellett betonozni és
festeni a pince tároló helyiségeit.  

Az Õsz társasház a közelmúltban az
egyik biztosítótársaság pályázatán ered-
ményesen szerepelt, amelynek kö-
szönhetõen 1,3 millió forintot költhet-
tek az épület szomszédságában lévõ
területen szabadidõs közösségi prog-
ramok helyszínének a kialakítására.

ZALAI VENDÉGEK A KISTÉRSÉGBEN

AZ UTOLSÓ
KOCKA MOKKA
A cukorkiszerelés és a mokkacukor-

készítés is befejezõdött október 15-én
a Mátra Cukor Zrt. szerencsi telephe-
lyén. Eddig tartott az idén tavasszal be-
zárt gyár csomagolóüzemében a ren-
delkezésre álló hazai és importcukor-
készletek feldolgozása. A két évvel
ezelõtti kiszervezés eredményeként a
Szerencsi Mokka Cukor Kft. foglal-
koztatta az itt dolgozó közel ötven em-
bert, akiknek most megszûnt a mun-
kaviszonya. A termékek közül a kis-
szemû mokka kockacukrot 1946-tól
gyártották, amelyet egyedi módon
nem hatoldalú préseléssel, hanem cu-
korrudak, az úgynevezett stanglik sze-
letelésével készítettek. Az üzemben
évente 17 ezer tonna késztermék ki-
szerelését végezték az alkalmazottak,
három mûszakban naponta 110 ton-
na por- és kristálycukrot töltve az egy-
kilós csomagokba. Október 15-én az
utolsó raklap áru is kigurult a cukor-
gyári csomagolóüzembõl. 

Az új fõzõhelyen már egy nagy kondér gulyás várta az ünneplõket. 

A POLGÁRMESTEREK ÖSSZEFOGÁST SÜRGETNEK

MEGÚJULT
AZ ÕSZ TÁRSASHÁZ

A vendégek a patinás Szerencsi Fürdõ és Wellnessház elõtt.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2008. 
november 14-én 

jelenik meg. 
Lapzárta: 

november 7., 10 óra.
Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

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. 

minden hétfôn bálabontás

Gap, Morgan, Next, Ralph Lauren

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

ANGOL–SPANYOL nyelvi központ 
nyílt Szerencsen!!!

Szeretnél végre idegen nyelven 
beszélni?

Jelentkezz novemberi angol vagy
spanyol tanfolyamunk egyikére!

Érdeklôdni: 30/372-5213


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

