
A közigazgatásban eltöltött negy-
venhárom esztendõ után nyugállo-
mányba vonul Szerencs címzetes
fõjegyzõje. Bíró László (fotónkon) pá-
lyafutása során mindent elért, amit
ezen a pályán lehetett: országos szak-
mai szervezet elnökeként tevékenyke-
dett, az elsõk között kapta meg a cím-
zetes fõjegyzõi címet és a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztje
polgári tagozata elismerés birtokosa, ami
a legmagasabb állami kitüntetés a tiszt-
ségben. 

– A szüleim azt szerették volna, hogy
orvos legyen belõlem – idézi fel a pá-
lyaválasztása idõszakát Bíró László –,
akkoriban ugyanis ennek a szakmának
volt a legnagyobb becsülete. – Én azon-
ban apai nagyapám nyomdokain jár-
va a jogászi pálya felé kacsingattam,
mert már akkoriban érdeklõdtem a he-
lyi közösségek ügyei iránt. Végül az én
akaratom jutott érvényre és a közép-
iskola befejezése után sikeresen fel-
vételiztem a budapesti Eötvös Lóránt
Tudományegyetem jogi karára. A ta-
nulmányaimat levelezõ tagozaton
kezdtem el, mert idõközben besoroz-
tak katonának és akkoriban még hu-
szonhét hónapig tartott a szolgálati idõ.
Itt kerestek meg a szülõfalumból az-
zal, hogy vállaljam el a vb-tikári állást.
Az egyetemen az elsõ félévem olyan
jól sikerült, hogy leszerelés után át-
vettek volna nappali tagozatra, de
 idõ közben a községi tanácson meg-
kaptam a beosztásomat, így nem él-
tem a felkínált lehetõséggel. Nagy ki-
hívást jelentett számomra a feladat, hi-
szen huszonkét évesen én voltam az
ország legfiatalabb vb-titkára. Akkori-
ban indult el a közigazgatásban a re-
formfolyamat, bõvült a helyi tanácsok
hatásköre és az ország gazdasága is a
változtatásokat élte. Mozgalmas idõ -
szak volt, amiben nagyon jól éreztem
magam. Hét évet töltöttem el Erdõbé-
nyén. Ez alatt jelentõs fejlesztéseket va-
lósítottunk meg a községben: óvodát
építettünk, elvégeztük az iskola re-
konstrukcióját, létrehoztuk az öregek

napközi otthonát, bõvítettük a szilárd
burkolatú utak számát. 

– Mégsem maradt a szülõfalujában.
– Nem, pedig nagyon szerettem vol-

na. Csakhogy akkoriban a járási hiva-
talban megüresedett az igazgatási osz-
tályvezetõi állás és az akkori vezetés en-
gem szemelt ki erre a posztra. Rend-
szeresen agitáltak, azonban számomra
nem volt vonzó ez a megbízatás, ahol
a feladatok többségét a kizárólag papír-
munkából álló másodfokú hatósági ügy-
intézés jelentette. Amikor fél év után sem
álltam kötélnek, éreztették velem: nem
nézik jó szemmel, hogy jogászként egy
kis településen dolgozom, amikor az ak-
kori közigazgatásban még járási szinten
is alig-alig akadt ilyen végzettségû szak-
ember. Világossá tették számomra, hogy
nem dacolhatok az akaratukkal, így vé-
gül igent mondtam. Kaptunk szolgálati
lakást, a feleségemnek is sikerült elhe-
lyezkednie. A karrierem szempontjából
valójában jelentõs elõrelépést jelentett
az új megbízatás, még ha akkoriban ezt
nem is így éltem meg. Szigorú szakmai
elvárásokat fogalmaztam meg a beosz-
tott kollégáimmal szemben, aminek a tel-
jesítését meg is követeltem. Fiatal ve-
zetõként mindjárt két fegyelmit is ki-
osztottam, amire a fõnökeim is rácso-
dálkoztak. Elsõ volt számomra a szak-
szerûség és rövid idõn belül sikerült le-
tenni a névjegyem. Nem voltam tagja
az MSZMP-nek. Ez szokatlan volt ab-
ban az idõben. Harminckét község
munkáját segítettük és ellenõriztük. Ek-
koriban indult el az igazgatás területén
egy fiatalítási hullám és most is büszke
vagyok arra, hogy ennek során több, fel-
sõfokú végzettségû tehetséges szakem-
bert sikerült Szerencsre csábítanom és a
meglévõ munkatársak közül is sokan sze-
reztek diplomát.

1979-ben aztán jött a járási reform: a
korábbi hivatali struktúrát átszervezték,
az eddigi tizenegy osztályt három szer-
vezeti egységbe vonták össze. Én a ha-
tósági osztály vezetõje lettem, ahol már
az addigi munkám mellett szociális és
egészségügyi feladatokkal, a kereske-
delem felügyeletével, gyámüggyel és
anyakönyvezéssel, beruházási kérdé-
sekkel is foglalkoznom kellett és az épí-
tésügy is ide integrálódott. 

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Osvay György elnök-vezérigazga-
tó köszöntõje után beszédében a hat-
van esztendeje alapított vállalat jog-
elõdjei közül báró Harkányinak a
munkásságáról szólva hangsúlyozta,
hogy a földbirtokos korát megelõzõ
szakember volt, akinek a nagykiter-
jedésû, 22 ezer hektáros magánbir-
tokán folytatott tevékenysége napja-

inkban is példaként szolgálhat. A
báró szemlélete a késõbbiekben kö-
vetésre talált a vállalat vezetõiben,
ahol az elmúlt hat évtizedben kiváló
szakemberek – köztük Latesz Kálmán,
Vágvölgyi Ottó, Máthé Endre, Ho-
moróczki Imre, Bárány István, Egeli
József, Bajusz Árpád – irányításával,
a dolgozók tevékeny közremûködé-
sével eredményes gazdálkodást foly-
tattak. Az elnök-vezérigazgató kie-
melte, hogy a céget öt évvel ezelõtt,
az utolsó tíz, tartósan állami tulajdo-
nú mezõgazdasági vállalkozás között
magánosították. A tizenötezer hektá-
ron gazdálkodó részvénytársaság je-
lenlegi tulajdonosai meghatározó rész-

ben a cég dolgozói. Az állattenyész-
tési ágazatukban található a megye jó-
szágállományának a 35-38 százalé-
ka. A belpiaci anomáliákra a szom-
szédos országokban történõ értékesí-
tési lehetõségek felkutatásával vála-
szoltak. Gazdálkodásukban alapelv-
ként jelentkezik a hozzáadott érték nö-
velése, ami az eredményesség javítását
szolgálja, biztonságot nyújtva a 350,
teljes munkaidõben foglalkoztatott
alkalmazottnak. 

A 2009 júliusára megvalósult új, fél-
milliárd forintot meghaladó fejlesztés
gondolata tíz évvel ezelõtt fogalma-
zódott meg Osvay György fejében. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Szerencs Nagydíjért férfi elit,
hobby, ifjúsági, illetve master és seni-
or, valamint abszolút nõi kategóriák-
ban álltak rajthoz a versenyzõk. A kö-
zel százfõs mezõny indulása elõtt Ró-
navölgyi Endréné polgármester kívánt
eredményes és balesetmentes versenyt
a résztvevõknek, majd ágyúszóra raj-
tolt el a futam. Az amatõr mezõny pén-

teken 10 órakor vágott neki az egyen-
ként 27 kilométeres köröknek, melyek
Szerencsrõl Bekecsen, Monokon, Go-

lopon, Rátkán, Ondon keresztül ve-
zettek a kiindulási helyre. 

A Szerencs Nagydíj hat kategóriájá-

ban az alábbi versenyzõk érték el a leg-
jobb eredményt. Férfi ifi.,1 kör (27,3 ki-
lométer): Bakosi Nándor (Nyíregyházi
K.C.); Elit férfi, 3 kör (81,9 kilométer):
Suhajda Balázs (Szegedi KSE); Hobbi
felnõtt, 3 kör (81,9 kilométer): Verebélyi
Viktor (Conrad Papírkutyák); Master, 3
kör (81,9 kilométer): Sebestyén László
(Szingo SE); Senior, 2 kör (64,6 kilo-
méter): Sliz Gyõzõ (egyesületen kívül);
Nõi abszolút, 2 kör (64,6 kilométer):
Nagy Enikõ (Gepida velo.hu).

Az ünnepélyes díjkiosztó után rajtolt
el a Közép-Európai Körverseny 2. sza-
kasza. Szerencs és Bükkszentkereszt kö-
zött összesen 133,6 kilométert tett meg
ezen a napon a profi versenyzõkbõl álló
nemzetközi mezõny.

Az elmúlt évtized egyik legje-
lentõsebb fejlesztését valósította
meg a Szerencsi Mezõgazdasági
Zrt. A cég Siska tanyáján felépült
korszerû tojásléüzem ünnepélyes
átadását július 18-án tartották.  

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/Közel száz biciklista vágott neki a Szerencs Nagydíjnak. 

NEGYEDSZÁZAD SZERENCS
SZOLGÁLATÁBAN  

Második alkalommal rendeztek
nyílt országúti kerékpárversenyt
július 17-én Szerencsen és tér-
ségben. Az elmúlt évben is sikert
aratott sportesemény szervezõje
ez alkalommal is a Kerékpársport
2000 Alapítvány és a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kerék-
páros Szövetség volt.

KERÉKPÁROS RAJT ÁGYÚSZÓRA

HATVANÉVES 
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A világszínvonalú tojásléüzemet Ficsor Ádám, tárca nélküli miniszter (a fotón balra) adta át.



Befejezõdött az aratás a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt.-nél. A tavaszi
aszályos idõjárást figyelembe véve, a
nyári betakarítású szántóföldi növé-
nyek termésátlagaira nem lehet pa-
nasz, a minõség azonban elmarad az
elõzetes várakozásoktól.

A részvénytársaságnál idén több
mint 2600 hektáron vetettek kalászo-
sokat, valamint õszi káposztarepcét,
amely területrõl összesen közel 11 ezer
tonna termést takarítottak be. Ennek a
mennyiségnek az elraktározásához a
cég megfelelõ tárolókapacitással ren-

delkezik. A kombájnok június 17-én
álltak be az elsõ õsziárpa-táblába,
amibõl 500 hektárt vetettek. Néhány
napon belül az ugyancsak 500 hektá-
ron termesztett õszi káposztarepce is
magtárba került – tájékoztatta lapun-
kat Kecskés István termelési igazgató.
Az õszi árpából hektáronként 5,2 ton-
na termett, a repce hozama 3 tonna
körül alakult. Ez utóbbi növényt a nyá-
ri szélsõséges idõjárás sem kerülte el,
mert 159 hektárnyi területet ért jégve-
rés, helyenként 70%-os kárt okozva.  

A részvénytársaság a legnagyobb te-
rületen, közel 1400 hektáron õszi bú-

zát vetett, aminek idén közel az egy-
negyede lett kenyérgabona-minõségû.
Az elért 5 tonnás hozam ebben az esz-
tendõben jónak mondható. A 210
hektárnyi tavaszi árpa hektáronkénti 3,9
tonnás hozamú termés kiváló takar-
mány. Almozásra és takarmányozás-
ra a kalászos vetésterület mintegy két-
harmadáról bálázta be a szalmát,
amibõl éves szinten 3000-3200 ton-
nát használnak fel. 

Kecskés István ismertette, hogy 2009
elsõ félévében a térségben összesen
220 milliméter csapadék hullott. Ez
mennyiségileg elegendõ lett volna,
azonban a kalászosok  fej  lõ  dése szem-
pontjából a legkritikusabb hónapok-
ban, áprilisban és májusban szinte alig
volt esõ. Ez a hozamokra és a minõ -
ségre egyaránt rányomta a bélyegét,
annak ellenére, hogy a Szerencsi Me -
zõ gazdasági Zrt. eredményei mindkét
mutatónál az átlagon felüliek a tér-
ségben. 

A júliusban lehullott jelentõs meny-
nyiségû csapadék kedvezett a kapás
növényeknek. Az 1800 hektárnyi ku-
korica és az 500 hektáron elterülõ nap-
raforgótáblák ígéretes terméssel ke-
csegtetnek, amire szükség is van cég
állatállományának takarmányozásá-
hoz.

A település önkormányzata, valamint
a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár ebben az évben is mulatságba hív-
ta az ondi városrész lakóit. 

A június 28-ai falunap programja kora
délután a helyi sportpályán kezdõdött
a nõs és nõtlen férfiak futballmér -
kõzésével. A szabadtéri színpadon az
ondi iskolások nyitották meg az ese-
ménysort, késõbb a sportegyesület ka-
ratékái mutatkoztak be látványos be-
mutatójukkal. A tûzoltóautók a legki-
sebbek érdeklõdését keltették fel, a bát-
rabbak felültek a póni hátára és fel-
szálltak az omnibuszra is. A színpadon
sorra váltották egymást a fellépõ cso-
portok. A szabadtéri mulatság ideje alatt
a helyi idõsek klubjában Galgóczi Fe-
rencné gyûjteményébõl származó nyak-
kendõ- és szalvétakiállítást tekintettek
meg az érdeklõdõk. Aki a zenés prog-
ramok mellett döntött, a Cairo együt-
tes mûsorát hallgatta. A fiatalabb kor-
osztály hatalmas lelkesedéssel fogad-
ta népszerû slágereket. Danyi László ön-
kormányzati képviselõ köszönetet mon-

dott a település vezetésének, hogy az
ondi falunap immár minden eszten -
dõ ben visszatérõ eseménye a város-
résznek. Rónavölgyi Endréné arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az elmúlt idõ -
szakban számos fejlesztés valósult meg
Ondon, a helyiek pedig magukénak ér-
zik a településrészt. A polgármester sze-
rint ennek bizonyítékaként egyre több
program várja helyben az ondiakat,

amihez a város önkormányzata mel-
lett Danyi László képviselõ és az Ond
Fejlõ dé séért Egyesület is hozzájárul.
Szóljon hangosan az ének! – csendült
fel az ismerõs dallam és Soltész Rezsõ
lépett a színpadra. A népszerû elõadó
régi slágereivel szórakoztatta a késõ es-
téig kitartó ondi közönséget.

Az egész világon elismert magyar
orvos, Semmelweis Ignác születésé-
nek évfordulója tiszteletére rendez-
tek ünnepséget július 1-jén a helyi ren-
delõintézetben, ahol a hangulatot
megalapozó énekszámok után Bob-
kó Géza üdvözölte az Egyesített Szo-
ciális és Egészségügyi Intézet dolgo-
zóit. 

Az igazgató fõorvos említést tett ar-
ról a sikeres pályázatról, melynek
eredményeként 800 millió forintból
újul meg a jövõben a szerencsi ren-
delõintézet. Elhangzott, hogy a beru-
házás és az ebbõl adódó átszervezé-
sek miatt olyan plusz költségek je-
lentkeznek majd az intézménynél,
amelyekhez várhatóan az önkor-
mányzat segítségére lesz szükség.
Bobkó Géza reményét fejezte ki, hogy
Szerencsen a jövõben még magasabb
szinten lesz biztosított a betegek ellá-
tása. 

Rónavölgyi Endréné arra emlékez-
tetett, hogy a Semmelweis-napon a ne-
ves magyar orvos mellett meg kell em-
lékezni mindazokról az áldozatos
munkát végzõ egészségügyi szakem-
berekrõl, akik sokszor saját gondjai-
kat félretéve, a betegek problémáit he-
lyezik elõtérbe. Szerencs polgármes-
tere a közelgõ egészségügyi fejlesztésre
utalva kiemelte, hogy az építkezés ide-
je alatt ugyan több problémával kell
majd megküzdeni, de a beruházás kor-
szerû sítést és várhatóan új munkahe-
lyeket is teremt az intézményben. 

Az esemény végén Bobkó Géza két
dolgozónak adott át jubileumi elis-
merést. Juhász Ferencné és Gombos
Zsóka 25 éves közalkalmazotti jogvi-
szony után vették át jutalmukat.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A gazdasági környezetet és az üz-

leti lehetõségeket is figyelembe véve
2008 elején kezdõdött a tervezés és
az év közepére már elkészült a to-
jásléüzem pályázata. Az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program me -
zõ gazdasági termékek értéknövelése
jogcímen 137 millió forint támogatást
biztosított a beruházáshoz. A ha-
zánkban egyedülálló és Európában a
legkorszerûbb üzemek közé tartozó
létesítményt Ficsor Ádám adta át, aki
korábban a szaktárca államtitkáraként
nyújtott segítséget a sikeres pályázat-
hoz. A tárca nélküli miniszter avató
beszédében kiemelte, hogy a beru-
házás méltán nyerte el az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program
támogatását, hiszen olyan korszerû
technológiát valósít meg a térségben,
amely hozzájárul a meglévõ munka-
helyek megõrzéséhez és újak terem-
téséhez. A világszínvonalú tojáslé-
üzem révén a Szerencsi Mezõgazda-
sági Zrt. a környezõ országokba is be-

szállító lesz a termékeivel, amelyek a
magas szintû feldolgozással jelentõs
hozzáadott értéket képviselnek. 

Az üzemet Soltész József, a társaság
fejlesztési és mûszaki igazgatója mu-
tatta be a vendégeknek. A kilencszáz
négyzetméteres épület kivitelezését pá-
lyázat útján a miskolci FK Raszter
Építõ Zrt. nyerte el. A világszínvonalú
Diamond amerikai technológia órán-
ként 30 ezer darab tojás feldolgozását
teszi lehetõvé. Hûtés és pasztõrözés
után kannás, illetve tartályos kiszere-
lésben kerül majd a magas minõségi
követelményeknek megfelelõ tojáslé a
felhasználókhoz: elsõsorban tészta-
gyártókhoz, cukrászatokhoz. A Sze-
rencsi Mezõgazdasági Zrt. évente 100-
110 millió darab tojást termel, amit for-
galmazóként az Alföldön, a fõvárosban,
saját üzleteikben és áruházláncoknak
értékesítenek. A cég tojástermelésének
egynegyedét dolgozzák majd fel az
üzemben, további 25 millió darabot
más gazdálkodóktól vásárolnak.

S. L.
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Hazánkban eddig szinte példa nél-
küli összefogással, az Európai Unió
pénzügyi támogatásával és Szerencs
Város Önkormányzatának gesztorsá-
gával indult útjára a Borsod-Abaúj-
Zemplén megye nyolcvanegy telepü-
lését érintõ ivóvízminõség-javító pro-
jekt. A négymilliárd forintos fejlesztés
elõkészítését biztosító támogatási
szerzõdés aláírása 2009. március 17-
én megtörtént. A szakmai szervezetek
legfontosabb feladata, hogy teljesül-
jenek azok a követelmények, amelyek
a pályázat második fordulójának sike-
réhez szükségesek.

A Projekt Irányí-
tó Bizottság július 3-
ai ülésén Gadóczi
Bertalan projektme-
nedzser (fotónkon)
tájékoztatójában ki-
emelte, hogy az el-
telt hónapokban
elsõsorban koordinációs, tájékoztatá-
si, kapcsolattartási és PR-feladatok je-
lentkeztek a beruházás elõkészítésében.
Konkrét intézkedések, szerzõdésmó-

dosítások történtek a projekt mûszaki,
szakmai monitoring, az esélyegyenlõség
és a fenntarthatóság területén. A hír-
adások, tudósítások, riportok az elekt-
ronikus és nyomtatott sajtóban elsõ -
sorban az ivóvíz minõségének javítá-
sa érdekében megvalósuló példaértékû
összefogást hangsúlyozták, amivel tel-
jesíthetõk Magyarországnak az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásával, az
egészséges ivóvíz tekintetében tett vál-
lalásai. Tehát a beruházások legfonto-
sabb célja, hogy tisztább ivóvíz kerül-
jön a csapokba, ezzel 103 ezer em-
bernek javítva az életminõségén. 

Horváth László-
né, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi
Minisztérium fõosz-
tályvezetõ-helyette-
se (fotónkon) la-
punknak nyilatkoz-
va kiemelte, hogy
az ivóvíz összetevõinek határértékeit te-
kintve szigorúak az Európai Unió által
a tagállamokban megkövetelt elõírások.
A minisztérium fontosnak tartja a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében közel-

múltban elindult, a követelmények tel-
jesítését célzó projekt mûszaki tartal-
mának teljes körû megvalósítását, ami-
hez szakmai felügyeletet biztosítanak.
A fõosztályvezetõ-helyettes szerint pél-
daértékû a 81 település összefogása an-
nak érdekében, hogy javítsák a lakos-
ságnak biztosított ivóvíz minõségét, töb-
bek között annak arzén-, nitrit-, am-
mónium-, illetve egy-két esetben a
bórtartalom csökkentésével. Horváth
Lászlóné kiemelte, hogy Magyaror-
szágon különösen az arzén tekinteté-
ben jelent gondot az új követelmények
teljesítése, ami 400 települést érint. A
jelenlegi határérték-meghatározás öt-
ször szigorúbb, mint a korábban érvé-
nyes szabályozás, amelynek 2009 de -
cemberéig kellene megfelelni. Ez csak
részben teljesül majd annak ellenére,
hogy a szolgáltatók és az önkormány-
zatok komoly erõfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy megfeleljenek
az elvárásnak. Ez utóbbi történik most
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 81 te-
lepülésén is az unió által biztosított tá-
mogatás felhasználásával.  

Ficsor Miklós, a GW-Borsodvíz Kft.

ügyvezetõ igazgató-
ja (fotónkon) arra
hívta fel a figyelmet,
hogy a megvalósu-
ló projekt a vízmi -
nõség-javításon túl
a szolgáltatás biz-
tonságának a növe-
léséhez is hozzájárul. Elavult vezetéke-
ket cserélnek ki és olyan irányítástech-
nikai beruházásokat is megvalósítanak,
amelyek révén a korábbinál gyorsabb
beavatkozásra lesz lehetõségük csõtö-
réseknél, illetve más üzemzavaroknál. 

Az idei esztendõ második félévében
a közbeszerzési eljárások után követ-
kezik a részletes tervek kidolgozása a
megvalósíthatósági tanulmányt készítõk
szoros együttmûködésben. A sikeres
második fordulós pályázat elengedhe-
tetlen feltétele a jogi személyiségû ön-
kormányzati társulás létrehozása, ami
ellátja majd a beruházási és projekt-
fenntartási feladatokat is. Ehhez 81 ön-
kormányzatnak szükséges a határoza-
ta. Szerencs Város Képviselõ-testülete
június 18-ai ülésén döntött a társulás-
ban történõ részvételérõl.

Kihelyezett ülést tartott július 3-án
Szerencsen a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége. A
testület tagjai a Rákóczi-várban meg-
tartott tanácskozást követõen a város
nevezetességeivel is megismerkedtek.
A miskolci székhelyû, közel hatszáz ta-
got számláló ügyvédi kamara irányító
testülete évente egy-egy alkalommal a
megye valamelyik városában tartja ülé-
sét. Az idén Szerencsre esett a válasz-
tás, ahol a történelmi falak között
elõbb elnöki tájékoztatót hallgattak
meg a jelenlévõk az elmúlt idõszak ese-

ményeirõl. Mint elhangzott, 14 új
ügyvéddel, illetve ügyvédjelölttel bõvült
a kamara, miközben lemondás, halá-
leset, illetve tagdíjfizetés elmulasztása
miatt 5 tagot töröltek a nyilvántartás-
ból. Az elnökség kiválasztotta azokat
az egyéni ügyvédeket, illetve ügyvédi
irodákat, ahol a kamara az év hátra-
lévõ részében ellenõrzést végez. A ta-
nácskozást követõen az elnökségi ta-
gok a város nevezetességeivel ismer-
kedtek. A látogatás az egykori szeren-
csi országgyûlés helyszínén, a refor-
mátus templomban ért véget. 

EMBEREK ÉS GÉPEK A HATÁRBAN
ÜGYVÉDEK A RÁKÓCZI-VÁRBAN  

A kamara elnöksége történelmi falak között tartotta ülését. 

ÖSSZEFOGÁS SZÁZEZER EMBER TISZTA IVÓVIZÉÉRT

HANGOSAN SZÓLT AZ ÉNEK ONDON

A szép nyári idõ sokakat kicsalogatott a sza bad téri programokra. 

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

EMLÉKEZÉS 
A LEGENDÁS ORVOSRA

A rendelõintézet szakemberei áldo -
za tos munkát végeznek.



NAPKÖZIS TÁBORI FELHÍVÁS.
A Szerencsi Általános Iskola au-
gusztus 24–28. között nyári napkö-
zis tábort szervez. Jelentkezési ha-
táridõ: augusztus 17. Információ és
jelentkezés: Kerekes Zoltánnénál sze-
mélyesen a Rákóczi épületben hétfõn
és pénteken 8–14 óráig, illetve a
47/362-247, 20/489-8943-as tele-
fonszámokon. 

VIRÁGOS SZERENCSÉRT VER-
SENY. Közzé tette idei környezet -
szépítési felhívását a Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. A társaság a
helyi önkormányzattal közösen 2009-
ben is jutalmazza mindazokat, akik
élen járnak a város szebbé tételében.
A Virágos Szerencsért versenyben kü-
lön díjazzák magánszemélyeknél a leg-
szebb ház elõtti közterületet, udvart,
illetve erkélyt, valamint cégeknél, vál-
lalkozásoknál és intézményeknél a leg-

virágosabb telephelyet. A pályázato-
kat a kategória megjelölésével au-
gusztus 31-éig írásban kell benyújta-
ni a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft.-hez. A kategóriák legeredménye-
sebb pályázói 25 ezer forint értékû ju-
talomban részesülnek. A pályázatról
további tájékoztató a 47/361-308-as
telefonszámon kérhetõ.

APEH-KIRENDELTSÉG NYÍLIK
SZERENCSEN. Ügyfélszolgálati iro-
dát nyit szeptember 1-jén az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatósága Szerencsen a Népházban.
A kirendeltségen dolgozó munkatár-
sak fokozatosan bõvülõ szolgáltatá-
sokkal állnak az adózók rendelke-
zésére. A kezdeti idõszakban sze-
mélyes tájékoztatásra, adókártya, il-
letve Start-kártya ügyintézésére, adó-
alanyi státusz igazolására és folyó-
számla információk nyújtására lesz

helyben lehetõség. Az iroda ideigle-
nesen mûködik a Népház emeletén,
várhatóan egy év múlva költözik
majd át végleges helyére, a kistérsé-
gi szolgáltató központtá alakuló, pol-
gármesteri hivatal mellett lévõ
(ÉMÁSZ) épületbe.    

SEGÍTSÉG NEHÉZ SORSÚAKNAK.
Rászoruló szerencsi családok kaptak
alapvetõ élelmiszereket tartalmazó
csomagokat  július 9-10-én Szeren-
csen. A helyi alapszolgáltatási köz-
pont pályázata révén az Európai
Unió élelmiszerprogramja keretében
a jogosultak cukrot, lisztet, tésztát, te-
jet és zsemlemorzsát kaptak a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettõl. A
több mint kétszáz család képviselõi
a volt Hunyadi iskola tornatermének
elõterében vették át a csomagokat. 
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Mi a véleménye... 

A SZERENCSI NYÁR 
PROGRAMSOROZATRÓL?

Mihályi Jánosné:
– Hosszú évtizedek óta rendszeres részt-
vevôje vagyok a szerencsi kulturális ese-
ményeknek. Az elmúlt években a nyári  idõ -
szakban különösen gazdag a programkí-
nálat, hiszen szinte minden hétvégén van
valamilyen rendezvény. Az érdeklõdésem
széles körû: a hangversenyeket ugyanúgy
szívesen látogatom, mint a színi elõadá-
sokat, táncprodukciókat, vagy éppen a he-
lyi alkotók bemutatkozásait. Jó ötletnek tar-
tom az idei gobelin-kiállítást. Sok olyan is-
merõs mutatkozik be munkáival, akikrõl
nem is tudtam, hogy szabadidejükben ké-
peket varrnak, és hogy ilyen tehetségesek. 

Lapis Flóra:
– Örülök annak, hogy Szerencsen immár
visszatérõen kulturális programsorozatot
szerveznek júliusban és augusztusban,
amely szinte minden korosztály számára
kínál érdekes eseményt. Ez általában csak
a nagyobb városokban szokás. Különösen
tetszik, hogy az idei rendezvények sorát
a csokoládéfesztivál zárja, amelyre a
helybéliek mellett várhatóan az ország tá-
volabbi vidékeirõl is érkeznek vendégek.
Ez a program jó hírnevét viszi a telepü-
lésnek, és várhatóan egyre több turista fe-
dezi majd fel Szerencs egyéb nevezetes-
ségeit is.  

Kiss Imre:
– Régi hagyomány a településen, hogy nya-
ranta színes programok várják a helyie-
ket és az ide érkezõ vendégeket. Örülnék
neki, ha mindez tovább folytatódna. Oly-
kor úgy tûnik, hogy talán kisebb az ér-
deklõdés egy-egy rendezvény iránt, ám
mindez annak tudható be, hogy az em-
bereknek a megélhetés utáni hajsza mi-
att egyre kevesebb idejük jut a szórako-
zásra. Úgy érzem, jól válogatták össze a
programokat a szervezõk, ami megerõsí-
ti bennem azt, hogy továbbra is szükség
van az ilyen rendezvényekre. Én a csalá-
dommal igyekszem minél több esemény-
re ellátogatni. A nyitóhangversenyre sajnos nem tudtunk eljönni, de az
augusztus 1-jei kiállítás-megnyitón már mi is ott voltunk. 

Fekete Lilla:
– Úgy gondolom, hogy a város élete el-
képzelhetetlen az ilyen hosszabb ren-
dezvénysorozatok nélkül. Azt hiszem,
hogy az egyébként nem drága belépõjegy
sajnos gyakran riasztja vissza az embe reket
attól, hogy részt vegyenek egy-egy prog-
ramon. Én ennek ellenére bízom abban,
hogy az idén is sikere lesz a Szerencsi
Nyárnak, és mindenki elõtt nyilvánvaló-
vá válik, hogy igény van az igazi kultú -
rára a településen. 
Fontos megjegyezni, hogy a rendezvény-
sorozat minden korosztály számára tartogat
érdekes programokat. Már a nyitóhang-

versenyen és a gobelinkiállításon is láthattuk, hogy a közönség szíve-
sen fogadta a szervezõk invitálását.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Az idén augusztus 23-án második al-
kalommal rendeznek országos csoko-
ládéfesztivált Szerencsen. A nagysza-
bású rendezvény elõkészületeirõl jú-
lius 29-én sajtótájékoztató keretében
szóltak a szervezõk a Rákó czi-
várban. 

Rónavölgyi Endréné, Szerencs pol-
gármestere arra hívta fel a figyelmet,
hogy a város neve hosszú évtizedekig
összefonódott a cukor- és csokoládé-
gyártással. Fontosnak tartják a telepü-
lés hírnevének megõrzését és a ha-
gyományok ápolását, amire jó  lehe -
 tõséget kínál a „Szerencsi Nyár – Sze-
rencs Egy Édes Város” programsorozatot
záró csokoládéfesztivál. A polgármes-
ter szerint példaértékû az összefogás,
amely a rendezvény sikeres megvaló-
sítása érdekében a városi és a megyei
önkormányzat, civil szervezetek és
magánszemélyek közös erõfeszítésében
megnyilvánul. Zemlényi Zoltán, a ren-

dezvényt tavaly elsõ al-
kalommal életre hívó
Kiss Attila Alapítvány
kuratóriumának elnöke
arra hívta fel a figyel-
met, hogy vállalt fel-
adataik között a volt
gimnáziumi igazgató-
helyettes emlékének
ápolása mellett a te-
hetséges fiatalok támo-
gatása, olvasottsági ver-
senyek szervezése és a
helyi értékek megõrzé-
se szerepel. Ez utóbbinak a je gyé ben
született meg tavaly a csokoládéfesz-
tivál megrendezésének a gondolata,
amelyet sikerrel valósítottak meg. 

Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke
arra hívta fel a figyelmet, hogy a tava-
lyi program iránti érdeklõdés messze
meghaladta az elõzetes várakozásokat.
Szerencsen a Bonbon Kft. a helyi cso-

koládégyártás hagyomá-
nyainak az õrzõje és foly-
tatója, azonban az idei
fesztiválra az ország más
gyártói is meghívást kap-
tak, hogy a mutatkozzanak
be a nagyközönség elõtt a
termékeikkel. Ebben az
évben is lesz Guinness-
kísérlet. A tavalyi Gombóc
Artúr-szobor után most
egy világrekord méretû
csokoládéfestményt készít
majd el Ekker Róbert. 

Az országos rendezvény kínálatában
gyermekmûsorok, játszóházak, ügyes-
ségi versenyek,  motoros bemutató
szerepel. Nem marad el az édességek
– ízek – mesterségek utcája. Színpad-
ra lép többek között Kiss Ádám hu-
morista és a szerencsi Idiot Side zene-
kar, valamint a Bara népzenekar, a Be-
kecs táncegyüttes, este pedig a Fiesta
koncertjével zárul a program.

CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL 
GAZDAG PROGRAMOKKAL

Program:  Augusztus 9. (vasárnap),
19 óra. Zempléni Dixieland, Blues
és Jazz Napok – Hot Jazz Band kon-
cert a Rákóczi-vár udvarán. Belé -
põdíj: 1500 Ft/fõ

Augusztus 15. (szombat), 19 óra.
Fogi Színház – Egy csók és más sem-
mi – zenés vígjáték a Rákóczi-vár ud-
varán, rossz idõ esetén a színházte-
remben. Szereplõk: Straub Dezsõ,
Csala Zsuzsa, Oszter Alexandra, Fo-
garassy András, Straub Péter, Sáfár
Anikó, Harmath Imre, Ulmann Krisz-
ta. Belépõdíj: 1000 Ft. 

Augusztus 22. (szombat),18.30
óra. Valcer Tánc Stúdió – Standard
és latin-amerikai táncok. 

19.00 óra. Musicalek – világhírû
dallamok Polyák Lilla–Homonnay
Zsolt elõadásában a Rákóczi-vár ud-
varán. Belépõdíj: 1000 Ft.

Augusztus 23. (vasárnap), 10 óra.
II. Országos Csokoládé Fesztivál a
Rákóczi úton. Zenés ébresztõ, tör-
ténelmi játszóház, Bara együttes,
Alma együttes, Bekecs Táncegyüttes,
veterán motorok bemutatója, moto-
ros bemutató – street fighter, méhé-
szeti bemutató, humorista – Kiss
Ádám, koncert – Idiot Side, Fiesta.
Guinness-rekordkísérlet. Édességek –
ízek – mesterségek utcája, tûzijáték.

SZERENCSI NYÁR – SZERENCS EGY ÉDES VÁROS

Az idén nyáron is nemzetközi
sakkverseny helyszíne lesz Szerencs.
Augusztus 20–23. között több mint
száz játékos méri össze a tudását a
Bocskai gimnáziumban.

Az elmúlt három esztendõben vá-
rosunk volt a házigazdája a Zemplén
Kupának, amelyet az idén immár 19.
alkalommal hirdettek meg a szer-
vezõk. A rangos sakkverseny évrõl
évre szép számú érdeklõdõt vonz,
akik négy napon át városunkban hó-
dolnak e szellemi sportnak. Cseppely
János fõszervezõ szerint a hazaiak
mellett várhatóan szlovákiai, romániai
és ukrán nevezõk is lesznek és im-

már hagyományosan svéd résztve võre
is számítanak. A két felnõtt csoport-
ban csak játékengedéllyel rendel-
kezõk szerepelhetnek. A fiatalok me -
zõnyében azonban a korosztályból
bárki kipróbálhatja a tudását. A prog-
ramot schnellverseny, pályázati tá-
mogatásnak köszönhetõen ingyenes
uszodalátogatás, valamint a Szeren-
csi Fürdõ és Wellnessház szolgálta-
tásainak az igénybevétele egészíti ki.   

A nyílt nemzetközi sakkversenyre a
szervezõk augusztus 7-ig fogadják a
nevezéseket. Várhatóan idén is erõs
mezõnye lesz a Zemplén Kupának,
ahol várhatóan több nemzetközi nagy-
mester is képviselteti majd magát.

SAKKOZÓK 
NEMZETKÖZI RANDEVÚJA 

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Fejes Bianka, Medzsibricki Rita, Jámbor Lola Gerda, Sze-

mán Áron, Kövesdi Levente, Boreczki Gergõ, Molnár Jázmin.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Vaszily Anetta – Csorba Dávid István, Barta Ad-

rienn – Jancsik Zoltán, Csömör Anikó – Balogh Sándor, Horváth Anna
Zsófia – Tarcali László, Kiss Szilvia – Memon Tomislav, Orgona Ildi-
kó – Szanka Gábor Gyula, Mészáros Renáta – Kosztrub Péter, Nácsa
Zsuzsanna – Mató István.

Elhunytak: Kiss Péter 76 éves, Ragulszki Gyula 85 éves, Csumita
Gábor 82 éves, Kristóf Lajos 75 éves, Tamás András 60 éves, Horváth
Andrásné (Durda Julianna) 54 éves, Varga Józsefné (Fekszi Edit) 51
éves, Mérész Lajosné (Nagy Margit) 73 éves, Pisák Barnabásné (Kö-
házi Anna) 95 éves, Juhász Jánosné (Varga Rozália) 75 éves, Takács
Béla 82 éves.

SZERENCSI MÛVÉSZ
SÁROSPATAKON

Schlosserné Báthory Piroska grafi-
kus-festõ alkotásaiból nyílik kiállítás
augusztus 7-én Sárospatakon a Mû-
velõdés Háza és Könyvtára galériá-
jában. A „Megrajzolt gondolatok”
címû tárlaton megjelenteket Csatlósné
Komáromi Katalin, a mûvelõdési in-
tézmény igazgatója köszönti. A kiál-
lítást megnyitja Jeney András egye-
temi docens. Közremûködnek: Ko-
rondi Klára (vers), a Farkas Ferenc Mû-
vészeti Iskola tanárai. A tárlat meg-
tekinthetõ szeptember 30-ig, mun-
kanapokon 10–18 óráig. A Zemplé-
ni Fesztivál idején augusztus 16-ig
minden nap 10–18 óráig.



Második alkalommal tartottak ci-
gány fiataloknak nyári tehetséggon-
dozó tábort Szerencsen. A június 30-
tól július 5-éig tartó programon álta-
lános és középiskolás diákok vettek
részt, akik rajztudásukkal hívták fel
magukra a figyelmet. 

A korábbi hagyományt felélesztve
tavaly rendezte meg újra a kiemelkedõ
képességû cigány származású általá-
nos és középiskolás diákok szerencsi
tehetséggondozó táborát a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai

Szakmai, Szakszolgálati és Köz-
mûvelõdési Intézet. A hatnapos prog-
ramot szervezõ Bányiczki Lászlóné
fõmunkatárs a hátrányos helyzetû  fia -
talok érdekében végzett tevékenysé-
géért az idén kapta meg a Teleki Blan-
ka-díjat. 

Az esemény ünnepélyes megnyitó-
ján az intézet igazgatója a tehetségek
kibontakoztatásának fontosságát hang-
súlyozta. Budai Erzsébet szerint a tá-
bori körülmények ideálisak a fiatalok
képességeinek fejlesztéséhez, alkotói
kedvük növeléséhez. A szakemberek

megfelelõ útmutatást biztosítanak szá-
mukra és új technikákkal is megis-
mertetik a résztvevõket. A táborlakók
környezetükbõl kiszakadva a nap je-
lentõs részét különbözõ foglalkozá-
sokon töltik. A munka mellett jut idõ
a térség történelmi és kulturális érté-
keinek a megismerésére és a szóra-
kozásra egyaránt. Az ingyenes tábor
megrendezését a Nemzeti Kulturális
Alap, a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat Kisebbségi Bizottsága és
Szerencs önkormányzata támogatta.  

A képzõmûvészet iránt érdeklõdõ fi-
atalok fejlesztését, vizuális nevelését
változatos foglalkozásokon végezték
a szakemberek. Csizmarik Kinga kö-
zépiskolai rajztanár és Horváth János
festõ elméleti és gyakorlati ismeretek-
kel egyaránt felvértezte a résztvevõket. 

A tábor szakmai programja az idén
is beváltotta a hozzáfûzött reménye-
ket: a diákok tehetségtudatukban meg-
erõsödtek, élményekkel gazdagod-
tak. A szervezõk remélik: jövõre újra
lehetõségük lesz arra, hogy tábort szer-
vezzenek a képzõmûvészetben jeles-
kedõ cigány fiataloknak.

Harmincharmadik alkalommal
nyitotta meg kapuit július 13-án a
Nemzetközi Iskola és Mûvésztelep
a szerencsi Bocskai gimnáziumban.
Az immár tizenhatodik szerencsi al-
kotótáborban két hét alatt közel
száz résztvevõ gyarapította az is-
mereteit. 

Hagyományosan visszatérõ ese-
mény Hegyalja Kapujában, hogy a
nyár közepén mûvészetek iránt ér-
deklõdõ vendégek a helyi középis-
kolában mûködõ mûhelyekben fes-
tészettel, rajzzal, grafikával, fotó-
zással, digitális technikával, plaszti-
kával és kerámiázással, valamint
építészettel foglalkoznak.

A gimnázium aulájában megtartott
ünnepélyes megnyitón Rónavölgyi
Endréné örömét fejezte ki, hogy
minden évben nagy létszámban
vesznek részt a fiatalok a tábor prog-
ramjában. A polgármester szerint az
alkotók egy-egy séta vagy kirándu-
lás alkalmával megismerkedhetnek
Szerencs és környéke látványossá-
gaival, egyúttal jó hírét vihetik a vá-
rosnak szerte az országban. 

Az alkotótábor mûvészeti vezetõje,
a Kossuth-díjas Fajó János fontosnak
tartja a tehetségkutatást és a fiatalok
felkészítését a sikeres egyetemi és
fõiskolai tanulmányaikra. A festõ- és
szobrászmûvész szerint a hazai ál-
talános és középiskolai oktatás nem
alkalmas a hazai rajztehetségek ké-
pességeinek a kibontakoztatására. Eb-
ben vállal szerepet a szabadiskola,

amelynek sikere bizonyítja, hogy
immár több mint három évtizede jó
úton járnak. 

Az idén közel százan fordultak
meg a mûvésztelepen, akik az anya-
gi lehetõségeiktõl függõen a teljes két
hetet, vagy annál rövidebb idõsza-
kot töltöttek el Szerencsen. Urbán-
né Tóth Edit szervezõ arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy  több sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõen a korábbi-
nál kedvezõbb volt a részvételi díj.
A tábort a Nemzeti Civil Alapprog-
ram, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyûlés és a szerencsi ön-
kormányzat is támogatta. Ez utóbbiért
cserébe kedvezményes feltétellel
kapcsolódhattak be a szabadiskola
munkájába a helyi fiatalok, akik kö-
zül többen éltek is a felkínált lehe -
tõséggel. 

Az idén is változatos
programokkal, a ma-
gyar népi kultúra kin-
cseivel várta a részt-
vevõket a Kolompos
együttes tábora Sze-
rencsen. Június 20-tól
kilenc napig több mint
négyszáz gyermek és
felnõtt tanult többek
között táncot, éneket,
ismerkedett a kézmûves
mesterséggel a közép-
iskolai kollégiumban és
a Rákóczi-várban. 

Hat esztendeje an-
nak, hogy a budapesti Kolompos
együttes rátalált Szerencsre, ahol  mint -
egy próbaként szervezték meg elsõ
nyári táborukat. A népi kultúra meg-
õrzése mellett elkötelezett, a fellé-
péseiket  tánc házakkal összekapcso-
ló zenekar népes közönséggel ren-
delkezik, akik gyermekeikkel együtt
jelentkeztek a nyaralásként is szolgáló
programra. Az elsõ rendezvény olyan
sikert aratott a résztvevõk körében,
hogy már az utolsó napon betelt a kö-
vetkezõ évi tábor létszámkerete. A
napjainkig töretlen népszerûségnek
örvendõ esemény különleges élményt
kínál azoknak, akik nyitottak az em-
beri értékekre, és kíváncsiak a magyar
népi kultúra gazdag kincsestárára.
Nagy Zoltán, a Kolompos együttes ve-
ze tõ je szerint igazi otthonra találtak
Szerencsen, ahová immár hatodik al-
kalommal tértek vissza. A helyiek ven-
dégszeretete, a kisvárosi miliõ, a Rá-
kóczi-vár és annak kertje, valamint a
középiskolai kollégium ideális felté-
teleket jelentenek a többségében kis-
gyermekes családoknak. Ennek is kö-
szönhetõ, hogy évrõl évre teltházas
a tábor, amelynek változatos prog-
ramjában idén a muzsika és a tánc-
tanulás mellett kézmûves foglalko-
zások, színielõadások, költészet, hon-
foglalás kori harcmûvészeti bemuta-
tó és a Bodrogköz megismerése egya-
ránt szerepelt.  

A tábor résztvevõinek a többsége
a fõvárosból érkezik Szerencsre, de
rendszeresen visszatérnek az Ameri-
kai Egyesült Államokból, Angliából és
a skandináv országokból egyaránt. 

A Kolompos tábor idõszakában
nagy a nyüzsgés a kollégiumban és

a Rákóczi-várban. Anyukák és apu-
kák csemetéikkel együtt ismerkednek
a magyar táncokkal, népdalokkal,
népi játékokkal. Négyszáz vendég,
akik jól érzik magukat a városban,
ahová, ha tehetik, jövõre is szívesen
visszatérnek.

PROGRAMOK 
A NAPKÖZIS TÁBORBAN 

Az idei nyári szünetet többen az
iskolában kezdtük, na persze nem ta-
nulással, hanem tanáraink jóvoltából
egy vidám, programokkal teli hétnek
néztünk elébe.

Hétfõn kézmûves foglalkozás volt,
ahol egy fazekas bácsi megmutatta,
hogy hogyan kell korongozni, miket
lehet így készíteni, amit mi is kipró-
bálhattunk. Különbözõ tárgyakat for-
máztunk, amit majd kiégetnek és
megkapunk. Délben Zalán bácsinál
ebédeltünk, majd egy kis séta után
sütizéssel zártuk a napot az egyik he-
lyi cukrászdában.

Kedden reggel biciklivel érkezett
minden gyerek a suli elé, majd
együtt indultunk az Árpád-hegyi hor-
gásztóhoz, Ondra. Ott voltak, akik
pecáztak és fogtak is egy nagy ha-
lat, mások játszottak a játszótéren,
szaladgáltunk, úgyhogy délben jól
esett a helyben nekünk fõzött pap-
rikás krumpli. Jól elfáradva késõ dél-
után értünk haza.

Szerdán Szerencs nevezetessége-
it néztük meg: a cukormúzeumot, a
református templomot, a Rákóczi-

várat, majd ebéd után bowlingoztunk
és fagyiztunk. Csütörtökön reggel
busszal indultunk Hajdúnánásra für-
deni. Az út egy kicsit hosszú volt, de
a strandon nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Pénteken délelõtt sportver-
senyek voltak az iskola udvarán,
majd újból buszra ültünk és irány
Nyíregyháza! Ott megebédeltünk és
megnéztünk egy jó mozifilmet. Este
volt már, mire hazaértünk.

Nekem nagyon tetszett ez a hét,
fõleg a strandolás! Úgy érzem, na-
gyon tartalmasan, változatosan telt
el az öt nap! Kedves szervezõ tanár

nénik, tanár bácsik: köszön-
jük, és a nyár végére várjuk
a folytatást!

Dovák Dorka 3.b

VAKÁCIÓN 
AZ ISKOLÁBAN 

Már tavaly is részt vet-
tünk a nyári napközis táborban. Eb-
ben a tanévben is jól kezdõdött szá-
munka a vakáció a Szerencsi Általá-
nos Iskola Bolyai épületében meg-
szervezett egyhetes programmal. Jú-
nius 15–19. között minden reggel fél
kilencre érkeztünk az iskolába, ahol
színes programok vártak minket. Dél-
elõttönként a számítástechnikai te-
rem, néptánc és népi tájék, gitáros,
zenés foglalkozás és úszás szerepelt
a kínálatban. Ebéd után pedig az an-
gol nyelvé és a képzõmûvészeté volt
a fõszerep. Kétszer is kirándultunk:
Lillafüredre és a Nyíregyházi Állat-
parkba. Nagyon vidáman teltek a na-
pok, jól éreztük magunkat. Reméljük,
jövõ nyáron ismét színes progra-
mokkal várnak minket a tábor szer-
vezõi! 

Meczó Kristóf, Pisák Erik,
Szemán Gábor 3.d
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AZ ALKOTÁS SZABADSÁGA 

A KOLOMPOSOK 
SZERENCSI KINCSE 

DOLGOS TANÉVET ZÁRT 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
– Sok munkával és feladattal teli,

de sikeres évet tudhat maga mögött
a Szerencsi Általános Iskola – fo-
galmazott Fábián Ottóné a nevelõ -
testület június 23-ai évzáró érte-
kezletén. A fõigazgató köszönetet
mondott munkatársainak az elmúlt
idõszakban elvégzett színvonalas
oktató-nevelõ munkáért.

A megbeszélésen többek között el-
hangzott, hogy a tantestület az el-
múlt év augusztusában elkészült
munkaterv alapján végezte a fala-
datait. A Szerencsi Általános Iskola
2008/2009-es tanévére összesen 963
gyermek iratkozott be. Juhász Tiborné
kiemelte, hogy az elért 4-es tanul-
mányi átlag mellett 83 tanuló kitûnõ
bizonyítványt kapott. Az igazgató-
helyettes az alsó tagozatosok éves tel-
jesítményét értékelve hangsúlyozta:

a nehézségek ellenére eredményes
évet tudhat magáénak az elsõ négy
évfolyam. Juhász Tiborné a követ-
kezõ idõszak feladataként határoz-
ta meg a hiányosságok pótlását, a
gyengébb tanulók felzárkóztatását, a
fegyelmezett, pontos munkavégzés-
re való nevelést. Ráczné Váradi Éva
a felsõsök elmúlt egy esztendejét te-
kintette át. Mint elhangzott, az ötö-
dik és nyolcadik osztályosok között
idén 52 diák büszkélkedhet kitûnõ
tanulmányi eredménnyel, velük
szemben 15-en valamely tárgyból
pótvizsgáznak a nyári szünetben. Az
igazgatóhelyettes ismertette, hogy
minden nyolcadikos felvételt nyert
középiskolába. A 129 végzõs tanu-
ló közül 63-an gimnáziumban, 47-
en szakközépiskolában, és 19-en
szakképzõ intézményben folytatják
a tanulmányaikat. 

LINUXOSOK
TALÁLKOZÓJA 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben
az esztendõben is számítógépes tábort
rendeztek a Bocskai gimnáziumban és
a középiskolai kollégiumban. Az idei
Linux-tábor közel száz résztvevõje jú-
lius 6–12-e között a nyílt forráskódú
operációs rendszer rejtelmeivel ismer-
kedett meg. A táborlakók kezdõ és ha-
ladó csoportokban csiszolgatták a tu-
dásukat. A kezdõk növekvõ száma is
azt bizonyítja, hogy a Linux egyre nép-
szerûbb a rendszergazdák körében. Vár-
hatóan hosszabb távon sem lesz hiány
érdeklõdõkbõl a nyári szerencsi Linux-
kurzuson.

Ekkora halat fogtam!

A különbözõ szekciókban több mûvészeti ágat is kipróbálhattak a
táborozók.  

FIATAL ROMA TEHETSÉGEK

A tábor legkisebbjei a Rákóczi-várban is több
érdekes program résztvevõi lehettek. 

A pedagógusok színvonalas oktató-nevelô munkát végeztek.



– A tonnánkénti 4 euróról 10 euró
58 centre emelkedik a cukorrépa-
termelõket megilletõ nemzeti kiegé-
szítõ támogatás – látott napvilágot jú-
liusban a hír a magyar sajtóban. Az
információ szerint a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter az elmúlt
év októberében szabályozta a cu-
korrépa-termelõket megilletõ nemzeti
kiegészítõ támogatást. Ebben ton-
nánként négy eurónak megfelelõ fo-
rintösszeg szerepel támogatásként
úgy, hogy az eurót a Magyar Nem-
zeti Bank által 2008. szeptember 30-
án hivatalosan közzétett – azaz
2008. október 1-jére érvényes – de-
vizaárfolyam alapján kell forintra
átváltani. 

A Magyar Közlönyben megjelent
rendelet-módosítás a támogatást 10
euró 58 centre emeli. Az átváltás pe-

dig az Európai Központi Bank 2008.
október 1-jét megelõzõen megálla-
pított utolsó devizaárfolyamán tör-
ténik. A támogatási kérelmet július
27. és augusztus 28. között kell el-
juttatni a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalhoz. 

Olvasóink bizonyára emlékeznek
arra, hogy 2008 tavaszán a Szerencsi
Cukorgyár alapanyag-ellátása érde-
kében tett erõfeszítések keretében
döntött a kormány felhatalmazása
alapján a szakminiszter, hogy ton-
nánként a maximális négy eurónak
megfelelõ összegû nemzeti támoga-
tást biztosít az alapanyag-termelõknek.
Gráf József 2008. március 8-án saj-
tótájékoztatójában kiemelte, hogy ez-
zel a lépéssel elsõsorban az észak-ma-
gyarországi gazdálkodóknak kívánnak
segítséget adni ahhoz, hogy ne hagy-
ják abba a cukorrépa-termelést. Ez ak-
kor nem vezetett eredményre.

Lapunk érdeklõdésére Gárdosi Pé-
ter, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium fõosztályve-
zetõje arról tájékoztatott, hogy a ki-
egészítõ nemzeti támogatásról szó-
ló rendelet kiadása az európai uni-
ós szabályozás alapján azt követõen
történt, hogy Magyarország a cu-
korkvótájának az ötven százalékát
visszaadta. Az összeg növelése azért
vált szükségessé, mert az egységes
mezõgazdasági támogatási rendszert
(SPS) még be nem vezetett tagálla-
mok esetében – köztük hazánkban
– az uniós cukortámogatás összegét
szét kell osztani az összes terület -
alapú támogatásra jogosult hazai te-
rületre. Azért, hogy a hazai cukor-
répa-termesztõk versenyképesek ma-
radjanak a már SPS-t alkalmazó or-
szágok gazdáival, a miniszter a nem-
zeti kiegészítõ támogatást 10 euró 59
centre emelte.

2009. AUGUSZTUS 7.KRÓNIKA 5

BEMUTATKOZTAK AZ IGAZGATÓK 
Az APEH Észak-Magyarországi Re-

gionális Igazgatóságán történt sze-
mélyi változásokról is tájékoztatták
a sajtó képviselõt június 23-án. Má-
jus 1-jétõl Harsányi Istvánné irányítja
az APEH Észak-magyarországi Regi-
onális Igazgatóságát, miután elõdje,
Nagy László nyugdíjba vonult. 

A korábban az ellenõrzési szakte-
rületet felügyelõ igazgató célkitûzé-
sei között a fizetési kötelezettségü-
ket kikerülõ adózók hatékony fel-
derítése mellett az adóhatóság szol-
gáltató jellegének az erõsítése sze-
repel. Ez utóbbi jegyében a közel-
jövõben új ügyfélszolgálati irodát
nyitnak Encsen és Szerencsen. 

A regionális igazgatóságon június
1-jétõl az ellenõrzési szakigazgatói fel-
adatokat Szalayné Ostorházi Mária
látja el, míg a végrehajtási szakterü-
letet Lukács György, korábbi hátra-
lékkezelési fõosztályvezetõ irányítja.
Az adó- és illetékügyi szakigazgató-
nak Tompa Krisztiánt nevezték ki. A
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a
július 1-jétõl életbe lépõ járulékmér-
séklés mértéke öt százalék, amibõl há-
rom százalék a természetbeni egész-

ségbiztosítási hozzájárulást, míg két
százalék a munkaadói járulékot csök-
kenti. A tb-járulék így 26 százalékra,
míg a munkaadói járulék 1 százalékra

változik. Összességében a munkáltatót
a minimálbér kétszereséig a korábbi
32 százalék helyett 27 százalék já-
rulék terheli.  

TÖBBLETTÁMOGATÁS 
CUKORRÉPA-TERMESZTÕKNEK 

Befejezte aktív labdarúgópályáját
Sélley László (fotónkon). A barátai és
a sportszeretõ közönség által egya-
ránt Süniként ismert játékos húsz évig
erõsítette a város futballcsapatát. 

A zömök, erõs
testfelépítésû sport-
emberrel hajdanán
az általános isko-
lában Stajz István
és Juhász Tibor
testnevelõk szeret-
tették meg a lab-
dajátékot. Igaz, akkoriban minden fiú
a társaival szabad idejében szívesen
rúgta a bõrt. Az iskola csapata a kis-
pályás úttörõ olimpián második lett
a megyében, míg nagypályán az or-
szágos döntõben szereztek ezüstér-
met. Süni ekkoriban már aktívan bir-
kózott is, a két sportág között nem tu-
dott és nem is akart választani. Ami-
kor miskolci középiskolás lett, egy ide-
ig a DVTK mindkét szakosztályának
az edzéseit látogatta. – A tanulás mel-
lett azonban nem volt ehhez elegendõ
szabadidõm, így végül a birkózás mel-
lett döntöttem – emlékszik vissza
Sélley László. – Ebben komoly sze-
repe volt a szerencsi származású
Görcsös József edzõnek, aki meglát-
ta a bennem rejlõ tehetséget. Arany-

jelvényes sportoló lettem és országos
harmadik helyezésig vittem abban az
idõben, amikor egy-egy súlycsoport-
ban még 25-30 versenyzõ lépett
szõnyegre. Volt azonban két külön-
leges képességû riválisom, akik olyan
tehetséggel rendelkeztek, amit a szor-
galmammal nem tudtam pótolni. Õk
késõbb nemzetközi versenyeken,
olimpiákon szerepeltek eredménye-
sen. Nem láttam elõbbre lépési le-
hetõséget, így sportágat váltva visz-
szatértem a focihoz. A katonaságnál
már a sátoraljaújhelyi helyõrségi csa-
pat állandó tagja voltam, majd ami-
kor 1989-ben Kulcsár Sándor edzõvel
megalakult az új szerencsi együttes,
itt is kezdõ játékos lettem. 

Sélley László kezdetben csatárként
szerepelt, majd egy meccsen az el-
lenféllel történt összefejelés miatt sú-
lyos sérülésbõl hosszas lábadozás
után felépülve hátvédként segítette a
csapatot. Megélte a szerencsi és a be-
kecsi klubok fúzióját, majd szétválá-
sát. Játszott azon a mérkõzésen is, ami-
kor az NB I-es Stadler FC ellen dön-
tetlent értek el. Legutóbb a városi gár-
dában rangidõsként legtöbbször cse-
rejátékosként szerepelt. 

– A pályán mindig vigyáztam má-
sokra, hiszen tudtam, hétfõn min-
denkinek munkába, iskolába kell

mennie – emeli ki Sélley László. – Bár
a megyei III. osztályban nem szokat-
lanok a négy ikszen túli játékosok, a
fiam osztálytársaival kilencven percig
már nem tudtam felvenni a versenyt.
Beláttam, hogy szögre kell akasztani
a futballcipõt. Mindig alázattal álltam
a sportághoz, de az utóbbi idõben
rossz érzés volt, hogy Takács László
edzõ és én is szerepeltem a cserejá-
tékosok között. Örültem annak, hogy
az utolsó hazai bajnoki találkozón a
közönség és a játékostársak kérésé-
nek engedve büntetõt rúghattam, így
méltó módon, góllal búcsúzhattam a
focitól. Jól esett, hogy a mérkõzés után
Cseppely János, az edzõ és a keret-
tagok elköszöntek tõlem.   

Süni fia, Torda ugyancsak amatõr
szinten sportol, de Fanni lánya fiatal
kora ellenére profi vívó, és nemzet-
közi versenyeken is letette a névje-
gyét.   

Sélley László a labdától nem kö-
szönt el, hiszen baráti társaságban heti
egy alkalommal játszanak a városi
sportcsarnokban. A szerencsi csapat
mérkõzéseit a jövõben már a lelátó-
ról kíséri figyelemmel és az edzése-
ken sem rója majd szorgalmasan a kö-
röket a pálya körül, mint ahogy tette
azt az elmúlt húsz évben. 

Á. A.    

KISLÉPTÉKÛ PÁLYÁZATOK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRE 

A hónap közepén megtartott in-
formális megbeszélést követõen a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérségeknek
biztosított programcsomag kereté-
ben a kisléptékû településfejlesztés-
re fordítható keretösszegre benyúj-
tandó pályázatokról hozott döntést jú-
lius 27-ei ülésén a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás tanácsa. A tes-
tület határozata alapján a korábban
az úgynevezett LHH-s projektben
nyertes önkormányzatok már nem
igényelhettek fejlesztési támogatást a
rendelkezésre álló 360 millió forint-
ból. Miután a most pályázó telepü-
lések támogatási igénye meghaladta
a keretösszeget, egy tartózkodás mel-

lett azok ötszázalékos, arányos csök-
kentésérõl döntött a tanács. Legyes-
bénye szabadtéri közösségi fórum
(igényelt támogatás 81,5 millió forint),
Alsódobsza komplex településköz-
pont kialakítására (24,7 millió forint),
Prügy közösségi ház felújítására (96,5
millió forint), Rátka belterületi utak
rekonstrukciójára (65 millió forint),
Bekecs járdaépítésre (45,3 millió fo-
rint), Mád pedig a fõtér felújítására
(65 millió forint) pályázik. Megyaszó
ez alkalommal nem élt a lehetõség-
gel egy késõbbi, a projektben ren-
delkezésre álló, szabad keret terhé-
re benyújtandó támogatási igényért
cserébe. 

Miután Székely Tamás egészségügyi
miniszter július 29-én kelt, Szerencs pol-
gármesteréhez címzett levelében elõ -
zetesen jóváhagyta a szerencsi ren-
delõintézet kapacitásbõvítési igényét,
elhárult az akadály az intézmény 800
millió forint értékû fejlesztése elõl. A
szaktárca vezetõje az Észak-magyar-
országi Regionális Egészségügyi Tanács
által támogatott változtatásokat elfo-
gadta, aminek eredményeként a  régió -
ban rendelkezésre álló kapacitások
terhére közel száz órával bõvül Sze-
rencsen a szakrendelések óraszáma.
Harminc óra többletidõ jut kardiológi-
ára, tíz-tíz pedig sebészetre, szemészetre
és tüdõgyógyászatra. Hat-hat órával
bõvül az ortopédia, az urológia és az
andrológia, az allergológia és klinikai
immunológia, a mammográfiás szûrés
és a diagnosztika. Tizenkét óra több-
let jut mozgásszervi rehabilitációra, öt-
öt reumatológiára és a fizioterápiára,
endokrinológiára, anyagcsere és dia-
betológiára. Négy órával bõvül az
aneszteziológia, hússzal a gyógy-
masszázs, tízzel pedig a gyógytorna,
ugyanakkor hat-hat óra a csökkenés a
fül-orr-gégészeten, valamint a rönt-

gen diagnosztika és terápián. Évi 485
súlyszámmal jelenik meg a rendelõin-
tézet kínálatában az egynapos sebészet,
200-al pedig a kúraszerû ellátás. Az ott-
honi szakápolásra havi száz a szakmi-
niszter által elõzetesen jóváhagyott vi-
zitszám.  Ezzel elhárult az akadálya a
sikeres pályázattal elnyert 800 millió
forintos pályázat támogatási szerzõdé-
sének az aláírására.

SEVILLÁBAN A VILÁGÖRÖKSÉGRÕL  
A szerencsi szalmatüzelésû erõmû

ügye is napirendre került a Világ -
örökség Bizottság június 22–30. között
Sevillában megtartott ülésszakán – ol-
vasható a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal honlapján. A testület megelé-
gedéssel vette tudomásul a Tokaj Tör-
ténelmi Borvidék Kultúrtájra vonatkozó
döntésében a tervezett beruházással
kapcsolatosan elkészített alapos ha-
tástanulmányt és azt, hogy a doku-
mentum alapja lehet a megkezdett pár-
beszédnek arról, miként lehet a hely-
szín kiemelkedõ egyetemes értékének

megõrzését és a fejlesztést össze-
egyeztetni. A bizottság egyben arra szó-
lítja fel Magyarországot, mint a Vilá-
görökség Egyezmény részes államát,
hogy a tervezett szalmatüzelésû erõ -
mû nek a világörökségi helyszínre gya-
korolt lehetséges jelentõs vizuális,
környezeti és ökológiai hatásaira való
tekintettel vizsgálja felül és jelentõsen
változtassa meg a tervezett létesítmény
kialakítását, és küszöbölje ki a kultúrtáji
értékeket veszélyeztetõ és a világ -
örökségi helyszín integritását érintõ ne-
gatív közlekedési hatásokat.

A fotón balról: Tompa Krisztián, Harsányi Istvánné, Szalayné Os-
torházi Mária és Lukács György. 

SZÖGRE AKASZTOTT FUTBALLCIPÕ 
BÕVÜLNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

HORGÁSZVIZSGA
HELYBEN 

Már Szerencsen is vizsgázhatnak a
horgászat iránt érdeklõdõk. A Szeren-
csi Horgász Egyesület tájékoztatása sze-
rint június elejétõl helyben is lehetõség
van arra, hogy a pecázás újdonsült sze-
relmesei eleget tegyenek a jogszabályi
kötelezettségnek. A jelentkezõk a Sze-
rencs, Huszárvár út 30. szám alatti iro-
dában vehetnek részt a felkészítésen, il-
letve itt szerezhetik be a törvény által
elõírt okmányokat is. Minderrõl bõvebb
információ a 30/358-3523, 70/515-
6283 telefonszámokon kérhetõ.

Pályázatokról egyeztettek a polgármesterek.
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akiknek a pályafutása
tanulságként szolgálhat az utánuk
következõ generációknak. 

Ez alkalommal Gergely Dóra be-
szélt életérõl és lakóhelyén, Hol-
landiában szerzett tapasztalatairól.  

– Ugyan nem vagyok tõsgyökeres
szerencsi, de a város mindig jelen
volt az életemben – idézi fel Dóra.
– Gyerekkoromban a szombat dél -
elõtti piac sosem maradhatott ki,
ahogy Juhász bácsi fagyija sem. 

Tízévesen kerültem napi közel-
ségbe Szerenccsel, ekkor kezdtem az
5. osztályt a Rákóczi iskolában, aho-
vá igazság szerint a szerencsi zene-
oktatás miatt kerültem át Monokról,
hogy zongorázni tanulhassak. Remek
osztályba kerültem, nagyszerû taná-
rok tanítottak, akiknek sokat kö-
szönhetek. Nyolcadikban, amikor
dönteni kellett a középiskoláról, is-
mét Szerencsre esett a választásom.
Akkor indították a rendész tagoza-
tot a Bocskai gimnáziumban. Beke-
rültem a „tesztosztályba”, és ezzel
együtt a kollégiumba is. Éle tem meg-
határozó korszaka volt az a négy év,
amit semmire nem cserélnék. 

A gimnázium alatt végig jogra ké-
szültem. Aztán az egyetemi felvéte-
lin két pont hiányzott… Hogy ki-
töltsem az üres évemet, Budapesten
elkezdtem egy marketinges OKJ-s
tanfolyamot, amit lecseréltem egy
miskolci jogi asszisztens képzésre,
gondolván, ha már nem egyetem,
legalább a szakterületbõl tanuljak. 

Két évvel késõbb az iskola befe-
jezése után ismét jelentkeztem jog-
ra. Már nem jogásznak, hanem igaz-
ságügyi ügyintézõnek, ami fõiskolai
szintû jogi diplomát adott. Levelezõ
tagozatra jártam Kaposvárra, a Pécsi
Egyetem kihelyezett tagozatára.
Emellett Miskolcon egy ügyvédi iro-
dában teljes munkaidõben dolgoz-
tam. A költségtérítést és minden
egyéb felmerülõ kiadást a magam
erejébõl fizettem. A diploma átvéte-
le után kezdõdött az álláskeresés. Ele-
inte nagyon nehezen ment, renge-
teg helyre elküldtem az önéletraj-
zomat, de mindenhonnan azt a vá-
laszt kaptam, hogy az én tudásom
nagyon speciális, és hogy sajnos, je-
lenleg nincs üresedés. 

Aztán egyik nap Adrienn barátnõm
felhívott, hogy lenne-e kedvem a nyá-
ron a mogyoródi Aquaparkban dol-
gozni, mert hallotta, hogy keresnek
embereket. A munka miatt mentem
vissza a fõvárosba, egyik napról a má-
sikra. 

– A nyarat a medenceparton töl-
töttem és lángost sütöttem napi 9-10
órában – folytatta Dóra. Aztán jött
egy másik ajánlat: a Hungexpo ke-
resett menedzser-asszisztenst. Itt kb.
6 hónapot dolgoztam, majd Kriszta
barátnõm keresett irodavezetõt a
céghez, ahol dolgozott. Itt rövid idõ
alatt junior tanácsadó lettem. Aztán
jött a „nagy fordulat”!

– Horvátországba mentünk 2006-
ban nyaralni a barátaimmal – foly-
tatta Dóra. – Itt ismertem meg a ked-
vesemet – aki azóta már a võlegé-
nyem és augusztusban összeháza-
sodunk. Hozzá jöttem ki 2007 má-
jusában Hollandiába. Miután elin-
téztem a hivatalos papírokat, el-
kezdtem munkát keresni és megle-
põen gyorsan találtam is. A NIKE eu-
rópai központjában lettem a ren-
dezvényszervezõ osztályon asz-
szisztens, fél év után átmentem a
Foot Locker európai központjába,

ahol azóta is a beszerzési osztályon
dolgozom. A cég a világ legna-
gyobb kiskereskedelmi hálózata, ut-
cai tornacipõket és sportruházatot
árul. Minden európai országban je-
len van több mint 500 bolttal. Min-
den nagy sportmárkával szoros kap-
csolatban állunk, ami nagyszerû le-
hetõséget ad a kapcsolatok építésé-
re. Jól érzem itt magam, formálom
a karrieremet és a  jövõ met. Habár
sokszor hiányzik a családom és a ba-
rátaim, nagyjából megszoktam az it-
teni életet, a maga sajátosságaival és
különbözõségeivel. 

A hétköznapok igazából olyanok,
mint otthon.  Reggel munkába, este
haza. Negyedannyi fizetett munka-
szüneti nap van, mint Magyarorszá-
gon. Elég gyakran esik és nincs túl
meleg. A szél pedig mindig szembõl
fúj. Rengeteg a bicikli. Szerintem
nincs is olyan ember, akinek ne len-
ne legalább egy kerékpárja. 

A hollandok rendkívül ragaszkod-
nak a határidõnaplójukhoz. Ez azért
van, mert idõpontot egyeztetnek.
Nem csak a fodrásszal vagy az ügyfél-
lel, hanem a családtagokkal is. Ez ele-
inte nagyon zavart, de végül is van
benne logika. Itt nem fordulhat elõ,
hogy valaki hívatlanul beállít akár egy
vasárnap délutáni csevejre. Vacsorára
sem hívnak meg csak úgy, arra fel kell
készülni, ugyanis soha nem fõznek
több napra.

Szerencs nagyon sokat fejlõdött
azóta, hogy én iskolás voltam ott, de
megõrizte azt a vidéki báját, ami mi-
att szeretjük – emelte ki Dóra. – Vég-
re élvezhetjük a városi fürdõ nyúj-
totta lehetõségeket, a gyönyörûen fel-
újított várkert szépségét. Reméljük,
sokáig ilyen szép marad.

Kovács Józsefné nyugalmazott tanító
(fotónkon) 1983-ig dolgozott a le-
gyesbényei általános iskolában. Diá-
kok százai emlékeznek kedves moso-
lyára, amikor a kis település taninté-
zetének katedráján állva két évtizeden
át okította a helyi gyermekeket.

Kecskés Sarolta Szegilongon, a kis
zempléni faluban született 1928-ban.
Az elemi öt osztályát szülõfalujában,
majd a polgárit és a tanítóképzõt Mis-
kolcon végezte. 1949-ben vette át ok-
levelét, majd elsõ munkahelye Vá-
mosújfaluba szólította. – Rögtön be-
dobtak a mélyvízbe – emlékszik a pá-
lya kezdetére Sárika néni. – Fiatal vol-
tam és mindjárt megkaptam a nyolca-
dik osztályt – tette hozzá.

Egy évig dolgozott ott, miközben
megismerkedett Kovács Józseffel, aki-
vel 1951-ben kötöttek házasságot. A
fiatal pár ezt követõen közösen keres-
te a jövõ útját és Telkibányára költöz-
tek, mivel mindketten ott kaptak pe-
dagógus állást. 

– Szép volt a környezet, de akadt ne-
héz oldala is, mert a vasútállomás Gön-
cön volt, lakóhelyünktõl mintegy tíz ki-
lométerre – idézte fel a nyugdíjas ta-
nító. – Jól meg kellett gondolni, ha ki
akartunk mozdulni a faluból. Ha még-
is utaznunk kellett, reggel lovas kocsi-
val mentünk az állomásra, majd este
a megbeszélt idõre jött értünk a „fu-
varos”. Abban az idõben még szom-
baton is tanítottunk, tehát nem volt sok
szabadidõnk az utazgatásra. 

A Kovács házaspár egyetlen gyer-
meke, Zsolt 1952-ben Telkibányán szü-
letett. A család ezt követõen újra fel-
kerekedett. Életük következõ állomás-
helye Nagykinizs lett. 

Sárika néni úgy emlékszik, hogy a
gyes, vagy a gyed fogalma ismeretlen
volt akkoriban. – Júniusban született
a fiam, szeptemberben már be kellett
állni dolgozni. Mindössze három hó-
nap volt a szülési szabadság. A szak-
szervezettõl kaptam kettõ babainget,
egy porcelán nippet „segítségként” –
magyarázta. – A nagykinizsi iskolában
villany, étkezési lehetõség nem volt.
A fiunk mellé egy kislányt kellett fo-
gadnunk, havi 500 forintért, mert  dél -
elõtt a házimunkát végeztem, délután
pedig tanítottam. Esténként jött a
népmûvelési munka, természetesen
lámpafény mellett. A körülmények
ellenére színjátszó kört, tánccsoportot
vezettünk, külön a felnõtt fiúknak és
lányoknak. Szinte alig volt magánéle-
tünk, de fiatalságunkból fakadóan a fá-
radtságot akkor még nem ismertük.
Szinte együtt éltünk a szülõkkel, gye-
rekekkel. Ha valakinek problémája
volt, nálunk talált segítséget és így volt
ez fordítva is. Rengeteg szeretetet és

megértést kaptunk, azonban hamaro-
san innen is tovább álltunk. Baskóra vitt
az élet minket. Itt is az elõzõhöz ha-
sonló volt az életünk. Hiányzott a vas-
út, az autóbusz, a villany, de ekkorra
már tudtunk vásárolni magunknak
egy motorkerékpárt, ami sokat köny-
nyített az életünkön. A fiam Baskón
végezte a négy általánost, majd ismét
gondolkodni kezdtünk, hogy hová,
merre költözzünk tovább. Némi ke-
resgélés után úgy alakult, hogy 46 év-
vel ezelõtt Legyesbényén telepedtünk
le. Az itteni általános iskolában dol-
goztam a nyugdíjazásomig. Éreztük,
hogy az emberek itt is szerettek min-
ket. Alsóban tanítottam, elsõtõl ne-
gyedik osztályig az írást, az olvasást
és a számtant. 1983-ban lettem nyug-
díjas, de ezt követõen sem szakadtam
el teljesen a pályától. Pedagógushiány
volt, így itthon dolgoztam még hat évig,
aztán Szerencsen három esztendõt. Él-
tük a nyugodt nyugdíjas éveinket, de
sajnos idõközben a férjem beteg lett,
1999-ben pedig elhunyt. 

Nagyon szép, de fáradságos életút áll
mögöttem. 1999-ben megkaptam az
arany diplomát, június 26-án pedig a
gyémánt oklevelet is átvehettem. Ebbõl
az alkalomból a település polgármes-
tere ajándékcsomaggal köszöntött. 

Hálát adok Istennek, hogy olyan  idõ -
ben tanítottam, amikor õszinték voltak
a szülõk és a gyerekek. Jó érzés volt,
amikor a szünetekben a teremben
maradtam, a tanítványaim pedig ott
sündörögtek körülöttem. Küldtem õket
játszani az udvarra, de õk csak azt haj-
tották: hadd maradjunk egy kicsit,
nézni szeretnénk, hogy tanító néni mit
dolgozik! 

Érdekes, hogy amíg tanítottam, soha
nem voltam beteg. Miután nyugdíjba
vonultam, akkor kezdtek jönni a ba-
jok, azonban hálás lehetek az Úrnak,
hogy még a koromat is figyelembe véve
jól vagyok, mert december 30-án töl-
töttem a nyolcvanadik évemet.

M. Z.

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN: 
GERGELY DÓRA

EGY TANÍTÓ ÉLETÚTJA

Dóra võlegényével, Jürgennel.

POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉSEK

A VÁROSIASODÁS 25 ÉVE IV.
Az ember nem tud létezni kultúra

nélkül, mert ez faji sajátossága, kizá-
rólag ezen a közegen keresztül képes
értelmesen cselekedni és kapcsolatot
teremteni másokkal.

Városunkban a kulturális élet cent-
ruma a Rákóczi-vár. Tizenkét évig tar-
tó rekonstrukció nyomán mûemlék-
épülete megteremtette a reneszánsz
kultúra légkörét. Erdei Ferenc, szeren-
csi születésû, Ybl-díjas építész tervei
alapján helyreállított egykori erõsségnek
olyan funkciója lett, amely eddigi tör-
ténete során soha nem volt: a város és
környéke mûvelõdni vágyó közönségét
szolgálja. Itt kapott helyet a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár, a Zemp-
léni Múzeum állandó kiállításai. A hat
kiállítóteremben az országos jelentõ ségû
képeslapgyûjteménybõl, ex-libris kol-

lekcióból és a XVI. századot bemutató
helytörténeti vonatkozású történelmi
emlékek láthatók. A hajdani magtárból
átalakított nagyterme és a lovagterme
városi rendezvények otthona. 

A Városi Mûvelõdési Központ kia-
dásában, 1986-ban jelent meg elõször
a Szerencsi Hírek, a település elsõ új-
kori hírhordozója, kis formátumú,
nyolcoldalas kiadványként. Hat év
után már új közéleti, információs na-
pilapként jelentkezett, felvállalta azt a
feladatát, hogy olyan témákat, híreket
tesz közzé, melyek a szerencsieket és
a környéken élõket érdekli, érinti. A
nyolcadik évfolyamtól vette át a lap
szerkesztését Sárkány László fõszer-
kesztõ, 2004-tõl városi televíziója is van
a településnek. 

Az elmúlt negyedszázad elsõ évei-
ben még élvezhették a Rákóczi mozi

filmvetítéseit a szerencsiek. Az 1987-
es felújításkor a filmszínház új elekt-
romos berendezéseket kapott, kicse-
rélték a széksorokat, új padlóburkola-
tot készítettek, korszerûbbre váltották
a kinotechnikai berendezéseket és ta-
tarozták az épület külsejét. A B.-A.-Z.
Megyei Moziüzemi Vállalat meg-
szûnése után az önkormányzat és a kul-
turális központ összefogásának ered-
ményeként újra szélesre tárta film-
vásznát a mozi és bezárásáig Miskolctól
Sárospatakig ez volt az egyetlen film-
színház, ahol a környéken élõ fiatalok
szórakozhattak.

Több zempléni város összefogása-
ként, kulturális programok együttes
rendezésében vállalt szerepet a város:
a Zempléni Nyári Tárlat, a Zempléni
Mûvészeti Napok programsorozatban.

(Folytatás a 9. oldalon.)

Rónavölgyi Endréné, Szerencs pol-
gármestere elsõ, május 15-ei online fo-
gadóóráján felvetett több észrevétel-
re és javaslatra tett konkrét intézke-
déseket.

Ezek alapján a településrészrõl ér-
kezett igénynek megfelelve még az idén
Ondon is térfigyelõ kamerát szerelnek
fel. 

Felvetõdött, hogy a várkertben a nö-
vények mellé ismertetõ táblákra lenne
szükség. A Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. térkép elhelyezését tervezi a
területen, amelyek jelölik és megne-
vezik az ott található összes fát és vi-
rágot. 

Az egyik hozzászóló nehezmé-
nyezte, hogy az állati tetemeket a sze-
méttelepre szállítják, ahol azokat a kom-
munális hulladékokkal együtt tárolják.
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatójának tájékoztatá-
sa szerint ez nem fedi a valóságot. A
cég a szeméttelepen nem helyez el ál-
lati tetemeket. Azokat az észleléstõl szá-
mított egy-két órán belül, vagy lakos-
sági jelzésre összeszedik és a társa-
ságnál egy erre a célra rendszeresített
hûtõládában tárolják, majd a szikszói
fehérjefeldolgozó üzembe szállítják,
ahol szakszerûen ártalmatlanítják. 

Kifogásként merült fel, hogy a vá-
rosban több nyilvános telefonkészülé-
ket leszerelt a szolgáltató, amibõl On-
don egy sem maradt. A polgármester
megvizsgáltatta a felvetést és kiderült,
hogy a szóban forgó nyilvános tele-
fonkészülékrõl közel 2 éve nem tör-
tént híváskezdeményezés. Új beren-
dezések kihelyezése a közeljövõben ki-
épülõ új telefonrendszer beüzemelé-
sével egy idõben történhet. 

Javaslatként fogalmazódott meg,
hogy a városi könyvtár nyitva tartása

jobban alkalmazkodjon a látogatók sza-
badidejéhez. Az intézmény igazgató-
jának tájékoztatása szerint a gyûjtemény
hétfõi nyitva tartásának akadálya az ad-
minisztratív tevékenységek ellátása. A
hasonló gyûjtemények országosan sem
fogadnak vendégeket a hét elsõ nap-
ján. A keddtõl szombatig tartó nyitva
tartás módosításának – 1, ill. 2 órával
késõbb történõ nyitás, illetve zárás –,
bevezetését szeptembertõl, a tanév
kezdetétõl tervezik. 

Az online fogadóóra egyik részt-
vevõje szerint a városi rendezvé-
nyeknél nyilvános illemhelyeket kel-
lene üzembe állítani és jó volna, ha a
Rákóczi-várban lévõ mellékhelyiségek
is nyitva lennének a nagyközönség
elõtt. 

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatója tájékoztatójából ki-
derül, hogy a nagyobb városi rendez-
vényeken szükség esetén mobil illem-
helyeket helyeznek ki, a Rákóczi-vár-
ban található nyilvános vécék mûköd-
tetése pedig folyamatos.

Észrevétel volt, hogy nem elég fi-
gyelemfelhívó módon történt meg Sze-
rencsen a térfigyelõ rendszer mûködését
jelzõ táblák kihelyezése. A kamerák ál-
tal nem látható területek nappali fel-
ügyeletére a polgárõrség, illetve a
rendõrség fordítson nagyobb figyelmet.
Még a nyáron további tájékoztatók ke-
rülnek ki, a kamerák által nem látha-
tó közterületek biztonsága érdekében
pedig tárgyalásokat folytatnak a rendõr-
séggel és a polgárõrséggel. 

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a köz-
terület átalakításával a Kossuth téren
lévõ fák sorsa, válaszként megfogal-
mazódott, hogy az egészséges fákat
nem érinti a korszerûsítés, a zöldterü-
let nagysága és növények száma viszont
jelentõsen növekszik.
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NEGYEDSZÁZAD SZERENCS SZOLGÁLATÁBAN  
(Folytatás az 1. oldalról.)

Nagy próbatétel volt ez, aminek  sike -
rült megfelelni. Akkoriban rendszeresek
voltak a megyei tanácsi felügyeleti el-
lenõrzések és jó érzés volt, hogy a járá-
sok közötti szakmai rangsorban az osz -
tályom mindig a legjobb három között
szerepelt. Sajnálom, hogy napjainkban
az ilyen jellegû kontroll csak a testületi
határozatok törvényességének felülvizs-
gálatára és az Állami Számvevõszék
 négy évenkénti ellenõrzésére korlá-
tozódik. A városokban – ahol ren-
delkezésre állnak a szükséges szakem-
berek – ez nem jelent problémát, de a
kisebb községek polgármesteri hivatalaira
ráférne az ez irányú segítség.

– Azután elérkezett az 1984-es esz-
tendõ, Szerencs várossá nyilvánításának
éve. 

– Január 1-jével a közigazgatási reform
újabb állomásaként megszûntek a járá-
sok. Szerencs pedig visszanyerte városi
címét, aminek idén ünnepeljük a ne-
gyedszázados évfordulóját. Akkoriban –
a korábbi idõszakkal ellentétben – nem
járt számottevõ központi beruházási
többletforrással, de nagyobb önállósá-
got és rangot adott a településnek. A
várossá nyilvánítás még szigorú kritéri-
umok alapján történt, aminek elsõsor-

ban az infrastrukturális hiányosságok
miatt Szerencs is éppen csak megfelelt.
Én lettem az új város vb-titkára, ebben
a beosztásban dolgoztam egészen a rend-
szerváltásig. Komoly feladatot jelentett
a magasabb szintû helyi közigazgatás
kiépítése, amiben segítségemre volt a
kitûnõ szakembergárda. Nehéz dön-
tésekre is kényszerültem, amikor a járási
és nagyközségi tanácsokon dolgozó,
száznál több emberbõl kellett kiválasz-
tanom azokat, akik betöltötték a ren-
delkezésre álló 55 státuszt. A személyi
kérdéseknél szakmai szempontok
vezettek, aminek a helyessége késõbb
többszörösen visszaigazolódott. A
megyében lévõ tíz város közül a
törvényességi mutatóink mindig a legjobb
három között voltak, annak ellenére,
hogy a többiek évtizedes mûködésre te -
kintettek vissza. A nyolcvanas évek má-
sodik felében Szerencs látványos fej -
lõdésnek indult. Felépült a Rákóczi isko-
la és a mellette lévõ óvoda, elkezdõdött
a helyi rendelõintézet kialakítása. A
Szerencse Áruház megnyitásával bõvült
a kereskedelem, a belváros arculatának
meghatározó épülete lett a Népház.
Szerencsen sokáig kézi kapcsolású volt
a telefonközpont. Ezen változtattunk a
letelepített konténerközponttal. Akkori -

ban még híre-hamva sem volt a mobil
készülékeknek, egy-egy telefonbekötésre
éveket kellett várni. Már ekkoriban
éltünk a kor követelményének megfelelõ
pénzügyi módszerekkel: kötvényt  bo -
csátottunk ki és lobbiztunk a beruházási
források elnyeréséért.

– Mit hozott a rendszerváltás a
település életében?

– Az 1990-es esztendõ jelentõs vál-
tozást eredményezett a közigazgatásban.
Hosszú évtizedek után újra hatalmi
ágként jelentek meg a magyar közjog-
ban az önkormányzatok. A települések
olyan önállóságot kaptak, amire az
elõzõ idõszakban nem volt példa. Ez je-
lentõs helyi energiát szabadított fel a
városokban és községekben, ami
Szerencsen csak azért nem volt feltûnõ,
mert mi ezt megelõzõen is már ebben
a szellemben munkálkodtunk. Az ál-
lampolgárok ügyeinek intézése helyi
 szint  re, a jegyzõkhöz került, amely ten-
dencia késõbb tovább folytatódott. Ide
tartozik az okmányirodák létrehozása,
ahol számos, korábban más hatósá-
gokhoz tartozó szolgáltatással állunk a
lakosság rendelkezésére. Az 1990–2009-
es idõszak teljesen átformálta a települést.
A teljesség igénye nélkül: kiépült a
csatorna- és a vezetékes földgázhálózat,

szennyvíztelep létesült, megépült a városi
sportcsarnok. Tanuszodát, városkaput
avattunk, Ondon megújult és kibõvült
az óvoda. Megtörtént a leromlott állagú
volt községi fürdõ rekonstrukciója, ami
wellnesközpontként a település egyik ide-
genforgalmi vonzerejévé vált. Ter -
mészetesen ezek a beruházások nem az
én személyemhez kötõdnek, de a meg-
valósításukban a polgármesteri hivatal
vezetõjeként magam is jelentõs mérték-
ben közremûködtem.

– A látványos fejlõdés mellett
ugyanakkor nehéz idõszakok is voltak.

– A kilencvenes évek elején az  önkor -
mányzat kis túlzással dúskált a pénzben.
Ebben az idõszakban a normatívából
fedezni lehetett a kötelezõ és önként vál-
lalt feladatokat, a helyi adókat teljes
egészében beruházásokra fordíthattuk.
Szerencsen erre alapozva születtek
meg a fejlesztési döntések. Néhány év
múlva nagyot fordult a világ: a nor-
matívák már a felét sem fedezték az in-
tézmény- fenn tartási kiadásoknak, a
hiányzó pénzt a saját bevételekbõl kel-
lett kiegészíteni. Emiatt átmeneti lik-
viditási problémák jelentkeztek, amit
azonban fáradságos munkával végül si -
került átvészelni. Napjainkban újra az
építkezések idõszakát éli a település,
többek között annak köszönhetõen,
hogy rendkívül sikeresek vagyunk az eu-
rópai uniós és hazai forrású támogatá-
sok elnyerésében. Ezeknek a pénzeknek
egy részét a polgármesteri hivatal
épületének korszerûsítésére fordítot-
tuk, a köztisztviselõk munka kö rül -
ményeinek javítására és az ügyfelek
minél korszerûbb és teljesebb körû
kiszolgálása érdekében.

– Mi az, ami a legnagyobb kihívást
jelentette az Ön számára?

– Pályafutásom kezdetén az, hogy  fia -
tal szakemberként nálam sokkal idõsebb
kollégák munkáját kellett felügyelnem,
olykor bírálnom. Szerencsére az elsõ
fõnököm, Balázs Ferenc Erdõbényén jó
tanítómesternek bizonyult. Nem volt
iskolázott, de a nagy élettapasztalatú,
becsületes emberre máig tisztelettel
gondolok. Késõbb a különbözõ beosztá-
saimban újabb és újabb feladatokkal kel-
lett megbirkóznom, amiben fokozatosan
megedzõdtem és magam is komoly
 szak mai tudást halmoztam fel.
Szerencsém volt, mert pályafutásom
során mindvégig olyan fõnökeim voltak,
akik hagytak dolgozni, és soha nem
akadályozták a szakmai elképzeléseim
megvalósítását. Szerencsen politikai
csatározások soha nem tették mû -
ködésképtelenné az önkormányzatot,
ami sokfelé elõfordul az országban. Ez
a jegyzõnek is könnyebbséget jelent.
Sajnos, a hivatal életében is elõfordul-
tak sajnálatos esetek, ami a csalódás
mellett örök tanulságul szolgált nekem
is. Tizenhat éve vagyok alapító elnöke
a Városi Jegyzõk Egyesületének. Ez
volt a szakmában az elsõ, nem
érdekvédelmi feladatokat ellátó szer -
vezet, amely a hazai közigazgatásban
az egységes jogértelmezés és jogalkal -
mazás elérését tûzte ki célul. Ezen a

területen jelentõs sikereket értünk el még
akkor is, ha olykor elõfordulnak
anomáliák. A kormányzati szervektõl
rendszeresen megkapom az emberek
széles körét érintõ, többek között szo-
ciális és építési ügyekben születõ jog -
szabály-tervezeteket, amelyeket az
egyesület berkein belül véleményezünk.
Mi a gyakorlat oldaláról közelítjük meg
a problémákat, észrevételeinket számos
esetben figyelembe is veszik.

– A jegyzõi megbízatás ugyanakkor
sok konfliktussal is jár. Példaként említ -
hetném a helyi adók kivetésének és be-
hajtásának problémáját.

– Ilyen ügyek miatt Szerencsen az
elmúlt huszonöt évben nagyon kevés
kiélezett helyzettel találkoztam. Idõnként
elhangzik, hogy a városban magasak az
adók és emiatt vállalkozások mennek
tönkre, de a tapasztalatom ezt nem tá-
masztja alá. A gazdálkodók túlnyomó
többsége mindig határidõre teljesíti
fizetési kötelezettségét, alig akad egy-két
kényes eset. Tény, hogy a vállalkozások
vállát számottevõ teher nyomja, de
nincs minden lehetséges adófajta kivetve
rájuk és jelentõs azoknak a köre, akiknek
a kedvezmények miatt egyetlen fillért sem
kell befizetniük a város kasszájába.
Magáért beszél az a tény, hogy az
önkormányzati büdzsébe betervezett
adóbevételek az elmúlt években rendre
teljesültek, ami még a mostani válságos
idõszakban is meghaladja a kilencven
százalékot.

– Október 14-tõl nyugdíjasként mivel
foglalkozik majd?

– Már mintegy két esztendeje
tudatosan tervezem a visszavonuláso-
mat. Miután az elmúlt idõszakban a
városi intézmények átszervezésénél
kimondtuk, hogy akik életkoruknál
fogva jogosultak rá, azok menjenek el
nyugdíjba, nem tartottam volna etikus-
nak, hogy a 62. életévem betöltésével
én ne így cselekedjek. A polgármesteri
hivatal vezetésében sikerült megoldani
az utódlást, a kistérségi társulás
munkaszervezetének is új irányítója
van. Megnyugtató számomra, hogy
olyan hivatalt, illetve városi intézményi
struktúrát hagyok magam után, amely
megfelelôen mûködik, a jól felkészült
vezetõk és szakemberek kiválóan látják
el a feladataikat. A jövõben a közigaz-
gatásban munkavállalóként nem
kívánok szerepet vállalni, szerencsi
polgárként szeretném élni a minden-
napjaimat. Két családi vállalkozásban
vagyok társtulajdonos, de ezzel az
elmúlt idõszakban hivatali elfoglaltsá-
gaim miatt nem tudtam kellõen
foglalkozni. Így a jövõben a figyelmem
az idegenforgalom és vendéglátás,
valamint a vadgazdálkodás és a
vadászat irányába fordul. Ugyan akkor
2010 decemberéig a GW-Borsodvíz Kft.
megválasztott igazgatósági tagja
vagyok, amely tisztségemben igyek-
szem elõsegíteni a térség 81 tele pü -
lésének ivóvízminõség-javítását szol-
gáló, nagy jelentõségû program meg-
valósulását.   

Árvay Attila 

Második alkalommal tartott online
fogadóórát július 2-án a város pol-
gármestere. Csütörtökön délelõtt 9 és
11 óra között több mint egy tucat kér-
dést intéztek az interneten keresztül
Rónavölgyi Endrénéhez, amelyekre
az érdeklõdõk azonnal választ is kap-
tak. Az alábbi összeállításunkban
ezekbõl készítettünk szerkesztett vá-
logatást.

– Átutazóban Szerencsen
gyönyörû, virágos utak várnak
bennünket. Ebben a válságos
idõszakban hogyan lehet ki-
gazdálkodni ennek költségét?

– A város virágosítására ke-
vés költségvetési pénzt költ az
önkormányzat. Ez a feladat ér-
tékteremtõ munkaként jelenik
meg a Városgazda Kft. tevé-
kenységében. A kertészet és a
virágok gondozása a közmun-
kaprogram keretében történik,
évente két-háromszáz ember-
nek biztosítunk ezzel foglal-
koztatást, amihez a központi
költségvetés nyújt támogatást.

– Szerencs és a környékbeli falvak
lakói nagy bánatára bontják a volt cu-
korgyári épületkomplexumot. Mire
fogja hasznosítani a város a területet? 

– A rendszerváltozás után a cukor-
gyár privatizációjába a város önkor-
mányzatának nem volt beleszólása.
Minden idõszakban a külföldi tulaj-
donosok határozták meg a gyár jövõjét
és õk döntöttek arról is, hogy alapanyag
hiányában bezárják a nagymúltú gyá-
rat. Fájdalom ez mindannyiunknak. A
jelenlegi tulajdonos Nordzucker AG
rendelkezik a területtel. A szerkezet -
átalakítási program alapján 2010. szep-
tember 30-ig kell végezni a bontással,
ezt követõen történhet a telek újra-
hasznosítása. Minél több épületet sze-
retne a város megszerezni (irodaépü-
let, fõbejárat, múzeum, kerékpártáro-
ló), vállalkozások is vásároltak meg in-
gatlanokat. A terület befektetési céllal
ajánlataink között szerepel.

– Sokadik gazdanapokon van túl Sze-
rencs, e legutóbbi az egyik legsikere-
sebbnek tûnt, gratulálni szeretnék hoz-
zá. Külön örültem annak, hogy nem
feledkezett meg a polgármester azok-
ról sem, akik 20 éve annak idején el-
kezdték a program szervezését. Jó len-

ne viszont valahogyan még több he-
lyi vállalkozót megnyerni a kiállításhoz.
És még egy dolog: tavaly megrendez-
ték a csokoládéfesztivált, az idén még
errõl én nem hallottam. Számíthatunk
erre a programra?

– Jövõre készülünk a huszadik jubi-
leumi gazdanapokra. Sajnos, a gaz-
dasági recesszió nem kedvez ezeknek

a rendezvényeknek, de Szerencs ez-
zel az eseménnyel is azt kívánta bi-
zonyítani, hogy élni és fejlõdni akar.
Bízunk abban, hogy jövõre még gaz-
dagabb és színesebb programokat kí-
nálunk majd a szerencsieknek és az ide-
látogatóknak. A csokoládéfesztivál be-
került az önkormányzat idei rendez-
vényei közé, az ötletgazdákkal egyez-
tetve augusztus 23-a a program terve-
zett idõpontja.

– A Szerencsi Hírekben olvastam,
hogy átépítésre kerül a városközpont.
Egy olvasói levél is volt a lapban, ami-
nek a lényege az volt, hogy ez ne tör-
ténjen meg. Szerintem ráfér a szépí-
tés a Kossuth térre is, egy dinamiku-
san fejlõdõ kisváros számára fontos,
hogy fõtere a mai igényeknek megfe-
lelõen legyen kialakítva. Javaslom,
hogy tájékoztassák szélesebb körben
az embereket, hogy mik a konkrét ter-
vek, és a beruházás milyen átalakítá-
sokkal jár.

– A tér átépítésével kapcsolatban ed-
dig csak kevés konkrétum juthatott el
a lakossághoz, mert a pályázat ered-
ményességérõl tájékoztattak bennün-
ket, de a támogatási szerzõdést még
nem írtuk alá. Ez utóbbit követõen sze-
mélyesen és különbözõ kiadványok se-

gítségével részletesen megismertetjük
a terveket azért, hogy a város lakói pon-
tos információkkal rendelkezzenek és
a majd elkészülõ településközpont a
szerencsiek örömére és megelégedé-
sére szolgáljon. A fórumok tervezett
 idõ pontja szeptember, de addig is
készséggel állnak az érdeklõdõk ren-
delkezésre a polgármesteri hivatal épí-

tésügyi és városfejlesztési osz-
tályának a munkatársai.

– Lesznek-e új munkahelyek
az elkövetkezõ egy évben a
városban? Van-e még esély
arra, hogy megépüljön az elsõ
szerencsi szalmatüzelésû
erõmû?

– Polgármesterként is az
egyik legfontosabb felada-
tomnak tartom a foglalkozta-
tás bõvítését. Úgy tûnik, hogy
a múltban is és a jelenben is
ez a legkomolyabb kihívás. Az
önkormányzat nem hozhat
létre üzemeket és cégeket,
csak a közszolgáltatási fel-
adatoknak az ellátására. A

két kft.-nk jelentõs számú munkaerõt
foglalkoztat. Olyan környezetet kívá-
nunk teremteni, ami felkelti a befek-
tetõk érdeklõdését. Ezért hoztuk létre
az ipari parkot, ahol nem csupán a fej-
leszteni kívánóknak, hanem az ott lévõ
vállalkozásoknak is teljes infrastruk-
túrát biztosítunk. Sajnos, rossz az
üzenete az elsõ szalmatüzelésû erõmû
körül keltett hisztériának, mert a be-
fektetõk úgy gondolják, hogy kör-
nyékünkön nem szívesen fogadják
õket. A korábban épített kõfeldolgo-
zó üzemet tovább kívánják a tulaj-
donosok bõvíteni, amit az önkor-
mányzat úgy is segít, hogy egyetértett
a fejlesztéshez szükséges területnek a
biztosításával. Több tárgyalást folyta-
tok – elsõsorban ipari tevékenységhez
kötõdõ – befektetõkkel, azonban nem
egyszerû meggyõzni õket arról, hogy
a világörökségi cím nem fogja meg-
akadályozni az elképzeléseik meg-
valósítását. Bízom abban, hogy rövi-
desen nyilvánosságra kerülhetnek ez-
zel kapcsolatban is a részletek és nem
ellenzõkre, hanem támogatókra fogok
találni.

Valamennyi kérdés és a válasz meg-
tekinthetõ a város hivatalos honlapján,
a www.szerencs.hu címen. 

Két pályázat módosításáról döntött június 30-ai rendkívüli ülésén a sze-
rencsi önkormányzat. Mint elhangzott, a járdaépítésekre és a városüzemeltetési
feladatok ellátását segítõ gépjármûvek beszerzésére szolgáló támogatási igé-
nyeket benyújtotta a város az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács kiírásaira. A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásában azt kér-
te a képviselõ-testülettõl, hogy a dokumentációkban a befizetett pályázati
díjakat saját pénzügyi forrásként szerepeltessék. Kérdésként fogalmazódott
meg, hogy milyen jármûvek beszerzését tervezi a város és hol történnek
majd járdaépítések. Válaszként elhangzott, hogy a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. két teherautójáról van szó, amelyek egyikére víztartály sze-
relhetõ. A beszerzéssel a több mint húszéves Multicart és a 35 évesnél is
idõsebb egykori tûzoltóautót váltanák ki, amelyeknek már költséges a fenn-
tartása. A járdafelújítások pedig az önkormányzat korábbi döntésének meg-
felelõen a város valamennyi választási körzetét érintik.

LECSERÉLIK
AZ IDÕS GÉPJÁRMÛVEKET

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
AZ ONLINE FOGADÓÓRÁN II.

Rónavölgyi Endréné folyamatosan válaszolt az
interneten érkezõ kérdésekre.



Egy ózdi kocsma elõtti útszakaszon
július 28-án este egy 40 éves helyi fér-
fi késsel megszúrta utcabelijét. A tet-
tes ezt követõen a lakásán megjelenõ
másik szomszédnak baltával 8 napon
túl gyógyuló fejsérülést okozott. A
rendõrség az elkövetõt rövid idõn be-
lül õrizetbe vette.

Ózd-Bánszállástelepen lévõ kocsma
elõtti útszakaszon július 28-án 20.30
óra körül B. Gy. mellkason szúrt egy
27 éves férfit, aki a kórházba szállítás
közben elhalálozott. A feltehetõen
 erõ sen ittas állapotban lévô elkövetõ
hazament, ahol a nála megjelenõ 38
éves, ugyancsak helyi férfit egy baltá-
val fejbe verte, akinek betört a kopo-
nyája.  A bejelentést követõen az el-
követõ lakására kiérkezõ rendõrök, mi-
után a tettes felszólításra sem tette le a
kezében lévõ kést, vele szemben
könnygázt és testi kényszert alkal-
maztak. Az ügyben a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rend õr-fõ kapitányság

emberölés bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást, egyben
elrendelte B. Gy. bûnügyi õrizetét.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
ELÕZETESBEN

A VASVILLÁS RABLÓ 
Egy mezõzombori családhoz késõ

este érkezett hívatlan látogató vas-
villával a kezében követelte a házi-
aktól, hogy értékeiket adják át neki.
A családfõ végül átadta, de nem a
készpénzt, hanem a rendõröknek a
rablót.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
rablás bûntettének kísérlete miatt
indított eljárást egy mezõzombori fér-
fival szemben. A gyanúsított június
27-én a késõ esti órákban bement egy
helyi családi házba, s kezében egy
vasvillával azt követelte az ott la-
kóktól, hogy készpénzüket és mo-
biltelefonjukat adják át neki. A csa-
ládfõ azonban úgy ítélte meg, képes
megakadályozni az elkövetõ szán-
dékát, ezért ártalmatlanította a tá-
madót, majd visszatartotta az id-
õközben értesített rendõrök kiérke-
zéséig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
bûnügyi õrizetbe vette a korábban
hasonló bûncselekmények miatt el-
ítélt és alig egy éve szabadult férfit.
A hatóság kezdeményezte elõzetes
letartóztatását, amit az ügyészség el-
õterjesztésére a bíróság június 30-án
elrendelt. 

ELKÖTÖTT DRÓTSZAMARAK
A Szerencsi Rendõrkapitányság

ügyeletére július 19-én, vasárnap dé-
lelõtt érkezett bejelentés arról, hogy
egy taktaszadai ingatlan zárt mellék-
épületébõl elloptak két kerékpárt és
különféle szerszámokat. A forrónyo-
mos intézkedés néhány órán belül
meghozta eredményét. A rendõrök el-
fogtak két helybéli fiatalkorút, akik
megalapozottan gyanúsíthatóak a
bûncselekmény elkövetésével. Velük
szemben lopás miatt indult eljárás. 

ÖSSZEKARCOLTA
A TEREPJÁRÓT 

Éles szerszámmal összekarcolt egy
gépkocsit és ezzel jelentõs kárt oko-
zott legyesbényei férfi ellen indított
a rendõrség eljárást. Az autó tulaj-
donosát július 4-én délután Szeren-
csen a lakásán kereste fel a rokona,

akivel szóváltásba keveredett. A tá-
vozó vendég felindultságában a tu-
lajdonos háza elõtt álló terepjárójá-
nak a motorháztetején és oldalán hú-
zott csíkokat a festékben. A rongá-
lás körülményeit a Szerencsi Rendõr-
kapitányság vizsgálja.  

„HP” ÉS FAGYASZTOTT HÚS
Egy 34 éves nagybarcai férfi még

vasárnap éjszaka egy kazincbarcikai
cég tárolóhelyiségébe bejutott, majd
onnan 20 kilogramm fagyasztott húst
és fél liter házi pálinkát vitt el. Az
éjszaka, mûanyag zacskóval kóbor-
ló férfi felkeltette a járõrök figyelmét.
A rendõrök gyanúja beigazolódott,
így a 34 éves férfivel szemben a Ka-
zincbarcikai Rendõrkapitányság lo-
pás miatt indított eljárást. 

TELEFONRABLÓ
Vasárnap éjfél után fél órával két

hazafelé igyekvõ fiatalembert állított
meg egy férfi Kazincbarcikán, aki két
nagy pofont jósolt nekik, ha nem ad-
ják át a náluk lévõ pénzt. Forintjuk
nem volt, ezért a támadó átkutatta
zsebeiket, és az ily módon egyikõ -
jüknél megtalált mobiltelefont elvette,
majd magával vitte. A sértettek azon-
nal bejelentést tettek az esetrõl a Ka-
zincbarcikai Rendõrkapitányságon.
A forrónyomos intézkedéseknek kö-
szönhetõen alig fél óra alatt elfog-
ták a bûncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható 20
éves sajókazai fiatalembert. 

GYÓGYSZERTÁR MIATT
FÁJHAT A FEJÜK

A Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság
július 17-én lopás miatt indított el-
járást az akkor még ismeretlen el-
követõkkel szemben. A tettesek egy
körömi gyógyszertárat törtek fel,
ahonnan számítástechnikai eszkö-
zöket és minden más egyebet vittek
el, ami csak a zsákjukba belefért. A
lopással okozott kár elérte a 300 ezer
forintot. Az elkövetõket rövid idõ alatt
elfogták a rendõrök. A bûncselek-
mény elkövetésével egy fiatalkorú és
egy felnõtt korú körömi fiatalember
gyanúsítható.

Transzformátorokat fosztogató
banda elfogásáért kapott jutalmat jú-
nius 22-én a Tokaji rendõrõrs öt dol-
gozója.

A Szerencsi Rendõrkapitányságon
megtartott eseményen Hans-Günter
Hogg ismertette, hogy az áramszol-
gáltató társaság hálózatán az elmúlt
évben 175 szándékos rongálás történt,
a vandálok kettõszáz millió forint kárt
okoztak. Az ÉMÁSZ igazgatósági tag-
ja kiemelte, hogy az elkövetõk több-
ségükben színesfém vezetékeket lop-
tak, de a transzformátorokban lévõ
olaj is kelendõnek bizonyult. A cég
a rongálások megelõzése érdekében
folyamatosan szereltet fel riasztókat
a hálózatokra. Egy ilyen berendezés
mûködésbe lépése után fogták el a to-
kaji rendõrök tavaly szeptemberben
Szegi és Szegilong között a transz-
formátort éppen szétszerelõ, színes-

fémtolvajlásra szakosodott bandát,
akik több, az áramszolgáltatók kárá-
ra elkövetett bûncselekménnyel 16

millió forint kárt okoztak. A mezõ -
zombori és prügyi elkövetõk sikeres
elfogásáért járó jutalmat Hans-Gün-
ter Hogg adta át az akcióban köz-
remûködõ Nagy Csaba századosnak,
Gaszper Tamás fõhadnagynak, Takács
Zsolt zászlósnak, Rézmûves János és
Fürjész Gyula fõtörzsõrmestereknek,
és Koncsol Zsolt törzsõrmesternek.

Súlyos közúti baleset történt júli-
us 17-én a 37-es számú fõúton. Az
Opel Sátoraljaújhely irányából tar-
tott Szerencs felé, amikor Bodrog-
keresztúr és a tarcali elágazás közötti
szakaszon információnk szerint az
autó kerekének defektje miatt letért
az úttestrõl és a baloldali vízelvezetõ
árokban egy fának csapódva állt

meg. A kocsi vezetõjét és utasát a ki-
érkezõ tûzoltók feszítõ-vágó eszkö-
zök segítségével szabadították ki a
roncsból. A súlyos, életveszélyes ál-
lapotban lévõ sérülteket helikopter-
rel és mentõautóval szállították kór-
házba. A baleset körülményeit a
Szerencsi Rendõrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztálya vizsgálja.

Közúti baleset tör-
tént július 8-án, a dél-
utáni órákban a 37-es
számú fõúton. A Re-
nault vezetõje Miskolc
felõl hajtott Szerencs
irányába, amikor egy
szabályos elõzés be-
fejezése után visszatért
a menetirány szerinti
jobb oldali sávba, ahol
késõn észlelte az elõt-
te munkavégzés cél-
jából lassan haladó
jármûvet. A sofõr hir-
telen fékezett, azonban ez már nem
volt elegendõ a megálláshoz és a
Volkswagenbe csapódott. A Renault
szerencsi vezetõjét nyolc napon be-

lül gyógyuló fejsérüléssel szállították
kórházba. A baleset körülményeit a
Szerencsi Rendõrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztálya vizsgálja.

A labdarúgó Bajnokok Ligájában
szereplõ csapatokról és játékosok-
ról, valamint nemzeti válogatot-
takról készült fényképlenyomatokat
foglalt le a Vám- és Pénzügyõrség
egy Eger melletti nyomdában. Az
üzemben engedély nélkül, illegáli-
san gyártották évek óta a focisták,
csapatok képével ellátott játékokat,
kártyákat. 

Egy ellenõrzésen tûnt fel a vá-
mosoknak, hogy a nyomdában
olyan – jogvédett – játékok is van-
nak, amelyre nincs nyomtatási en-
gedélyük. Bár eredetileg mást kel-
lett ellenõrizniük, ezt is vizsgálni
kezdték. Ekkor derült ki: az érvényes
licensz-szerzõdésben szereplõ fotókon
túl nemzeti válogatottak, bajnokcsa-
patok, sztárjátékosok fényképével el-
látott kártyákat és kirakós játékokat is
nyomtattak. Készültek játékok példá-
ul a Barcelona, a Manchester United,
a Milan, és a Chelsea labdarúgó klu-
bok, valamint az UEFA és a FIFA lo-
gójával is. Több sztárjátékos pedig ki-
rakós játékon is szerepelt. Az el-
lenõrzéskor Kaka, Ronaldinho és
Drogba fényképével ellátott puzzle-
t találtak a vámosok a nyomdában.

Ezeket, vagyis a szerzõi jogvédelem
alatt álló játékokat lefoglalták a pénz-
ügyõrök, összesen 25 ezer darabot.
Azt, hogy pontosan mióta és mennyi
játékot gyártottak illegálisan a nyom-
dában, még vizsgálják a vámosok.
Mint ahogyan azt is, hogy kinek vagy
kiknek a megrendelésére készítették
azokat. Az ügyben egyelõre ismeret-
len tettes ellen indult nyomozás szer-
zõi jogok megsértésének gyanúja mi-
att. Az elõzetes becslések szerint
egyébként akár több 10 millió forint
kár is érhette a jogtulajdonosokat.

Az elsõdleges vizsgálat alapján do-
hányzás okozott lakóháztüzet július 25-
én Rátkán. A Bányász utcai ingatlanban
szombaton a délutáni órákban csaptak
fel a lángok. Mire a családi házban tar-
tózkodók értesítették a szerencsi tûzol-
tókat, már a tetõszerkezet is meggyulladt.
A riasztást követõen néhány percen be-
lül a helyszínre érkezõ ügyeletes egység
két gázpalackot hozott ki az épületbõl,
megelõzve azok felrobbanását. A lángok
elfojtása a tûz kiterjedése miatt hosszabb
idõt vett igénybe. A tûzben a ház telje-
sen kiégett, a tetõ megsemmisült, az épü-
let lakhatatlanná vált.

JUTALOM A SIKERES ELFOGÁSÉRT

Hans-Günter Hogg (jobbra) jutalmazta a színesfémtolvajok elfogóját.

Munka közben rabolták ki július 21-én kora délután a legyesbényei ön-
kormányzat egyik járdaépítésben részt vevõ dolgozóját. A tettes az áldozat
mobiltelefonját és táskáját vette el, majd elmenekült a helyszínrõl. Mint késõbb
kiderült, a börtönbõl a napokban szabadult, az egyik taktaközi településen
élõ elkövetõnek több mint egy tucat üldözõ eredt a nyomába. Az elõbb la-
kott területen, majd a kertekben, illetve a hegyen folytatódó üldözés során a
rabló kis híján kereket oldott, míg végül Hlívják László polgármester az au-
tójából kiszállva elfogta, majd átadta a rablót a rendõröknek.

RABLÓT FOGOTT
A POLGÁRMESTER

FÁNAK CSAPÓDOTT AZ OPEL

A szerencsi tûzoltókat június 23-án
délelõtt riasztották Tállyára, ahol ki-
derült, hogy egy helyi családi ház  tetõ -
szerkezete beomlott. A ház tulajdonosa
hatalmas robajra lett figyelmes, ami-
kor pedig kiért a házból, megdöbbenve
látta, hogy a fõutcára kivezetõ kapu
fölötti tetõ leszakadt. Helyszíni infor-
mációink szerint a szomszédos telek
felõl magasan húzódó fal a jelentõs csa-
padék miatt átázott és nem bírta to-
vább a terhelést. A szerencsi tûzoltók
hosszú órákig dolgoztak, hogy meg-
gátolják a fal megcsúszását és meg-
óvják a lakóépületet a további sérülé-
sektõl.

BEOMLOTT
A TETÕ

ÜTKÖZÉS A FÕÚTON

BEVITTÉK KAKÁT,
DROGBÁT ÉS RONALDINHÓT 

Nagy szállítmányt foglaltak le a vá-
mosok.

KIÉGETT
A LAKÁS

EMBERÖLÉS ÓZDON



A Rákóczi család gyarapodása Zsig-
mond ükapjával, Istvánnal kezdõdött,
majd apjával folytatódott, aki testvéré-
vel megvette Felsõvadászt és Selyebet,
imígyen lettek kisbirtokos nemesek. A
XVI. század magyar fõurai ugyan min-
dennél többre tartották a vitézi hivatást,
de hatalmuk a föld birtoklásában gyö-
keredzett. A Habsburgok pénzügyi hely-
zete Mohács után elégtelennek bizonyult
a végvári rendszer fenntartásához, ezért
a várat kiszolgáló falvak elzálogosítása
rövid távon jól jövedelmezõ forrásnak
bizonyult. Ennek a politikának köszön-
hetõen a magyar köznemességbõl kie-
melkedõ új arisztokrácia soraiba lép-
hetett be Rákóczi Zsigmond is.

Végvári tisztként még nem rendelke-
zett számottevõ birtokkal, de már köl-

csönöket adott az erõdök fenntartásá-
ra: 1579-ben ezer, a következõ évben
háromezer forintot. Szendrõi kapitány-
ként a saját vagyonából fizette a kato-
nák zsoldját, melynek fejében birtokot
kaphatott, vagy zálogjogot szerezhetett.
Ez utóbbi azt jelentette, hogy a vissza-
váltásig a zálogbirtok minden jövedel-
mét élvezhette a kamat fejében. Zálog-
birtokosként ésszerûbb gazdálkodás-
sal, kevesebb tisztviselõvel birtokait a
maga hasznára jövedelmezõbbé tette.
1586-ban, már kétévi zsoldhátralékkal,
összességében ötvenezer forinttal ma-
radt adós a kamara vele szemben. Így
szerzett királyi adományt Felsõlenkére,
Szentkirályra, Szerencsre, és tett egy lé-
pést a nagybirtokosok közé emelkedésre,
melynek hivatalos formája 1588-ban kö-

vetkezett be, amikor a királyi kegy a
fõrangúak közé emelte.

Birtokszerzési tevékenységében fon-
tos állomás volt a szerencsi uradalom
kialakítása. A birtokközponttá fejlõdött
vár otthona is lett a szendrõi várkapi-
tánynak. Rákóczi Zsigmond már a Pe-
rényiek sárospataki udvarában ráérez-
hetett a borkereskedés elõnyére. Peré-
nyi Gábor, Alaghy János és Mágochy
Gáspár felvásárolták a tokaji borokat, el-
adták egy borkereskedõnek, aki Len-
gyelországban értékesítette. Egri kato-
náskodása idején fõkapitánya, Ungnád
Kristóf is nagy üzletember volt a borok
területén, akitõl szintén tanulhatott. Bir-
tokszerzésének anyagi bázisához hoz-
zájárult e kalmári tapasztalat, és 1588-
ban õ maga már ötszáz hordó bort ex-
portált. A borkereskedésbõl néhány év
alatt megduplázta Szerencs jövedel-
mét, így saját költségén végeztette a vár
átépítését, melyet az uralkodó a zálog
összegéhez írt, és birtokkiváltásánál azt
is figyelembe vette. Eszerint az 1583-
ban zálogul kapott birtok négy év múl-
va kilencezer, 1592-ben 32 ezer forin-
tot ért, de végleges tulajdonába csak
1603-ban került. Tovább gyarapította
gazdaságát azzal, hogy Megyaszó  négy -
ezer forint értékû zálogbirtokát a test-
vérével közösen vásárolta, Zombor ré-
szét pedig tizenkétezerért kiváltotta.

Rákóczi Zsigmondot, a középbirtokos
nemest elsõ házassága tette Felsõ-Ma-
gyarország egyik legtekintélyesebb bir-
tokosává. Regéci uradalmát ideiglene-
sen felesége, Alaghy Bekényi Judit ke-
zével kapta meg, majd véglegesen
1647-ben került a Rákócziak birtokába.
Szerzõdést kötött sógorával, Alaghy Fe-
renccel, melynek értelmében az Alaghy
család kihalása esetén õ örökli Mádot,
a minõségi szõlõterületeirõl híres  mezõ -
várost. Elõrelátó és megfontolt ember-
nek bizonyult, hiszen ennek a szerzõ -

désnek nem õ, hanem a családja, ne-
vezetesen a fiai látták a hasznát 1632-
ben. A Mágochy-árvák gyámjaként
Munkács, Torna, Lednic, Mád uradal-
ma került irányítása alá. Harmadik há-
zassága révén a Csapy-árvák gyámja, így
Eszeny és Parnó birtokosa.

A XVI. század utolsó évében Rudolf
császártól a tokaji uradalom egyik fon-
tos mezõvárosát, Tarcalt szerzi meg
nyolcvanezer forintért. Igyekezett ki-
használni tarcali földesurasságát arra,
hogy jövedelmét majorsági szõlõk vá-
sárlásával növelje, ezért vásárolt ott ud-
varházat, a hozzá tartozó szántóföl-
dekkel. Az udvarnak adott újabb tizen-
kétezer forint kölcsön fejében a szend-
rõi vár jószágaiból Vámost, Pálfalvát és
Arnót egy részét zálogosították el neki,
majd két év múlva Pelsõc, Edelény, Sáp
és Visnyó is az övé, sõt még a hódolt-
sági városban, Kecskeméten is birtoka
volt. Az 1596-os adózó porták össze-
írása szerint hét megyében, több mint
száz helységben voltak portái, teljes és
részbirtokai.

A zálogos birtokosok bizonytalan
sorsa indította báró Rákóczi Zsigmon-
dot arra, hogy olyan nagyobb birtokot
vásároljon, amelyet nem fenyeget a ki-
váltás lehetõsége. Ezért vette meg több
évi alkudozás után 1601-ben a Sáros me-
gyei Makovica várát és uradalmát. A ha-
társzéli birtokot hercegségnek is ne-
vezték, mert a hozzá tartozó több mint
száz faluban ezerkétszáz házat szá-
moltak össze. Nagyobb biztonságot
nyújtott, mint a hadak útjába esõ Sze-
rencs, s csak egy ugrás volt a lengyel
határ, így hát családját is odaköltöztet-
te. Az értékes hegyaljai birtokok után ke-
zébe került a Lengyelországba vezetõ
kereskedelmi útvonal egyik fontos állo-
mása is. Új otthona, Zboró mezõváro-
sa gabona-, fûrész-, puskaportörõ ma-
lommal, vendégfogadóval és kúriával

rendelkezett, ahol termelõ uradalmat ala-
kított ki. Annak ellenére, hogy elhagy-
ta addigi legfontosabb uradalmi köz-
pontját, azért Szerencs továbbra is je-
lentõs gazdasági hátteret biztosított a csa-
lád számára. Innen szállítottak dinnyét,
halat, mézet, vadat és egyéb terméket
a makovicai uradalom konyhájára, és
biztosították a minõségi legelõkön ne-
velkedõ ménesbõl a lovak utánpótlását.
A következõ években a király közel
negyvenezer forintért zálogosította el szá-
mára Ónod és a lerombolt Debrõ vá-
rának tartozékait, Ónod, Sajószentpé-
ter és Gyöngyös mezõvárosokkal, to-
vábbá Bõcs, Lúc, Kesznyéten, Emõd, Fel-
sõzsolca falvakkal. 

Utolsó zálogbirtok-szerzése 1605-
ben volt, Csáky István özvegyétõl két-
százezer forint ellenében hozzájutott
Szádvár és Sáros uradalmaihoz, a sá-
rosi tized feléhez. Egyéves erdélyi feje-
delemsége tulajdonképpen politikai
kudarc volt, de gazdaságilag hasznot ko-
vácsolt belõle. Báthory Gábor javára le-
mondott a fejedelmi trónról, az utóbb
megszerzett Szádvár, Sáros uradalmai
és a sárosi tized felének megváltása fe-
jében.  

A tizenöt éves háború idején az ud-
varnak adott anyagi támogatásáért,
1597-ben I. Rudolf királytól címerbõví-
tést kapott, és már az országbárók közé
tartozott. Ahogyan udvari prédikátora fo-
galmazott: „viselt dolgainak, bölcs és
eszes elméjének szárnyaival, a többi ne-
mes rendben való emberek felett, mint
a sas a többi madarak felett feljebb emel-
tetett.” A XVII. század elejére Báthory
István országbíró mellett Kelet-Magyar-
ország legtekintélyesebb fõura lett. Ki-
csibõl hatalmassá növekvõ birtok ura,
számos ingatlan és ingóság tulajdono-
sa, amellyel megalapozta mind a saját,
mind családja gazdasági hatalmát.  

O. Z. M.
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Kéktúra XXVI.

SIROK

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy hol készült a
fotó? A megfejtéseket augusztus 19-
ig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A
helyes választ beküldõk között
2000 forintos vásárlási utalványt
sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Árpád-hegy. A szerencse ez

alkalommal Merczi Gyula, Sze-
rencs, Magyar út 31. szám alatti ol-
vasónknak és 70/332-0705-ös te-
lefonszámról SMS-t küldõ játékos-
nak kedvezett. Nyereményüket au-
gusztus 11–19. között, munkaidõ -
ben vehetik át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

Amikor elsõ alkalommal tú-
ráztunk erre, Becskérõl indul-
tunk és Putnokon végeztünk.
1991. július vége és augusztus
eleje volt, ekkor hét nap alatt
több mint 203 kilométert tet-
tünk meg. Ez a túra inkább
sportos jellegû volt, persze ilyen-
kor is jut idõ a természet szép-
ségeinek megcsodálására.

Majdnem 50 évesen még különö-
sebb gond nélkül vettem az akadályt.
Lehet, hogy most már nem tudnám
megismételni. Ez alkalommal töltöttünk
egy kellemes éjszakát Sirokon. Késõbb
kétszer 20 fõ körüli csoportokkal jár-
tam erre, úgy, hogy egyszer a Kékes-
tetõ, máskor Szarvaskõ felé vettük az
irányt. Ez utóbbiról számolok be.

Sirok vasúti megállótól némi gya-
loglással érjük el a települést. Fel le-
het szerelkezni útravalóval, és irány a
várhegy. A Tarna-völgye itt beszûkül,
majd kiszélesedik és a várhegyrõl szép
kilátás nyílik a környékre, melybõl leg-
nevezetesebb a Kékes. A vár maga na-
gyon lepusztult állapotban volt. Ismerve
történelmét, ez egyáltalán nem is cso-
da. Az erõdítmény két részbõl állt. A
XIII. században épülhetett az Aba
nemzetséghez tartozó Borh-Bodon
család jóvoltából. Mint Csák Máté hí-
vei, hamar kegyvesztettek lettek és

1320-ban a királyi seregek megostro-
molták a várat, ami néhány évtizedre
a királyé lett. A XIV. század végén a
Tari-család tulajdona volt, majd több-
ször gazdát cserélt. 1552-ben, Eger elsõ
ostroma idején Sirok várának jelen -
tõsége fontosabb lett, így megerõsítet-
ték és megnagyobbították. Eger 1596-
os ostroma idején Sirok védõi elme-
nekültek, így az harc nélkül került a
törökök kezére. Az alsó várat tovább
erõsítették a környék lerombolt temp-
lomainak köveibõl, de a törökök ki-
ûzése után az erõdítmény pusztulás-
nak indult. Néhány évvel ezelõtt egri
üdülésünk alkalmával a családdal ki-
autóztunk a Tarna völgyébe és felke-
restük Sirokot is. A várhoz autós és gya-
logos feljáró, parkoló épült és az egy-
kori erõsség is megújult. Szinte alig is-
mertem rá, ezért ajánlom mindenkinek,
hogy ha arra jár, keresse fel.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

A VÁROSIASODÁS 25 ÉVE IV.
(Folytatás a 6. oldalról.)

A kórustalálkozók révén a megye
egyik kulturális bázisává vált. Az or-
szágos és nemzetközi rendezvények in-
tézményes otthonává alakulásában
nagy szerepe volt a helyi pedagógus
kórus és a cukorgyári férfikar eredmé-
nyeinek, valamint a kétévente meg-
rendezésre kerülõ Országos Férfikari
Találkozónak. Az Észak-magyarorszá-
gi Kaláris elnevezésû, textilmûvésze-
tet és népi díszítõmûvészetet bemuta-
tó pályázati munkák kiállításának Sze-
rencs volt a házigazdája. A népmûvé-
szeti értékeink továbbadására szolgá-
ló, kétévenként ismétlõdõ, országos ese-
mény megszervezésében Szepesvári
Lászlóné, a Népmûvészet Mestere
szerzett elévülhetetlen érdemeket, a
rendezvény tiszteletreméltó rangot ví-
vott ki magának. Elsõdleges céljává vált
a tárgyalkotó népmûvészet hagyomá-
nyainak ápolása és továbbfejlesztése.
A városi zenekultúra támogatására lét-
rehozott alapítvány Scholtz Jenõ nevét
viseli.

VÁROSKÉP
Szerencs kertváros, lakói zömmel

családi házakban élnek, de a fiatalok,
az ifjú házasok mindig örömmel vet-
ték hírét a tanácsi lakások kiutalásai-
nak, illetve az önkormányzati építésû
lakóparkoknak. A városképet megha-
tározó Rákóczi út rekonstrukciója ré-
vén a légvezetékek föld alá helyezé-
sével, a kandeláberek felállításával, vi-
rágágyások kialakításával sikerült han-
gulatosabbá tenni.

A századelõ atmoszféráját õrzõ sze-
rencsi fõutca földszintes házai közül

 elsõ ként az 1990-ben átadott Népház,
akkor a Hegyalja szép házának is el-
keresztelt épület emelkedett ki. Meg-
formálásában a természetközeli építé-
szet jelenik meg, építõanyagaiban do-
mináns a fa és az üveg. A Makovecz
Imre teremtette iskola remeke, Salamin
Ferenc, Szerencs fõépítésze tervezte az
épületet, ami a helyi Szivárvány épí-
tõipari cég kivitelezésében készült el.
Otthont adott kiállításoknak, kulturá-
lis rendezvényeknek, az OTP helyi fi-
ókjának, lottózónak, hangulatos sö-
rözõnek és vendégszobáknak. Az elsõ
fontos esemény helyszíneként itt írták
alá Szerencs és Geisenheim testvér-
városi szerzõdését. 

A következõ években sorra adták át
az új vagy felújított építményeket a vá-
rosban. 1968 óta, közel 300 millió fo-
rint épült be a vár vastag kõfalaiba, ame-
lyet 1991. október 23-án vett birtokba
Szerencs lakossága. Az állami tûzol-
tóság fennállásának negyvenedik év-
fordulójára átadták a kibõvített, kor-
szerûsített tûzoltólaktanyát. Egy év alatt
épült meg a hétszáz négyzetméteres új
rész, ami tizennégy millió forintba ke-
rült. Ebbõl mindössze három és fél mil-
lió volt az anyagköltség, a többi a tûzol-
tók és városi vállalatok társadalmi
munkájával készült el. Új hidat is
avattak a Taktán 1993-ban. Az alacsony
teherbírású, keskeny, járda nélküli híd
az elõzõ évben szakadt le. A húszmillió
forintos beruházás alig öt hónap alatt
készült el, és megfelelõ pályaszélességet
nyújt a jármûveknek és gyalogosoknak
egyaránt.

Felavatták az igazságszolgáltatás
számára a bíróság eredeti formájában
helyreállított épületét és a Hegyalján

elsõként, egy európai színvonalnak
megfelelõen felújított vasútállomást. A
2000-ben átadott indóház rekonstruk-
ciója 485 milliós költségvetést igényelt. 

A görög katolikus templom fennál-
lásának 200. évfordulójának tisztele-
tére külsõ és belsõ felújítás történt a
szentélyen. Az ötszáz ember befoga-
dására alkalmas katolikus templom
kinõtte a ruháját. A helyi ötezres ka-
tolikus létszám igényelte egy új, na-
gyobb befogadóképességû Isten háza
létesítését. Az alapkõletétel 1993. má-
jus elsején, Munkás Szent József, a
templom védõszentje tiszteletének
ünnepén volt, felszentelése pedig
2002-ben történt.

Az elmúlt évtizedekben több mûem-
lék felújítása, új emlékmû avatása tar-
kította a város hétköznapi életét. Well-
ness fürdõként újjáépült a községi
fürdõ, elkészült a világörökségi kapu-
zat. Számos szobor és alkotás ékíti a
város köztereit, a Rákóczi Zsigmond
Iskola elõtti szökõkutat díszítõ pegazus-
kompozíció, Tessedik Sámuel, Bocs-
kai István, Kossuth Lajos, Nagy Imre,
az aradi vértanúk szobrai. A Zemplé-
ni Panteon a Rákóczi-várban olyan em-
berek emlékét õrzi, akik itt születtek,
éltek e tájon, akik sokat tettek Zemp-
lénért.

A vasútállomás, a városi bíróság, az
1910-ben épült Községi Fürdõ, a volt
Községháza egy-egy építészeti
gyöngyszeme a településnek, melyek
különleges hangulatú, kellemes tele-
pülés benyomását keltik. Az új ob-
jektumok mindegyike egy európai
léptékû és színvonalú kisvárossá vá-
lás elsõ lépései.

O. Z. M.

Admonitio IV. 

RÁKÓCZI ZSIGMOND, A FÖLDBIRTOKOS
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Befejezõdött a bekecsi
polgármesteri hivatal utó-
lagos akadálymentesítése.
A több mint 23 millió fo-
rintos beruházásnak jú-
nius 29-én volt az átadó
ünnepsége.

A bekecsi képviselõ-
testület két évvel ezelõtt
határozott arról, hogy a fo-
gyatékkal élõ helyi lako-
soknak biztosítja az  esély -
egyenlõséget a közszol-
gáltatások igénybe véte-
léhez. A Salamin Ferenc
építész által készített ter-
vek megvalósítására az
önkormányzat az Észak-
magyarországi Regioná-
lis Operatív Program keretében 2007-
ben sikeres pályázatot nyújtott be –
ismertette Béki József polgármester.
Ennek eredményeként a közbeszer-
zési eljárást követõen kezdõdött el

az építkezés. A munkálatok során a
korábbi fõbejáratot megszüntették.
Az épület oldalán nyitott új ajtó rám-
pán, tolókocsival is könnyedén meg-
közelíthetõ. Az elsõ és a második

emeletet a lépcsõ mellett
személyi emelõ is össze-
köti. Külön mellékhelyi-
ség áll a mozgáskorláto-
zottak rendelkezésére,
akiket a közlekedésben
szükség esetén infokom-
munikációs eszközök is
segítenek. A teljes beru-
házáshoz az önkor-
mányzatnak hárommil-
lió forint saját erõt kellett
biztosítani. Bekecsen kö-
zel ezer idõs ember él és
viszonylag magas a ba-
bakocsit használó kis-
mamák száma. Az el-
végzett beruházás a leg-
nagyobb segítséget a
mozgásukban korlátozott

bekecsieknek jelenti. A helyi ön-
kormányzat eleget tett a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlõ -
ségük biztosításáról szóló törvény
rendelkezéseinek.

A bekecsi Lurkó-ház Napköziott-
honos Óvoda búcsúzó nagycsopor-
tosaival június 12–13-án Mogyorós-
kán erdei táboroztunk. Programjaink
között szerepelt a regéci vár megte-
kintése, ahová lurkóink gyalogosan
tették meg az utat. Ezután megnéz-
tük a mogyoróskai görög katolikus

templomot, a szénégetõ boksákat, a
kocsimúzeumot, a „mini” gazdaságot,
ahol egészen közelrõl nyerhettek be-
tekintést az állatok tartásába, megsi-
mogathatták, maguk is etethették
õket. Bebarangoltuk Mogyoróskát,
gyönyörködtünk a táj szépségében. A
panzióhoz tartozó játszótéren és ki-

látóban jókat játszottak a gyerkõcök.
Az esti vacsorát, a finom gulyáslevest
közösen készítettük el, aminek elfo-
gyasztása után az udvaron tábortüzet
gyújtottunk. Itt jókat beszélgettünk, kö-
zösen énekelgettünk tábori dalokat.
Lefekvés elõtt következett a várva várt
pizsama-party. Szombaton becso-
magoltunk és a reggeli után a panzió
lovas fogatával sétakocsikáztunk a fa-
lucskában. Hazautazásunk elõtt még
tettünk egy kis kitérõt Encs felé, ahol
fagyiztunk egy jót. Mindannyian él-
ményekben gazdagon tértünk haza és
reméljük, ezzel a kezdeményezé-
sünkkel hagyományt teremtünk.

Sóváriné Kiss Erika óvodavezetô

Fél kilométer hosszúságú utca kap
szilárd burkolatot Taktakenézen. A
pályázati támogatással megvalósuló
több mint húszmillió forintos beru-
házásról július 2-án a község pol-
gármesteri hivatalában tájékoztatták
a sajtó képviselõt.

A taktakenézi
önkormányzat az
elmúlt eszten -
dõk ben jelentõs
figyelmet fordított
a településen a
közlekedési fel-
tételek javítására.
Ennek köszönhe-
tõen nap  jainkra
már alig maradt
szilárd burkolat
nélküli utca a
köz ségben. Leg-
utóbb a Kultúr-
ház utca aszfal-
tozására és csa-
padékvíz-elveze-
tésére nyújtottak
be pályázatot. A
csak nem 21 millió forint költségû be-
ruházáshoz az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési Tanács kö-
zel 19 millió forint támogatást ítélt
meg. A fennmaradó  kettõ millió fo-
rint felét az EU Önerõ Alapból igé-
nyelte meg sikerrel a község képvi-
selõ-testülete. A közelmúltban meg-
kezdõdött a beruházás megvalósítá-
sa. 

Szabó Ferenc jegyzõ arról tájé-
koztatta a Szerencsi Híreket, hogy
a Kultúrház utca lakói az elmúlt  idõ -
szakban már több alkalommal a pol-
gármesterhez és a képviselõ-testü-

lethez fordultak szilárd burkolatú út-
test kiépítése érdekében. Nem volt
megoldott a csapadékvíz elvezeté-
se, esõs idõben alig lehetett autóval
ide behajtani. Ez komoly gondot je-
lentett nem csak a lakóknak, hanem

a település más részén élõknek is,
hiszen az utcán keresztül lehet fel-
hajtani az árvízvédelmi töltésre, il-
letve kijutni mezõ gazdasági földek-
hez, erdõterületekhez.   

Az új útburkolattal augusztus 31-
ig kell elkészülnie a kivitelezõnek.
Ezzel azonban nem fejezõdnek be
a beruházások Taktakenézen, ahol
az önkormányzat a közelmúltban a
leghátrányosabb helyzetû kistérsé-
geknek kiírt pályázaton 65 millió fo-
rintot nyert az általános iskola, va-
lamint az óvodai konyha felújításá-
ra és bõvítésére.

Szociális kártya bevezetését szor-
galmazza Szepessy Zsolt annak ér-
dekében, hogy a segélyek valóban
a rászorulók megsegítését szolgálják.
Monok polgármestere javaslatait el-
juttatta a miniszterelnökhöz és az or-
szággyûlési képviselõkhöz.

A polgármester július 20-án kelt
nyílt levelében megfogalmazza, hogy
az emberek életét és a közpénzek ha-
tékony, törvényes, ellenõrizhetõ fel-
használását jelentõsen meghatározó,
összetett problémára kínál megoldási
javaslatot. A különbözõ címeken
nyújtott támogatásokat ugyanis az
emberek sokszor nem a célnak meg-
felelõen használják fel, alkoholra, ci-
garettára költik, így azok sok esetben
a szülõk miatt nem jutnak el a gyer-
mekekhez. Emellett az államtól ka-
pott juttatások jelentõs része uzso-
rával foglalkozó, jól szervezett bûnö-
zõi csoportokhoz kerül, így az álla-
mot több szempontból is kár éri. Sze-
pessy Zsolt szerint a társadalmi prob-
léma súlyára való tekintettel a lehetõ
legkorábban, a parlament õszi ülés-
szakán törvényt kellene alkotni ar-
ról, hogy minden juttatást, támoga-
tást, segélyt kizárólag egy bankkár-
tyához hasonló, úgynevezett szoci-
ális kártyára utaljanak. A plasztik-
lappal elképzelése szerint kizárólag
szerzõdéses elfogadóhelyeken le-
hetne fizetni, s csak törvényben
meghatározott árukat és szolgáltatá-
sokat lehetne megvásárolni, illetve
igénybe venni (általános élelmiszer,
ruházat, tanszer, tisztító- és tisztál-
kodó szer, gyógyszer, tüzelõ, távfûtés,

víz, gáz, villany, lakbér, lakáshitel-
törlesztés). A polgármester alapvetõ
fontosságúnak tartja, hogy a kártya
használata folyamatosan nyomon
követhetõ legyen, azt a könnyebb el-
lenõrzés céljából ellátnák a felhasz-
náló fényképével és saját kezû alá-
írásával. Javasolta azt is, hogy a szo-
ciális kártyát elfogadó üzletek kizá-
rólag olyan boltok lehessenek, ame-
lyeket helyi kis- és középvállalkozók
üzemeltetnek, így az összegek az
adott településeken maradnának.
Szepessy Zsolt szerint a szociális kár-
tya bevezetése és használata sem-
milyen hátrányt vagy megkülön-
böztetést nem jelent azon tisztessé-
ges emberek számára, akik korábban
is szabályosan, a megjelölt célokra
fordították az általuk felvett juttatá-
sokat. 

***

SZIGORÍTÁSOK 
Ezentúl csak az kaphat az ön-

kormányzattól segélyt Monokon,

aki a háza elõtti területet, udvarát
és kertjét rendben, tisztán tartja, va-
lamint a portához tartozó kertben
saját maga és családja ellátásának
érdekében haszonnövényeket ter-
meszt.

Monok képviselõ-testülete ko-
rábban határozott – Magyarorszá-
gon elsõként – a szociális kártya be-
vezetésérõl 2009. szeptember el-
sejétõl – fogalmaz tájékoztatójában
Szepessy Zsolt. A polgármester arra
is felhívta a figyelmet, hogy ugyan-
ezen ülésen a képviselõ-testület
döntött arról is, hogy a hazai vál-
lalkozók és vállalkozások védelme
és megsegítése érdekében ezentúl
csak és kizárólag magyar vállalko-
zók magyar termékeit fogja vásá-
rolni, illetve magyar vállalkozások
szolgáltatásait veszik igénybe. Mo-
nokon önkormányzati segély ezt kö-
vetõen már csak azoknak jár, akik
takarítják a házuk elõtti területet,
gondozzák a portájukat és mûvelik
a kertjeiket.

Új lelkésze van a bekecsi és le-
gyesbényei társgyülekezetnek. Le czó
Tamás lelkipásztort június 20-án
ünnepélyes keretek között iktatták
be hivatalába.

A legyesbényei református temp-
lomban megtartott szertartást Börzsö-
nyi József, a Zempléni Református Egy-
házmegye esperese végezte. A kö-
szöntések sorát a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület fõgondnoka, Áb-
rám Tibor nyitotta meg. Leczó Tamás
lelkipásztor a megválasztását köve-
tõen, tavaly októbertõl kezdte meg
gyülekezeti munkáit a bekecsi és le-
gyesbényei református társegyház-
községekben. Azóta lelkesen igyekszik
folytatni a koráb-
ban, elõdei által
elkezdett munká-
kat és küzd azért,
hogy a változatlan
tagságú egyház-
községekbe be-
jusson az Úr Ere-
je, amely meg tud
újítani bárkit, aki
abban részt akar
venni. A beiktatott
lelkipásztor Ha-
bakuk könyvének
2,1-4 versébõl ol-

vasta fel Isten igéjét, különös tekintettel
az elsõ versre: „Õrhelyemre állok és
megállok a bástyán, és vigyázok,
hogy lássam, mit szól hozzám és mit
feleljek én...” Ez volt Habakuk imád-
sága és a lelkipásztor is csak ebben
látta saját és gyülekezete valamennyi
tagja életében a problémák megol-
dását. Az alkalom áldott hangulatá-
nak megteremtésében szerepet vállalt
Ringer István tárogatómuzsikával, Ko-
vács Márta és Verók Zsuzsanna fu-
volával, illetve harmóniummal szé-
pítették az istentiszteletet. A templom
zsúfolásig megtelt vendégekkel, aki-
ket ámulatba ejtettek a gyönyörû
kompozíciók közepette kialakított vi-
rágdíszek. 

Három kórus részvételével tartottak hangversenyt Legyesbénye reformá-
tus templomában, amelynek július 5-én voltak a házigazdái a bekecsi és
legyesbényei társgyülekezetek. Az eseményen a Taktaharkányi Községi Kó-
rus, a Mádi Községi Kórus és a Rátkai Hagyományõrzõ Népdalkör szere-
pelt Nagy Attila karnagy vezetésével. A szereplések végén Leczó Tamás lel-
kipásztor mondott köszönetet a dalos közösségeknek az áldozatvállalásért
és a lelkes éneklésért, amivel megajándékozták a hangversenyre összese-
reglett gyülekezetet. A zárszó után a vendégeket a legyesbényei önkormányzat
jóvoltából a községi borházban látták vendégül a házigazdák. 

Bekecs

RÁMPA ÉS SZEMÉLYI EMELÕ A HIVATALBAN

Kerekes kocsival is megközelíthetô lett a polgármes-
teri hivatal.

TÁBOROZÓ ÓVODÁSOK

Kirándulás közben jól esett a pihenõ.

Taktakenéz

ÚTÉPÍTÉS ÉS
KONYHAKORSZERÛSÍTÉS

A Kultúrház utca burkolata megérett a felújításra.

Monok

KÉSZPÉNZ HELYETT SZOCIÁLIS KÁRTYA 

KÉT KÖZSÉG ÚJ LELKÉSZE

Leczó Tamás (jobbra) tavaly októbertõl kezdte meg a
gyülekezeti munkát a bekecsi és legyesbényei reformá -
tus társegyházközségekben. Balra Börzsönyi József.

LELKES DALOSOK
A TEMPLOMBAN
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A rátkai önkormányzat törvényi
kötelezettségének teljesítése érde-
kében 2007 szeptemberében sikeres
pályázatot nyújtott be a község or-
vosi rendelõjének komplex aka-
dálymentesítésére. A megújult léte-
sítményt július 17-én ünnepélyesen
adták át a község lakóinak.

Hazai és európai
uniós támogatásból
és a helyi önkor-
mányzat által biz-
tosított pénzügyi
forrásból közel 11
millió forint értékû
beruházás valósul-
hatott meg a közin-
tézményben, ahol
a háziorvosi ren-
delõ mellett tanács -
adó és fiókgyógy-
szertár is mûködik.
Az épület elõtt aka-
dálymentes parko-
lót létesítettek, a ke-
rekesszékkel és ba-
bakocsival közle-
kedõk bejutását
megkönnyítõ burkolattal látták el az
udvart. Az ajtókat kicserélték, mos-
dót és mellékhelyiséget építettek, a
küszöböket eltávolították. Az info-
kommunikációs akadálymentesítés
biztosítása érdekében a közlekedõ út-
vonalak mentén a burkolatban ve-
zetõsávokat alakítottak ki, az ajtókat
kontrasztosra festették. A megvaló-

sult beruházásnak köszönhetõen a
mozgásukban korlátozott rátkai em-
bereknek is elérhetõbbé váltak az
egészségügyi szolgáltatások a tele-
pülésen.

Az ünnepi eseményen Héring Ist-
vánné polgármester ismertette, hogy
az akadálymentesítéshez 9 és fél mil-

lió forintot hazai és európai uniós pá-
lyázatokon nyert a település, míg
másfél millió forintot az önkor-
mányzatnak saját költségvetésébõl
kellett biztosítania. A község lakói
többségében idõsebbek, akik közül
többen gyalogosan már csak segít-
séggel tudnak közlekedni. Különö-
sen a „málenkij robot” áldozatainak

ízületeit tette tönkre a mostoha kö-
rülmények között végzett kényszer-
munka. A település lakói körében
kedvezõ visszhangra talált a beru-
házás. A kívül-belül megújult, immár
akadálymentesen megközelíthetõ lé-
tesítmény ünnepélyes átadásán Sza-
bó György, a körzet egyéni ország-

gyûlési képviselõje,
az Észak-magyaror-
szági Regionális Fej-
lesztési Tanács el-
nöke beszédében
példaértékûnek ne-
vezte a sváb kisebb-
ségi település ön-
kormányzatának a
döntését, hogy költ-
ségvetésükbõl ál-
doztak pénzt arra,
hogy a fogyatékkal
élõ embereknek biz-
tosítsák a könnyebb
bejutást az egész-
ségügyi létesítmény-
be. Az országgyûlé-
si képviselõ Róna-
völgyi Endrénével, a
Szerencsi Többcélú

Kistérségi Társulás elnökével vágták
át a nemzetszín szalagot a rátkai or-
vosi rendelõ bejáratánál.

Tizennegyedik alkalommal ren-
deztek falunapot június 28-án Go-
lopon.

A helyi kastélykertbe érkezõket az
országos madárijesztõ-verseny leg-
szebb alkotásai fogadták, majd a szín-
padon Kiss Lajos polgármester kö-
szöntõjében tekintett vissza Golop
múltjára. Rónavölgyi Endréné, a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke követendõ példaként említette
a helyiek kultúra iránti elkötelezett-
ségét és hagyománytiszteletét.

Az idei díszpolgári címet néhai Mü-
nich Imre, egykori tanítónak ítélte oda
a település önkormányzata, vala-

mint a faluért végzett közösségi mun-
kája elismeréseként Borbás Imréné ré-
szesült a megtisztelõ elismerésben.
Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsának elnöke is-
mertette az idei golopi borverseny
eredményeit: 22 minta érkezett a bí-
ráló bizottsághoz, több arany, számos
ezüst és bronz minõsítést vettek át a
gazdák. Ezt követõen bordalok csen-
dültek fel a színpadon, majd a helyi
gyermekek mûsora szórakoztatta a
közönséget. A legifjabbak kipróbál-
ták az alkalmi vidámpark csalogató
játékait, a kastélyban címer- és zász-
lókiállítást tekintettek meg az ér-
deklõdõk a golopi falunapon.

Újcsanáloson rendezték meg július
11-én az I. Harangod Vidéke Feszti-
vált. A Szerencsi kistérséghez tartozó
település önkormányzata a helyi ál-
talános iskola udvarán várta az ér-
deklõdõket.

Az esemény ünnepélyes megnyi-
tóján Perge István polgármester üd-
vözölte a vendégsereget, majd Ficsor
Ádám mondott köszöntõt. A tárca
nélküli miniszter többek között arra
emlékeztetett, hogy a korábbi évek-
ben többször volt alkalma részt ven-
ni a vidék hasonló rendezvényein és
az a tapasztalata, hogy a helyi isko-
lások, nyugdíjasklubok, énekkarok
olyan színvonalas szórakozást nyúj-
tanak a programok résztvevõinek,
amely várhatóan ezen a délutánon
is emlékezetes pillanatokat szerez
majd a közönségnek. 

Az újcsanálosi gyerekek mûsora
után a tokaji és szerencsi kistérségek
amatõr mûvészeti csoportjai léptek
színpadra, miközben a legkisebbek a
már klasszikusnak számító Vitéz Lász-
ló kalandjairól szóló bábelõadást fi-

gyelték. A szabadtéri színpad prog-
ramjai mellett az általános iskola tor-
natermében Szakács Barna  festõ -
mûvész alkotásaiból nyílt kiállítás, a falu
utcáin pedig kirakodóvásár, vidámpark
várta a fesztivállátogatókat.

Rátka

AKADÁLYOK NÉLKÜL AZ EGÉSZSÉGHÁZBA

A helyiek régi álma teljesült az avatás pillanatában. A fotón bal-
ról: Héring Istvánné, Rónavölgyi Endréné és Szabó György.

Golop

FALUNAP ÉS BORVERSENY

A tállyai dalosok is felléptek Golopon.

Újcsanálos

KULTÚRMÛSOR, VIDÁMPARK ÉS KIÁLLÍTÁS

Kicsik és nagyok figyelték a színpadi produkciókat.

Kistérségi Polgárõr Ifjúsági Tábor
helyszíne volt július 6–10-e között
Taktaharkány. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárõr Szövetség
és a házigazda önkormányzat tá-
mogatásával létrejött programra idén
öt oktatási intézménybõl összesen
negyven általános iskoláskorú gyer-
mek jelentkezett. Az ötnapos tábor

ideje alatt az aktív mozgás és sport-
foglalkozások mellett a résztvevõk
megismerkedtek a polgárõr mozga-
lom történetével, a mai önkéntesek
feladataival, a rendvédelmi szervek
munkájával. A tábor zárónapján
szellemi totó keretében adtak számot
megszerzett ismereteikrõl a szeren-
csi kistérség diákjai.

Lövészbajnokságot rendezett a kö-
zelmúltban a miskolci Nyírfa úti
lõtéren a megyei sportlövõk szövet-
sége. A puskás és sportpisztolyos ver-
senyszámokban több mint ötven je-
lentkezõ indult az országos bajnok-
ságra való felkészülés jegyében. A
megyei viadalon a nyílt kispuska
számban a Taktaharkányi Lövész klub
színeiben induló Butykai Zoltán a fel-
nõttek között elsõ lett, míg Kovács
Zoltán az ifik mezõnyében szerzett
aranyérmet. A férfi standard puska 30
versenyszámban Butykai Zoltán
nyert, Beregi Zoltán a dobogó má-
sodik fokára állt fel. Az ifik között Ko-

vács Zoltán itt
sem talált legyõ -
zõre. A férfi stan-
dard puska 60
versenyszámban
Beregi Zoltán
szerezte meg a
gyõzelmet Buty-
kai Zoltán elõtt. 

A sportlövészet
technikai sport és
mint az ilyenek,
rendkívül költsé-
ges – nyilatkozta
lapunknak Ullik
Béla, a megyei
szövetség fõtitká-
ra. – Sajnos, a
sportág támoga-

tottsága egyre jobban csökken, mint
ahogy azok is, akik még áldozni tud-
nak erre a célra. Borsod-Abaúj-
Zemplénben néhány száz lelkes
sportlövõ van, akik 10-12 klubba tö-
mörülve hódolnak szenvedélyüknek,
helyenként önkormányzati, illetve
vállalkozói támogatással. Pályáza-
tokból, adományokból nehezen
mûködnek az egyesületek, amelyek
közül néhányban – köztük a takta-
harkányiban – az utánpótlás-neve-
léssel is foglalkoznak, hogy a lövé-
szet ne csak a nagynevû egyesületek,
fõvárosi klubok fiataljainak legyen a
sportja. 

Taktaharkány

ÕK IS POLGÁRÕRÖK LESZNEK

HÁROMIG SZÓLT A PUSKA…

Negyedik alkalommal rendeztek Af-
rika Napot július 25-én Szerencsen és
Bekecsen. Az idei program központi
témája az egzotikus kontinens egész-
ségügyi helyzete volt, amelyrõl kon-
ferencia keretében váltottak szót a
résztvevõ tudósok, diplomaták és üz-
letemberek. 

Az Afrikai–Magyar
Egyesület által szerve-
zett „Szerencs Sum-
mit” résztvevõit beke-
csi birtokán fogadta a
civil szervezet elnöke.
Balogh Sándort is-
merõsként köszöntöt-
ték az érkezõ nagykö-
vetek, konzulok és üz-
letemberek. A nap
díszvendégei az egye-
sület által szervezett
kongói orvosi missziók
önkéntesei voltak. 

Balogh Sándor la-
punk érdeklõdésére ismertette, hogy a
program iránti jelentõs érdeklõdés
részben annak a segélyakciónak az el-

ismerése, amelyet a kelet-kongói har-
cok kiújulását követõen a háború mi-
att nehéz helyzetbe kerülõ gyerme kek
megsegítésére indítottak. A jelentõs ado-
mányok mellett az elmúlt idõszakban
három alkalommal szerveztek orvosi
missziót egy menekülttáborba, ahol a

szakemberek több mint nyolcezer em-
ber ellátásáról gondoskodtak. A le-
gyesbényei borházban Bobkó Géza

szerencsi városi fõorvos által megnyi-
tott tudományos tanácskozás fõ célja
az volt, hogy szakmai felkészítést ad-
jon az önkéntes szolgálatot a jövõben
vállaló doktoroknak a trópusi beteg-
ségekrõl.  

Eközben a szerencsi Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen immár második al-
kalommal rendezték meg a Summit Ku-
pát, amelyen a budapesti Inter Afrika FC
mellett Bekecs, Mád és Szerencs együt-
tesei léptek pályára. A viadal döntõjé-
ben végül a mádi csapat 1–0 arányban
legyõzte a többségükben fekete-afrikai
játékosokból álló fõvárosi gárdát, így az
idén õk nyerték el a kupát. 

Az egész napos programsorozat
utolsó hivatalos eseményeként Afrika
közt avattak Bekecsen. Az új közterü-
letet jelölõ táblát Fábry Sándor leplezte
le, aki ezt követõen  Joäo Miguel Va-
hekeni angolai nagykövettel és Béki Jó-
zsef polgármesterrel közösen átvágta
az Afrika köz megnyitását jelképezõ
nemzetiszín szalagot.

KÖZÉPPONTBAN AFRIKA EGÉSZSÉGÜGYE

Béki József bekecsi polgármester (középen)
mellett az angolai nagykövet és Fábry Sándor
is részese volt az Afrika köz felavatásának. 

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

A szerencs–ondi Butykai Zoltán a klub legered-
ményesebb versenyzôje.



A hazai mezõgazdaságnak óvatos
becslés mellett is legalább 100 mil-
liárd forint hitelre lenne szüksége
a közeljövõben. Csak ezzel a külsõ
forrással biztosítható a termelés és
a fejlesztés folyamatossága, az uni-
ós támogatások igénybevétele. Ezért
a Magyar Bankszövetséggel tár-
gyalva a Magyar Agrárkamara arra
kéri a hazai pénzintézeteket, hogy
teremtsék meg e forrásigény hátte-
rét.

A közelmúltban a két szervezet ve-
zetõi arról egyeztettek, hogy mennyi
és milyen szerkezetû hitelre van
szüksége a hazai agráriumnak. A
mezõgazdaság köztestületének az
összesítése szerint az EMVA pályá-
zatokhoz kapcsolható beruházások-
hoz még 294 milliárd forint támo-
gatás kifizetése történik meg a kö-

vetkezõ idõszakban. Az összeg a pá-
lyázatok elõrehaladásával, újak be-
fogadásával természetesen tovább
emelkedik. Kalkulációk szerint 50
százalékos átlagos támogatásinten-
zitást figyelembe véve a beruházá-
sok önrésze hasonló mértékû. A sa-
ját erõ elõteremtéséhez a gazdálko-
dóknak óvatos becslése szerint is leg-
alább felerészben hitelt kell felven-
niük, így rövid távon az agrárium-
ban mintegy 75 milliárd forintnyi be-
ruházási hiteligénnyel lehet kalku-
lálni. A kamara úgy véli, hogy a ga-
bonapiaci helyzet miatt 10 milliárd
forintra van szükség. Egyéb nö-
vénytermesztési ágazatokban – pél-
dául az elemi kárt szenvedett zöld-
ség-, gyümölcsvertikumban – szin-
tén hasonló nagyságrendben hitellel
kell fedezni a termeléshez kapcsolt
forgóeszköz-igényt.

Összességé-
ben tehát –
óvatos becslés
mellett is – 100
milliárdos hiteligénnyel számol a
kamara, amely a termelés és a fej-
lesztések folyamatosságának biz-
tonságos folytatásához szükséges a
mezõgazdaságban. A Magyar Ag-
rárkamara kiemeli, a bankok mun-
káját nagyban segíti, hogy a termelõk
nagy részének hitelképességét, jö võre
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit a
különféle támogatási pályázatok so-
rán már „elõszûrik” a bíráló szerve-
zetek, hatóságok. Így azok a gaz-
dálkodók, akik ilyen támogatásban
részesülnek, alapvetõen kis piaci
kockázatot jelentenek, finanszíro-
zási helyzetüket – önhibájukon kí-
vül – a pénzügyi válság rendítette
meg.

Mindennek ismeretében a Magyar
Agrárkamara levélben kérte Nyers
Rezsõnek, a Magyar Bankszövetség
fõtitkárának intézkedését, hogy a
termelõk jelentõs forrásigényének
megfelelõ pénzügyi hátteret a ke-
reskedelmi bankok a közös érdekek
alapján teremtsék meg, ugyanis ez
az egész mezõgazdaság egyetemle-
ges érdeke.
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb szeptember 2-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb augusztus 19-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
augusztus 12. és 26-án.

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 szeptember 7-én 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb szep-
tember 7-én 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

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

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Augusztus 10–16.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs (ügye-
letes): hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.

Augusztus 17–23.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19

óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig, Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Augusztus 24–30: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áru-
ház. Tel.: 47/560-302, 560-303.

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

APEH
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(Miskolc, Kazinczy út 19.)  Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

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

12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Augusztus 7.: V. körzet. (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Augusztus 15.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638. 
Augusztus 28.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.

A konyhában a leg-
fontosabb dolog a hi-
giénia, ez a bakteriá-
lis  fertõ zések és az
ételmérgezések  meg -
elõ zésének az alapja!

A nyári nagy melegben, ha nem
vigyázunk eléggé a higiénére, elõ -
fordulhat a bélfertõzés, hasmenés,
amit a baktériumok, vírusok, illetve
a helytelenül elõkészített, vagy tá-
rolt élelmiszerek okozhatnak. Ha a
nyersanyagok vásárlásakor, elõké-
szítésekor vagy tárolásakor csak fe-
lületesen vesszük figyelembe a hi-
giénés alapszabályokat, a követ-
kezmény súlyos ételmérgezés is le-
het.

A baktériumok szaporodásához
tápanyag, nedvesség és meleg szük-
séges, ezért fontos, hogy nyáron még
fokozottabban ügyeljünk a konyha
tisztaságára, a munkaasztal és az
ételkészítésnél alkalmazott eszközök
fertõtlenítésére! A konyharuhát is cse-
réljük naponta, vagy használjunk le-
hetõség szerint papírtörlõt. Ne feled-
kezzünk meg a mosogatószivacs gya-
kori cseréjérõl és fertõtlenítésérõl. A
szemetes edényt fertõtlenítõs, klóros,
vagy hypós oldattal naponta töröljük
át.  Mielõtt az ételhez, vagy nyers-
anyaghoz nyúlunk, mossunk kezet
szappanos vízzel.

Ezek a higiénés szabályok még  erõ -
teljesebben érvényesüljenek, ha kis-
gyermek van a családban!

Az elõkészítés, a tárolás fontos kö-
vetelményei a fertõzés megelõzésé-
nek szempontjából: a vásárolt árut a
lehetõ leggyorsabban pakoljuk ki, és
megfelelõ módon elõkészítve, cso-
magolva tegyük a helyére! A baromfit
és egyéb húsféléket, minthogy a bak-
tériumok szaporodásának kiváló táp-
talajai, csak közvetlenül felhasználás
elõtt mossuk meg. Ha hûtõben tá-
roljuk egy rövid ideig a nyers húst,
vagy halat, lefedett edényben és a
hûtõszekrény alsó polcán tartsuk,
hogy ne csöpöghessen rá más élel-
miszerre. Külön vágódeszkát tart-
sunk a nyers hús, hal és a baromfi
számára. Ha ugyanazt a kést hasz-
náljuk a nyershús elõkészítéséhez,
mint a  kész ételhez, alaposan fertõt-
lenítsük a két mûvelet között! A
nyers vagy a fõtt ételeket külön cso-
magolva, lefedve, és lehûtve tegyük
a hûtõszekrénybe. A friss élelmisze-
rek tovább elállnak, ha legfeljebb 5
Celsius-fokon tároljuk, ezért vásárlás
után késlekedés nélkül tegyük
hûtõszekrénybe. A friss gyümölcsö-
ket, zöldségeket csak feldolgozásuk,
vagy a fogyasztásuk elõtt mossuk, il-
letve hámozzuk meg.

Tanácsok a veszélyek elkerülése ér-
dekében: élelmiszert ne fagyasszunk

vissza! A húst, halat, tojást alaposan
fõzzük meg, vagy süssük át! Az el-
készített ételt a legrövidebb ideig
hagyjuk szobahõmérsékleten. Mara-
dék étel újramelegítésekor a hõmér-
séklet érje el legalább a 75 Celsius-
fokot! Ételt soha ne melegítsünk egy-
nél többször, mert az kedvez a bak-
tériumok elszaporodásának!

Az élelmiszerek tápértékét is nagy-
mértékben befolyásolja, hogy miként
bánunk velük fõzés elõtt, alatt és után!
Mindez különösen akkor fontos, ha
ez betegségek megelõzésére is szol-
gál.

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb augusztus 10-én és au-
gusztus 24-én) a szerencsi rendelõ -
intézetben Váradi Ferencné segítsé-
get nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombizto-
sítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyez-
tetni.

Egészségünkért 

A NYÁR VESZÉLYEI: AZ ÉTELFERTÕZÉSEK

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

A szerencsi rendelõintézetben au-
gusztus 3-tõl a röntgen és az ultra-
hang szakrendelésen minden nap ké-
szítenek felvételeket, de azok szak-
orvosi értékelése és leletkiadás csak
hétfõn, szerdán és pénteken történik.
Ezeken a napokon Tornai Zoltán
fõorvos 8–12 óráig, illetve 12–15 órá-
ig tart rendelést. 

Augusztus 6-tól a nõgyógyászaton
a szakrendelés személyi változás
miatt az alábbiak szerint módosult:
hétfõ–kedd: Truppolai Tibor Lajos
fõorvos, szerda: Kelecsényi Sándor
fõorvos, csütörtök: Pázsit Emese fõor-
vos, péntek: Berzéki József fõorvos.
A rendelés minden nap 8–12 óráig,
illetve 12–15 óráig tart. 

A belgyógyászaton Gerges Gábor
kardiológus szakorvos munkába ál-
lásával a rendelés az alábbi szerint
történik: hétfõ 14–18 óráig: Piros An-
namária fõorvos, kedd 15–18 óráig:
Nagy Gábor adjunktus, szerda 13–
17 óráig: Lóczi Géza fõorvos, csü-

törtök 15–18 óráig: Gerges Gábor
szakorvos. 

A nyári szabadságok miatt au-
gusztus 3-tól 28-ig szünetel a ren-
delõintézetben a központi betegre-
gisztráció, ami az átmeneti idõszak-
ban az illetékes szakrendeléseken tör-
ténik. 

Ugyancsak szabadság miatt az
alábbi szakrendelések a megadott
 idõ pontokban NEM vehetõk igénybe: 

Reumatológia: augusztus 25-én
(kedd), 28-án (péntek), szeptember
1-jén (kedd).

Szemészet: augusztus 7-én (pén-
tek), 13-án (csütörtök), 29-én (szom-
bat), szeptember 1-jén (kedd), 2-án
(szerda) és 3-án (csütörtök). Bel-
gyógyászat: augusztus 7-én (péntek).
Kardiológia: augusztus 12-én (szer-
da) és 19-én (szerda). Fül-orr-
gégészet: augusztus 7-én (péntek).
Bõrgyógyászat: augusztus 12–26-
ig. Urológia: 2009. augusztus 10–
19-ig.

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 

VÁLTOZÁSOK
A HELYI EGÉSZSÉGÜGYBEN

A „Szerencs és Környéke
Tûzvédelméért” Alapítvány ku-
ratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2008. évi
adójuk 1%-át a kiemelkedõen
közhasznú alapítványnak aján-
lották fel. Az ebbõl származó
172 890 forintot számlánkon tar-
talékoljuk és egy késõbb terve-
zett technikai fejlesztés során kí-
vánjuk felhasználni.

Dócs Róbert,
a kuratórium elnöke

SZÁZMILLIÁRD FORINT HITELIGÉNY
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Minden, ami lemez!
ÉPÍTKEZÕK, LAKÁSFELÚJÍTÓK!
Rendelje meg a bádogosipari termékeket a gyártótól! 

Szegélyek, párkányok, küszöbök…
Mindenféle lemezbõl (hozottból is): alumínium, 

színes alumínium, horganyzott, Lindab, Stamina, Prefa, Inox, stb. 

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

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. 

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés, 

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromos targonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Tel.: 47/362-300, 20/2424-554

INGYENES
SZEMÉSZ SZAKORVOSI

LÁTÁSVIZSGÁLAT
MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
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Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

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
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767 www.zemplenmag.hu

Honda fûkaszák és fûnyíró gépek 
engedményes áron!

LEMOSÓ PERMETSZEREK, TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

AL-KO FRS-4125 fûkasza 
49 990 Ft helyett: 36 990 Ft 
AL-KO FRS-4535 fûkasza 
59 990 Ft helyett: 44 990 Ft

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. 

� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok
� Üléstakarók
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok elsô és hátsó ülésre is 
� Szemöldökök új Swiftre és Opel Astra F-re
� LED-sorok, helyzetjelzô LED-ek

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔ ÁRÁNAK

CSAK A FELÉT FIZETI!!!
(részletek a boltban)

AUTÓÁPOLÁSI és TISZTÍTÓSZEREK!!!
(Rovaroldó, waxos sampon, polírok, gumiápoló)

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

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

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.

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

Két-, három- és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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

Vasudvar
� Álmennyezetek,

stukkók, rozetták
AKCIÓS ÁRON!!!

� Zártszelvények, szög-, 
kör-, lapos-, négyzet-, 
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok, 
csavarok

� Tapéták, tapétaszegõk, 
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák

� Csúszdák, hinták

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30/336-1290

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
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TÁMOGATÁS ALAPÍTVÁNYOKNAK 
Négy, Észak-Magyarországon  mû -

kö dõ alapítvány munkájához nyújt tá-
mogatást a Szerencsejáték Zrt. Mis-
kolci Területi Igazgatósága.

A civil szervezetek képviselõi júli-
us 7-én vették át az adománylevele-
ket Feldmájer Sándortól, a részvény-
társaság szponzorációs igazgatójától
és Veres István területi igazgatótól. Az
ez alkalommal együttesen odaítélt 1,5
millió forintból 200-600 ezer forint kö-
zötti összeg jutott szaktábor szerve-
zésre, gyermekkórus támogatására, a
35. Nemzetközi Formációs Tánc-
fesztivál megrendezésére és mobil bal-
eset-megelõzési busz költségeire.

A Szerencsejáték Zrt. évente brut-
tó árbevételének egy meghatározott
százalékát adományozásra fordítja. A
cég miskolci igazgatóságán megtar-
tott átadó ünnepségen elhangzott, ez
azért is fontos, mert az emberek lát-
ják,  hogy a szerencsejátékra költött

pénzük egy része jótékony célt szol-
gál. A területi igazgatóság által fel-
használható keretbõl ez alkalommal
a Tanulók Kiemelkedõ Munkájáért
Alapítvány, a Fazekas Oktatási Ala-

pítvány, a Napraforgó Gyermek és If-
júsági Alapítvány, és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közlekedésbiz-
tonsági Alapítvány jutott anyagi se-
gítséghez. 

A támogatottak és az adományozók. A hátsó sorban balra Feldmájer
Sándor, jobbra Veres István. 

TYÚKVÁSÁR!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI AKCIÓT hirdet
a siskai tojótelepen 2009. augusztus 7-tôl 

(szombat, vasárnap is),

AMÍG A KÉSZLET TART, 350 Ft/db áfás áron.
Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 20/669-5762-es telefonszámon lehet.
MEGKÖZELÍTHETÕ:

SZERENCS FELÕL A 37-ES SZÁMÚ FÕÚTON A 15-ÖS KLOMÉTERT JELZÔ TÁBLA UTÁN
BALRA TAKTAHARKÁNY FELÉ.

Balesetveszélyes, kátyús járdák, parkolók felújítása
és 48 férõhelyes urnafal építése Taktaszadán

Taktaszada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉMOP-
2007-3.1.3 „Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés” címû kiírására ÉMOP-3.1.3-
2008-0269 azonosító számú „Településfejlesztés Taktaszadán” címmel, amely 2009. áprilisában
pozitív elbírálásban részesült. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. A teljes beruházás összköltsége több mint 23 millió forint, amelynek 10%-
át Taktaszada Község Önkormányzata önerõbõl finanszírozza, a fennmaradó közel 20,9 millió fo-
rintot az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi.

A fejlesztés célja a településen balesetveszélyes, töredezett, kátyús járdák és az iskola, a te-
metõ, és az orvosi rendelõ szintén rossz állapotú parkolóinak felújítása, továbbá a köztemetõben
24 db egy, és 12 db kétférõhelyes 9,6 m2 területû urnafal építése.

A beruházás a Taktaszada községben a következõ területeket érinti: Zrínyi Miklós út, Jókai utca,
Kossuth Lajos utca, József Attila utca, Arany János utca, Petõfi Sándor utca, Táncsics utca.

A fejlesztéssel érintett terület nagysága összesen 3703,2 m2 , a felújított járdák hossza 2,465 km.
Az építés 2009 júniusában elkezdõdött, a munkálatok várható befejezése és mûszaki átadása:

2009. szeptember.

Bõvebb információ: 

Vajtó János polgármester 
Taktaszada Község Önkormányzata

3921 Taktaszada, Kossuth út 74. Tel.: 47/392-340

AK CIÓ!

Újabb rendkívüli hétvégi akció szerencsi és
tarcali Coop üzleteinkben augusztus 9-ig!
Minna kefir, joghurt 175 g 39 Ft

Egységár: 222,86 Ft/kg
ÁSZ füstölt csemegeszalonna 1 kg, Húscentrum 799 Ft
Premier fokhagymás szelet, 500 g eg., Debreceni Csoport 339 Ft

Egységár: 678 Ft/kg
Rizs „B”, 1 kg, Tuti Pack 239 Ft

Egységár: 239 Ft/kg
Coop narancs szénsavas üdítõ 2,5 l 139 Ft

Egységár: 55,60 Ft/l
Vienetta jégkrém vanília, csokoládé, eper 650 ml 499 Ft

Egységár: 767,69 Ft/l
Zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteinkben:

Sárgadinnye, 1 kg 119 Ft
Augusztus 5–17-ig akciós áron kínáljuk:

Oké túró 500 g 369 Ft
Egységár: 738 Ft/kg

Elõhûtött csirkemellfilé, 1 kg Baromfiudvar Kft.
(elõhûtött baromfit árusító üzleteinkben) 1299 Ft

Keresse a hét minden napján településén a legközelebbi 
UNIÓ COOP Zrt. üzletet, ahol az élelmiszerek választékában

már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!

A Bocskai István Gimnázium és
Szak középiskola 2009 szeptemberében
ismét indítja marketing- és reklám-
ügyintézõ (5234 01 0000 00 00) 
OKJ-s képzését. A képzési idõ: 1 tanév.

Kedves érettségizettek! Vannak olya-
nok közöttetek, akik már frissen, az érett-
ségi bizonyítvánnyal a kezükben je-
lentkeztek kurzusunkra. Õk nyilván már

az elõzõ tanév során tájékozódtak a 13.
évfolyamos képzésünkrõl, és tudatosan
választottak bennünket, hiszen szakmát
szeretnének tanulni. A felsõoktatási in-
tézménybe jelentkezettek pedig már 2
hete ismerik a felvételi ponthatárokat. So-
kan örülnek, ha a kívánt intézménybe
vették fel õket, mások viszont elbi-
zonytalanodtak, ha csak az utolsó he-
lyekre volt elegendõ a pontjuk.

Nekik is üzenünk e lap hasábjain ke-
resztül. Az állhatatos ember ragaszko-
dik az elképzeléséhez, és addig tanul,
amíg felvételt nem nyer. Ezért is ajánl-
juk 13. évfolyamunkat, ahol nemcsak
szakmát szerezhettek, de érettebben át-
gondolhatjátok  jö  võ beli terveiteket. 

Szakképzõ évfolyamunkon nyelv-
oktatás is történik, így lehetõségetek van
nyelvvizsgát szerezni, hogy bõvítsétek
a többletpontjaitok számát. De év vé-
gén ismétlõ érettségi vizsgát is tehet-
tek bizonyos tárgyakból, amivel szin-
tén növelhetitek a pontjaitokat. A tan-
tárgyak között az informatika is szere-
pel, ami nélkül szinte már lehetetlen
boldogulni az egyetemeken. E lehetõ -
ségek mellett azonban nagy hangsúlyt
fektetünk a szakmai tantárgyakra is, hi-
szen a fõ célunk természetesen az, hogy
jó szakember váljék belõletek.

A szakképzõ évfolyamon modul-
rendszerû az oktatás, a tananyagok egy-
másra épülnek, tehát elengedhetetlen
a rendszeres iskolalátogatás. Mivel
képzésünk nappali tagozatos és isko-
larendszerû, így a tanulói jogviszony
elõnyeit is élvezhetitek (családi pótlék,
tankönyvtámogatás, diákigazolvány
stb.), azonban természetesen a vele járó
kötelezettségeknek is eleget kell ten-
netek. 

Jelentkezési korhatár 22. életév. Je-
lentkezés és bõvebb tájékoztatás a
gimnázium titkárságán. (Szerencs, Ondi
út 1. Tel.: 47/362-533/106).

Jelentkezési határidõ: 2009. aug. 20. 
Gazdóf Miklósné

tagozatvezetõ

INGYEN EBÉD
GYEREKEKNEK 

A Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium közel hárommillió forinttal tá-
mogatja 150 szerencsi gyermek nyári
étkeztetését. Elsõsorban a 1–6. évfo-
lyamos általános iskolás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ tanulók jogosultak az ellátás-
ra. Az önkormányzat június 16-tól 11
napon keresztül hideg élelem formá-
jában biztosította a rászoruló kisisko-
lások ebédjét, amelyet a helyi Alap-
szolgáltatási Központ munkatársai osz-
tottak ki a kedvezményezetteknek. Jú-
lius 1. és augusztus 31. között azon-
ban meleg élelemben részesülnek a ne-
bulók. Az ebédet az általános iskola Bo-
lyai épületében mûködõ konyháról
ételhordóban viszik el a jogosultak. Az
ondi és fecskési gyerekeknek a helyi
 idõ sek klubjaiba szállíttatja ki az ételt
az önkormányzat, akik így elkerülhe-
tik a napi beutazást a városközpontba. 

ÉRETTSÉGIZETT TANULÓK FIGYELMÉBE!

„A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az eMagyarország Program ke-
retében valósul meg.”

A NETre Kész 2008 Pályázat keretében az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft.
az Észak-magyarországi régióban 7 településen Roadshow-t szervez.

A Roadshow célja, hogy megismertesse a felnõtt lakosságot a 2003 szeptembere óta
mûködõ Digitális Középiskolával, valamint az internet által a lakosság számára bizto-
sított eszközszolgáltatás lehetõségeivel.

A Roadshow-hoz kapcsolódóan a jelenlévõk 20 órás ingyenes képzésre jelentkez-
hetnek, amelynek tematikája a következõ:

� számítógép felépítése,
� operációs rendszerek, 
� billentyûzet felosztása,
� szövegbevitel, 
� fájlok és könyvtárak, 
� internetes kommunikáció, 
� www.magyarorszag.hu oldal bemutatása, megismerése.

A képzésen résztvevõk a tanulmányaikhoz munkatankönyvet kapnak.
A Roadshow és a képzés helyszíne:

Szerencs 2009.08.17., 16.30
Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola

Szerencs, Ondi u. 1.

Sok szeretettel várjuk a ROADSHOW-N!!!
Érdeklõdni: innocenter@innocenter.hu tel:46/555246

KÍNÁLATUNK: 

� E95 benzin – akció szombatonként -5 Ft/l
� Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)

� Autógáz � Kenôolajok
Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es közötti út mentén)

Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

üzemanyagtöltô 
állomás
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– Szerencsen nyugodt, csendes helyen, a centrumhoz
közel, a Tavasz utcában 110 m2-es családi ház (3
szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba, garázs, mellék-
épület, kis kert) eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Érd.:
20/204-0075, vagy 30/913-5928-as telefonszámon,
vagy a Tavasz u. 1. szám alatt. (13)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m-es, telje-
sen felújított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.:
30/648-5835. (13)
– Szerencsen 3 szobás, családi ház a Pozsonyi út 37.
szám alatt, jó állapotban eladó. Érd.: 20/983-8273,
17 óra után. (13)
– Szerencsi, 3 szobás családi házamat kisebbre, csak
bérlakásra cserélném Szerencsen. Megegyezünk!
Érd.: 30/621-4745, vagy 20/774-8435. (13)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (13)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (13)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, százé-
ves ház közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió
forintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 tele-
fonszámon Szerencsen. (13)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (13)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, író-
asztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (13)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó, kis csa-
ládi házat beszámítok. Érd.: 30/368-2523. (13-14)
– Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses
társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838. (13-14)
– Budapesti kertvárosban, az Újhegy lakótelepen há-
romszobás, erkélyes, 68 m2-es lakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 9,3 M Ft. Érd.:
20/219-0199. (13-14)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (13-14)
– Szerencs Fecskés városrészében háromszobás, össz-
komfortos, 200 m2-es, eltolt szintes, kertes családi
ház eladó. Érd.: 30/299-5334. (13-14)
– Szerencsen a Petrikovics utcában kétszintes családi
ház kedvezõ áron sürgõsen eladó. Érd.: 30/576-
7798. (13-14)
– Taktaszadán, a Fõ utcán 2 szoba, összkomfortos
családi ház nagy kerttel eladó. Érd.: 30/324-7583.
(13-14)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás, (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (13-
14)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (13)
– Szerencs, Lipták út 8. szám alatti, 120 m2-es, össz-
komfortos, négyszobás, gázfûtéses, kertes, családi
ház 1059 m2 területen eladó. Érd.: 20/464-2773.
(13)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotó-
val jelentetjük meg az el adás ra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épüle te -
ket. Ennek költsége hozott fény kép
esetén alkalmanként 500 Ft,
 amennyiben a fotót munkatársunk
készíti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük meg
hirdetését, ami az internetes honla-
punkra is ilyen formában felkerül. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

EMLÉKEZÉS

„Pihen jóságos szeretõ szíved,
a szerénységed, a szépséged,

drága dolgos két kezed, megtört tested.
De tudom, hogy összetört lelked nem pihen,

mert õrangyalként õrzöd álmunkat szüntelen.”
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

BÉRES LÁSZLÓNÉ 
(Tupika)

10 évvel ezelõtt itt hagyott minket.

Szülei, gyermekei és családja

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.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. augusztus 21-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

augusztus 28., szeptember 11.

500 forint

�

�

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 9,2 M Ft.
Érd.: 70/618-1054. (3)

– Hálószobabútor, konyhabútor, kombinált szekrény,
kárpitos garnitúra, asztal, szék eladó. Érd.: 30/486-
5534. (13)

VEGYES
– Acélkonténer eladó (raktározás, garázs céljára).
Mérete: 2,4 x 2,6 x 6 méter. Érd.: 70/330-4789. (13-
14)
– Borospince, 1 db parkettás ajtó tok nélkül, 1 db üst-
ház üsttel, 2 x 1 m nagykonyhai asztal eladó.

KIADÓ
– Azonnali beköltözéssel Budapesten, a XIV. kerület-
ben, 46 m2-es, felújított lakás kiadó. Tömegközleke-
déssel is jól megközelíthetõ. Érd.: 30/938-7385.
(13-14)
– Budapesten a VIII. kerületben, a Vajda Péter úton
38 m2-es, gázfûtéses lakás kiadó. Érd.: 30/218-5075.
(13-14)
– Miskolc központjában üresen álló garzon hosszabb
távra kiadó. Érd.: 30/490-1756. (13-14)

VÁLLAL
– Munkát vállalok. Irányár: 5000 Ft. Érd.: Göndör At-
tila, 20/548-2658.
– Kútfúrást és homlokzatszigetelést vállalok. (13)
– Szerencsi pedagógus magyar nyelv- és irodalom
tantárgyból pótvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal. Érd.: 70/644-4399. (13)
– Pedagógiai háttérrel rendelkezõ diáklány gyer-
mekfelügyeletet, korrepetálást (angolból is) vállal.
Idõsek gondozása, takarítás is érdekel. Érd.: 20/289-
30-30. (13)
– Otthon végezhetõ munkát vállalnék délutánonként
(vasalás, gyermekfelügyelet, kézimunkázás, gobeli-
nezés). Érd.: 30/433-5558. (13)

TANULJ JÓ SZAKMÁT!
A Bocskai István Gimnázium

2009 szeptemberében ismét indítja a
marketing- és reklámügyintézõ

OKJ-s szakképesítését.
A képzés 1 éves, iskolarendszerû. A nappali tagozatos oktatás
tanulói jogviszonnyal jár (diákigazolvány, családi pótlék stb.),

viszont a vele járó kötelezettségeknek is eleget kell tenni.

Jelentkezési korhatár: 22. életév.

Információ a gimnázium titkárságán (Szerencs, Ondi út 1.
Tel.: 47/362-533, 106-os mellék) szerdai napokon kérhetõ. 

További információkért hívja a 47/352-026 vagy a 30/239-7000
telefonszámot, illetve látogasson el iskolánk honlapjára: www.tfg.hu

Eng.sz.: R-1787/1998

EGY SZÉP NYÁRI EMLÉK
ZAKOPANE + TUTAJOZÁS. Idôpont: 2009. augusztus 22.

Utazás: autóbusszal Szerencsrôl. Útvonal: Szerencs – Zakopane – 
Nedeci vár – Lesnica – Szerencs.

Program: � indulás Szerencsrôl a kora reggeli órákban 
a Zemplén Tourist elôl

� érkezés Zakopanéba, belvárosi séta idegenvezetôvel
� vásárlás a híres zakopanei piacon

� továbbutazás a nedeci várhoz, rövid séta
� tutajozás a Dunajecen � vacsora (gorál népi menüvel)

� hazautazás az esti órákban
Részvételi díj: 5900 Ft/fô

amely tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza az ebéd (9 EUR/fô), tutajozás (7 EUR/fô) 

és a biztosítás árát (350 Ft/fô).

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu



Vízszintes 
1. Az elsõ idézet. 13. Konyhai alap-

anyag. 14. Közgazdasági fogalom. 15.
Étkezés. 16. Neves. 17. Arab hang-
zói! 18. Összeadás szava. 19. Becé-
zett fizetés. 20. Ráadásul! 22. Baj-
nokok Ligája röviden. 23. Nem rossz.
24. Angolna angolul (EEL)! 26. Sha-
kespeare királya. 28. Elcsavargás. 31.
T. J. V. 32. Rádium. 33. Német ma-
gazin. 34. Brazil focista. 37. Kozme-
tikai cég. 39. Tyúk jelzõje lehet. 40.
... Grey, reggeli tea. 43. Szalonnát fõz,
puhít. 44. Zenedarab! 45. Kilog-
ramm. 46. Túloldalra vet. 48. Sze-
mélyéhez. 50. Focisták rúgják. 51. Te-
lepülés Pest megyében. 52. Üresen
súg! 53. Kiejtett S! 54. Cselekvést ki-

fejezõ szó. 56. Nemzetközi Vívó
Szövetség. 57. Kiütés bokszban. 58.
NDK párja volt. 60. Tejútrendszer.

Függõleges 
2. Rövid elbeszélés. 3. Nem kell

több! 4. Vegyjele: Fe. 5. Tejben van!
6. Értékeket tárolnak benne. 7. ... L.
Jackson, amerikai színész. 8. Ameri-
ka része! 9. Északi férfinév. 10. Innen!
11. Gála hangzói! 12. Lábán megy.
15. A második idézet. 16. Római
kettõ. 19. Pánikszerû félelem. 21. Le-
vágja a szôlô lombját. 23. Bibliai alak.
25. Angol mértékegység. 27. Nyílá-
száró. 29. Jég teszi melegben. 30. Ere-
deti szett! 35. Talajmenti növényzet.
36. Vér folyik benne. 38. Visszafelé:

bán! 41. Andre ..., te-
niszezõ. 42. Becézett
láda. 47. Csoporthoz
tartozik. 48. Síelési
technika. 49. Ver-
senylovas. 51. Euró-
pai autómárka. 55.
Tíz logaritmusa. 56.
Keverve FEL! 57.
Apró. 59. Cink. 61. ..-
Aegon, biztosító. 62.
Thaiföld és Gabon
nemzetközi jelei. 63.
Ezüst.

A június 26-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: „Van
olyan zebra, aki a
rács mögé is beáll,
hogy fehér lónak lás-
sák.”

A helyes megfej-
tést beküldõk közül a
szerencsések jutal-
ma: 2000 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Za-
vodnyik Virág, Sze-
rencs-Ond, Kossuth
u. 5., 1500 Ft-os vásárlási utalvány:
Paksi István, Szerencs, Lipták út 24.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Kutas
Gáborné, Szerencs, Széchenyi út
24. A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 30/891-8038-as te-
lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek

a nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) augusztus 11–19. között vehe-
tik át. Az augusztus 7-ei keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: augusztus 19. Megfejtésü-
ket 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
2009. augusztus 7.

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: Szegedi Adrienn

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 Nonprofit Kft.

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

FÔ AZ EGÉSZSÉG

10 ÉV KÖNYVBE FOGLALVA

A szomszéddal folytatott albérletes
háború, a dobos szökése a karantén-
ból, Danii Minogue kikosarazása, a fel-
oszlás veszélye és minden, ami az el-
múlt tíz évben történt a Zanzibar ze-
nekarral, most könyv formájában je-
lenik meg. Az Igazi nevünk címû kö-
tet mellett a ceglédi jubileumi koncertet
CD-n és DVD-n is kiadja a zenekar.
Mindezek exkluzív díszdobozban is
napvilágot láttak, amelyben az összes
klip is megtalálható DVD formátum-
ban. – A maximális végeredmény ér-
dekében csúsztattuk néhány hetet a
megjelenést – mondta Sidlovics Gábor,
a Zanzibar gitárosa. – Így jutott idõnk
további utómunkálatokra, és elége-
dettek vagyunk a végeredménnyel. A
díszdobozban megtalálható DVD-n
és CD-is 100 percben a ceglédi jubi-

leumi koncertünk. Lényegében egy élõ
best of anyag készült el, de hallható
rajta néhány régi nóta is. Az extrában
látható velünk és jó néhány rajongó-
val felvett interjú, illetve a koncertek
elõtti készülõdés pillanatai. Az új kli-
pünk a Las Vegas dalhoz is itt lett fel-
véve. A díszdobozban megtalálható egy
exkluzív stage pass, valamint a Zanzi-
bar összes klipje, vagyis 14, sõt, a Nem
vagyok tökéletes, a Nem szeretsz és az
Új napra ébredsz dalok kisfilmjének B
verziói is. S ha már jubileum, ideje volt
egy könyvvel is elõrukkolnia a Zanzi-
barnak. – Igazi nevünk lett a címe, és
az együttes két olyan jó barátja írta, akik
már a kezdetektõl velünk vannak – árul-
ta el Sidi. – Nem biográfia, hanem egy
olvasmányos sztori. Áll egy elbeszélõ
részbõl, a könyv második felében pe-
dig a zenekar tagjaival készített mély -
interjúkat találja az olvasó. Benne van,
hogy hogyan éltük meg a 10 évet eb-
ben a szakmában, a krízisek és az öröm
pillanatai egyaránt. Jó néhány kemény
történet, az albérletes sztorik többször
is kifosztottak minket, amikor Doni
meglépett ’99 szilveszterén a kalocsai
laktanyából, vagy Danii Minogue cser-
benhagyása. Nem beszélve arról, hogy
2007-ben a feloszlás szélére került a
zenekar, majd talpra álltunk. Olyan régi
fotókkal is illusztráltuk a kötetet, me-

lyek a pendrive-on sincsenek rajta –
emelte ki Sidlovics Gábor. További in-
formáció: www.zanzibar.hu

ROCKZENEKAROK PÁRBAJA 

Harmadik alkalommal rendezett ver-
senyt fiatal amatõr rockzenekaroknak
a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár. A július 4-én, a Rákóczi-vár udvarán
megtartott Rockpárbajon nyolc együt-
tes lépett színpadra. 

A bemutatkozó bandák Szerencsrõl
és környékérõl jelentkeztek a meg-
mérettetésre, ahol idén elsõ alkalom-
mal salgótarjáni formáció is szerepelt.
Az együttesek többségében saját szer-
zeményeket adtak elõ, de alkalman-
ként a rock történetének klasszikusai
is felcsendültek a színpadon. A ze-
nekarok teljesítményét Spirkó Károly
elnökletével háromtagú zsûri értékel-
te. Bemutatta tudását többek között a
mádi Spirit Blue, a vámosújfalui Pont,
a bekecsi After Effect, a szerencsi Kil-
ler Surprise, a Joint és az Echonald.
Az idei Rockpárbajt a helybéli Killer
Surprise nyerte meg a salgótarjáni Pri-
mary Stroke és a szerencsi Echonald
elõtt. A zsûri elnökének különdíját a
Joint kapta. Este nyolc órakor befe-
jezõdõ versenyt követõen a Mobil-
mánia újabb állomásaként Zeffer And-
rás és a Rock Band szórakoztatta a kö-
zönséget. 

A LATIN BEST OF
Ricky Martin minden idõk egyik leg-

nagyobb latin zenei sztárja.  Egyedül -

álló ritmusérzéke, szenvedélyes  elõ -
adásmódja és természetes karizmája
igazi nemzetközi szupersztárt faragott
be lõle, feszes bõrnadrágja és sármos
megjelenése pedig nõk millióit ejtet-
te rabul. Eddigi karrierje során több
mint 60 millió albumot adott el, és
rekordokat döntõ, teltházas koncer-
teket adott már világszerte.  Elkészült
Ricky új válogatásalbuma, amely az
eddigi 17 éves pályafutását hivatott
áttekinteni. Ki ne emlékezne a  Maríá -
ra, a La Copa De La Vidára, melyre
1998-ban az egész világ együtt tán-
colt a foci vb alatt, a Livin’ La Vida
Locára, a Christina Aguilerával éne-
kelt Nobody Wants To Be Lonelyra,
vagy legutóbbi nagy slágerére, az I
Don’t Care-re. Az albumon néhány
igazi csemege is található, mint pél-
dául Laura Branigan „Self-Control”
címû dalának spanyol feldolgozása,
a La Bomba címû dal remix változa-
ta és a Tu Recuerdo címû élõ,  un -
plugged felvétel. Az új lemez DVD-
vel kiegészített de luxe változatban is
elérhetõ, melyre 17 emlékezetes vi-
deoklip is felkerült. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Vándorszél. A helyes választ be-
küldõk közül Bekényi Eleonóra, Sze-
rencs, Pozsonyi út 34. szám alatti ol-
vasónk 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 70/505-9721-es tele-
fonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A nyere-
mények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben átvehetõk. Játékunk követ-
kezô kérdése: Hány éves jubileumát
ünnepli a Zanzibár idén? A válaszo-
kat postai borítékban, vagy  levelezõ -
lapon juttassák el szerkesztõségünk
címére és arra írják rá: ZENE -
ALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

ÚTJELZÔ 2009.

Az idén tizennyolcadik alkalommal várja a mûvészetek kedvelõit a
Zempléni Fesztivál. A rangos kulturális programsorozat részeként au-
gusztus 9-én 19 órától a Zemplén Dixieland, Blues és Jazz Napok ke-
retében a Hot Jazz Band lép fel a Rákóczi-vár udvarán. 

Augusztus 16-án 18 órától egyházzenei koncert helyszíne lesz a gö-
rög katolikus templom. A fellépõ Szent Efrém Férfikar Magyarország
egyetlen professzionális bizánci zenei együttese. A fesztivál teljes prog-
ramja a www.zemplenfestival.hu honlapon olvasható. 

A ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
SZERENCSI PROGRAMJAI



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Szellemi és fizikai energiája

bõséges, gyorsan és eredménye-
sen végzi a munkáját. Rohamtem-
póban halad a célja felé, leelõzve
ezzel mindent és mindenkit. A stí-

lusa azonban nem túl megnyerõ, inkább visel-
kedjen diplomatikusan. Ha energiáját helyes
mederbe tereli, akár jó is származhat belõle. Va-
lami belsõ feszültség arra készteti, hogy rendet
kell csinálni maga körül, igyekszik kidobálni min-
dent, ami a múlthoz köti. Úgy érzi, mai életében
már nincs helye a régi dolgoknak, öreg tárgyak-
nak, de még a régi barátoknak sem, mert csak
akadályozzák a szárnyalásban. Azért bánjon csín-
ján a szelektálással, nehogy az értékes kapcsola-
tokat is számûzze életébõl. Anyagi helyzete
érezhetõen javul, és örömmel tölti el, hogy a
fõnökei izgalmas, új feladattal bízzák meg. 

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A hó elején érdemes ismét óva-

tosabbnak lennie. Az események
összekavarodnak, s nem ritkán vá-
ratlan fordulatot vesznek. Amíg
nem válik teljesen világossá min-

den, csak figyelje az eseményeket és sodródjon
az árral. Ha beleszól a dolgokba, könnyen lehet,
hogy valakit nagyon megbánt. Amint lecsillapod-
tak a kedélyek, újra átveheti az irányítást anélkül,
hogy bárki is sérülne. Az idõszak végén már új
távlatok nyílnak a tervei és a kapcsolatai elõtt, és
lesz annyi energiája is, hogy az elképzelései sze-
rint történjenek az események. Az idõszak elején
egyre kevesebbet foglalkozik a munkával, hogy
minél többet lehessen a kedvesével. Eddig talán
nem tûnt fel, hogy egyik kollégája nagyon vonzó-
dik önhöz, de a héten ki is böki szándékát. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Heves érzelmekkel, féltékeny-

séggel kezdõdik ez az idõszak. Ön
is jócskán közrejátszik abban, ha
a párja egyre távolabb kerül öntõl.
Mostanában már a puszta megje-

lenésével is felkelti a másik nem érdeklõdését, és
ez legyezgeti a hiúságát. Ha ezeket az energiákat
át tudja csoportosítani, idilli és harmonikus kap-
csolat lehetõsége áll fenn. Ha nem tud változtatni,
könnyen lehet, hogy szakítás lesz a vége. A rövi-
desen bekövetkezõ átalakulások átmenetileg ér-
telmetlenné teszik ügyei intézését. Ebben a
hónapban várható egy hosszabb utazás is, ami jót
fog tenni, hiszen elege van a folyamatos intézke-
désbõl, pihenésre vágyik. Azt várják öntõl, hogy
váltsa be az ígéretét. Ha elfelejti, hosszú idõre el-
veszti fõnöke bizalmát.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Érzelmi életében kisebb fe-

szültségek jelentkezhetnek, de ha
nem veszi fel a kesztyût, amilyen
gyorsan jött a vihar, olyan gyorsan
el is vonul. Foglalkozzon többet a

külsejével, sportoljon, járjon el masszázsra, sza-
unázni. Jót fog tenni, ha kiiktatja a mérgeket a
szervezetébõl. Most bármilyen eszközt bevethet
annak érdekében, hogy vonzóvá tegye a külsejét.
Egy váratlan esemény vagy feladat révén a figye-
lem középpontjába kerül. Titkon abban remény-
kedik, hogy magasabb pozícióba juthat. Azért ezt
ne nagyon erõltesse. Most úgy látja, hogy a veze-
tõi székben a maga ura lehetne. Téved. Akkor
nemcsak önmagáért, de a többiekért is felelnie
kell. Olyan feladatot kap, amit egyedül képtelen
megoldani, viszont kínosan érinti, hogy épp azzal
kell együttmûködnie, akit nemrég szapult a háta
mögött.

Oroszlán (VII. 23. –VIII. 23.)
Érzelmi élete kiegyensúlyozott,

szexuális energiája bõséges, és az
utóbbi idõk zavaró eseményei sem
módosítottak ezen. Újra visszatér
lelkébe a béke és a harmónia. Arra

törekszik, hogy mindent a lehetõ legmélyebben
éljen meg. Koncentráljon önmagára! Kikapcsoló-
dásra vágyik a kedvesével, aki partnere is ebben.
Kiránduljanak, utazzanak – a lényeg a feltöltõdés,
hogy újult erõvel folytathassa tovább a minden-
napjait. Ha valaki, hát az Oroszlán igazán tudja,
hogy a szerencse forgandó. Hiszen ezerszer pró-
bára tette már, sze ren csejátékokban, sportban, de
az üzleti életben is Fortuna kegyeit keresi, és álta-
lában azt tapasztalta, hogy meg tudja nyerni ma-
gának. Így lesz most is, még akkor is, ha látszólag
minden kilátástalan a munka terén.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Bár nem tudja, hogy miért, de

mostanában nincs kibékülve ön-
magával, és ezt az elégedetlensé-
get partnerén próbálja levezetni. A
párja nem viseli el, hogy becs-

mérli önmagát, s ez gyakran konfliktusokhoz
vezet kettejük között. Ha nem akarja elveszíteni
õt, próbáljon meg lehiggadni, és legyen vele sok-
kal kedvesebb. Feltehetõen sokan nézik rossz
szemmel, hogy sikeresen halad célja felé, de ha
nem élezi a hangulatot, nem fognak ártani ellen-
felei. Csak annyit vállaljon, amennyit nyugodt
tempóban, határidõre el tud végezni. Az önkife-
jezés új eszközeit keresi, és lehet, hogy ez azzal
is együtt jár, hogy szakít a múlttal és mindazzal a
szokásrenddel, ami pedig már-már megcsontoso-
dott a zsigereiben.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
A munkájában most nagy sike-

rekre tehet szert, ami annak is kö-
szönhetõ, hogy szervezetten és
hatékonyan dolgozik. Ez most a
legszerencsésebb és legnyugod-

tabb területe az életének. Mostanában mind több-
ször fordul meg a fejében, hogy változtatni
kellene. Úgy érzi: új partner oldalán sokkal oko-
sabban tudna élni. Vagy legalábbis egy kis kaland
sokat színesíthetne a házasságán is. Mert válni na-
gyon nem szeretne. A szakítás és az ebbõl fakadó
veszteség viszont akkor is bekövetkezik életében,
ha nem a partnerétõl köszön el. Most mindenki
gyanakvó, nem árt, ha kicsit vár, és utána hoz
végsõ döntést. Ha új munkát vállal, akkor a régi
kollégáktól kell búcsút vennie. És csak most döb-
ben rá, hogy mennyire jól érezte magát a régi he-
lyén.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Az események most túl gyorsan

peregnek, hosszabb idõre lenne
szüksége ahhoz, hogy szükségle-
teinek helyes megítélésében biztos
lehessen, ezért ne is próbálkozzon

megérteni, mi miért történik. Energiája viszont az
elsõ napoktól kezdve rengeteg, és mivel életének
minden területén szenvedélyes, birtoklási vágya
sem ismer határokat. Tombol Önben a bizonyí-
tási vágy. Szinte szusszanásnyi ideje nincs, annyi
mindent vállal magára. Voltaképpen élvezi, hogy
kipróbálhatja, mennyit bír teljesíteni, másokhoz
képest. Önmaga is meglepõdik, milyen könnyen
sikerül levennie a lábáról azokat, akiket kiszemelt
magának. Kisebb-nagyobb féltékenységi rohamok
tépázhatják meg az eddig kiegyensúlyozott és
harmonikus kapcsolatát.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Jönnek a bonyodalmak! Sajnos,

az élete minden területén jelent-
keznek a munkától a párkapcsola-
tig. Konfliktusok, esetleg etikátlan
üzleti praktikák nehezíthetik a

pénzügyeit. Érzelmi kapcsolatában is átalakulásra
számíthat. Titokban szövõdõ szerelmére fény de-
rülhet, de mesterien próbálja párjára hárítani a fe-
lelõsséget, ha kitudódik, és számonkérésre kerül
sor. A kulcsszó az õszinteség, ha nem hazudoz-
nak egymásnak, és mindent megbeszélnek,
semmi sincs veszve. Ellenkezõ esetben akár már
borítékolhatják is, hogy nem húzzák ki együtt az
idõszak végéig. Nehéz döntést kell meghoznia.
Várja meg vele az idõszak végét, amikor már
ismét egyértelmûvé válik minden. Örömmel ta-
pasztalhatja, hogy a szokásosnál könnyebben bol-
dogul az emberekkel.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Nincs minden rendben a kör-

nyezetében, s ezt tetézi a harcias-
sága és az örökös irányítási vágya.
Még azzal is összeveszhet egy
perc alatt, akivel eddig a legna-

gyobb volt a harmónia. Ne legyen görcsös, ne
erõltessen olyasmit, ami magától nem megy. A
megfontolt cselekvés, a végiggondolt tervek vihe-
tik elõbbre a következõ idõszakban. Legyen egy
kicsit türelmesebb, a mostanihoz hasonló válsá-
gok mindig megoldódnak maguktól. Lehet, hogy
néhány barátjával végleg megszakítja a kapcsola-
tot, viszont akik most megmaradnak, azokra a
legkritikusabb idõben is bátran számíthat. Köny-
nyen keveredhet pletykába, ártatlanul. Aztán ma-
gyarázkodhat a kedvesének, aki persze inkább a
szóbeszédnek hisz.

Vízöntõ (I. 21.–II. 19.)
Robbanékony a hangulata, most

még az élõ fába is belekötne. Vé-
nusz, a szerelem és a pénz bolygója
ismét felfordulást okoz az életében,
ha nem sikerül még idõben helyes

mederbe terelni a váratlanul érkezõ energiákat.
Semmiképpen ne vegyen fel kölcsönt, még egy mi-
nimális összeget sem! Könnyen csõbe húzhatják
úgy, hogy észre sem veszi. A szerelemben is kisebb-
nagyobb zûrök várhatók, mert nem tudja féken tar-
tani az energiáját. Az is lehet, hogy közös döntéssel
elválnak az útjaik egymástól, de máris új szerelem
felé kacsintgat. Sajnos, nem a legmegfelelõbb em-
bert szemelte ki, megeshet, hogy csúnyán meg-
bánja a történteket. Ha külföldi ösztöndíj vagy
munkalehetõség adódik, pályázza meg. Egyelõre
nincs mód különmunkák vállalására sem.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Nagy félreértések vannak a

párja és Ön között. Ne legyen fél-
tékeny, és ne is tegye azzá a part-
nerét. Ezek a dolgok tisztázódnak,
de az egymásnak okozott lelki sé-

rülés megmarad. Bár kellemetlen hírrel kezdõdik
ez az idõszak, a folytatás annál sikeresebbnek
ígérkezik. Nem vezet jóra, ha már az elején arra
gondol: ez úgysem fog sikerülni. De bármi sike-
rülhet, fõleg, mert a Jupiter most olyan segítõkkel
ajándékozza meg, akik a háttérbõl segítik lépteit.
Teljesülhet kívánsága, megszerezheti, amire vá-
gyik, és túladhat azon, amitõl már régen szeretne
megszabadulni. Aligha éri meglepetésként, hogy
az elkövetkezõ napok elõtérbe állítják az ottho-
nával, ingatlanával kapcsolatos gondjait, de rájön
a megoldás nyitjára. Jó lenne, ha túltenné magát
végre egy régi csalódáson.
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SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

A napokban Kecskés Ádám után
újabb két szerencsi labdarúgó ka-
pott lehetõséget arra, hogy a bizo-
nyítsa tehetségét a német labdarú-
gó-bajnokságban. Augusztus elejétõl
Szegedi Zsolt és Kiss Dávid az
ötödosztályú VfB IMO Merseburg
színeiben rúgja a bõrt.

A két húszéves fiatal sportpálya-
futása elõször a szerencsi Rákóczi
iskola 7. osztályában kapcsolódott
össze, ahol mindketten tagjai voltak
a Kulcsár Sándor testnevelõ által ve-
zetett labdarúgócsapatnak. Zsolt ek-
kor már hosszú évek óta a mester keze
alatt formálódott, míg a másik fiú Me-
gyaszón gyakorolt szorgalmasan. Dá-
vid a következõ évet már az NB II-es

Bõcs U15-ös gárdájánál folytatta,
majd Debrecenbe került. Zsolt pedig
sok más tehetséges ifjú szerencsi lab-
darúgóhoz hasonlóan szintén a Her-
nád-parti város csapatát erõsítette. A
napokban jutott el hozzájuk a hír,
hogy egy ötödosztályú német klub já-

tékosokat keres és Tóth László
bõcsi edzõnek köszönhetõen öt tár-
sukkal együtt július 15–19. között
már edzéseken és mérkõzésen vet-
tek részt Merseburgban, ahol a ta-
lálkozón Zsolt gólt is szerzett. Né-
hány nap múlva érkezett a hír:
ugyan odakint mind az ötüknek
szerzõdést ajánlottak, de csak  kettõ -
jükre tartanak igényt. Az egy évre
szóló megállapodás tisztes fize-
tést, munkalehetõséget és szállást

tartalmaz. A hétvégi meccsek mellett
heti négy edzésen kell részt venniük.
A lehetõség nagy, hiszen a csapat el-
nöke egy II. osztályú német együttes
fõszponzora, így a szerencsi fiatalok
elõtt nyitott az út a magasabb osz-
tályba.

Az SZVSE szakosztályának spor-
tolói az iskolai vakáció ideje alatt is
folytatták az edzéseket, majd ver-
sennyel zárták a szezont.

A június 15-én kezdõdõ napközis
táborban huszonhárom 6–12 éves fi-
atal vett részt. A hét napon át tartó
program során délelõttönként Farmosi
István és Hölcz Péter tartott úszóed-
zéseket, délutánonként pedig a ké-
zilabda- és kosárlabda-szakosztá -
lyok edzõi másfél órás tréningeket ve-
zettek. Szombaton a táborozók és
szüleik Tokajba látogattak, ahol ke-
nutúrán vettek részt a Bodrogon. A
napi kétszeri étkezést a középiskolai
kollégium biztosította. Újabb egy
hét edzés után, június utolsó szom-
batján szikszói úszóversenyen sze-
repelt a szerencsi úszók. Az öt sport-
egyesület színeiben induló nyolcvan
versenyzõ között Farmosi Imre ta-
nítványai 17 arany-, 11 ezüst-, és 7

bronzérmet szereztek. Ezzel a telje-
sítménnyel a magát huszonkét fiatallal
képviseltetõ szerencsi úszószakosz-
tály a miskolci Club-Laguna után a
második legeredményesebb egyesü-
let lett a népes mezõnyû versenyen. 

A viadalt követõen az úszók hat
hét szünidõt kaptak, majd augusz-
tus elején újra kezdték a felkészülést
az õszi versenyekre, melynek kere-
tében augusztus 13–19. között Haj-
dúnánáson is edzõtáboroznak.

TENISZSIKEREK

Újabb, fényesen csillogó éremmel
gazdagodott a közelmúltban a városi
sportegyesület tenisz szakosztálya. A
június elsõ hétvégéjén megrendezett
Eger Kupán a tizenhat éves korcso-
portban Takács Márk a második he-
lyen végzett a nyolc résztvevõt fel-
vonultató mezõnyben. A szerencsi fi-
atal július 11–13-án a Budapesten
megtartott Folyondár Kupán ugyan-
ebben a korcsoportban a dobogó har-
madik fokára állt fel. 

BAJNOKSÁGRA KÉSZÜLVE 
Július második hetétõl megkezd-

te a 2009/2010-es bajnoki idényre
készülést Szerencs Város Sport-
egyesületének labdarúgó-szakosz-
tálya. A heti kétszeri edzéseket át-
lagosan több mint húsz játékos lá-
togatja. A tréningeket Tóth István és
Lukács Bertalan vezeti. A felnõtt ke-
retbõl Mádra igazolt Vaszily Zsolt,
míg Prügyrõl Ladinszki Levente,
Boncsér László és Erdei Zoltán, Mo-
nokról pedig a hálóõr Tóth Péter er-
õsíti a csapatot. Az ifibõl várható-
an Sipos Zoltán, Takács Máté, Ki-
rály Gábor és Kalup Roland is sze-
rephez jut a felnõttek között. Az
utánpótlás-csapatból budapesti ta-

nulmányai miatt kimarad Radó Gá-
bor. Érkezett Prügyrõl Tóth Roland,
Tállyáról Sinka Dávid, Mádról Pak-
si Péter, a Zemplén FC-bõl Nagy
László, új igazoltként a szerencsi Ba-
rócsi Balázs és a taktaharkányi Tol-
di Csaba. 

Az elmúlt idõszakban itthon és ide-
genben a megyei II. osztályba jutott
Mezõzombor együtteseivel játszot-
tak barátságos elõkészületi mérk-
õzéseket a szerencsi gárdák. A fel-
nõttek mindkét találkozón 4–2-es
gyõzelmet arattak, míg az ifik az itt-
hon elért 6–3 után idegenben 5–5-
ös döntetlent értek el.

SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN 
A várakozásnak

megfelelõen telje-
sítettek a szerencsi
fiatalok a július 18-
án, Kazincbarci-
kán megrendezett
XV. Opel Barcika
Kupán. Fekete

László és Fekete Diána tanítványai
a nemzetközi mezõnyû viadalon öt
arany, három ezüst és ugyanennyi
bronzérmet szereztek. 

Az elért eredményt tovább fénye-
síti, hogy az SZVSE súlyemelõ szak-
osztálya a versenyzõk nyári elfog-

laltsága és betegség miatt nem tudott
teljes létszámmal kiállni. A gyõzte-
sek közül kiemelkedõen szerepelt
Czibik Tamás (fotónkon), aki ser-
dülõként hat kilogrammal túlteljesí-
tette a felnõtt országos bajnokságon
való részvételre feljogosító nevezé-
si szintet. Fekete Diána a közel-
múltban újra elkezdte az edzés-
munkát, így már nõi versenyzõ is
képviseli a szerencsi súlyemelõ -
sportot. 

Eredmények: Fiú korcsoport, 56
kg: I. Motkó Dániel (78 pont). 69
kg: I. Bárány Gergõ (79 pont). Ser-
dülõ korcsoport: 45 kg: II. Zsebesi
Bálint (112 kg), 50 kg: III. Runda Ta-
más (75 kg). 62 kg: III. Molnár Pé-
ter (125 kg), 85 kg: I. Krisztián Ben-
ce (130 kg), II. Hallgató Ákos (130
kg). +85 kg: I. Czibik Tamás (217
kg). III. Sztankovics József (82 kg).
Ifjúsági korcsoport, + 94 kg: II. Du-
dás Balázs (185 kg). Felnõtt kor-
csoport, + 75 kg: I. Fekete Diána
(115 kg). 

Minden versenyzõ a tõle elvárt tel-
jesítményt hozta, sokan javítottak
egyéni legjobbjukon, így a szak-
osztály nagy esélyekkel készül az
októberi utánpótlás országos baj-
nokságra, ahol több pontszerzõ hely
mellett számos dobogós helyezés
megszerzésére van esély. 

SZERENCSI FUTBALLISTÁK NÉMETORSZÁGBAN

Kiss Dávid és Szegedi Zsolt.

AZ ÚSZÓK NYÁRON IS TRÉNINGEZNEK 

A tábor résztvevôi az edzôkkel. 



PARKOLNI, DE OKOSAN!

A városban jó ütemben halad a sze-
rencsi Zrínyi és Széchenyi utak, va-
lamint a Hunyadi köz felújítása. Mi-
után végleg elkészül a járdák és az út-
padkák aszfaltozása, a parkolás meg-
oldásának kérdésén is érdemes el-
gondolkodni. Elsõ és talán legfonto-
sabb feladat lenne az útburkolati je-
lek felfestése, amelyek a parkolás
rendjét is meghatároznák az említett
területeken. Az utcák egyirányúak, a
gyógyszertár mögötti területet is asz-
faltozták, a szabályozással pedig sok-
kal több gépjármûnek jutna hely.

ÚJABB SZOBOR KÉSZÜL 

A Késmárk utca és a Széchenyi út
találkozásánál évek óta gondot jelent
a kis tér karbantartása. Heves János al-
polgármester az önkormányzat feb-
ruári ülésén jelentette be, hogy kép-
viselõi felajánlásából idén új köztéri
alkotással, egy Széchenyi-szoborral
gyarapodik a település. A tér kialakí-
tását az elmúlt hetekben kezdte meg
a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. A tervek szerint a park kockakõ-
burkolatot kap és várhatóan augusz-
tus végére elkészülnek a munkával.
A Széchenyi Istvánt ábrázoló bronz
mellszobrot Ekker Róbert készíti. Az
emlékmû felavatását szeptember 21-
ére, a magyar fõúr születésnapjának
évfordulójára tervezik.

BURJÁNZIK A GAZ
Lapunk korábbi számában foglal-

koztunk a város határában épített áru-
házak környékével, az átadás elõtt ki-

ültetett sárguló dísznövényekkel, gaz-
dátlannak tûnõ területekkel. Öröm,
hogy a Lidl üzlet körül rendezett a te-
rületet, rendszeres a fûnyírás és lo-
csolás, valóban szép látványt nyújt a
bevásároló embereknek. Így még job-
ban látszik a különbség, hogy a mel-
lette lévõ ingatlanon viszont burján-
zik a gaz. A rendszeres kaszálás talán
segíthetne a problémát megoldani.

LOCSOLNI KELL
A VIRÁGOKAT

A nyári idõszakban
kora reggel és késõ
este jelennek meg a
Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. mun-
katársai, amint locsol-
ják a közterületre ki-
ültetett növényeket. 

Vaszily Miklós, a
cég mûszaki vezetõje
kérdésünkre válaszol-
va megerõsítette, hogy
a hetek óta tartó nagy
melegben valóban
több locsolásra van szükség. A ma-
gas hõmérsékletben a növények pá-
rologtatással védekeznek, az elvesz-
tett folyadékot pótolni kell. A locso-
láshoz szükséges vizet a cég telep-
helyén fúrt kútból nyerik.

A VÁROS KÖZPONTJÁBAN
Olvasónk hívta fel figyelmünket a

Bolyai iskola fõbejárata elõtti gazos te-
rületre. A panaszos azt sérelmezte, mi-
ként lehet az, hogy a város központ-
jában az idegenforgalmi szezonban,
a gondozott várkert szomszédságában
is találni egy-egy elhanyagolt terüle-
tet. Szerencsére ez esetben csak ké-
sedelemrõl beszélhetünk, hiszen lap-
zártánk idejére már megtisztították a
Rákóczi út egyik forgalmas szakaszát
a gyomnövényektõl, így fotónk is a ren-
dezett területet ábrázolja. 

2009. AUGUSZTUS 7.SZERENCSI TÜKÖR 19

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. augusztus 28-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…Második alkalommal in-
vitálta családi napra a Fecs-
kés városrész lakóit Bíró Ist-
ván önkormányzati képvi-
selõ.

Az Arany János utcai ját-
szótéren már a kora délelõt-
ti órákban nagy volt a nyüzs-
gés. A taktaharkányi hagyo-
mányõrzõk a bemutatóra ké-
szültek, a felcsendülõ táro-
gatómuzsika után omnibusz
járta végig rendõri felveze-
téssel, huszárok kíséretében
a településrész utcáit, hogy
felhívják az ott élõk figyelmét
a programokra. A családi
nap ünnepélyes megnyitóján Bíró Ist-
ván örömmel nyugtázta, hogy a tavalyi
kezdeményezés kedvezõ lakossági
visszhangra talált. Az önkormányza-
ti képviselõ kiemelte, hogy a szervezõk
az idei programsorozat összeállításá-
nál a magyarság õsi kultúrájának a fel-
idézését állították a középpontba. A

város polgármestere fontosnak tartot-
ta a közös ünneplést, ahol kötetlen for-
mában találkoznak egymással az em-
berek. Rónavölgyi Endréné szerint a
résztvevõk magas száma azt mutatja,
hogy a fecskésiek igazi közösséget al-
kotnak. A fiatalokat a harci balták és
a csatacsillagok használatának be-

mutatója kápráztatta el,
az idõsebb korosztály kép-
viselõinek vérnyomását,
testzsír- és vércukorszint-
jét mérték az egészségügyi
szakemberek. Elnyerte a
közönség tetszését a kö-
zépkori hadijáték-bemu-
tató, a legkisebbek rendõr-
motorok nyergébe pattan-
tak. Népszerûnek bizo-
nyultak a tûzoltóautók, a
hangulat fokozásáról egy
afrikai dobos gondosko-
dott. Délben a helyszínen
készült ízletes babgulyást
ebédeltek a résztvevõk,
amihez a zenét a Fanfár If-

júsági Fúvószenekar biztosította. Kö-
zel kétezer fánk talált gazdára, de a
lángos is szépen fogyott.     

Délután mûsort adott a szerencsi
Cini-Mini Tánccsoport, Takács Cintia,
Petró Dalma és Gazdóf Dániel nép-
szerû musical-slágerekkel szórakoz-
tatta a közönséget.

A testvérvárosok elsõ közös, úgynevezett
Interreg pályázatának partnerségi megálla-
podását írták alá július 9-én Rozsnyó és Sze-
rencs polgármestere. A Vladislav Laciak és
Rónavölgyi Endréné kézjegyével ellátott do-
kumentum szolgál alapul arra, hogy a tele-
püléseken élõ fiatalok kapcsolatépítésére
európai uniós támogatást vegyenek igénybe.
A program alapján a gyerekek közötti he-
lyismereti, helytörténeti vetélkedõkön vesz-
nek részt, valamint fellépnek a városnapo-
kon, néptánc- és kézmûves csoportok sze-
repelnek majd a jövõ évi rozsnyói vásáron,
illetve Szerencsen a Zempléni Eurorégiós Gaz-
danapokon.

Jármûmatuzsálemek érkeztek július 24-én Szerencsre. A Rákóczi-vár parko-
lójában egymást váltották az 1920-as, ’30-as években, vagy azt követõen gyár-
tott Mercedesek, BMW-k, Fordok, Wartburgok és Skodák. Néhány órára több
évtizedet visszarepültek az idõben a szép számú érdeklõdõk, akik szombaton
délelõtt kilátogattak a zempléni túrán lévõ veterán autók megtekintésére.

Baier Bernd 1994 januárjában ér-
kezett a Nestlé frankfurti csokolá-
dégyárából  a Nestlé Hungária Kft.
Szerencsi Gyárába azzal a megbí-
zatással, hogy az üzemben bevezesse
a világcég vállalatirányítási rend-
szerét. 

Nyolc hónap után megbízták a
gyár gazdaságvezetõi teendõinek az
ellátásával. Családjával 1997. júliu-
sig volt Szerencs lakója, a cég Sza-
badság utcai lakásában éltek. Ez idõ
alatt született két lányuk: a most 14
éves Janine, és az idén 12 esztendõs
Nathalie. Felesége, Manuela a gye-
rekek nevelését végezte.

A család 2009 júliusában szeren-
csi barátaihoz érkezett látogatóba.

Baier Bernd visszaem-
lékezett, hogy amikor
Szerencsen dolgozott,
akkor a helyi csokolá-
dégyár még nagy lét-
számú üzem volt, ahol
több mint ezer dolgo-
zót foglalkoztattak. A
menedzsmentbõl hár-
man a világcég külön-
bözõ országaiból ér-
keztek. Tizenöt évvel
ezelõtt Szerencsen még
nem volt gázvezeték,

az emberek többségükben szénnel
tüzeltek, az utak állapota pedig na-
gyon rossz volt. 

Mostani látogatásakor Baier Bernd
meglepõdött, mert a város közterü-
letei ápoltak és virágosak, sok épü-
let megszépült, megnyílt a wellness
ház és az uszoda, az emberek pe-
dig boldogabbnak látszanak. Bár a
Nestlé szerencsi gyáráról mindig
rendelkezett információkkal, mégis
csodálkozott, hogy az üzemben
ma már csak italporok csomagolá-
sa történik. Miután 1997-ben Svájc-
ba költözött a család, a Nestlé köz-
pontjában dolgozott Vevey-ben. Ezt
követõen megbízatása hat hónapig
az USA-ba, a Powerbar nevû céghez
szólította. Ezután újra visszatért

Svájcba, ahol a Nespresso gyár gaz-
dasági vezetõje lett. Ebben a beosz-
tásában a világ országaiban a Nes -
presso kávékapszula ellátásának volt
a felelõse. Hat hónapja újra a cso-
koládégyártás területén tevékenyke-
dik: a világ repülõtereit szolgálják ki
különbözõ Nestlé-édességekkel. A
német család otthona immár 12 esz-
tendeje Svájc, ahonnan az idén egy-
hetes látogatásra visszatértek Sze-
rencsre.

A FECSKÉSIEK CSALÁDIAS ÜNNEPE

Minden korosztály számára tartalmas programot
kínáltak a szervezõk. 

ERÕSÖDÕ IFJÚSÁGI KAPCSOLATOK

Kórushangverseny, gobe-
linkiállítás és színházi elõ -
adás nyitotta meg a Sze-
rencsi Nyár – Szerencs Egy
Édes Város rendezvényso-
rozatot.

A nyári programok elsõ
eseményeként komolyzenei
koncertet tartottak július 24-
én a Rákóczi-várban. A ki-
váló akusztikával rendelkezõ
udvaros palotaszárnyban a
VI. Sárospataki Nemzetközi
Kórusakadémia résztvevõi és
a Miskolci Egyetem Bartók
Béla Zenemûvészeti Intéze-
tének Szimfonikus Zenekara
adott hangversenyt. A mûsor-
ban Händel, Purcell és Rutter mûvei
szerepeltek Sándor Zoltán és Johan-
nes Rahe vezényletével.

Szerencsi alkotók munkáiból nyílt
gobelinkiállítás augusztus 1-jén a Rá-

kóczi-vár árkádos termében. A tárlat
ünnepélyes megnyitója Bíró Glória,
Lapis Flóra és Pocsai Petra fuvola-elõ -
adásával kezdõdött, majd Uray Atti-
láné, a Városi Kulturális Központ és

Könyvtár igazgatója
idézte fel a gobelinké-
szítés történetét, és aján-
lotta az érdek lõ dõk fi-
gyelmébe a kiállítást. A
tárlaton Bekényi Eleo-
nóra, Buzsik Barnáné,
Kiss Imréné, Csorba
Zoltán, Kovácsné Bor-
dás Mária, Kisvárdai Jó-
zsefné, Králik György-
né, Lénárdné Szemán
Gizella, Nádasdi Lász-
lóné, Szabó Lászlóné,
Nagy Istvánné mûveit
augusztus 24-ig tekint-
heti meg a közönség.  

Ugyancsak augusz-
tus 1-jén kora este a

szervezõk a város gyermekeit várták
a Rákóczi-vár falai közé. A Kincses
Színház elõadásában a Brémai mu-
zsikusok címû bábelõadás szórakoz-
tatta az ifjú közönséget.

SVÁJCBÓL VISSZA SZERENCSRE

ALKOTÓK ÉS ELÕADÓK A RÁKÓCZI-VÁRBAN

A Nemzetközi Kórusakadémia hangversenye a Sze -
rencsi Nyár méltó nyitánya volt.VETERÁN AUTÓK SEREGSZEMLÉJE

A Baier család: balról Nathalie, Manuela,
Bernd, Janine.
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. augusztus 28-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

augusztus 21., 10 óra.

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

50 év, 50% kedvezmény

Lindab cserepeslemez

1975 Ft/m2

Az akció 2009. 08. 31-ig érvényes.

DOR-NEX KFT.
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.

Telefon/fax: 47/361-508,
e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfô–péntek 8–16 óráig.

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, 
illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

� NÉVRE SZÓLÓ FÉNYKÉPES 
EGYEDI AJÁNDÉKOK

� KELETI AJÁNDÉKTÁRGYAK
� PATCHWORK
� GOBELIN ALAPANYAGOK
� PÓLÓK 

FELIRATOZÁSA, 
SZITÁZÁS

� GÉPI HÍMZÉS bármilyen 
textilre, akár hozottra is! 
Nagyvôfélyi szalagok, tálaló-
kötény, esküvôi meghívótasakok, 
törölközôk, párnák, naplóborítók, 
stb. Pólók feliratozása akár 
névre szólóan is.

Megnyílt Szerencsen az Édes Álom
Cukrászda, Kávé- és Teaház. A Riwex
Kft. által mûködtetett vendéglátóhely
az Arad út és a Gyár út sarkán au-
gusztus 2-ától a hétfôtôl szombatig
8–22 óráig, vasárnap 9–22 óráig
várja a vendégeket. 

A városban pékséget és cukrásza-
tot is üzemeltetõ cég az elmúlt évben
az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatán nyert tá-
mogatást az új létesítmény építésére.
A megítélt európai uniós pénzügyi for-
rás a beruházás költségeinek közel
egyharmadát fedezte. Az építkezés
nyolc hónapon át tartott, amelyben
szinte kizárólag helyi vállalkozások
mûködtek közre. Rudolf László, a Ri-
wex Kft. ügyvezetõ igazgatója az au-
gusztus 1-jei ünnepélyes megnyitón
arra hívta fel a figyelmet, hogy a cuk-
rászda kínálatában az édesipari üze-

mük teljes termékpalettája megtalál-
ható. Emellett fagylalttal, zamatos
kávékkal és teákkal állnak a betérõk
rendelkezésére. Üzleti filozófiájukban
a vendégek megelégedésére szóló ki-
szolgálás áll a középpontban. Róna-

völgyi Endréné polgármester fontos-
nak tartotta, hogy a világgazdasági vál-
ság idején olyan beruházás valósult
meg Szerencsen, amely új munka-
helyeket is teremtett. A Riwex Kft. ez-
zel a fejlesztéssel a jövõbe tekint.

A VÁROS ÚJ CUKRÁSZDÁJA 

� Ügyességi vetélkedô (Suzukival vagy hozott, 
más márkájú gépkocsikkal is), 

� rajzverseny, 
� gyermekszépségverseny
A fenti versenyekre nevezni 1000 Ft befizetésével 
a helyszínen lehet. A résztvevôk sorsoláson vesznek
részt, ahol több kisebb tárgynyeremény mellett a fô-
díj egy gyermek-quad!

� Különleges élmények: gyermekeknek gokart,
quad, trambulin, labda (szülôi felügyelettel 
és felelôsséggel). 

� A Magyar Motorok Randevúja alkalmából 13 óra-
kor közel 200 motorosnak nézheti meg jármûvét. 

� Motoros ügyességi verseny.
Helyszín: Suzuki márkaszerviz parkolója, Szerencs, 
Gyár út 11. (a benzinkútnál lévô körforgalom)

SUZUKI CSALÁDI NAP
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