
Szerencs Város Önkormányzatának
október 22-ei ülésén döntés született
a megüresedett – a városokban tör-
vény által kötelezõen elõírt –, aljegyzõi
álláshely betöltésérõl. Gadóczi Ber-
talan jegyzõ öt pályázó közül Barva
Attilát (fotónkon) jelölte a tisztségre,
amellyel a képviselõ-testület jelenlévõ
tagjai egyhangúlag egyetértettek. A jo-
gász végzettségû közigazgatási szak-
ember november 1-jével foglalja el hi-
vatalát.  

– Megtisztelõ számomra a bizalom,
amit az elkövetkezõ idõszakban a
munkámmal szeretnék meghálálni –
emelte ki lapunknak nyilatkozva Bar-
va Attila. – Az idén augusztus else-
jével áthelyezéssel kerültem a pol-
gármesteri hivatal közigazgatási osz-
tályára, ahol elsõsorban szabálysér-
tési és birtokvédelmi ügyekkel fog-
lalkoztam. Úgy érzem, hogy az elmúlt
közel három hónap alatt befogadtak
a kollégák, akik alapos szakmai fel-
készültségrõl tettek tanúbizonyságot.
Kedvezõ, hogy fele-fele arányban ta-
lálhatók az apparátusban nagy ta-
pasztalatú, megfontolt, valamint fia-
tal, innovatív munkatársak. Megtisz-
telõ feladat számomra, hogy a  jö -
võben aljegyzõként velük dolgozha-
tok. Ugyanakkor a szerencsi embe -
rekrõl is kedvezõ tapasztalatokat sze-
reztem, akik örömmel fogadták a vi-
tás kérdések elintézésében a hivatal
közremûködését. 

– Az új tisztség komoly szakmai ki-
hívást jelent számomra – hangsú-
lyozta az aljegyzõ, aki így folytatta: 
– Igaz, ebben nagy segítségemre lesz
mindaz a közigazgatási tapasztalat,
amit az elmúlt hat esztendõben sze-
reztem. Szerencsésnek tartom ma-
gam, hogy a jogi diplomám átvétele
után Németországban egy település-
szövetségi önkormányzatnál dolgoz-
hattam, majd a speyeri közigazgatás-
tudományi fõiskolán folytathattam ta-
nulmányaimat, ahol elsõsorban az
európai uniós szakjoggal ismerkedtem.
Öt évvel ezelõtt az Európai Parlament
mûködésébe is betekintést nyertem,
majd a miskolci önkormányzat hiva-

talánál helyezkedtem el, ahol nem-
zetközi ügyeket érintõ szerzõdések
 elõkészítését és véleményezését vé-
geztem. Európai uniós referensként pá-
lyázatok készítése és megvalósítása is
a feladataim közé tartozott. Emellett
peres ügyekben a város képviseleté-
vel is megbíztak, és határozatok fe-
lülvizsgálatában is eljártam a bíróság
elõtt. Szakmai munkám elismerésének
tartom, hogy 2006 õszétõl a Megyei
Jogú Városok Szövetsége szakértõje-
ként közremûködhetek törvény-, illetve
rendelettervezetek véleményezésé-
ben, jogszabály-módosítások kezde-
ményezésében. 

– Azt, hogy konkrétan mi lesz a mun-
kám, a jegyzõ határozza meg – emel-
te ki Barva Attila. – Irányítom a szer-
vezési és jogi osztályt, amelynek egyik
fõ feladata a képviselõ-testület mun-
kájának szakmai segítése. Távollété-
ben a jegyzõt én helyettesítem. Nagy
kihívás a közigazgatási eljárás szabá-
lyairól szóló törvény október 1-jétõl
hatályos módosításának az alkalma-
zása, ami szélesíti az ügyfelek jogait,
ugyanakkor többletterhet ró az ügy-
intézõkre. A változás gyorsabb, haté-
konyabb és költségkímélõbb mûködést
követel, aminek meg kell felelnünk.
2010-ben az országgyûlési és önkor-
mányzati választások lesznek, aminek
az elõkészítésében és végrehajtásában
az elmúlt években példaértékû mun-
kát végeztek a helyi választási szervek,
amit reményeim szerint a jövõben is
szeretnék megõrizni. Á. A.
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A csütörtök délutáni ünnepi esemé-
nyen a Gyárkerti óvodások kedves
mûsora csalt mosolyt a jelenlévõ fel-
nõttek arcára. A közönség soraiban a
város vezetõi, önkormányzati tagok és
a társintézmények képviselõi mellett a
három évtizedes múltra visszatekintõ vá-
rosi bölcsõde egykori dolgozói is he-
lyet foglaltak. Az ünnepségen Juhász
Zoltánné bölcsõdevezetõ elevenítette fel
az elmúlt három évtized legfontosabb

állomásait. Mint elhangzott, a városi in-
tézmény 1999-ben költözött jelenlegi
helyére, a Gyárkerti óvoda épületébe,
ahol a kezdeti egy csoport után folya-
matosan bõvült a létszám. Rónavölgyi
Endréné polgármester köszöntõjében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a tele-
pülés önkormányzata az elmúlt harminc
évben gondoskodott a legfiatalabb kor-
osztályról. Amikor a város nehéz anya-
gi körülmények között mûködött, ak-
kor sem merült fel a bölcsõde bezárá-
sának a gondolata. Jövõre pedig egy si-
keres európai uniós pályázatnak kö-
szönhetõen a XXI. századnak megfelelõ,
korszerû körülmények közé költözhet-
nek majd a kicsik és a dolgozók. A pol-
gármester kiemelte, hogy napjainkban
a szülõi igényeknek megfelelve a tavalyi

bõvítés után az idén újabb bölcsõdei
csoportszobát alakított ki az önkor-
mányzat. 

Az ünnepség végén a bölcsõde je-
lenlegi és egykori dolgozói átvették a
jubileumi alkalomra készített emlékla-
pot. Külön köszöntötték Nagy József-
né, Magdi nénit, aki a bölcsõde létre-
hozása óta több generációról gondos-
kodott. Ajándékkal lepte meg a gyere-
keket Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter, Fábián Ottóné fõigazgató, Tarnóczi
Erzsébet óvodavezetõ, Bobkó Géza vá-
rosi fõorvos és Bíró István, a körzet ön-
kormányzati képviselõje, aki hangsú-
lyozta: csodálatos hivatásuk van az
óvónõknek, gondozónõknek és a daj -
káknak, akik a gyerekek között mindig
fiatalok maradnak.

A városi ünnepségsorozatot október
22-én délután a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen a létesítmény névadójá-
nak emléktáblájának koszorúzása nyi-

totta meg. Az eseményen Kormos Sán-
dor, a városi sportegyesület elnöke be-
szédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
nemzeti ünnepeink az elmúlt idõszak -
ban többször átértékelõdtek, és hosszú
évtizedeknek kell eltelni ahhoz, hogy
méltó helyükre kerüljenek. Nincs ez
másként az 1956-os eseményekkel
sem, amelyet neveztek ellenforrada-
lomnak, népfelkelésnek és szabadság-
küzdelemnek egyaránt. Kormos Sándor
reményét fejezte ki, hogy a szerencsi-
ek sokáig emlékezni fognak ifjabb Ta-
tay Zoltánra, aki fegyvertelenül, sebe-
sültek mentése közben vesztette éle tét.
Az egyesületi elnök az összefogás fon-
tosságát hangsúlyozta, hiszen egymást
segítve juthatnak túl az emberek a na-
ponta jelentkezõ nehézségeken. 

A sporttelep épületének falán lévõ
márványtáblánál az önkormányzat, a

Bocskai István Gimnázi-
um és a sportegyesület
képviselõi helyezték el a
koszorúikat. 

Ezt követõen ifjabb Ta-
tay Zoltánnak a refor-
mátus temetõben lévõ
sírjához vonultak az ün-
neplõk, ahol a hõsi ha-
lált halt állatorvostan-
hallgatóról Sándor Ben-
ce emlékezett meg. A
gimnáziumi tanár fel-
idézte, hogy 53 évvel
ezelõtt melegség költö-
zött a szívekbe, betelje-
sült az emberek álma: a
szabadság. A dicsõséges
13 nap azonban a hõsies erõfeszíté-
sek ellenére tragikus véget ért. Sándor
Bence felidézte, hogy a szerencsi Ta-

tay Zoltán húszéves volt, orvosi hiva-
tástudatának eleget téve a nemzet
mártírja lett. Fegyverropogás közepet-

te sebesülteket ápolt, életeket mentett
a Harminckettesek terén, ahol a fehér
köpenyes fiatalt hét lövés érte. Az ál-
latorvostan-hallgatót 1957 márciusában
helyezték örök nyugalomba. A rend-
szerváltást követõen az iskolatársak, ál-
latorvos-barátok kezdeményezésére
Szerencs példamutató módon ápolja
mártír fia emlékét – hangsúlyozta a gim-
náziumi tanár, akinek beszéde után a
jelenlévõk mécsest gyújtottak és elhe-
lyezték a sírnál virágaikat.  

Néhány perc múlva a Jókai utcában
lévõ emléktábla alá is a megemléke-
zés koszorúi kerültek, majd a Kossuth
térre vonultak az ünneplõk. Az 56-os
emlékoszlopnál az önkormányzat, in-
tézmények, pártok és civil szervezetek
képviselõi helyezték el a kegyelet vi-
rágait.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Harminc éve mûködik a városi
bölcsõde Szerencsen. A jubileum
alkalmából tartottak ünnepséget
október 15-én az intézményben,
ahol az évfordulón új csoport-
szobát is avattak.

Ifjabb Tatay Zoltán sírjánál a forradalom és
 szabadságharc szerencsi hõsére emlékeztek
az ünneplõk. 

ALJEGYZÕ A HIVATALBAN

Ünnepi megemlékezésekkel, ko-
szorúzásokkal tisztelegtek a sze-
rencsiek az 1956-os forradalom és
szabadságharc ötvenharmadik év-
fordulóján és a Magyar Köztársa-
ság 1989-es kikiáltásának a hu-
szadik évfordulóján.

A NÉP SORSA SAJÁT KEZÉBEN VAN

A szerencsi bölcsôde ifjú lakói és gondozóik.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepség másnap délután a cu-

korgyári körforgó szomszédságában
három esztendeje felavatott Nagy Imre-
mellszobornál folytatódott. A jelenlévõk
a Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar kísére-
tével énekelték el a Himnuszt, majd a
Hegyalja Pedagógus Kórus adott
mûsort. Az elhangzott szavalat után az
56-os forradalom mártírhalált halt mi-
niszterelnöke szobrának talpazatánál a
megemlékezõk koszorúkat és virágokat
helyeztek el. 

Ezt követôen a Rákóczi-várban Ko-
csis József mondott ünnepi beszédet.
A középiskolai tanár kiemelte, hogy
1956 októberében a dolgozó magyar
nép vette a kezébe a hatalmat az or-
szágban, azonban a második világhá-
borúban gyõztes Vörös Hadsereggel
szemben nem lehetett esélye a fegy-
veres felkelésnek. A nemzetközi köz-
vélemény figyelme a kirobbanó szue-
zi válságra terelõdött át, a nyugat – mint
korábban már sokszor – magára hagy-
ta a szabadságért vérét hullató magyar
népet. A szovjet haderõ újra megszállta
az országot, az elszórt ellenállás letö-
rése után halotti csönd, majd a meg-
torlás idõszaka következett. Moszkva
azonban megtanulta, hogy Magyaror-
szágot nem lehet a többi csatlós állam
szintjére süllyeszteni, így lehettünk a
Kádár-rendszer konszolidációja után a
legvidámabb barakk. Az egykori öt-
venhatos események is közrejátszottak
abban, hogy ma egy szabad, független
országban élhetünk, ami saját maga vá-
lasztotta meg szövetségi rendszerét és
a nép sorsa a saját kezében van – hang-
súlyozta beszéde végén a középisko-
lai tanár.  

A Bocskai gimnázium tanulóifjúsá-
ga színvonalas mûsorral készült az év-
fordulóra. A diákok versekkel, énekkel,
zenével és táncokkal elevenítették fel
az ötvennégy évvel ezelõtti forradalmi
eseményeket, a szabadságharc dicsõ
pillanatait és a megtorlás szörnyû idõ -
szakát. A közönség vastapssal jutal-
mazta az ünnepi elõadást, míg a mûsor-
ban és annak összeállításában köz-
remûködõ pedagógusoknak és segí-
tõiknek Rónavölgyi Endréné polgár-
mester köszönte meg a munkájukat. 

PÉLDA AZ ORSZÁGNAK 
ÉS EURÓPÁNAK

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
zempléni szervezetei tartottak meg-
emlékezést október 22-én este a sze-
rencsi Kossuth téren. Az elhangzott kö-
szöntõk és szavalatok után Miklós Ár-
pád emlékezett vissza az 53 évvel

ezelõtti eseményekre. A szónok szerint
az 1956-os forradalomnak és szabad-
ságharcnak felkiáltójelnek kell lennie,
de nem csak a magyar nemzet, hanem
egész Európa égboltján. Mint fogal-
mazott, ha erre nem figyel fel az or-
szág, valamint az egész kontinens, és
nem követik azoknak a férfiaknak a pél-
dáját, akik életüket nem kímélve har-
coltak a szabadságért, akkor nem csak
hazánk, de egész Európa elvész. Mik-
lós Árpád beszédében ‘56 üzenetét
megfogalmazva hangsúlyozta, hogy
lányainkat családanyának kell nevel-
ni, fiainkat pedig férfivá, akik ha kell,
életüket is képesek áldozni gyerme -
keikért és a hazájukért.

A megemlékezés végén a jelenlévõk
koszorút helyeztek el a Kossuth téri obe-
liszknél. 

BE KELL FEJEZNI 
A FORRADALMAT

A szerencsi Polgári Együttmûködés
Egyesület október 23-án délelõtt ren-
dezett megemlékezést a Kossuth téren,
ahol Ringer István tárogatómuzsikája
nyitotta meg a rendezvényt, majd Wass
Albert és Tamási Lajos egy-egy költe-
ményét hallgatták meg az ünneplõk.

Koncz Ferenc beszédében arra em-
lékeztetett, hogy 1956 hõsei olyan ha-
talommal szálltak szembe, amely ellen
nem volt esélyük, ám az akkori hõsök
ennek tudatában is vállalták a haza és
a szabadság érdekében vívott harcot.
A szónok szerint az 53 évvel ezelõtti
események egyik üzenete, hogy a ha-
zugság elõbb-utóbb maga alá gyûri az
elkövetõjét.

Csiba Gábor ünnepi beszédében azt
hangsúlyozta, hogy 1956-ban elkez -
dõ dött egy önálló, hazugságmentes Ma-
gyarország létrehozása, de sajnos, húsz
évvel a rendszerváltás után sem sike-

rült maradéktalanul végigvinni ezt a tet-
tet. A szónok szerint 1956 öröksége arra
kötelezi a mai embert, hogy be kell fe-
jezni közösen a forradalmat és az
1989-es rendszerváltozást. – Meg kell
tanulni méltóságteljesen emlékezni és
emlékeztetni – emelte ki Csiba Gábor,
aki szerint 1956 nagyszerûsége abban
áll, hogy a forradalmárok saját koruk
kihívásaira tudtak világos, határozott vá-
laszokat adni és mindezért képesek vol-
tak áldozatokat is hozni. Az esemény
zárásaként a résztvevõk megkoszo-
rúzták a Kossuth téren az 1956-os obe-
liszket.

A NÉP SORSA SAJÁT KEZÉBEN VAN

A Bocskai gimnázium diákjai elevenítették fel az 53 évvel ezelõtti  ese -
ményeket. 

PROGRAMOK 
AZ IDÕSEKNEK

Ebben az esztendõben is el-
készítik a polgármesterek borát
Hegyalján. Az összefogást jel-
képezõ italhoz szükséges alap-
anyagot október 20-án adta ösz-
sze a térség 27 településének ve-
zetõje a Tokaj Kereskedõház
Zrt. tolcsvai pincészetében. Az
idei, sorrendben már a nyolca-
dik szõlõ- és aszúátvételi cere-
mónia elõtt Kiss István, a Tokaj
Kereskedõház Zrt. vezérigazga-
tója beszédében szólt arról, hogy
az idén a kedvezõ idõjárásnak
köszönhetõen jó a szõlõ mi nõ -
sége, amibõl kiváló bort készít
majd a cég fõborásza a polgár-
mestereknek. Nyikos István öt-
letgazda ismertette, hogy az új év-
járatokat eddig a Tokaji Borok Fesz-
tiválján mutatták be. Az idei ter-
mésbõl készült nedût 2010 tavaszán
viszont már a Tokaji Világörökség
Fesztiválon lehet majd megkóstolni.
A településenként kettõszáz kilog-
ramm szõlõt és a királyok borának

elkészítéséhez nélkülözhetetlen
húsz-húsz kiló aszúszemet szállító
jármûvek sorra érkeztek az átve võ -
helyhez. Szerencsrõl Heves János al-
polgármester borította be a feldol-
gozásra szánt aszúszemeket a tar-
tályba, majd a ládákban lévõ
szõlõfürtök kerültek a darálóba. 

Az aradi vértanúk halálának 160. év-
fordulója tiszteletére rendeztek meg-
emlékezést október 6-án Szerencsen.
Délelõtt a Bocskai gimnázium diákjai
elevenítették fel a di csõ séges forra-
dalom és harc leverése utáni megtor-
lás szégyenletes eseményeit.

Fésûs Attiláné beszédében az elve-
szített szabadságharcra és a kivégzett
tábornokokra emlékezett. A gimnázi-
um pedagógusa a fegyverletétel és Arad
tanulságait hangsúlyozva kiemelte,
hogy az 1848-49-es események nél-
kül ma sem lenne független Magyar-
ország. 

A Szerencsi Általános Iskola Bolyai

épületének ifjúsága a Kulcsár Anita
Sportcsarnok lelátójáról figyelte az
aradi vértanúk tiszteletére rendezett
megemlékezést. Az eseményen Ju-
hász Tiborné igazgatóhelyettes fel-
idézte a 160 évvel ezelõtti események
történelmi jelentõségét, majd az in-
tézmény diákjai az alkalomra készített
emlékmûsor után a 13 tábornok arc-
képe elõtt egy-egy szál gyertyát he-
lyeztek el.

A délutáni városi ünnepség a Kos-
suth téren folytatódott, ahol az em-
lékoszlop és a fejfák mellett Börzsö-
nyi József mondott beszédet. A refor-
mátus esperes a korabeli lelkészek,
szerzetesek visszaemlékezéseibõl

idézve megjegyezte, hogy 160 évvel
ezelõtt különbözõ indulatok és érzé-
sek törtek fel az aradi vár környékén.
Az egyik oldalon bosszú, gyûlölet, az
élet kioltása, míg a másik oldalon a
hazaszeretet és szabadságvágy üze-
nete hallatszott. Az aradi vértanúk ha-
lálának 160. évfordulója alkalmából
rendezett városi ünnepség a Szeren-
csi Általános Iskola tanulóinak mûso-
rával folytatódott. Az esemény végén
a település önkormányzata, majd po-
litikai pártok, civil szervezetek kép-
viselõ helyezték el koszorúikat a 13
fejfánál, utána az Arad utcában talál-
ható márványtáblánál zárult a sze-
rencsi program.

HAZASZERETET ÉS SZABADSÁGVÁGY

ZSEBEHÁZY GYÖRGY

ÕSZI SZONETT,
1966

Esõ veri az ablakot, köd ül a fák
felett.

Beterít lassú alkonyat. Mormol-
gatom neved.

Így múlik életem. Minden emlék
csupán.

A falevél is zöld volt, sok szín-
váltás után

lehullt egy délután.

Esõ veri az ablakom, a fák felett
köd ül.

Fekete kutyám elõjön, csóvál a tûz
körül.

Faust doktor… és az ördög… sok
lombikcserép…

zöld lomb… vörös pokol… 
a többi szóbeszéd.

Esõ veri az ablakot. Távoli fák kö-
dökben.

Szakállam ó-ezüst lett. Vol-
tam-e, vagy csak jöttem?

Fák állnak térdig füstben, ablakon
víz dobol.

Ott benn, koponya-üstben fõ 
száz ezer kobold.

…Rég elmúlt az a nyár, a sok 
simogatás

nem jöhet vissza már, széttört
minden varázs.

KÉSZÜL A POLGÁRMESTEREK BORA 

A szerencsi aszút Heves János alpol-
gármester (jobbra) öntötte a tartályba.  

Az elmúlt hetekben is folytatódtak
a programok a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat Szerencsi Idõsek Ottho-
nában és a Szerencs Város Önkor-
mányzata által fenntartott szociális in-
tézményekben.

A szomorkás, esõs idõ sem tánto-
rította el a résztvevõket, hogy októ-
ber 7-én megtartsák a tervezett
fõzõversenyt az otthon udvarán, ahol
több kondérban rotyogtak az ízletes-
nek ígérkezõ falatok. Volt, aki a sza-
badtûzi lecsó elkészítésére vállalko-
zott, míg a másik üstben körömpör-
költ illata csalogatta a kíváncsisko-
dókat. 

Másnap a régi idõk szüreti hagyo-
mányait idézték fel az intézmény la-
kói és dolgozói. A „Must mustra” el-
nevezésû program az igazi õszi han-
gulatot idézte, csakúgy, mint a szõlõ
feldolgozásához szükséges eszközök.
Néhányan megpróbálkoztak a prése-
léssel, majd a must kóstolgatása is re-
mek szórakozásnak bizonyult.

A szüreti hagyományok felidézése
október 15-én folytatódott. Az idõjá-
rás ekkor sem volt túl kegyes a prog-
ramhoz, így többnyire falakon belül
tartották meg az eseményt. A vidám,
az õszi betakarításhoz kapcsolódó vers
után a tangóharmonika muzsika hal-
latán többen dalra fakadtak. Elindult
a menet, hogy az otthon emeleteit vé-
gigjárva hirdessék a lakóknak a szü-
ret kezdetét. Néhány nappal késõbb
kisállatok érkeztek vendégségbe az in-
tézmény lakóihoz, akik örömmel cso-
dálták meg a kiskutyát, a nyulakat,
vagy éppen az udvaron legelészõ
kecskéket és a házi galambokat. 

A Fidesz nõi tagozatának helyi kép-
viselõi látogattak el október 16-án a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Szerencsi Idõsek Ottho-
nába. Koncz Ferenc, a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyûlés alelnökének köszöntõ
szavai után Korondi Klára Túrmezei
Erzsébet versével köszöntötte az idõs

embereket. Az ifjú muzsikusok mûso-
ra után tortával kedveskedtek a ház
lakóinak a nõtagozat tagjai.

A hatodik alkalommal megjelente-
tett mentálhigiénés füzet ünnepélyes
bemutatásával ért véget október 21-
én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Idõsek Ott-
hona által szervezett Idõsek Hetei el-
nevezésû rendezvénysorozat. A Rá-
kóczi-vár lovagtermében különleges
kézimunka-kiállítás fogadta a vendé-
geket, majd Korondi Klára szavalata
nyitotta meg az eseményt.

Kovács Istvánné intézményvezetõ
köszöntõje után Bencsik János nyu-
galmazott muzeológus mutatta be a
„Bibliatörténeti emlékek az idõsek
életébõl, a Biblia Éve” címû kiadványt
a jelenlévõknek.

A város önkormányzata által szer-
vezett Idõsek hetei rendezvénysoro-
zat nyitó eseményét október 7-én tar-
tották a polgármesteri hivatal Rákó -
czi út 63. szám alatti épületében, aho-
vá meghívást kaptak a fecskési és ondi
idõsek klubja tagjai is.  

Rónavölgyi Endréné köszöntõjé-
ben hangsúlyozta, hogy az ifjabb
korosztálynak minden korban tiszte-
lettel kell fordulnia az idõsebbek felé.
A polgármester szerint, ha a fiatalok
bölcsek akarnak lenni, akkor megfo-
gadják a szülõk, nagyszülõk jó taná-
csait, melyek mögött sokszor egy
egész élet munkája, élettapasztalata
áll. 

A köszöntõ után a debreceni Gör-
be Tükör Társulat kabaré-elõadását lát-
hatták a város nyugdíjasai.

Másnap Ondon tartottak idõsnapi
mulatságot. A résztvevõk a helyi  idõ -
sek klubja épületében vidám beszél-
getéssel töltötték az idõt. A jó zene
hallatán néhányan táncra is perdül-
tek. Az udvaron felállított üstben ha-
marosan elkészült a finom ebéd is,
majd vidám hangulatban ülték körbe
a hosszú, megterített asztalt a meghí-
vottak.

Felelevenedtek a szüreti szokások.



Újra közeledik a tél, ismét be kell
üzemelnünk a tüzelõberendezésein-
ket. Írásunkban szeretnénk a legjob-
ban elterjedt tüzelõberendezések biz-
tonságos használatához néhány hasz-
nos és megfontolandó tanácsot adni.

Általános elõírás, hogy csak enge-
délyezett típusú, kifogástalan állapot-
ban levõ berendezést szabad fûtésre
használni. A meghibásodott kazánt
vagy kályhát kizárólag szakemberrel
javíttassuk!

A gáztüzelésû berendezések üze-
meltetési útmutatójában szerepel a
szabály, hogy azt minden fûtési sze-
zon kezdete elõtt szakemberrel felül
kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiá-
nyosságokat meg kell szüntetni! 

Ezt sokan figyelmen kívül hagyják,
pedig ezzel nemcsak a saját és csa-
ládjuk életét veszélyeztetik, hanem az
oxidáció eltávolításával akár 20-30%-
ot is megtakaríthatnának a fûtésszám-
lánál! Fontos az is, hogy a kémény-
seprõk által nyújtott szolgáltatást a gáz-
kémények esetében is minden évben
igénybe kell venni. Tilos az elõírt és
kialakított szellõzõnyílásokat akár ide-
iglenes jelleggel letakarni, eltorlaszol-
ni. Szintén elemi szabály, hogy ha la-
kásunkban gázszagot érzünk, azonnal
hívjuk a szolgáltató szakemberét! Nem
árt beszerezni egy szén-monoxid-
érzékelõ készüléket sem, amely ugyan
nem elõírás, viszont az emberi élet vé-
delmét szolgálják. 

Villamos üzemû berendezések te-
tején ne szárítsunk ruhanemût, mert
meggyulladhatnak.

Függönyt, sötétítõt lehetõleg olyan
méretben válasszunk, hogy az ne ér-
jen az ablak alatt levõ kályhához. Pad-
lószõnyeggel rendelkezõ szobában,
illetõleg parkettás helyiségben tegyünk
magasítót a berendezés alá, ezzel nem
csak a gyulladásveszélyt kerüljük el,
hanem hatékonyabbá is válik a fûté-
sünk.

Szilárd tüzelõanyaggal, illetve fûtõ -
olajjal üzemelõ berendezések esetében
az égéstermék-elvezetõ és a közelében
levõ éghetõ anyag (ágytakaró, bútor,
függöny) között olyan távolságot kell
tartani – vagy olyan hõszigetelést kell
alkalmazni –, hogy a berendezés a leg-
nagyobb teljesítményen való mûkö-
désekor se jelentsen az éghetõ anyag-
ra gyulladásveszélyt! 

A tûzhely mellett ne tároljunk fát, sze-
net, fûtõolajat, ezeknek távolabb, leg-
alább egy méterre a helyük! A megfe-
lelõen rögzített füstcsövet csak a be-
rendezés teljesítményének megfele-
lõen méretezett kéménybe szabad be-
kötni!

Olyan kéményt, amelynek falába ég-
hetõ anyagú épületszerkezet van be-
építve, vagy mûszaki állapota nem
megfelelõ, illetve tisztítását nem vé-
gezték el, használni nem szabad! A ké-
mény használaton kívüli bekötõ- és
tisztítónyílását nem éghetõ anyaggal –
semmiképpen nem rongy- vagy pa-

pírcsomóval – hézagmentesen kell el-
tömíteni. A koromzsák és a tisztítóaj-
tó állandóan zárva legyen! A szén-, 
fa-, vagy vegyes tüzelésû kályhákat csak
szilárd tüzelõ-, vagy engedélyezett
begyújtó anyaggal szabad begyújtani
és üzemeltetni! 

Tilos a tûz élesztésére éghetõ folya-
dékokat (benzin, petróleum, gázolaj)
használni!

Éghetõ padozatú, vagy padlóburko-
latú helyiségben a szilárd tüzelõ -
anyaggal üzemeltetett tüzelõberende-
zés ajtaja elé célszerû parázsfelfogót

elhelyezni, amely a kihulló vagy ki-
pattanó szikra tûzokozását megaka-
dályozza.

A tûzhelyek tisztításakor az ösz-
szegyûlt salakot, hamut csak teljesen
lehûtött állapotban öntsük az erre
szolgáló tárolóba!

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

Takács Richárd 
tûzmegelõzési osztályvezetõ

Szerencsi Hivatásos 
Önkormányzati Tûzoltóság 

ALAPÍTVÁNYI OVIBÁL. Idén is
megrendezi hagyományos jóté-
konysági bálját a Gyárkerti Óvodá-
ért Alapítvány. A civil szervezet no-
vember 14-én 19 órára, a Szerencsi
Általános Iskola Bolyai épületének ét-
kezdéjébe invitálja a szórakozni vá-
gyó vendégeket. A muzsikáról Bo-
dolai Szabolcs gondoskodik. A be-
lépõjegyekrõl és a bál részletes prog-
ramjáról bõvebb információ kérhetõ
a 46/361-224-es telefonszámon.

VIHARKÁROK. Az október 13-án
erõs széllel beköszöntõ télies idõjá-
rás Szerencsen és környékén is je-
lentõs károkat okozott. Mezõzom-
boron egy családi ház tetõszerkeze-
tét bontotta meg a vihar, ami a Gyá-
ri kertben két fát is kidöntött, míg a
Kossuth teret szinte beborították a ha-
talmas akácokról letört gallyak. Ok-
tóber 13-án és másnap a szerencsi
tûzoltókat több mint hússzor riasz-
tották kárhelyekhez. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségének nyil-
vántartása alapján: mûszakibolt-ve-
zetõ (Szerencs), önálló bírósági vég-
rehajtó-helyettes (Szerencs), kazán-
és hûtõgépkezelõ, karbantartó (Sze-
rencs), üzletkötõ (Szerencs), felszol-
gáló (Szerencs), pék (Szerencs), mi -
nõ ségbiztosítási rendszerasszisztens
(Szerencs), gépjármûtechnikai-sze-
relõ (Szerencs), pultos kiszolgáló
(Bekecs), pék (Bodrogkisfalud), fém-
festõ (Mád), vendéglátó-ipari eladó
(Mád), adminisztrátor (Tarcal), fel-
szolgáló (Baskó), szakács (Tolcsva).
Tel.: 47/362-909. 

KÖZÖS IMA AZ ELHUNYTA-
KÉRT. Ökumenikus megemlékezést
tartanak mindenszentek napján a sze-

rencsi ravatalozóban. A november 1-
jén 15 órától kezdõdõ eseményen
Tóth László római katolikus plébá-
nos, Börzsönyi József református es-
peres és Damjanovics Pál görög ka-
tolikus parókus mondanak imát az
elhunytakért.

VESZÉLYES GALLYAK. Az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. kéri az ellátási terüle-
tén lévõ ingatlanok tulajdonosait,
hogy a településeken a villamosve-
zetékek biztonsági övezetét sértõ
fák és bokrok gallyazását végezzék
el. Kisfeszültségû hálózatnál a tá-
volságnak minimum egy méternek,
középfeszültségû vezetéknél belte-
rületen 2,5 méternek kell lennie. A
munka megkezdése elõtt a 40/28-28-
28-as helyi tarifájú telefonszámon fel
kell hívni a céget a hálózat érintett
szakaszának feszültségmentesítése
érdekében. Ahol a felhívás megje-
lenésétõl számított 10 napon belül
nem történik meg a balesetveszélyt
jelentõ, az áramszolgáltatás bizton-
ságát veszélyeztetõ ágak levágása, azt
az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az alvállal-
kozóival elvégezteti. 

DIXIELAND-FESZTIVÁL. A XXV.
Miskolci Dixieland Fesztivált no-
vember 14-én, szombaton 18 órától
rendezik meg Miskolcon a Mûvé-
szetek Házában. Az esemény házi -
gazdája a Benkó Dixieland Band,
akik idén sok sztárvendéget vonul-
tatnak fel a koncerten. Fellép többek
között Micheller Myrtill (ének), Bé-
nyei Tamás (bjo, tp, ének), Lázár Ist-
ván (tp, ének), Gáspár Pál (bjo,
ének). Közremûködik a Miskolc
Dixieland Band Balla Miklós veze-
tésével. Jegyek kaphatóak már a
Mûvészetek Háza jegypénztárá-
ban. Érdeklõdés, jegyfoglalás a
46/508-844 telefonszámon.
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MIT JELENT ÖNNEK A 20 ÉVES
SZERENCSI IDÕSEK OTTHONA?

Kovács Istvánné intézményvezetõ:
– Borsod-Abaúj-Zemplén megyére jel-
lemzõ az aprófalvas településszerkezet,
ahol sok idõs ember él, akik nem tudnak
magukról gondoskodni. A család nincs ve-
lük, így a szükségleteiket intézményi ke-
retek között kell biztosítani. Ez a szeren-
csi idõsotthonra is komoly feladatokat ró.
Nagyon jó szakembergárda dolgozik itt,
akik odafigyelnek a gondozottak igénye-
ire. Az ötleteket az idõsek körébõl merít-
jük, igyekszünk változatossá tenni a hét-
köznapjaikat. Kiemelt jelentõsége van la-
kóink mentális képességei megõrzésé-
nek, fejlesztésének, aminek az érdekében foglalkozásokat szervezünk,
és lehetõséget biztosítunk számukra az értékteremtésre, önmegvalósí-
tásra. 

Kecskés Jánosné gondozott:
– Bodrogkeresztúri lakos vagyok és az
idén december 14-én lesz húsz éve an-
nak, hogy bekerültem az intézménybe.
A kórházból egyenesen ide hozott a
mentõ. Nagyon sokat köszönhetek az it-
teni dolgozóknak, akik a pártfogásukba
vettek. Az elmúlt két évtizedben nem so-
kat unatkoztam, mert ahogy egy kicsit
jobban lettem, azonnal elkezdtem ké-
zimunkázni. Emellett horgoltam, felol-
vasni jártam a betegeknek. Mindig volt
hasznos elfoglaltságom. A lakókkal is jól
kijövök annak ellenére, hogy ahányan

itt élünk, annyifélék vagyunk. 

Gulyás Károly, az intézmény elsõ igaz-
gatója:
– Komoly kihívást jelentett az idõsotthon
mûködésének az elindítása. Amikor  elõ -
 ször jártam a két épületben, éppen le-
vonultak onnan a kõmûvesek. Nagyon
sok volt a feladat a dolgozók kiválasztá-
sától és betanításától kezdve a létesítmény
berendezéséig és belakásáig. A munka-
társaim közül akkoriban senki nem ren-
delkezett a szociális otthonokban szük-
séges speciális szakmai tapasztalatokkal,
így különösen nagy volt a felelõsségem.
Fiatal, ambiciózus dolgozókat vettünk fel,
akik gyorsan tanultak, és a szerencsi idõsotthonnak rövid idõn belül
jó híre kelt. Nemcsak megtelt lakókkal az intézmény, hanem hosszú
várakozási lista alakult ki a bekerülésért. Most már nyugdíjasként Bu-
dapesten élek, de az egykori kollégákkal a mai napig baráti kapcso-
latot ápolok.     

Putnoki Lászlóné dolgozó:
– Húsz esztendõvel ezelõtt, 17 évesen let-
tem az intézmény munkatársa. Fiatal
voltam és tapasztalatlan, sokat jelentett
számomra az idõsebb dolgozók támoga-
tása. A két évtized gyorsan elrepült. A ne-
hézségeket kihívásként éltük meg, ame-
lyeket igyekeztünk legjobb tudásunk sze-
rint megoldani. Mára szinte kizárólag a
szép emlékek maradtak meg bennem.
Családias légkörben, szeretetteljes, oda-
adó magatartással, a kollégákkal egymást
támogatva gondozzuk és ápoljuk az idõs
embereket. Az újonnan érkezõ gondo-

zottak beilleszkedése nagy körültekintést igényel, amiben néhány itt lakó
is a segítségünkre van. 

A BIZTONSÁGOS FÛTÉS SZABÁLYAI

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Tóth Miklósné, a négyszeres Eu-
rópa Díjas és Pro Urbe Szerencs-
díjas, Kiváló és mûvésztanár 2009
végén is több kiállításon mutatkozik
be munkáival. 

A nyugdíjas pedagógus 1984-tõl
tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Képzõ- és Iparmûvészeti Egye-
sületnek. A civil szervezet meghívá-
sának eleget téve Tóth Miklósné több
kiállításon is szerepel képeivel a kö-
zeljövõben. Október végén a miskolci
Karacs Teréz Leánykollégium galé -
riájában rendeznek tárlatot, ame-
lyen a szerencsi mûvész alkotásait is
bemutatják. A következõ helyszín a

miskolci Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont, ahol 2010. január és február hó-
napokban szerveznek képzõmûvé-
szeti tárlatot. A jövõ év júniusában
rendezi meg következõ kiállítását az
iparmûvészeti egyesület. A helyszín
ezúttal II. Rákóczi Ferenc szülõhe-
lyén, Borsiban lesz. A mûvésztanár
összesen négy alkotásával mutatko-
zik be a nagyközönségnek a fenti tár-
latokon. Ezek között található két gra-
fikai technikával készített kép, mint
az „Áhítat”, vagy a „Reménységeink”.
Láthatják majd a mûvészetet kedvelõk
a nagyobb méretû, „Árva vára a fo-
lyóval”, illetve „Virágének” címû
olajfestményeket.

A MÛVÉSZTANÁR KIÁLLÍTÁSAI

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 
* A szerencsi Református Egyházközség Rákóczi Zsigmond Emlé-

kére Alapítvány kuratóriuma megköszöni mindazoknak a segítségét,
akik a 2007. évi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk részére aján-
lották fel. Támogatásukkal civil szervezetünk számlájára 102 211 fo-
rint érkezett. Ezt az összeget tartalékoltuk, és a késõbbiekben megha-
tározott célra használjuk fel. Adószámunk: 18432820-1-05.

* A szerencsi Nyárutó Klub köszönetet mond mindazoknak, akik
2008. évi adójuk 1%-át közhasznú egyesületünknek ajánlották fel. Az
ebbõl származó 174 767 Ft-ot a nyugdíjas szervezet mûködésének
fenntartásához szükséges kiadásokra kívánjuk felhasználni.

Fincziczki Istvánné klubelnök 

Szerencs Város Képviselô-testülete közmeghallgatásra hív-
ja a település lakosságát 2009. november 26-án (csütörtök)
17 órától a szerencsi Rákóczi-vár színháztermébe, majd no-
vember 27-én (péntek) 17 órától az ondi általános iskolába. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
SZERENCSEN ÉS ONDON



A Bolyai Matematika Csapatver-
seny megyei fordulójának elsõ al-
kalommal volt az egyik helyszíne
Szerencs. Sajószentpéter és Miskolc
mellett a helyi általános iskola Bo-
lyai épületében bizonyították felké-
szültségüket október 16-án a zemp-
léni térségbõl érkezett diákok. Hét te-
lepülésrõl összesen 156, második
osztályosnál idõsebb általános isko-

lás, valamint a
hatosztályos kép-
zés elsõ két évfo-
lyamára járó gim-
nazista jelentke-
zett a feladatla-
pok kitöltésére. A
tizenhárom kér-
déses teszt mellett
a megoldás rész-
letezését igénylõ
szöveges példa is
a próbatételek
között szerepelt.
A négyfõs csapa-
tok közül a leg-
jobbak kerülnek a
november 21-ei
országos  dön -
tõbe.      
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SZERENCSIEK A VILÁGBAJNOKSÁGON 
Shotokan karate világbajnoksá-

got rendeztek október 11–12-én
Egerben. A közel ezer résztvevõt
felvonultató nemzetközi mezõny-
ben Szerencset tizenhat versenyzõ
képviselte, akik közül Császár Csil-
la az elõkelõ harmadik helyen vég-
zett. 

Negyven országból érkeztek részt-
vevõk az SKDUN nemzetközi szö-
vetség által meghirdetett viadalra. A
rangos verseny iránt érdeklõdõk zsú-
folásig megtöltötték a Heves megyei
város sportcsarnokának lelátóját. Az
elsõ nap formagyakorlatok bemuta-
tásával kezdõdött a küzdõtéren fel-
állított hat tatamin. A szerencsiek kö-
zül az utánpótlás-bajnokság kereté-
ben a négy és kilenc kius övfokoza-
tú fiúk között két szerencsi fiatal sze-
repelt eredményesen. Fige Balázs az
52 résztvevõt felvonultató nemzet-
közi mezõnyben a huszonkilencedik
helyen végzett, Árvay Bálint katáját
pedig a 32. helyre rangsorolták a bí-

rók. Ugyancsak szép eredményt ért
el egyéni formagyakorlatával Dobos
Dávid, a szerencsi csapat legfiata-
labbjaként Bertalan Balázs szere-
pelt a bírók elõtt. 

Csoportos katával – Orosz Marcell,
Fige Balázs, Árvay Bálint, valamint
Nánási Attila, Dobos Dávid és
György Jácint összeállításban – két
szerencsi csapat is bemutatkozott.  

A közel ezer résztvevõ miatt ugyan-
csak elhúzódó viadalon az egyéni ku-
mite összecsapások késõ délután
kezdõdtek. A Varga Csaba által fel-
készített szerencsi fiatalok közül  el -
 sõ ként Császár Levente lépett tatamira,
aki a legjobb nyolc között esett ki a
késõ esti órákig tartó versenyen. Más-
nap délelõtt a 45 kilogrammos fiúk
mezõnyében Harsányi Mihály mu-
tatkozott be, majd ugyanebben a
csoportban Árvay Bálint a legjobb
nyolc között végzett a nemzetközi
mezõnyben. Sztankovics Bence szá-
mára nem kedvezett a sorsolás, hiszen
az elõdöntõig jutó ellenféllel kellett

összemérnie a tudását. Oleszka Ben-
ce tisztes helytállása után a senior ka-
tegóriában Orosz Péter nagy küzde-
lemben maradt alul német ellenfelé-
vel szemben. Az egri világbajnoksá-
gon az utánpótlás korúak között há-
rom szerencsi lány is tatamira lépett.
Lónárt Adrienn és Kincses Csilla egya-
ránt komoly csatát vívott ellenfelével
a továbbjutásért. Császár Csilla kie-
melkedõ teljesítményével végül a
csoportjában a harmadik helyen vég-
zett, a világversenyen szerzett bron-
zéremmel és kupával gyarapítva a sze-
rencsi shotokan karate klub trófeáinak
gyûjteményét.  

A haladók mezõnyében kumitében
az egyik magyar csapat tagjaként in-
dult Papp László, aki minden talál-
kozóját hozva végül a társak ered-
ménytelensége miatt nem szerzett ér-
met a világversenyen. 

Különleges délutáni program vár-
ta a gyerekeket október 15-én a
Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében. A rendezvényre a tele-
pülés nevelési intézményeinek nagy-
csoportosai is meghívást kaptak, mi-
vel a visszatérõ óvodás-iskolás ta-
lálkozó jegyében szervezték a prog-
ramot. A vendégeket Fábián Ottóné
fõigazgató köszöntötte, majd a nap
fõszereplõi, a budapesti Kolompos
együttes tagjai léptek a közönség elé.
Nagy Zoltán zenekarvezetõ és társai
nem ismeretlenek a szerencsiek elõtt,
hiszen évrõl évre a városban tartják
nyári családi táborukat, amelynek
helyszíne minden alkalommal a sze-
rencsi középiskolai kollégium. 

A Kolompos vidám gyermek -
mûsora szinte pillanatok alatt ma-
gával ragadta az apró közönséget. Az
együttes közel húsz esztendeje jár-
ja az ország óvodáit és iskoláit, hogy
a népzenével, a néptánccal és a rég
elfeledett népszokásokkal ismertes-

sék meg a fiatalokat. A mûsor egyik
fordulópontja volt, amikor színpad-
ra szólították a szerencsi kanászle-
gényeket, akik a csárdás hallatán

táncba vitték a leányokat. Felcsen-
dültek az ismert dallamok, amit a
résztvevõk együtt énekeltek az elõ -
adókkal.

A hagyományokhoz híven az idén
is megrendeztük iskolánk Rákóczi
épületében a Halloween party-t. Nagy
izgalom elõzte meg az október 16-ai
délutánt, hiszen angolórákon is sok,
az ünneppel kapcsolatos játékos fel-
adatot oldottunk meg és a gyerekek-
ben is nagy volt a lelkesedés a jel-
mezes verseny miatt. 

Fergeteges hangulat uralkodott a
szépen feldíszített ebédlõben, ahol
csontvázak, szellemek, boszorkányok
és más jelmezesek egész csapata vo-
nult fel a zsûri elõtt. A gyerekek be-
mutatták ez alkalomra összeállított
mûsorukat is.

A sorversenyt követõen édességek:
torta, sütõtök volt a diákok jutalma.
A zsûri az általuk legötletesebbnek vélt
jelmezek viselõit ajándéktárgyakkal is
jutalmazta.

Köszönetet mondok minden  szü -
lõnek és támogatónak, aki édessé-
gekkel, ajándékokkal járult hozzá
rendezvényünk sikeréhez.

Bakosné Lapis Erika

KÖNYVJUTALOM
OLVASÁSÉRT 

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár a kistérség általá-
nos iskolásainak az idén is meghir-
dette a nyári olvasottsági versenyt. A
diákok három korcsoportban adhat-
ták be pályázataikat. A kiírás szerint
a 9–10 éves korosztálynak Kányádi
Sándor egy meséjét kellett illuszt-
rálniuk, a 11–12 évesek Móra Ferenc
négy megadott regénye valamelyi-
kébõl alkották meg olvasónaplóikat.
A hetedikes és nyolcadikos tanu-
lóknak Radnóti Miklós életrajzi nap-
lójának az elkészítése volt a feladat.
A felhívásra összesen huszonhat pá-
lyamunka érkezett Szerencsrõl, Le-
gyesbényérõl, Tiszalúcról, Taktake-
nézrõl, Tállyáról és Rátkáról. A ve-

télkedõ eredményhirdetését október
12-én tartották a Rákóczi-várban. A
kategóriák elsõ helyezettjei oklevél-
ben és könyvjutalomban részesültek,
melyeket Stempek Lászlóné, a bírá-
ló bizottság elnöke és Meczóné Re-
viczky Beáta könyvtáros adták át. He-
lyezettek: 

9–10 évesek: I. Szilágyi Melitta
(Szerencs), Kalina Norbert (Tállya),
Pataky Zsófia (Szerencs). Különdíj:
Mészáros Réka (Szerencs). 

11–12 évesek: I. Kerekes Patrik (Le-
gyesbénye), Bácsalmási Gréta (Ti-
szalúc), Szilvási Zita (Legyesbénye).

13–14 évesek: Herczeg Zoltán (Ti-
szalúc), Németh Cintia (Legyesbé-
nye), Zalán Martin (Tiszalúc). 

– Kreatív nagyik – ezzel a címmel
nyílt kiállítás október 5-én a Városi
Kulturális Központ gyermekkönyvtá-
rának elõterében. Az Õszi Könyvtá-
ri Napok keretében megrendezett
tárlatra a Városi Nyugdíjas Klub tag-
jai hozták el féltve õrzött gyûjtemé-
nyük néhány értékes darabját, mint
például a különleges szalvétákat, a
hímzett terítõket és asztaldíszeket,
vagy a gobelinképeket. A kiállítás ün-
nepélyes megnyitóján Mihályi Já-
nosné szavalatát hallgatták meg a je-
lenlévõk, majd Kazsik Marianna adott
át emléklapot mindazoknak, akik sa-
ját tárgyaikkal hozzájárultak a tárlat
megrendezéséhez, amely a könyvtár

nyitva tartási ideje alatt tekinthetõ
meg. A szerencsi közgyûjtemény né-
hány rendszeres látogatója számolt be
kedvenc olvasmányairól október 12-
én a Rákóczi-várban. A gyermek-
könyvtárban megtartott eseményen
Mihályi Jánosné, Radnóti-díjas vers-
mondó szavalata után Kazsik Mari-
ann könyvtáros köszöntötte a jelen-
lévõket. A délutáni programon Sagáth
Imre a világirodalom kialakulásáról és
szerkezetérõl tartott elõadást, majd
Horváth Józsefné Szabó Magda, Sza-
bados István Márai Sándor és Lev
Tolsztoj, Vantuchné Csikós Zita pe-
dig Fekete István egy-egy mûvével is-
mertette meg a hallgatóságot.  

SZIMPÓZIUMRA KÉSZÜLNEK 
Az idén az egészséges, élhetõ te-

lepülés tervezése lesz a központi té-
mája az Egészséges Városok Hete
rendezvény helyi programjának –
hangzott el az országos szövetség
szerencsi szervezetének október 21-
ei tanácskozásán. A fórumon Gyõrik
Ferenc koordinátor ismertette a no-
vember 9–15. közötti rendezvény-
sorozat tervezetét, amelynek kö-
zéppontjában az elkövetkezõ  idõ -
szakban a településen megvalósuló
beruházások bemutatása szerepel.
 Elõ adások szervezése mellett ma-
kettek és kiviteli tervek segítségével
juthatnak információhoz az ér-

deklõdõk többek között a helyi
egészségügy, a gyerekellátás, vala-
mint a közlekedés feltételeinek a ja-
vítását célzó fejlesztésekrõl. 

A tanácskozáson elhangzott, hogy
a koordinátor mellett Sipos Attila, a
helyi alapszolgáltatási központ ve-
zetõje vesz részt az Egészséges Vá-
rosok Magyarországi Szövetsége no-
vember eleji szimpóziumán, ahol az
elkövetkezô idôszakban pályázati
támogatással megvalósuló, több mint
négy milliárd forint értékû szerencsi
beruházásokról adnak tájékoztatást
a tagtelepülések jelenlévô képvise-
lõi elõtt. 

KANÁSZLEGÉNYEK A SZÍNPADON

A Kolompos együttes mûsora magával ragadta a gyerekeket. 

ÕSZI NAPOK A KÖNYVTÁRBAN 

Féltve õrzött gyûjtemények darabjai kerültek a paravánokra a
„Kreatív nagyik” címû kiállításon. 

CSONTVÁZAK, SZELLEMEK ÉS BOSZORKÁNYOK

Jelmezes fiatalok mutatkoztak be a zsûri elõtt. 

ZEMPLÉNI MATEKPRÓBA 

Szerencsen több mint százötven diák töltötte ki a
feladatlapot. 
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BORLEPÁRLÁS TÁMOGATÁSSAL 
A borvidéki termékfelesleg leve-

zetése érdekében húszezer mázsa
szõlõ lepárlásra történõ felvásárlá-
sára kapott lehetõséget a Tokaj Ke-
reskedõház. Az állami tulajdonú
cég európai uniós támogatással já-
rult hozzá a szüreti idõszakban a ke-
reslet és a kínálat közötti egyensúly
kialakulásához. Az akcióval a tár-
saság korábbi szerzõdéses partne-
reinek és a borvidék déli részén
szõlõterülettel rendelkezõ gazdák-
nak nyújt segítséget a termés érté-
kesítéséhez. 

A nyár végén még úgy tûnt, hogy
az idei szüret komoly feszültséget
okoz majd a borvidéken. Az elsõ ter-
mésbecslések alapján a szakembe-
rek a tavalyinál kevesebb szõlõvel
számoltak, azonban vevõ hiányában
számítani lehetett arra, hogy a ter-
més egy része a gazdák nyakán ma-
rad. Ekkor történt kezdeményezés,
hogy a Tokaj Kereskedõház is részt
vállaljon a lepárlási programban,
ami október elején teljesült.   

Ficsor Ádám (fo-
tónkon) ismertet-
te, hogy szemé-
lyesen lobbizott
Brüsszelben azért,
hogy Magyaror-
szág az idén õsszel
100 ezer hektoliter

új bor lepárlására kapjon lehetõsé-
get, amibõl a Tokaji borvidék 15 ezer
hektoliterrel részesült. Ehhez  húsz -
ezer mázsa alapanyag szükséges,
amire a szerzõdések megkötésére a
Tokaj Kereskedõház Zrt. a tulajdo-
nostól felhatalmazást kapott. A cég
így összességében mintegy 110 ezer
mázsa szõlõt vásárol fel az idén, ami
a borvidéki termésmennyiségnek
több mint az egyharmada. Marcin-
kó Ferenc (fotónkon), a Tokaji Bor-
vidék Hegyközségi Tanács elnöke la-
punk érdeklõdésére tájékoztatásul
közölte: – A gazdák a teljes 20 ezer
mázsás keretet lekötötték, ugyanak-
kor a rendelkezésre álló termés-

mennyiség várha-
tóan ez alatt ma-
rad. Azok élhettek
a lehetõséggel,
akik korábban va-
lamilyen kapcso-
latban álltak a To-
kaj Kereskedõház-
zal, illetve a borvidék déli részén ta-
lálhatók a parcelláik. A felvásárlást
Bodrogkeresztúr, Tarcal, Rátka, Tály-
lya és Mád hegyközségek területén
külön is meghirdettük – hangsú-
lyozta a hegyközségi tanács elnöke.
A gazdák a lepárlásra szánt alap-
anyagért kilogrammonként 45 fo-
rintot kapnak. A vételárat akkor fi-

zetik ki számukra, amikor a cég meg-
kapja a termésfelesleg levezetésére
szolgáló európai uniós támogatást.
Ez a kalkulációk szerint leghamarabb
2010 júniusában történhet. Október
utolsó napjaira a gazdák többsége vé-
gez a szürettel. Az idei termés jó mi -
nõ ségû, de a vártnál kisebb meny-
nyiség és az alacsony ár miatt ebben
az esztendõben szerény lesz a be-
vétel. A gazdák még reménykednek,
hogy talán ismét eljön az idõ, ami-
kor száz forintot meghaladó értéke
lesz – a mostani 50-60 forint helyett
– a kiváló boralapanyagnak és aszú-
ra is kereslet lesz a Tokaji borvidé-
ken.

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalkozó
kedvû olvasóinktól most arra kérünk
választ, hogy hol készült a fotó? A
megfejtéseket november 6-ig várjuk
postai levelezõlapon (3901 Sze-
rencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os számra. A helyes vá-
laszt beküldõk között 2000 forintos
vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: a mai Népház helyén. A sze-
rencse ez alkalommal Soltész Anna-
mária, Szerencs, Rákóczi út 67. szám
alatti olvasónknak és 70/339-2801-
es telefonszámról SMS-t küldõ játé-
kosnak kedvezett. Nyereményüket
november 3–6. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesz tõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évti-
zeddel ezelõtt Szerencsen készült
fényképeket, amelyeket sértetle-

nül visszajuttatunk a tulajdonosá-
nak. Elevenítsünk fel együtt tele-
pülésünkbõl egy-egy régi pillana-
tot!

HÁRMAS
EGYÜTTMÛKÖDÉS

Megállapodást kötött a helyi fenn-
tartású oktatási intézményekkel a
Szerencsi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat. A dokumentumokat a
város polgármesterének jelenlétében
látták el október 13-án kézjegyük-
kel Marosvölgyi János elnök, vala-
mint Fábián Ottóné és Gál András
fõ igazgatók. A megállapodás alap-
ján a szerencsi általános iskola és a
Bocskai gimnázium kiemelten kezeli
a halmozottan hátrányos helyzetû
roma tanulók elõmenetelét és elõ -

segítik a beilleszkedésüket. A cigány
kisebbségi önkormányzat felkutatja
az erre a célra szolgáló pályázati le-
hetõségeket, biztosítva a szükséges
anyagi forrásokat. A kisebbségi ön-
kormányzat megismerheti az intéz-
mények pedagógiai programját és tá-
jékozódhat a cigány fiatalok elõre-
haladásáról, amit sajátos eszköze-
ikkel maguk is ösztönöznek. A fe-
lek az együttmûködési megállapo-
dásban foglaltak teljesülését évente
értékelik.

* Kisvárdán vendégeskedett ok-
tóber 3-án Szerencs nõi kézilab-
dacsapata. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei bajnokságban sze-
replõ együttesünk a jó iramú  mér -
kõzésen végül egy góllal maradt
alul a házigazdákkal szemben. A ta-
lálkozón mindössze nyolc játékossal
gazdálkodhatott Marius Breazu edzõ.
Ennek ellenére nyerhettek volna a
szerencsi lányok, akik végül bosz-
szantó hibák miatt 21–20 arányban
veszítettek. Csapatunk góljainak
csaknem a fele, szám szerint 9 Ka-
tona Krisztina nevéhez fûzõdik.

* Fontos gyõzelmet aratott leg-
utóbbi hazai találkozóján a város nõi
kézilabdacsapata. Együttesünk ok-
tóber 11-én Nagykálló gárdájától 23–
19 arányban bizonyult jobbnak. 

Az elsõ négy fordulóban ötven szá-
zalékos teljesítményt nyújtó házi -
gazdák számára fontos volt a pont-
szerzés, ami jó hatással volt a csa-
pat teljesítményére. A szerencsi gár-
da lendületes játékkal lepte meg az
ellenfelét. Az elszánt védekezésnek
nem találták az ellenszerét a sza-
bolcsi lányok, miközben a túlolda-
lon elsõsorban Katona Krisztina át-

lövéseinek és a beállós Szabó Csil-
la szemfüles találatainak köszönhe-
tôen sorra potyogtak a gólok. A 12–
9-es félidei állás után néhány perc
alatt hatgólos elõnyhöz jutottak a sze-
rencsiek. A második játékrész köze-
pén rövidzárlat sújtotta a házigaz-
dákat, amit kihasználva a nagykál-
lóiak 16–15-re felzárkóztak. Az  idõ -
kérés alatti edzõi tanácsok azonban
meghozták a várt eredményt, így a
találkozó 23–19-es szerencsi gyõze-
lemmel zárult. 

* A szerencsi csapat október 18-
án a Nyíregyházi Fõiskola gárdájá-
nak otthonában vendégszerepelt.
Együttesünk már a találkozó elsõ per-
ceiben hétgólos vezetést szerzett, míg
a házigazdák az 5. percig nem tud-
ták bevenni a lányaink kapuját. A gól-
záporos folytatásban 15–22-es félidõ
után végül 27–38 arányú szerencsi
siker született. A vendég együttes gól-
királya 11 találattal Katona Kriszti-
na lett. A gyõzelem után Marius Bre-
azu edzõ lányai öven százalékos tel-
jesítménnyel a negyedik helyen sze-
repelnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei bajnokság kilenc csapatot fel-
vonultató tabelláján. 

A szerzõdést Fábián Ottóné, Gál András (jobbra) és Marosvölgyi
János írták alá.

NÕI KÉZILABDAMÉRLEG: 
KÉT GYÕZELEM, EGY VERESÉG 

Az idõsek napja alkalmából hét, nyolc van éven felüli, egyedülálló
helyi asszonyt köszöntött otthonában az MSZP szerencsi nõtagozata.
Cseppely Jánosnénál október 8-án tettek látogatást az asszonyok,
akik virággal és verses köszöntõvel érkeztek a hamarosan nyolc -
vanadik születésnapját ünneplõ Cseppely nénihez, aki örömmel és
meg hatódva fogadta vendégei kedves szavait.

VIRÁGCSOKOR 
A NYOLCVANÉVES NYUGDÍJASNAK

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ? 

VAN PÉNZ AZ ORSZÁGBAN
Lakossági fó-

rumra invitálták az
érdeklõdõket októ-
ber 17-én a Rákó -
czi-várba a Jobbik
zempléni szerve-
zetei. A rendezvé-
nyen Csath Mag-
dolna (fotónkon) közgazdász, egye-
temi tanár tartott elõadást, aki szerint
az elmúlt idõszakban hazánkban be-
vezetett megszorító intézkedések va-
lójában indokolatlanok, ezekkel a kor-
mányzat kizárólag a saját holdudva-

rához tartozókat és a nemzetközi
pénzvilág érdekeit szolgálja. Az el-
vonások az öregeket és a fiatalokat,
az iskolákat, az egészségügyet és a
családokat egyaránt érintik. Az elõadó
szerint furcsa, hogy a világválságra
való hivatkozással egyedül Magyar-
országon vannak megszorítások.  Rá -
adásul a lakosság életkörülményeinek
a rontása nem is indokolt, mert van
pénz az országban – állította a köz-
gazdász. Ha ugyanis nem lenne, ak-
kor nem jutna a csillagászati költségû
metróépítésre, út-, alagút- és völgy-

hídépítésekre, több tízmilliós BKV-s
végkielégítésekre és a hatalmas fize-
tésekre a különbözõ áltanácsadóknak.
Eközben a GDP nyolcvan százaléka
fölé kúszott az államadósság, amelyet
viszont ugyanazokkal akarnak visz-
szafizettetni, akiket most szisztema-
tikusan tönkretesznek. Ezek a lépés-
ek Csath Magdolna szerint kimerítik
a népirtás fogalmát, amit a definíció
alapján az követ el, aki egy népet vagy
annak egyes csoportjait olyan élet-
feltételek közé kényszerít, amelyek
azokat pusztulással fenyegetik. 

Az edzôi tanácsokat megfogadva gyôzött a csapat. 
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A MESÉLÕ SZEKRÉNY,
AVAGY IN MEMORIAM

SZERENCSI CUKORGYÁR

Gyermekkoromban gyûjtöttem a
levonókat. Szüleim „legnagyobb”
örömére, bár kétségtelenül az en-
gedélyükkel, a matricák többségét
a ruhásszekrényemen helyeztem el.
Pár év alatt sikerült az összes szek-
rény ajtó mindkét oldalát teljes mér-
tékben beborítanom. Voltak nagy-
méretû Walt Disney-s matricáim, a
helyes kerékpáros közlekedésre ta-
nító levonó-sorozataim, csúnyács-
ka állatfiguráim a rágógumik cso-
magolásának hátoldaláról és olyan
matricák is, amelyek a Szerencsi
Édesipari Vállalatot hirdették. A ma-
cis kávé és a cicás kakaópor mel-
lett az egyik levonón fehér alapon
kék kontúrral a cukorgyár körvona-
lai voltak láthatók, pontosabban a
laborépület és mögötte a jellegze-
tes két kémény…

A gyermekkor elmúlt, ma már nem
is élek Szerencsen, de a matrica még
mindig megvan otthon és remélem,
örökre ott is marad a középsõ szek-
rényajtón.

Két hónapja jártam otthon utoljára.
A múlt hétvégén azonban a léleg-
zetem is elakadt, amikor megláttam,
hogy mi történik a cukorgyárral. El-
tûnt a hatalmas raktárépület, ami a
tûzoltósággal szemben volt és épp
egy hatalmas sárga karú munkagép
harapdált ki nagy darabokat a régi
laborépületbõl. Gombócot éreztem
a torkomban a látványtól. Sírni, ki-
áltani akartam: Ne bántsátok a gyá-
runkat!

Én még csak 29 éves vagyok, de
volt szerencsém pár hónapig a cu-
korgyárban, a technológiai laborban
dolgozni. Reggelente vízmintákat
kellett gyûjtenem a gyár különbözõ
területein elhelyezett csapokból,
majd azokban be kellett vizsgálni a
cukortartalmat. A mért adatokat fo-
lyamatosan rögzítettük. Szerettem a
laborban dolgozni. 

Emlékszem, reggelente integet-
tem a testvéremnek az ablakból, aki
a gimnázium felé bandukolt a ba-
rátnõivel… Emlékszem a labor ér-
dekes „kémiaillatára” és emlékszem
a gyár területén elõforduló kelle-
metlen szagokra is. Emlékszem a ko-
rán kelés és a hajnali munkakezdés
felett érzett fájdalmamra. S emlék-
szem a vidám pillanatokra, amikor
még csak ismerkedtem az elem-

zéshez használt gépekkel és beren-
dezésekkel. S hogy õszinte legyek,
néha az agyamra ment, amikor du-
dált a gyár.

Csak két hónapig dolgoztam a la-
borban. Az én szívem így is meg-
szakadt a bontási folyamat láttán. Így
el tudom képzelni, hogy mit érez-
hetnek azok a szerencsi és kör-
nyékbeli lakosok, akik szinte egy  éle -
ten át dolgoztak a cukorrépa-kam-
pányok ciklusában. Azok, akik gyû-
lölték a gyárat a kemény és fárasz-
tó munka miatt, és ugyanakkor sze-
rették a gyárat a biztos megélhetés,
a közösség és a munka öröme mi-
att…

Fáj! Fáj a veszteség mindannyi-
unknak, de nincs mit tenni: bele kell
törõdni a változásba. Az emlékein-
ket pedig szerencsére semmilyen
sárga markoló nem rombolhatja
szét.

Egy dolgot azonban tehetünk!
Biztos vagyok benne, hogy nem ná-
lunk van otthon az egyetlen ru-
hásszekrény teleragasztgatva matri-
cákkal. Keressük meg ezt a bútor-
darabot a lakásban és vessünk egy
utolsó pillantást arra a kopott fehér
levonóra a gyár kék körvonalaival
és véssük a képet a szívünkbe örök-
re. Sajnos, unokáink már nem fog-
ják látni és érteni, hogy mit jelen-
tett a két kémény a szerencsieknek.

Utóirat: Ha valakinek lenne egy
ilyen fölösleges matricája, ami még
nem végezte egy szekrényajtón, ké-
rem, a szerkesztõségen keresztül
küldje el nekem, hogy én is meg-
mutathassam a képet az unokáim-
nak.

Elõre is köszönöm:
Latkovics Nikoletta

VILÁGÖRÖKSÉGI KAPUZAT:
PRÓ ÉS KONTRA

Az elmúlt hetekben az egyik or-
szágos televíziós csatorna hírmûso-
rában közölt riportot a szerencsi vi-
lágörökségi kapuzatról. Az adást kö-
vetõen érkeztek az alábbi elektro-
nikus levelek szerkesztõségünkbe.

Az imént láttam egy riportot a te-
levízióban, amelyben megkérdõje-
lezték a „Hegyalja kapuja” létjogo-
sultságát. Nem értem a kétkedõket.
A családommal nyáron jártunk Sze-
rencsen, és már messzirõl felkeltet-
te érdeklõdésünket ez az építmény.
Sajnos nem tudtuk, hogy látogatható
része is van, de látnivalóként is él-
ményszámba menõ a kapu. Legkö-

zelebb megállunk és megnézzük.
Igazán örülök, hogy vannak ilyen
építmények és biztosíthatom, hogy
a város ékessége és dísze. Büszke
lehet rá a város. Borsodi „gyerek”
révén, sokat jártam Szerencsen, és
nagyon tetszik, ahogy a város déli
bevezetõ szakasza átalakult, meg-
szépült: a templomok, a kapu, a vi-
rágözön a körforgalomban. Levele-
met csak azért írtam meg, hogy kap-
jon „megerõsítõ” visszajelzést is és
további sok sikert kívánok a város
irányításához, szépítéséhez.

Tutinka Zoltán
Budapest

***
Nem vitatnám a kapu milyensé-

gét jelen írásomban, de azt igen,
ahogy az arra fordított összegrõl nyi-
latkozott! „Az igaz, hogy több mint
100 millióba került, de nekünk, a
városnak csak 2,5 millióba került.”
Megdöbbentõ volt ez egy felelõs pol-
gármester, egy város elsõ embere
szájából! Ha azt mondta volna,
hogy a 600 négyzetméteres épít-
mény megért 102,5 milliót, vagy,
hogy akár a saját pénzén is meg-
építette volna, akkor én pedig azt
mondom, hogy kicsit fura az ízlé-
se. Nagyon úgy néz ki, hogy eldor-
bézolták jó néhány EU polgár befi-
zetett 100 millió forintnyi adóját.
Magyarország nettó támogatott or-
szág, tehát befizet, de a befizetés-
nél többet kap vissza. Az EU-pá-
lyázatok lehetõséget adnak arra,
hogy az unió tagállamainak a pol-
gárai által megtermelt értékeket ter-
helõ adók egy részét ne központi el-
osztással, hanem pályázattal kapják
meg a felelõs közösségek. Az Ön
szavai szerint Szerencs nem felelõs
közösség! Nem érzik, hogy az EU-
támogatás nem talált pénz, hanem

igencsak verítékkel megtermelt esz-
köz, melyet illõ tisztelettel kell el-
fogadni, megköszönni és megfon-
toltan kell felhasználni. 

Poczkodi Lajos
Budapest

***
Tisztelt Poczkodi Lajos!
Õszintén bevallom, hogy az Ön

által említett riport láttán én magam
is meglepõdtem, elsõsorban a mon-
danivalója és szerkesztése miatt.
Csupán tájékoztatásul közlöm, hogy
a velem készített interjú kb. 10-15
perces volt és az újságíró többek kö-
zött Szerencs sikeres pályázatairól
érdeklõdött, hiszen a jövõben több
mint hárommilliárd forintos fejlesz-
tés valósul meg városunkban. Úgy
tûnik azonban, hogy nem ezekre az
információkra volt szükség, hanem
a két évvel ezelõtt átadott világ -
örökségi kapuzat szolgált „szenzá-
cióként” úgy, hogy a riportból az
alábbi tények kimaradtak.

A létesítményre nem Szerencs Vá-
ros Önkormányzata pályázott, ha-
nem  „Összefogással Tokaj Világ -
örökségéért” címmel a Tokaj Mik-
rorégióért Alapítvány, amely szer-
vezet összesen 2,1 milliárd forint tá-
mogatást nyert a Regionális Fej-
lesztési Operatív Program forrásai-
ból a 2005. áprilisában benyújtott pá-
lyázat pozitív elbírálásának ered-
ményeként. A tervezett projekt cél-
ja az volt, hogy 13 település gaz-
dagodjon a térség turisztikai vonze-
rejét növelõ, látványosságainak kö-
rét bõvítõ beruházásokkal. A támo-
gatott programnak köszönhetõen
Zemplén egyes falvaiban, városaiban
többek között pihenõ park, borház,
zarándokhely létesült, Szerencsen a
– tervezõk javaslatára – „Hegyalja
kapujának” szimbólumaként vilá-

görökségi kapuzat és információs
központ épült. Természetesen nem
egyszemélyi döntést hoztam ebben
a kérdésben sem, hiszen a város kép-
viselõ-testülete 2003. május 27-ei
ülésén egyhangúlag határozott arról,
hogy a projektben részt vesz, az érin-
tett településekkel közösen benyújtja
a pályázatot, aminek a kedvezõ el-
bírálása esetén a saját pénzügyi for-
rás biztosítását vállalja. Ezt követõen
2005. május 6-án az önkormányzat
részérôl szintén egyhangú döntés
született a világörökségi kapuzat lé-
tesítésére a ROP 1.1 „Turisztikai
 vonz erõk fejlesztése” Összefogással
Tokaj Világörökségéért I. pályázat
benyújtásáról.

Amikor pedig az önerõrõl be-
széltem a riportban, akkor azt pró-
báltam érzékeltetni, hogy a többi be-
ruházáshoz képest ennél a pályá-
zatnál kedvezõbb, 97,5 százalékos
volt a támogatási arány és csupán
2,5 százalékkal kellett kiegészítenie
az önkormányzatnak, ami akkor
óriási lehetõséget kínált a telepü-
lésnek. Ez a tény pedig nem jelen-
ti azt, hogy meggondolatlanul dön-
töttünk a projektrõl, vagy éppen fe-
lelõtlenül használtuk volna fel az el-
nyert pénzt. Megjegyzem, hogy az
építménynek a költsége éppen csak
meghaladja azt az összeget, amit az
Ön lakóhelyén, a fõvárosban, az ál-
talunk is befizetett adóforintjainkból
mûködõ BKV-nak az egyik vezetõje
végkielégítésként kiutalt magának. 

Ha pedig a jövõben megtisztel
bennünket azzal, hogy ellátogat
Szerencsre, szeretettel várom Önt a
világörökségi kapuzat kilátójában,
hogy megcsodálhassa a város és kör-
nyéke panorámáját.

Rónavölgyi Endréné,
Szerencs polgármestere

(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem köz-
lünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180.)

POS TÁ JÁ BÓLA

KIVÁLASZTOTTÁK A TERVEZÕT 
Eredményesnek

bizonyult az a kö-
zösségi értékhatá-
rokat elérõ közbe-
szerzési eljárás,
amelyet Borsod-
Abaúj-Zemplén 81
települése ivóvíz-
minõséget javító
projektjének ter-
vezésére írt ki au-
gusztus 5-én a
gesztor szerencsi
önkormányzat .
Rónavölgyi Endré-
né polgármester és
Gadóczi Bertalan jegyzõ október
20-án az összességében a legelõ -
nyösebb ajánlatot tevõ siófoki Kris-
tály Tervezõ, Szolgáltató és Keres-

kedelmi Kft. képviselõjével írták alá
a vállalkozói szerzõdést. A cégnek
a közel négymilliárd forintos beru-
házás elõkészítését szolgáló enge-

délyezési és kiviteli terveket, valamint
a beszerzett hatósági engedélyeket
2010. augusztus 26-ig kell átadni a
megrendelõnek.

Az aláírt vállalkozói szerzõdés alapján jövõ év augusztusáig kell elkészülnie a négy -
milliárd forintos projekt terveinek. 

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS

Kicsit szomorkás idõben, szemer-
kélõ esõben találkoztak a körzeti for-
dulókból továbbjutott csapatok ok-
tóber 9-én Ózdon, hogy két kategó-
riában eldöntsék: kik a megye leg-
felkészültebb, legügyesebb ifjú tûzol-
tói?

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Tûzoltószövetség védõszárnyai alatt
immáron hatodik alkalommal meg-
rendezett versenyen a szerencsi te-
rületi gyõztes általános iskolás cso-

baji gárda – amely 2008-ban a má-
sodik lett a megyei viadalon – rossz
napot fogott ki, amelyben szerepet ját-
szott az idõjárás is. A vizes mentõ -
kötél és tömlõ megzavarhatta a csa-
patot, amely az utolsó helyen vég-
zett a kilencfõs mezõnyben.

A tokaji Mezõgazdasági Szakképzõ
iskola fiataljai azonban brillíroztak,
végig versenyben voltak a gyõzele-
mért, s végül minimális különbség-
gel szorultak a második helyre.

A csapatok ajándékot, oklevelet, a
helyezettek serlegeket kaptak a me-
gyei tûzoltószövetség jelenlévõ kép-
viselõitõl. 

Gratulálunk a csobaji és tokaji
csapatnak, a gyõzteseknek, a részt-
vevõknek, az iskoláknak s minden-
kinek, aki segítette a gyermekeket a
felkészülésben.

Remélem, találkozunk 2010-ben is!
Dócs Róbert 

tûzoltóparancsnok

HELYTÁLLTAK AZ IFJÚ TÛZOLTÓK 



A szerencsi önkormányzat október
22-én tartotta ülését a polgármeste-
ri hivatal tanácskozótermében. Na-
pirend elõtt Rónavölgyi Endréné pol-
gármester bejelentette, hogy a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság vá-
lasztmánya többéves szakmai mun-
kája elismeréseként „Tehetségekért”
kitûzõt és emléklapot adományo-
zott Gyõrik Ferencnek, az országos
szervezet kelet-magyarországi tago-
zata titkárának. Ebbõl az alkalomból
a szerencsi önkormányzat jutalom-
ban részesítette a nyugdíjas pedagó-
gust.

Elsõ napirendi pontként a 2010. évi
belsõ ellenõrzési ütemtervet fogadták
el a képviselõk. Bíró István elnök is-
mertette, hogy a pénzügyi és város-
fejlesztési bizottság elfogadásra java-
solja az elõterjesztést. Suskó Viktor
szorgalmazta, hogy a jövõben az el-
lenõrzések az év második fele helyett
lehetõség szerint az elsõ félévben tör-
ténjenek meg az intézményeknél. 

Rónavölgyi Endréné fontosnak tar-
totta a rendszeres belsõ vizsgálatokat,
amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy
az elmúlt idõszakban a polgármesteri
hivatal és a város intézményeinek el-
lenõrzésekor a Magyar Államkincs-
tár és az Állami Számvevõszék sem
emelt érdemi kifogást a gazdálko-
dással kapcsolatban, példaértékûnek
minõsítve az itt tapasztalt rendet.

Ezt követõen a városban az idõs-
korúakkal való törõdés helyzetérõl ké-
szített tájékoztatót vitatta meg az ön-
kormányzat. Korondi Klára a szociá-
lis és egészségügyi bizottság vélemé-
nyét tolmácsolva jónak minõsítette a
városban ezen a területen nyújtott gon-
doskodást. Örvendetes, hogy a la-
kosság életkora emelkedik és gyarap-
szik az idõs emberek száma. Visi Fe-
renc szerint félõ, hogy a késõbbiek-
ben a kvótacsökkenések miatt a szo-
ciális ellátások területén visszaesik a
színvonal. Danyi László úgy vélte: az
erre a célra szolgáló intézményháló-
zatban megfelelõ ellátásban része-
sülnek a város nyugdíjas korú lakói.
A képviselõ külön megköszönte az
ondi idõsek klubja dolgozóinak az ál-
dozatos munkáját. Fekete József kie-
melte: az idõsekrõl való gondoskodás
ugyan terhet ró az államra és az ön-
kormányzatokra, de ezen a területen

a pénzszûke idõszakában sem szabad
takarékoskodni. A képviselõ fontosnak
tartotta, hogy Szerencsen biztosított a
szállítás lehetõsége a gondozott szép-
korúaknak, akik így megszokott kör-
nyezetükben élhetik a mindennapja-
ikat. Vaszily Miklós arról tájékoztatott,
hogy a közmunkaprogram keretében
újra munkába állt a mobil szolgálta-
tó csoport, ami a rászoruló emberek-
nek nyújt segítséget a ház körüli te-
endõk elvégzésében. Egeli Zsolt sze-
rint a szerencsi önkormányzat  lehetõ -
ségeihez képest igyekszik gondos-
kodni az idõskorúakról, ez azonban
egyre nehezebb feladat lesz. A kép-
viselõ kifogásolta a nyugdíjkorhatár fo-
lyamatos emelését, amikor a 65. élet-
évüket a férfiak egyharmada nem éri
meg. Hidegkúti Ákos kifogásolta, hogy
az átmeneti elhelyezésre éppen azo-
kat az idõ seket nem veszik fel, akik-
kel valamilyen probléma van. Bíró Ist-
ván a fecskési idõsek klubja tevé-
kenységét méltatta, ahol napjainkban
pezsgõ közösségi élet folyik. A tájé-
koztatót elõterjesztõ Sipos Attila kie-
melte: a társadalom öregedése Sze-
rencsen is érvényesül, aminek a ke-
zelésére fel kell készülni. A helyi ön-
kormányzat az átlagosnál nagyobb
szerepet vállal az idõsekrõl történõ
gondoskodásban. A településen a
bentlakásos ellátás és a házi gondo-
zás közül választhatnak a segítségre
szorulók. Ugyanakkor fontos feladat
lenne a helyi idõsügyi koncepció ki-
dolgozása. A maximum egy évre szó-
ló átmeneti elhelyezés igénybevéte-
lének megvannak a feltételei. Jelen-
leg a gondozási központban tíz erre
szolgáló férõhellyel rendelkeznek,
aminél nagyobb az igény. Megoldást
egy újabb épületszárny létrehozása je-
lentene. Akiket nem tudnak fogadni,
azoknak felajánlják az otthonápolást,
illetve a naponta 8–18 óráig tartó nap-
pali gondozást. Az alapszolgáltatási
központ vezetõje megköszönte Danyi
László és Bíró István képviselõknek az
ondi és fecskési idõsek klubjainak
nyújtott támogatást. Rónavölgyi End-
réné szerint a szerencsi önkormány-
zatnak nincs szégyenkeznivalója az
 idõ sekrõl történõ gondoskodás miatt.
A városban régóta jól mûködik az el-
látórendszer, amit az elmúlt idõszak-
ban sikerült továbbfejleszteni. Gon-
dozóházat építettek, elõbb öt, majd

a szolgáltatást bõvítve tíz fõ számára
biztosítanak átmeneti elhelyezést, be-
vezették a jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtást, jól mûködik a kihordásos
étkeztetés és ahol szükséges, a ház kö-
rüli teendõket is elvégzik az idõsek he-
lyett. A polgármester kiemelte, hogy
míg régebben az idõsek klubjaiba
többnyire csak ebédelni jártak az em-
berek, napjainkban az ott dolgozók
mentálhigiénés foglalkozásokat szer-
veznek és igazi közösségi élet alakult
ki ezekben az intézményekben. A tá-
jékoztatót a jelenlévõ képviselõk Hi-
degkúti Ákos tartózkodása mellett el-
fogadták. 

Következõ napirendi pont keretében
az idei közfoglalkoztatási tervét mó-
dosította az önkormányzat. Vámosné
Czili Adrienn, a polgármesteri hiva-
tal szervezési és jogi osztályának he-
lyettes vezetõje az írásos elõterjesz-
tés szóbeli kiegészítéseként ismertet-
te, hogy az idén Szerencsen havonta
160-180 fõt alkalmaznak a közfog-
lalkoztatás keretében, akiknek októ-
berben 173 fõ a létszámuk. Erre a cél-
ra eddig 68 millió forintot hívtak le a
központi költségvetésbõl. Az önkor-
mányzat által biztosított saját forrás 18
millió forint, aminek az 50%-át visz-
szakapja a város. Visi Ferenc szerint
már korábban is élniük kellett volna
a közfoglalkoztatás lehetõségével. Az
pedig a helyieken múlik, hogy a ren-
delkezésre álló munkaerõt milyen
hatékonyan használják fel. Hidegkú-
ti Ákos szerint a törvényi szinten sza-
bályozott közfoglalkoztatás nem hoz-
ta meg a várt eredményt. A dolgo-
zókkal olyan munkákat végeztetnek
el, amelyek nem termelnek  hozzá adott
értéket. Bíró István szerint a város ko-
rábban is jól élt a közfoglalkoztatás-
sal: a parkok és az árkok karban van-
nak tartva. Fontos, hogy a pénzeket
nem támogatásként, hanem bérként
fizetik ki. Vaszily Miklós emlékezte-
tett: Szerencsen a közfoglalkoztatás
hosszú idõre nyúlt vissza. A különbözõ
közmunkaprogramokban évente 120-
140 embernek biztosítottak jövedel-
met, amire a jövõ ben is szükség lesz.
Danyi László szerint a közmunka ko-
moly értéket is teremt. Különösen fon-
tos, hogy a gyerekek reggelente azt lát-
ják, hogy a szüleik dolgozni mennek,
aminek nevelõ hatása van. Heves Já-
nos alpolgármester szerint nem lehet

megkérdõjelezni közmunkaprogram
hasznosságát, aminek látványos ered-
ményei vannak: így készült el többek
között a temetõ kerítése, több tér dísz-
burkolata, járdák és parkolók aszfal-
tozása. Sipos Attila úgy látta: a prog-
ram közvetlen hatásként családok fel-
emelkedésére biztosít  lehetõ séget.
Rónavölgyi Endréné polgármester a
napirend összefoglalásaként óva intett
attól, hogy a közmunkaprogramban
résztvevõ nehéz sorsú emberek tevé-
kenységét bárki is leminõsítse. Az el-
múlt idõszakban az õ közremûködé-
sükkel jelentõs értékteremtés történt
Szerencsen és a kapott bérbõl fizet-
ték ki a közüzemi számlákat, jutott
pénz ruhák vásárlására. Az igazi meg-
oldást munkahelyteremtõ beruházá-
sok megjelenése jelentené a telepü-
lésen. A közmunkaprogram keretében
nemcsak a közterületeken foglalkoz-
tatnak embereket, hanem többek kö-
zött varrónõként, pedagógiai asz-
szisztensként, festõként és kõmûve-
sekként is.

A közfoglalkoztatási terv módosí-
tását Hidegkúti Ákos tartózkodása
mellett fogadta el a testület. 

MEGVÁLASZTOTTÁK
AZ ALJEGYZÕT

Következõ napirendi pontként dön-
tött az önkormányzat az aljegyzõi
munkakör betöltésérõl. Gadóczi Ber-
talan jegyzõ ismertette, hogy a kiírásra
öt pályázó van, akik közül a törvény
által biztosított jogával élve Barva At-
tila megválasztását javasolja. A jelölt
közel három hónapja dolgozik a sze-
rencsi polgármesteri hivatalban, ahol
szabálysértési, birtokvédelmi ügyek-
kel foglalkozott. Az osztályvezetõje vé-
leménye alapján is hibátlanul végez-
te el a feladatát. Szakmai tevékeny-
sége és emberi kvalitása alkalmassá
teszi az új megbízatás ellátására. Ka-
lina Lajos ismertette: az ügyrendi és

oktatási bizottság egyhangúlag támo-
gatta a jegyzõi javaslat elfogadását. Ko-
rondi Klára arra volt kíváncsi, hogy a
jelölt tervei között szerepel-e a Sze-
rencsre költözés. Hidegkúti Ákos ösz-
szefüggést látott a mostani aljegyzõi
pályázat és Barva Attila három hó-
nappal ezelõtti, a polgármesteri hi-
vatalban történõ munkába állása kö-
zött. Megkérdõjelezte, hogy nem lett
volna-e megfelelõ végzettségû és ta-
pasztalatú szerencsi jelölt, aki pá-
lyázhatott volna és vajon miért nem
tette meg. Heves János arra hívta fel
a figyelmet, hogy a testületnek az  elõ -
terjesztésrõl kell döntenie, más jelöl-
tet nem állíthatnak. Marosvölgyi Já-
nos ismertette, hogy a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat támogatja
Barva Attila aljegyzõvé választását,
amivel Kalina Lajos is  egyet értett. Bíró
István szerint mindenkinek lehetõsé-
ge volt pályázni. Úgy vélte, bizalmat
kell szavazniuk a jelöltnek. Fekete Jó-
zsef arra kérdezett rá: a korábbi mun-
kahelyéhez hasonlóan vállalja-e a
majd peres ügyekben a város képvi-
seletét?

Gadóczi Bertalan kiemelte, szemé-
lyi kérdésekben különösen fontos,
hogy felelõsségteljes döntések szüles-
senek. Most jegyzõként a szakmai he-
lyettesére kellett javaslatot tennie.  Rég -
óta ismeri Barva Attilát, akinek tuda-
tosan történt a Szerencsre hozatala.
Azonban ha az elmúlt három hónap-
ban végzett munkájával nem szolgált
volna rá a bizalomra, most nem ülne
jelöltként az önkormányzat elõtt. Bar-
va Attila kiemelte: a közelmúltban épít-
kezett, így a közeljövõben bizonyosan
nem költözik Szerencsre. Késõbb ez
megtörténhet, különösen az Ondi út
környéke tetszik számára. Amennyiben
arra felhatalmazást kap, a várost peres
ügyekben is képviselni fogja. 

Ezt követõen az önkormányzat egy-
hangú szavazással döntött Barva At-
tila aljegyzõvé választásáról.   
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

A világörökségi kapuzat fogadó-
épületében rendezte meg soron kö-
vetkezõ összejövetelét a Szerencsi
Vállalkozói Klub Egyesület. Az októ-
ber 16-ai szakmai programon a Gaz-
daságfejlesztési Operatív Program és
az Országos Foglalkoztatási Közala-
pítvány eszközbeszerzésre, foglal-

koztatásra irányuló pályázatairól tá-
jékozódtak a jelenlévõk. 

Rónavölgyi Endréné bevezetõjé-
ben reményét fejezte ki, hogy a  jövõ -
ben a recesszió után talán már meg-
indulnak a kedvezõbb folyamatok a
világgazdaságban, amelynek pozitív
változásai hazánkra is kedvezõ ha-

tással lesznek. A polgármester szerint
a kis- és középvállalkozások számá-
ra a fejlesztés lehet az egyetlen kive-
zetõ út. A rendelkezésre álló pályá-
zati támogatások segítségével  lehetõ -
ség nyílik arra, hogy a cégek jobb po-
zícióban kerüljenek ki a gazdasági vál-
ságból. 

Juhászné Sipos Angéla az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány által
kínált lehetõségekrõl szólva kiemel-
te, hogy a program keretében a mun-
káltatók támogatást vehetnek igény-
be ahhoz, hogy a gazdasági vissza-
esés miatt átmenetileg csökkenõ mun-
kaerõ-szükségletüket ne elbocsátás-
sal kezeljék, hanem törekedjenek az
álláshelyek megõrzésére. Az elõadó
szólt a Gazdasági Operatív Program
keretében meghirdetett technológiai
fejlesztési lehetõségekrõl, amelyekre
mikro-, kis- és középvállalkozások pá-
lyázhatnak. Az utóbbiak esetében a
18 milliárdos keretbõl 1 és 25 millió
forint közötti összegeket igényelhet-
nek a vállalkozások. Az elõadó hang-
súlyozta, hogy a kutatás-fejlesztésre
elsõsorban a nagyvállalatok számít-
hatnak pénzügyi támogatásra.

Szerencs Város Önkormányzata
október 22-én zárt ülésen döntött a
kiváló tanulmányi eredményû egye-
temi, fõiskolai hallgatók támogatá-
sáról. A testület az alábbi felsõokta-
tási intézménybe járó szerencsi fia-
talok teljesítményét személyenként 30
ezer forinttal jutalmazta: Jeroskovics
Angéla (Budapesti Gazdasági Fõis-
kola, Külkereskedelmi Fõiskolai Kar,
nemzetközi gazdálkodási szak),
Venczel Orsolya (Nyíregyházi Fõis-

kola Pedagógusképzõ Kar, szociál-
pedagógia szak), Alföldi Laura Éva
(Debreceni Egyetem, Egészségügyi
Kar, szülésznõ szak), Nagy Renáta
(Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar,
ápolás és betegápolás szak), Király
Bernadett (Kodolányi János Fõisko-
la, Kommunikáció- és Médiatudo-
mány Kar, kommunikáció- és  média -
tudomány szak), Májer Erika Katalin
(Miskolci Egyetem, Bölcsészettudo-
mányi Kar, szociológia szak). 

A legutóbbi önkormányzati ülésen a „különfélék” napirend közötti kép-
viselõi hozzászólások és vélemények között Rónavölgyi Endréné az el-
múlt idõszak feladatairól szólva ismertette, hogy kiemelt jelentõségû volt
az elnyert pályázatok megvalósításának elõkészítése, tervezése. Várható-
an még az idén több közbeszerzési eljárás lezárul, februárban–március-
ban megindulhatnak a kivitelezési munkák a város több területén. A pol-
gármester javasolta, hogy a megvalósuló beruházásokról, azok tartalmá-
ról és az ütemezésérõl külön testületi ülésen tájékozódjanak a képviselõk,
hogy azokról a valós információk birtokában tájékoztathassák a település
lakóit. Rónavölgyi Endréné szólt arról, hogy Koncz Ferenc önkormány-
zati képviselõ a közelmúltban két ügyben is olyan nyilatkozatot tett, ame-
lyek valóságtartalmát két kiosztott tájékoztatóban cáfolta a polgármester.
Ezt követõen éles, személyeskedéstõl sem mentes vita bontakozott ki a
testületben a világörökségi kapuzat mûködésérõl és a cukorgyár bezárá-
sával kapcsolatban. E témát követõen Danyi László a közelgõ halottak nap-
jára tekintettel a temetõk rendbetételére hívta fel a figyelmet és érdeklõ -
dött, hogy mikor valósulnak meg a járdaépítések a városban. Bíró István
ismételten szóvá tette a gazos patakmedret, amely komoly veszélyt jelent
a környéken élõknek.

KÉPVISELÕI HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK

PÁLYÁZATOKRÓL A KLUBBAN

A helyi vállalkozók a világörökségi kapuzatban tájékozódtak a tá-
mogatási lehetõségekrõl. 

A JÓ TANULÁS JUTALMA



2009. OKTÓBER 30. SZIRÉNA8

RENDÔRSÉGI HÍREK
PÉNZBÍRSÁG

A SZABÁLYSÉRTÕKNEK
Egy hét leforgása alatt négy fõvel

szemben élt a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság szabálysértési õrizetbe vétel-
lel és gyorsított bíróság elé állítással.

Szeptember 21-én kora délután a
taktaharkányi rendõrõrs járõrei csalá-
di veszekedés miatt vonultak ki a he-
lyi Gyöngyvirág úton lévõ családi ház-
hoz, ahol R. Szilárd közölte a perpatvar
okát. Az egyenruhások tájékoztatták
a férfit a jogairól és arról, hogy felje-
lentést tehet az ügyben, õ azonban ki-
abálni kezdett, kifogásolta az intéz-
kedést, majd ordítozva, magából ki-
kelve minõsíthetetlen kifejezéseket
használva szidta a rendõröket. Miután
ezt felszólításra sem volt hajlandó ab-
bahagyni, a járõrök megbilincselték és
garázdaság miatt elõállították a Sze-
rencsi Rendõrkapitányságra, ahol sza-
bálysértési õrizetbe vették. A férfit a
Szerencsi Városi Bíróság szeptember
24-én gyorsított eljárásban 60 ezer fo-
rintos pénzbírsággal sújtotta. 

A tállyai rendõrök szeptember 28-
án tetten érték H. Oszkár, B. Csabá-
né és B. Oszkárné sárospataki lako-
sokat Mád külterületén, amikor a he-
lyi önkormányzat tulajdonában lévõ
gyümölcsösbõl birsalmát szedtek és
pakoltak be a gépjármûvükbe. Az el-
követõk összesen több mint egy má-
zsa gyümölcsöt próbáltak ellopni 13
ezer forint értékben. A trió tagjai a
rendõrségi fogdában eltöltött két éj-
szaka után szeptember 30-án a Sze-
rencsi Városi Bíróság elõtt feleltek tet-
tükért, ahol H. Oszkárnak 20 ezer, B.
Csabánénak és B. Oszkárnénak 15-
15 ezer forint pénzbírságot szabott ki
a bíró.

ELÕKERÜLT
AZ ELTÛNT FÉRFI 

A gyors bejelentésnek és a hatósá-
gok összehangolt együttmûködésének
köszönhetõen rövid idõn belül visz-
szakerült az otthonába az a beteg fér-
fi, aki október 12-én a reggeli órák-
ban kóborolt el Felsõdobszáról. Az
esetrõl a 32 éves férfi testvére tett be-
jelentést a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság ügyeletére, hozzátéve: már ko-
rábban is volt rá példa, hogy a süket-
néma bátyja távozott otthonról, illet-
ve gyalogosan indult Miskolcra. 

A férfi térben és idõben nem tud tá-
jékozódni, járása bizonytalan, kom-
munikációra idegenekkel nem ké-
pes. A rendõrök családtagokkal ki-
egészülve indultak az eltûnt felkuta-
tására. Alig egy óra múlva Újcsaná-
los külterületén, a Miskolc felé veze-
tõ úton meglátták a gyalogló férfit, aki
a járõrautóktól megijedve beszaladt a
szomszédos kukoricásba, majd eltûnt
a keresõk szeme elõl. A szerencsi rend-
õrök segítséget kértek a miskolci Spi-
der Mentõcsoporttól, az újcsanálosi
polgárõröktõl és értesítették a szom-
szédos rendõrkapitányságokat. Or-
szágos körözést rendeltek el, melyben
az eltûnt személyleírását és ruházatát
is részletezték. Ekkor már közel szá-
zan keresték a férfit, majd mivel ez
nem vezetett eredményre, a késõ esti
órákban a kutatást felfüggesztették.
Kedden reggel érkezett egy telefonos
bejelentés a Tiszaújvárosi Rendõrka-
pitányságra Köröm községbõl. A te-
lefonáló elmondta, hogy a reggeli órák-
ban egy ismeretlen férfi ment be a la-
kásukba, akivel nem tudnak szót ér-
teni és a lakást sem akarja elhagyni.

A két helyszínre érkezõ tiszaújvá-
rosi járõr egyike az elõzõ nap az el-
igazításon készített jegyzeteit is ma-
gával vitte, amelyek alapján egyér-
telmûvé vált számára, hogy a Kö-
römben talált férfi megegyezik a Fel-

sõdobszáról elõzõ napon eltûnt sze-
méllyel. A tiszaújvárosi rendõrök
azonnal értesítették a szerencsieket,
akikkel együtt megérkezett a 32 éves
férfi hozzátartozója is, akivel épség-
ben visszaszállították lakóhelyére a be-
teg embert.

AZ EGYMILLIÓ FORINTOS
MESE

Egy miskolci férfi alig egy óra alatt
milliomossá tett egy korábban általa
sosem látott nõt. 

A történet október 19-én, a késõ  dél -
elõtti órákban kezdõdött a megye-
székhelyen, az egyik kórház közelé-
ben lévõ buszmegállóban. A meg-
nyerõ külsejû nõ útbaigazítást kért egy
idõs férfitól, aki készségesen meg-
mutatta, merre van a keresett egész-
ségügyi intézmény. A dialógust mind-
végig irányító nõ elmesélte, hogy cé-
gének kamionsofõrje balesetet szen-
vedett, és éppen mûtik. Szavainak nyo-
matékot is adott, telefonon felhívta az
„orvost”, aki közölte, hogy „pont
most megy be a mûtõbe, majd két óra
múlva érdeklõdjön újra”.

A „vigaszra szoruló” nõ arra kérte
a készségesen segítõ férfit, hadd tölt-
se el az idõt otthonában, hiszen sen-
kit sem ismer a városban. A „mûtét”
után a fiatal nõ újra telefonált az „or-
vosnak”, aki közölte: azonnal fizes-
sen egymillió forintot, mert a sofõrt
sürgõsen mentõhelikopterrel a fõvá-
rosba kell szállítani, a költségeket pe-
dig neki kell állnia. Szintén a nyo-
maték kedvéért a házigazdának átadta
a telefont, amin keresztül a hang újra
elismételte, hogy vészhelyzet van,
amit csak egymillió forint tud meg-
oldani. 

A „kétségbeesett” nõ megmutatta,
hogy csak eurója van, de abból jó
sok. A miskolci férfi ekkor átadott a
nõnek egymillió forintot. A biztosí-
ték az „euróval” teli táska, illetve a
nõ „adott szava” volt, miszerint két
óra múlva visszahozza a kölcsön-
kapott pénzt.

De nem hozta. Mint késõbb kide-
rült, az „eurós táska” sem az, aminek
látszott, abban pénz nem volt, hiszen
a nõ egy óvatlan pillanatban kicserélte
azt. Az ilyen és hasonló jellegû pénz-
szerzést a Büntetõ törvénykönyv a csa-
lás kategóriájába sorolja. E miatt in-
dított eljárást a Miskolci Rendõrkapi-
tányság, miután a sértett feljelentést tett
az ügyben.

Az elmúlt évben uzsora elleni fa-
linaptárt jelentetett meg a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-
fõkapitányság, amelyen képregény-
ben hívta fel a lakosság figyelmét
arra, hogyan kerülhetõ el, hogy az
emberek e bûncselekmény áldoza-
taivá váljanak.

A kezdeményezés folytatásaként
elkészült a szépkorúak bûnmegelõ -
zési falinaptára. A 2010-es kalen-
dáriumon a fõ momentum a sértet-
tek helyzetének bemutatása, fény-
képrészletekkel illusztrálva az elkö-
vetési módszereket. Dudás Péter, a
fõkapitányság bûnmegelõzési osz-
tályvezetõje október 13-ai miskolci
sajtótájékoztatóján ismertette: a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a 60
évnél idõsebb korcsoport tagjai gyak-
rabban válnak vagyon elleni bûncse-
lekmények sértettjévé, mint a 25
évesnél fiatalabbak, ezért is fontos
feladat az idõs korosztály védelmé-
nek, biztonságérzetének erõsítése.

Az alezredes hangsúlyozta: az elmúlt
idõszak bûnügyi helyzetét elemez-
ve ugyanis visszatérõ elkövetési for-
maként tapasztalható, hogy me-
gyénk több településén az elkö-
vetõk idõs, egyedül élõ személyek
sérelmére különbözõ bûncselekmé-
nyeket – rablásokat, lopásokat – kö-
vetnek el. Gyakran megjelennek
házalók, akik különbözõ árukat kí-
nálnak megvételre és károkat okoz-
nak a trükkös tolvajok. A sajtótájé-
koztatón bemutatták azokat az egy-
szerû, 500–2000 forintig kapható
technikai eszközöket, amelyek csök-

kenthetik az emberek kiszolgálta-
tottságát és szükség esetén védelmet
nyújthatnak a támadásokkal szem-
ben. Ezek közé tartozik a vezeték
nélküli kapucsengõ, amivel a szom-
széd riasztható, az elektronikus aj-
tóék, amit a padló és az ajtószárny
közé illesztve erõszakos nyitás vagy
feszítés hatására beindítja a hang-
jelzést, valamint a személyi riasztó,
aminek a zsinórját kihúzva erõtel-
jes, szirénára hasonló vijjogása hív-
ja fel a közelben tartózkodók fi-
gyelmét és elriaszthatja a hívatlan lá-
togatót. 

Az idén is meghirdette „Alma-cit-
rom” akcióját a Generali a Bizton-
ságért Alapítvány és az Országos Bal-
eset-megelõzési Bizottság.

A program keretében október 5-
én délelõtt a 37-es számú fõút sze-
rencsi átkelési szakaszán tartottak
közúti ellenõrzést a rendõrök, akik-
hez a Szerencsi Általános Iskola di-
ákjai csatlakoztak. Munkába állt a
sebességmérõ, de ez alkalommal
szerencséje volt azoknak a jármû -
vezetõknek, akik vétettek a KRESZ
elõírásaival szemben. A kisebb sza-
bálytalanságot elkövetõknek ezút-
tal nem pénzbüntetés, hanem dé-
ligyümölcs volt a jutalmuk. A bõ egy
óra alatt sokkal több almát osztot-
tak ki a diákok a szabályosan köz-
lekedõknek, mint ahány citrom ta-
lált gazdára. A déligyümölcsöt ál-

talában a biztonsági öv bekötésé-
nek elmulasztásával érdemelték ki
az autósok. A rendõrök azt ígérik:

a jövõben is lesznek közúti el-
lenõrzések a városban és környé-
kén.

GÁZOLÁS A ZEBRÁN
Baleset történt október 14-én reg-

gel Szerencs fõutcáján. A Népház elõt-
ti zebránál két nõ akart átkelni a túl-

oldalra, amikor a körforgó felõl érkezõ
kocsi vezetõje egy már álló jármû ki-
kerülésébe kezdett. A sofõr a kijelölt
gyalogátkelõhelyen elütötte az egyik
27 éves szerencsi asszonyt, aki sze-
rencsére könnyû sérülésekkel meg-
úszta a balesetet. A KRESZ elõírásai -
ra fittyet hányó 20 éves monoki so-
fõrre a szabálysértési hatóság 60 ezer
forint pénzbüntetést szabott ki és öt
hónapra eltiltotta a jármûvezetéstõl.

FURGON ELÉ KANYARODOTT 
Közlekedési baleset történt október

12-én reggel Tarcalon. Egy helybéli
asszony kerékpárjával úgy kanyaro-
dott ki nagy ívben a község fõutcá-
jára, hogy nem adott elsõbbséget a
Tokaj felõl érkezõ furgonnak. Az
autó sofõrje egy útkanyarulat miatt ké-
sõn észlelte az úttes-
ten keresztbe hajtó
biciklist, hiába féke-
zett, az ütközést már
nem tudta elkerülni. A
balesetben a kerék-
páros asszony nyolc
napon túl  gyógyuló
lábtörést szenvedett.

ÁMOKFUTÓ
A KÖZÚTON 

Családi veszekedés
után pattant élettársa
autójába egy férfi ok-

tóber 5-én reggel Rakamazon.
Ámokfutóként száguldott át Tokaj-
ba, ahol a fõutcán több jármûvel üt-
között. A középiskola elõtt a piros
lámpa ellenére az átkelõ gyalogosok
közé hajtott, szerencsére azonban
senkit nem gázolt el. Végül egy ka-
nyarban elvesztette az uralmát a fur-
gon felett és frontálisan ütközött
egy szabályosan haladó kocsival. Az
ittas férfi gyalogosan próbált elme-
nekülni, azonban az õt üldözõ rend-
õrök elfogták és megbilincselték. A
vétlen sofõrt a mentõk kórházba szál-
lították. A 44 éves ámokfutóval
szemben többek között közveszély -
okozás kísérlete, rongálás, jármû
önkényes elvétele, ittas vezetés,
közúti baleset okozása, valamint
segítségnyújtás elmulasztása miatt in-
dult eljárás.

AZ IDÕSEK BIZTONSÁGÁÉRT

TÖBB ALMA FOGYOTT, MINT CITROM

A szabályosan közlekedõknek alma volt a jutalmuk.  

BALESETEK � BALESETEK � BALESETEK

Csaknem ötezer doboz, zárjegy nélküli cigarettát szállított egy férfi a Nyír-
ségbõl Borsod-Abaúj-Zemp lén megyébe október közepén, ahol azonban el-
fogták a vámosok. A furgon csomagterének sarkába, fekete nejlonzacskóba
csomagolva rejtette el az ukrán zárjegy nélküli cigarettát a 40 éves nyíregy-
házi elkövetõ, aki a szállítmányt üres és megrakott almás rekeszekkel takarta
el. Álcaként a csempészáru tetején „250 forint/kg” tábla is díszelgett. A trükk
azonban nem segített rajta. Az ellenõrzést követõen az autót vezetõ férfit
megbilincselték, majd bevitték a miskolci nyomozóhivatalba. A furgon összesen
4910 doboz, kettõ és félmillió forintot meghaladó értékû ukrán cigarettát
rejtett. Az illegális árut és a csempészéshez használt autót lefoglalták a vá-
mosok. A férfi ellen jövedéki orgazdaság miatt indult eljárás.

A jármû rakodóterébôl közel
ötezer doboz csempészett
cigaretta került elô.  

ALMÁSLÁDÁKKAL ÁLCÁZOTT
CSEMPÉSZETT CIGARETTA
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ REI
� Jeney András alkotótársunk az utóbbi hetekben két különbözõ helyszínen ta-

lálkozott olvasóival:
Szeptember 25-én a Miskolci Egyetem a Kutatók éjszakája 2009. elnevezésû ren-

dezvényén, a program részeként eddigi költõi munkásságával, szerzõi estjével mu-
tatkozott be népes közönségének.

Október 5-én, Sárospatakon a Mûvelõdés Háza és Könyvtára adott helyet és lehe-
tõséget részére a Fölfelé visz a folyó címû verseskötetének bemutatójára, melyet Schlos-
serné Báthory Piroska, dr. Korondi Klára, Karády István, valamint Ringer István köz-
remûködése tett teljessé és meghitté.
� Október 6-án az aradi vértanúk halálának 160. évfordulója alkalmából rende-

zett emlékünnepségen a Hegyaljai Alkotók Társulása képviseletében Schlosserné
Báthory Piroska és Vantuchné Csikós Zita koszorúzott.

Schlosserné Báthory Piroska: Fák a szélben.

Balla Zoltán

ÕSZI TÁJ
Sompolyogva jött az õsz.
Vén botjára dõl a csõsz.
Ökörnyálban lóg a táj.
Tüskés tarlón jár a nyáj.

Szõlõk fürtjén nap ragyog,
gerjeszt mézes illatot.
Háncsot bont a tengeri,
bajszát bús szél lengeti.

Nézd, az árnyék, hogy szalad: 
múlik, mint egy pillanat.
Halkan hull a falevél…
Hó-bundát húz rá a tél.

Kanyár Erika Mária

SZÜLETÉSEM  NAPJÁRA
(Életem utolsó harmadába lépve)

Keserû-édes évek vágtája
Illanó élted
Fonnyadó fáknak színorgiája
tobzódó lelked
Csupasz árváló karó sikolya
megsebzett tested
Türelmesen vár Szent Mihály lova
nem jön még érted
Lelkünk parazsát testünk hamvasztja
hiába élted
Szárnyas-szép vágyak elhúzó raja
pillangó éved
Jégkarú idõ hógörgetege
pusztító véged

Gera Sándor 

„Versem azé, ki szívem versbe kérte, 
és nékem elég a barátság érte.”

(József Attila)

AJÁNLÁS
Szeresd az erdõk nyári csendjét,
bagolynak esti huhogását, 
földhöz ütõdõ naplementét, 
honi mezõk széna illatát.

Gyûjtsd hûs könyvtárak minden kincsét, 
s lobogjon benned akáchasáb.
Magasra építsd tiszta elméd,
éld életed, és ne magyarázd.

Ha férfiszíved, mint vadmadár, 
Meleg fészkét odahagyja már, 
tekints a dûlõútra vissza, 

melynek porát lábad taposta.
Hisz’ az az út vezet a magasba,
hol morál és tudás összeér.

Bõhm András

CSACSIISKOLA
Patásképzõ suliba
csupán csacsik járnak,
nem figyelni szavára
a szamártanárnak.
Nagy füleik bent hordják
lapu-füzetükben,
csoda-e, ha nem hallják,
mi van óra közben?
Táblájuk sem fekete,
hanem tarkabarka,
írhatnak rá akármit,
úgysem látszik rajta.
Jó jegyet csak az kapott,
ki ismert több maszlagot.
Ám, aki a kórófélét magolta,
annak zúgott pofon is meg szekunda.
S így dorgálta a tanár a csacsikat:
tanuljatok, mert nem lesztek szamarak!
Hiába volt minden intõ szavalat,
réti szénát szálaztak a pad alatt.
Hogy csinálták, mint csinálták, az talány,
felnõttek, és szamár lett’ biz valahány.

Ha eljön a hó vége nyomorúsága, 
Tíz deka párizsi korgó délibábja,
Maradék forintok újraszámolása,
Iskolás gyermeked semmi uzsonnája,
Akkor is próbáld meglátni a szépet.

Amikor szíved teli szerelemmel,
Adás vágyával, boldog reményekkel
És tudod, nem jön vissza, aki elhagyott,
Helyette csak fényképét csókolod,
Akkor is próbáld meglátni a szépet. 

Ha egyedül fekszel, koldusszürke álmod,
Reggel morcosan kelsz, a napfényt sem
vágyod,
Az egész napodat már elõre utálod,
Tudva, hogy este otthon vár magányod, 
Akkor is próbáld meglátni a szépet.

Mikor orvosodnak papos lesz a hangja,
Hogy fogadd el, mi elfogadhatatlan,
Beismeri Néked: a tudomány mily kevés
Megvédeni Téged még egy kis életért,
Akkor is próbáld meglátni a szépet.  

Lehetsz szegény, betegségben fájó,
Mindenben csalódott, jövõre vágyó,
Társadtól becsapott, hûtlenül elhagyott,
Kiürült lélekkel magányos bujdosó,
Akkor is próbáld meglátni a szépet.  

P. S.
Mert minden hóvég után jön új elseje,
Amíg élsz, remélhetsz gyógyító kezeket,
Az eltûnõ téllel messze száll a magány, 
Madarak éneklik az új szerelem dalát,
Akkor már könnyû meglátni a szépet.

Bényei Vera

DÉLCEG KULTÚRA
Honfoglalás kori régészeti kiállítás volt
Mezõzomboron

Szilajszemû délceg nõ korhû ruhájában
Múltat idéz, megigéz büszke tartásával.
Veretes párta leomló fátyla,
Délceg magyar lányok omló dús kaftánja,
Rõt színû szövetek, avarszínû álmok,
Szõrme hátasok, üveggyöngy opálok,
Míves mesterségek, megfeszített íjak,
Ezüstözött lószerszámok, aranyozott kardlap,
Hétköznapjaitok csak ezek drága õseink,
Szépséges magyarjaink, vitéz hõseink.

Ligetes erdõn – volt hõsi temetõn
Égbe magasodnak emlékek fejfái,
Összehajló kezek – fák koronái,
Körüllengik nimbuszát, õseinknek jurtáját
A zombori kiserdõben, délceg kultúrájú
Õseinknek nyomdokát.

István koronája – fák koronája
Boruljatok fölénk – õrizzen meg minket,
Összehajló kezek, fogóddzatok körénk!

„Légy áldott, szent István király!”

Bodnár Edit (Dite)

SZERELEM
Csókolj, ölelj, szeress!
Ne mondj mást, csak annyit:
Veled akarok élni, kedves!
Fogd a kezem és érezz!
S ne hidd, hogy elmúlik a világ,
hiszen ha te éltetsz,
minden, ami bennem éled,
téged is újra éltet!
Csókolj, ölelj, szeress!
s megtalálod
a MINDENSÉGET!

Fehér Miklós

MEGLÁTNI A SZÉPET

Nagy Edit

IHLET
Nem a széplélek 
cicadurmolása, 
nem is vadmagyar 
gennyes dühkifakadása, 
de, ha… kire csak 
gondolni akart 
az Isten 
s szíven találta, 
kész a pogány rozsda 
szentté avatása.
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Szerencs és a kistérség további hat
települése mûködik együtt abban a
könyvtárfejlesztési programban,
amelynek a nyitó rendezvényét ok-
tóber 16-án tartották a Rákóczi-
várban. Az együttesen közel het-
venmillió forint értékû beruházások
a gyûjtemények minél szélesebb
körû használatát segítik elõ.

A projektindító tanácskozás résztve-
võit Gadóczi Bertalan köszöntötte. Sze-
rencs jegyzõje fontosnak nevezte a te-

lepülési könyvtárak fejlesztését, mert
ezek az intézmények nélkülözhetetlen
szerepet töltenek be a lakosság  mûvelõ -
désében. Uray Attiláné, a konzorcium-
vezetõ Városi Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatója annak az  együttmû -
ködésnek a jelentõségét méltatta, ami-
nek köszönhetõen Legyesbénye, Mád,
Megyaszó, Taktaharkány, Taktaszada,
Tiszalúc és Szerencs közgyûjteményei
eredményesen szerepeltek a Társadal-
mi Infrastruktúra Operatív Program ke-
retében meghirdetett pályázaton. Az el-

nyert támogatás valamennyi érintett
könyvtárban hozzájárul a tárgyi feltételek
javításához, korszerûsíti a kölcsönzést
és elõsegíti a fogyatékkal élõk esély -
egyenlõségének a javítását.  

Király Judit projektmenedzser tájé-
koztatójában ismertette, hogy a közös
beruházás a települési könyvtárak in-
formatikai hálózatának összehangolását
és fejlesztését, egységes adatbázis ki-
alakítását is tartalmazza. Az intézmé-
nyekben biztosítják a Szerencsen már
sikeresen alkalmazott vonalkódos köl-
csönzést és megteremtik az internet-
használat lehetõségét, amihez összesen
26 új számítógépet vásárolnak. Bizton-
ságtechnikai eszközöket szereltetnek
az épületekre, több helyen korszerûsí-
tik a világítást, akadálymentesítik az ol-
vasótereket, mellékhelyiségeket.  

Az elnyert közel hetvenmillió forint-
ból több mint 44 millió forint szolgál
számítástechnikai eszközök és szoftve-
rek beszerzésére, míg az épületek át-
alakítására és akadálymentesítésére 10,5
millió forintot fordíthatnak a konzorci-
umi partnerek. A beruházások várhatóan
a jövõ esztendõ elsõ felében el-
kezdõdnek és a tervek szerint 2010. de -
cember 31-ig fejezõdnek be.

Három út újult meg a közelmúlt-
ban Mezõzomboron. Az elvégzett
munkák összértéke meghaladja az
ötvenöt millió forintot.

A település önkormányzata az
Ady, Batthyány és Legelõköz utcák
rekonstrukciójára az Észak-ma-
gyarországi Operatív Program ke-
retében nyújtott be pályázatot. A re-
gionális fejlesztési tanácstól elnyert
támogatás a három méter szélességû
útpálya aszfaltozásán túl a padká-
zást, valamint a hidak, átereszek és
árkok felújítását is biztosította. A
megújult utcák október 24-ei ün-
nepélyes átadásán Biró Ferenc pol-
gármester beszédében kiemelte,
hogy az elmúlt években jelentõsen
javultak a közlekedési feltételek

Mezõzomboron. Hét év alatt ösz-
szesen tíz utca kapott megfelelõ bur-
kolatot, a még hátralévõ három
aszfaltozatlan útra pedig már ké-
szülnek a tervek, hogy a megfelelõ
pályázati kiírás megjelenését köve-
tõen azonnal benyújthassák azokat.
Amennyiben ez megvalósul, a köz-
ség útjai mindegyike szilárd burko-
lattal rendelkezik. Az avató ünnep-
ségen Ficsor Ádám arra hívta fel a
figyelmet, hogy a most elkészült
1610 méter hosszúságú új aszfalt-
burkolat 380 helyi lakosnak javítják
az életkörülményeit. Ugyanakkor az
önkormányzat több nyertes pályá-
zattal is rendelkezik, amelyeknek
köszönhetõen további jelentõs fej-
lesztések valósulnak meg a közel-
jövõben a községben.

Nem mindennapi ajándékkal ked-
veskednének a településre érkezõ tu-
ristáknak Legyesbényén. A helyiek
terve szerint zarándokjelvénnyel le-
pik meg azokat a vendégeket, akik
virágot visznek az apostoli kereszt-
hez, és meglátogatják a község ne-
vezetességeit.

Hlivják László polgármester arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a különleges
tárgyat egykor zarándokok kapták a
kegyhelyen. A középkori, ón-ólomból ké-
szült tárgyak közül ugyan egy sem ma-
radt fenn, azonban a formájukat és dí-
szítésüket az erdélyi harangokra több száz
évvel ezelõtt, motívumként öntötték. A
polgármesteri ismertetõ szerint az újko-
ri, áttört díszítésû bronzból készülõ za-
rándokjelvényekre legyesbényei motí-
vumok kerülnek majd.  

A zarándoklás tulajdonképpen a tu-
rizmus elõdje volt – emelte ki Hlivják
László, aki hozzátette: a híres ereklyéket
õrzõ, azokat ünnepi alkalmakkor köz-
szemlére kitevõ zarándoktemplomoknál

a búcsúcédulák mellett olyan tárgyakat
is árultak, melyeket az odasereglett em-
berek, mint konkrét, kézzelfogható em-
léket megvásárolhattak és magukkal vi-
hettek. Ezek voltak a zarándokjelvé-
nyek, melyek a XII. században bukkan-
tak fel Nyugat-Európa legjelentõsebb
kegyhelyein és használatban maradtak
végig a középkorban. Különösen a Raj-
na–Maas-vidék, Aachen és Köln városa,
továbbá Maastricht és Trier, valamint
Róma és Santiago de Compostela kegy-
helyei vonzották a zarándokokat, akik-
nek tömeges vándorlása nyomán az it-
teni több tízezres nagyságrendben sok-
szorosított jelvények Európa-szerte el-
terjedtek. Zömmel ólom-ón ötvözetbõl
készült, egyoldalas, rendszerint áttört, fü-
lekkel ellátott öntvények voltak, melye-
ket a vándor ruhájára, kalapjára, vagy bot-
jára lehetett erõsíteni, míg a kisebb, ke-
rek kegyérmék nyakba, vagy rózsafüzérre
kerültek.

– Reméljük, hogy ezt a nagyon szép,
ötletes hagyományt sikerül feleleveníte-
nünk Legyesbényén, és esztétikus aján-

déktárggyal lepjük meg az ide tévedõ tu-
ristákat, zarándokokat – ismertette a pol-
gármester. A jelvény szabálytalan alak-
ja a legyesbényei Fúló-hegyen található
barlang bejáratának körvonalát mintáz-
za. Bízunk benne – tette hozzá Hlivják
László –, hogy az általunk korábban ve-
retett községi pénzhez hasonlóan a za-
rándokjelvény is numizmatikai és kultu-
rális érték lesz, ami után folyamatosan
érdeklõdnek a gyûjtõk.

A Tállyai „Kõvirág” Népdalkör da-
losainak október 2-án hajnalban min-
den ágy mellett csörgött az ébresztõ -
óra. A vekker jelezte, hogy kelni kell,
mert indul a busz velük a hosszú, tar-
talmasnak ígérkezõ utazásra. A du-
nántúli Ormánságba, Sellye városába
készültünk a zenei világnap alkalmából
megrendezett népdalos találkozóra.

Az ottani kórus a korábban nálunk
tapasztalt baráti fogadtatást szerette vol-
na viszonozni, ami sikerült nekik. Sõt,
szeretetükkel, figyelmességükkel, igaz
barátsággal talán túl is licitáltak ben-
nünket, tállyai dalosokat. Az odaúton ha-
zánk településeivel ismerkedtünk. Száz-
halombatta, Dunaújváros, Dunaföldvár,
Paks, mind-mind kitárta szívét és lelkét
elõttünk. A dalosok nagy kíváncsiság-
gal igyekeztek minden látnivalót befo-
gadni. Szekszárdra érve a fõtér megte-
kintése után a mézeskalácsot gyártók
múzeumába siettünk. Tovább utazva Pé-
cset néztük meg. Estére értünk szállás-

helyünkre, ahol a dalosok már vártak
bennünket. Reggel az utunkat Sziget-
várnak vettük. Sikerült bevenni az erõs-
séget, és jelképesen ki is rohantunk  belõ -
le, mint ahogy Zrínyi Miklós tette egy-
koron. Sellyén az ormánsági emberek
életérõl tájékozódtunk. Délután a helyi
sportcsarnokban volt a dalostalálkozó.
Velünk együtt nyolc, Baranya megyei
együttes lépett fel. A mûsorunk osztat-
lan elismerést aratott, a közönség állva
tapsolva köszönte meg a szép zemplé-
ni bordalokat, a szerelmes nótákat.

Ennek a kapcsolatnak tovább kell él-
nie. Megjegyzem, új barátokra is szert
tettünk, akik meghívtak bennünket 2010-
re a Balaton-felvidéki Tapolca népdal-
találkozójára. Kitörõ lelkesedéssel, gaz-
dag élményekkel vettük utunkat Har-
kányfürdõ felé. Majd Siklós, Villány, Mo-
hács városok sem maradtak ki a sorból.
Mindenhol volt mit megcsodálnunk, Sik-
lós várában magunk elé képzeltük a Ten-
kes kapitányát, sõt, még híres indulóját
is elzengedeztük a vár fokán. Villány-

ban a vörösborok fesztiváljába csöp-
pentünk bele. Mohácson fejet hajtottunk
az 1526-os hõsök emlékparkjában az
elesettek elõtt. Utunkat Baja felé véve,
mielõtt átjöttünk volna a Dunán, még
megnéztük a híres bajai szabólegény,
Jelky András világutazót a földgömbön
állva. Éjszaka értünk haza.

Köszönjük mindazoknak, akik támo-
gattak minket az utazásban: a Nemze-
ti Kulturális Alapnak, valamint a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány-
zatnak. Több tállyai borosgazda és te-
lepülésünk két képviselõje természetbeni
és anyagi juttatásukkal segítettek ben-
nünket. Elvittük hírüket, finom nedûjük
ízvilágát. Nagy sikert arattunk vele. 

Sikerült jó barátokat szerezni, tele-
pülésünk hírnevét öregbíteni. Sok, eh-
hez hasonló remek találkozóra lenne
szükség ahhoz, hogy az egyszerû em-
berek olykor feledni tudják a szürke hét-
köznapokat.

Kalina Ferencné,
a népdalkör szakmai vezetõje

A Bekecs Községi Önkormányzat 2009 augusztusában támogatást nyert
az ÉMOP-2007-3.2.1/C/2F pályázati kiíráson. A projekt közvetlen célja
a település környezeti állapotának javítása, az ár- és belvízveszély csök-
kentése, ezzel a település lakossága élet- és vagyonbiztonságának nö-
velése. E célt a belterületi csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítésével kí-
vánja megoldani az önkormányzat.

Az Észak-magyarországi régióban kiemelt feladatot jelent a települé-
seket minden évben rendszeresen sújtó ár-, belvíz- és helyi vízkárok el-
leni védekezés. A tervezett fejlesztés megvalósítása minden szempont-
ból – gazdasági, környezeti és lakossági – egyaránt indokolt. A beruhá-
zással azon túl, hogy jelentõsen emeli a vízrendezettségi állapotot és ez-
zel a biztonságot, külön kötöttség nélkül segíti az egészséges és pihe-
nésre egyébként is alkalmas környezet fejlesztését. A megvalósítás in-
dokoltságát támasztja alá továbbá a jelentkezõ károk nagysága mellett
a mindenkori fenyegetettség a lezúduló csapadék hatásaitól. A csapa-
dékvízelvezetõ-hálózat kiépítésével megszûnnek a pangó víz okozta kel-
lemetlenségek, a nyári nagy intenzitású csapadékok és a gyors téli hó-
olvadás idején a csatornahálózat segítségével a nagy vízmennyiség gyor-
san elhagyja a települést. A vízrendezésnek köszönhetõen az elmaradó
vízkárok következtében egyrészt az életbiztonság növekedése várható,
másrészt jelentõs költségmegtakarítás jelentkezik mind a lakossági érté-
kekben, mind az önkormányzati vagyonban (helyreállítás, biztosítás).

A csapadékvízelvezetõ-hálózat teljes mértékben kiépül a településen,
hossza 21 977 folyóméter.  

A projekt megkezdésére 2009. augusztus 1-jétõl van lehetõség és a
tervek szerint 2010. július 31-ig befejezõdik. A viszonylag hosszú idõ -
szak (12 hónap) elegendõ tartalékot biztosít a külsõ környezeti tényezõkbõl
(tavaszi-õszi csapadékos idõjárás okozta kockázatok) adódó többlet-idõ -
igényhez.

A beruházás összköltsége 415 754 000 Ft,
ehhez az Európai Unió által nyújtott támogatás összege

374 178 000 Ft.

Kedvezményezett: Bekecs Község Önkormányzata,
3903 Bekecs, Honvéd u. 54.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

BEKECSI BERUHÁZÁS
A BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉS ÉRDEKÉBEN

Tállya

DALOLVA UTAZTUK ÁT AZ ORSZÁGOT…

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS
AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG JEGYÉBEN 

A projektindító tanácskozás résztvevõit Gadóczi Bertalan jegyzõ
köszöntötte. Háttérben a beruházás menedzsmentjének tagjai. 

Mezõzombor 

ASZFALTOZOTT UTCÁK

Az útavatást jelképezõ nemzetiszín szalagot Ficsor Ádám (jobbra)
és Biró Ferenc vágták át. 

Legyesbénye 

KÖZÉPKORI SZUVENÍR

HIRDETÉS
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POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb november 4-én 8–12
óráig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb november 11-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
november 4-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb november 2-án 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb no-
vember 2-án 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

November 2–8.: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hét-
fõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.

November 9–15:. 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.

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. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
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

Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19.
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

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

18 óráig, szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS2
November

3. (kedd): Taktabáj, Taktakenéz
17. (kedd): Tiszalúc.

A SZAKRENDELÉSEK IDÕPONTJAI

Egészségünkért 

A BÖLCSÕDÉSKOR ÉS A TÁPLÁLKOZÁS
A 30 éves szerencsi bölcsõde ün-

nepe és a kisgyermekek iránti szere-
tet és tisztelet miatt vetem papírra az
alábbi gondolatokat!

Egy csecsemõ megszületése a csa-
ládnak és a környezetnek sok örömet
jelent, de nagyon nagy felelõsség is!
Száz magyar gyermekbõl 15 már túl-
súlyos! Az egészen fiatal korban ki-
alakított megfelelõ életmóddal meg-
alapozhatjuk a „majdani felnõtt”
egészségét! Ezért a helyes táplálko-
zásra szoktatást kisgyermekkorban
kell elkezdeni! Az étkezés alapvetõen
örömteli tevékenység, de a szülõk az
esetleg túlzott szeretet miatt helytelen
magatartási mintát alakíthatnak ki.
Az étellel, édességgel való jutalmazás
a késõbbi táplálkozási zavarok kiala-
kulásának veszélyét indíthatja el.

Az anyatejes táplálás, vagy a táp-
szerrel való etetés nyugodt, kiegyen-
súlyozott formája egész életére meg-
határozó lehet a kicsinek. Késõbb már
az édesanya kötelezettsége kiszéle-
sedik a család felelõsségére. A közös
reggelizés, az együtt elfogyasztott
ebédek és vacsorák alkalmával fel-
szolgált és elfogyasztott egészséges éte-
lek biztosíthatják a fiatalok egészsé-
ges fejlõdéséhez szükséges tápanya-
gokat. 1-3 éves korban a gyermek
energiaszükséglete 1000-1300 kcal,
fehérjébõl 45 g, zsírból 44 g, szén-
hidrátból 188 g-ra van szüksége. Az
alapanyagok megválogatása fõként
az édesanyák feladata, hiszen a vá-
sárlás a legtöbb családban az õ fel-
adatuk. A fehérjéknél a megfelelõ
mennyiségen túl a minõségre is figyelni
kell. A könnyen emészthetõ húsok,
húskészítmények legyenek az étrend
összetevõi. A hal Omega 3 zsírsav-
tartalma elõnyös a gyermekek men-

tális fejlõdéséhez. Fontos figyelni a rej-
tett zsírtartalomra. A zsírok helyett le-
hetõség szerint növényi olajokat hasz-
náljanak, de az összetétel lehetõség
szerint 50% állati és 50% növényi rész
legyen! A szénhidrátok esetében az
egyszerû cukrok veszélyére kell fel-
hívni a figyelmet, mert ezekbõl az
édességekkel közel háromszor annyit
fogyasztanak a gyermekek, mint
amennyire szükségük lenne! A feles-
leget a szervezet zsír formájában rak-
tározza el, ami a késõbbi életszakasz
betegségeinek kialakulásához vezet-
het: elhízás, 2. típusú cukorbetegség.
Ezen túl még számos étkezéssel, élet-
móddal összefüggõ betegség alapkö-
ve is lehet. Az összetett szénhidrátok,
a teljes kiõrlésû kenyerek, pékáruk, ga-
bonapelyhek, a nyers zöldségek, gyü-
mölcsök az egészséges élet alapvetõ
„tartozékai”! Az élelmi rostok fo-
gyasztásával megelõzhetõ a gyer-
mekkorban is elõforduló székrekedés
kialakulása, ami elég sok kisgyermek
és szülõ mindennapjait keseríti meg.
A rágás miatt csökken a fogszuvaso-
dás veszélye is, ami szintén nem el-
hanyagolható. A naponta fogyasztott
gyümölcs, zöldség az immunrendszert
erõsíti. Folyadékként ne az édes, cuk-
rozott készítményeket, hanem az
egészséges ivóvizet, ásványvizet, cuk-
rozatlan vagy enyhén cukrozott teát,
gyümölcs- és zöldséglevet részesítsük
elõnyben. A megfelelõ folyadékfo-
gyasztásra legalább annyira oda kell
figyelni egy kisgyermeknél, mint a táp-
anyagokra, hiszen nem mindegy,
hogy naponta mit és mennyit iszik. Az
ételek közül kenyérfélékbõl naponta
3-4 alkalommal ehet fél vagy egész
szeletet. Gyümölcs, zöldség 3-4 al-
kalommal, nyersen is szerepeljen az

étlapján. A húsok, húskészítmények
naponta kétszer, fõként zsírszegény ké-
szítmények, könnyen emészthetõ ter-
mékek legyenek. Tej és tejtermék
minden nap kerüljön az asztalukra,
legalább fél liter tej, vagy ennek meg-
felelõ joghurt, sajt stb.

Nagyon fontos, ha a kisgyermek böl-
csibe jár, hogy soha ne induljanak el
reggelizés nélkül. Ez azért is fontos,
mert az elsõ étkezés az intézmények -
ben a tízórai. A szülõk felelõssége az
is, hogy a reklámok forgatagában meg-
 tanítsák a kisgyermekeket válogatni.
A közös vásárlás, a családi ételkészí-
tés segíti a fiatalokat az ételek megis-
merésében és a változatos táplálko-
zás kialakulásában. Ha a gyermek hoz-
zászokik ahhoz, hogy az étrendjében
rendszeresen szerepel egészségesen
elkészített zöldség, gyümölcs, tejter-
mék, teljes kiõrlésû gabonanemû,
hús, hal egészségesen elkészítve, ak-
kor felnõttkorban is ezt igényli majd. 

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb november 2-án és novem-
ber 16-án) a szerencsi rendelõinté-
zetben Váradi Ferencné segítséget
nyújt a személyre szabott diéta kivá-
lasztásában, lehetõség van a felvetõdõ
problémák egyéni megbeszélésére. A
rendelés beutaló nélkül is igénybe ve-
hetõ, társadalombiztosítási igazol-
ványra azonban szükség van, és a vá-
rakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõpontot egyeztetni.

Rovatunk megjelenését az
Oroszlán gyógyszertár támogatja.

A Szántó J. Endre Egyesített Szoci-
ális és Egészségügyi Intézetben (3900
Szerencs, Bekecsi u. 10.) az alábbi
szakrendelések vehetõk igénybe: 

* Belgyógyászat I.
Rendelési idõ: hétfõ, kedd, csü-

törtök 8–12 óráig és 13–15 óráig,
szerda 8–12 óráig, rendel: dr. Mol-
nár Pál; szerda: 13–17 óráig dr. Ló -
czi Géza; péntek: 8–13 óráig dr. Tar-
kó Mihály.

* Belgyógyászat II.
Rendelési idõ: hétfõ 14–18 óráig,

rendel dr. Piros Annamária; kedd: 15–
18 óráig dr. Nagy Gábor; csütörtök:
15–18 óráig dr. Gerges Gábor.

* Gasztroenterológia
Rendelési idõ: kedd 11–13 óráig,

szerda: 12–15 óráig, rendel dr. Mol-
nár Pál.

* Sebészet
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 8–15

óráig, rendel dr. Árnyasi András.
* Nõgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ 8–12 óráig és

13–15 óráig, rendel dr. Truppolai Ti-
bor; kedd: 12.30–17.30 óráig dr. Csó-
ka Miklós; szerda (páros hét): 8–11 órá-
ig és 12–15 óráig dr. Rácz Ernõ; szer-
da (páratlan hét): 8–11 óráig és 12–
15 óráig dr. Jakab András; csütörtök:
8–12 óráig és 13–15 óráig dr. Pázsit
Emese; péntek (páros hét): 8–11 órá-
ig és 12–15 óráig dr. Berzéki József;
péntek (páratlan hét): 8–11 óráig és
12–15 óráig dr. Kovács Lajos.

* Onkológia
Rendelési idõ: csütörtök: 15–20

óráig, rendel dr. Kassai Zoltán.
* Fül-orr-gége
Rendelési idõ: hétfõ 8–12 óráig és

13–15 óráig, rendel dr. Szõcs András;
kedd: 8–15 óráig dr. Dégi Katalin; szer-
da: 8–15 óráig dr. Berecz Annamá-
ria; csütörtök: 8–12 óráig és 13–15 órá-

ig dr. Dégi Katalin; péntek: 8–13 órá-
ig dr. Szõcs András.

* Szemészet
Rendelési idõ: hétfõ és szerda 8–15

óráig, rendel dr. Béres Zsuzsanna;
kedd és péntek: 8–15 óráig dr. Eszlá-
ri Erika; csütörtök: 13–20 óráig dr. Vár-
hegyi Zsolt.

* Bõrgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ–péntek 8–12

óráig és 13–15 óráig, rendel dr. Tarr
Tünde. Bõrgyógyászati gondozás:
hétfõ–péntek: 8–9 óráig.

* Ideggyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ és péntek 8–

12 óráig és 13–15 óráig, rendel dr. La-
katos Katalin; kedd és csütörtök: 8–
12 óráig és 13–15 óráig dr. Pleszkó
Apollónia; szerda: 8–12 óráig és 13–
15 óráig dr. Pásztor Erzsébet.

* Ortopédia
Rendelési idõ: szerda 8–12 óráig és

13–15 óráig, rendel dr. Mándi József;
csütörtök: 8–12 óráig és 13–15 óráig
dr. Riskó Ágnes.

* Urológia
Rendelési idõ: szerda és péntek: 8–

15 óráig, rendel dr. Hronszky István.
* Reumatológia
Rendelési idõ: hétfõ 8–12 óráig, ren-

del dr. Haulik Judit; kedd és péntek:
8–12 óráig és 13–15 óráig dr. Lász-
lófi Andrea; kedd és szerda: 8–12 órá-
ig és 13–15 óráig dr. Haulik Judit.

* Fizioterápia
Rendelési idõ: hétfõ–péntek 8–15

óráig, rendel Molnárné Farkas Ágnes
és Szarka Rita.

* Gyógytorna
Rendelési idõ: hétfõ–péntek 8–12

óráig, rendel Visóczki Márta.
* Gyógymasszázs
Rendelési idõ: hétfõ–péntek 8–10

óráig, rendel Kuruczné Matisz Ani-
ta.

* Pszichiátria
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 8–16

óráig, rendel dr. Barják Tamás. Pszi-
chiátriai gondozás: 12–16 óráig.

* Tüdõgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ 8–15 óráig, ren-

del dr. Galambos László; kedd: 8–15
óráig dr. Árvai Éva; szerda: 8–15 órá-
ig dr. Temesi Sándor. Tüdõgondozás:
csütörtök 12–15 óráig dr. Slárku Ilona;
péntek: 12–15 óráig dr. Ivancsó Réka.

* Laboratórium
–Vérvétel: hétfõ–péntek 7–11 órá-

ig. A laboratórium vezetõje dr. Kálo-
vics Erzsébet.

– Leletkiadás: hétfõ–péntek délelõtt
7, 8, 9, 10 és 11 órakor, délután: 13
órakor és 14.30 óráig.

* Röntgen
Rendelési idõ: hétfõ–csütörtök 8–15

óráig, rendel dr. Tornay Zoltán; pén-
tek: 8–15 óráig dr. Csutor Zsuzsanna.

* Ultrahang
Rendelési idõ: hétfõ–csütörtök 8–10

óráig, rendel dr. Tornay Zoltán; pén-
tek: 8–10 óráig dr. Csutor Zsuzsanna.

* Foglalkozás-egészségügyi szakel-
látás

Rendelési idõ: hétfõ–kedd 7.30–
11.30 óráig, csütörtök–péntek: 8–
11.30 óráig, rendel dr. Honti Judit.

* Pszichológia
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csü-

törtök és péntek: 8–12 óráig és 13–
15 óráig, rendel Gombos Zsóka; kedd:
8–12 óráig és 13–15 óráig: Gombos
Zsóka és Barta Gyöngyi.

* Gyermekgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ, szerda és pén-

tek 9–11 óráig, kedd és csütörtök: 13–
15 óráig, rendel dr. Bobkó Géza.

* Dietetikai szolgálat
Rendelési idõ: minden páratlan hé-

ten hétfõn 8–15 óráig, rendel: Vára-
di Ferencné dietetikus.

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
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

Október 30.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
November 6.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
November 13.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH U. 19/B 2. emelet 3. ajtó: 1 szoba, 2 félszoba, ét-
kezõvel egybenyitott konyha helyiséges (71 m2) társasházi
lakás, üvegredõnyös loggiával, hõtárolóskályha-fûtéssel, tá-
rolóval. Parketta, vízóra, redõnyök, telefon, parabolaan-
tenna. Beszámítanak szerencsi, kizárólag földszinti lakást.
Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466- 4430.         
RÁKÓCZI U. 109.: fõutcai, jó forgalmú, 258 m2, összkomfor-
tos, világos, tágas üzlethelyiség raktár-folyosó, vizesblokk és
kazánház helyiségekkel, jó mûszaki állapotban, bérleti jog-
viszonnyal együtt vagy anélkül. Nagy kirakatok, hõszigetelt
fa nyílászárók, új burkolatok, kifogástalan tetõszerkezet csa-
tornával, villámhárítóval. Az utcafront elõtt parkolók. Vállal-
kozók, kereskedõk és befektetõk figyelmébe is  ajánljuk! A
tulajdonos gazdasági társaság az értékesítéshez minden ész-
szerû megoldási javaslatra nyitott. Irányára: 65 000 000 Ft
+ áfa. Tel.: 20/ 370-83 67.                  
JÓZSEF ATTILA UTCA 40.: Kocsis ingatlan. A Fecskésen, 672 m2

telken, karbantartott szoba, konyha, kamra, veranda helyi-
séges, komfort nélküli (44 m2) családi ház nyári konyhával,
tárolókkal, gazdasági épületekkel, berendezéssel együtt.
Olajkályha és hagyományos fûtés, redõnyök, ásott kút, gyü-
mölcsfák. Buszmegálló az utca végén. Irányára: 3 800 000
Ft. Tel.: 70/593-9914, 70/381-5434.        
LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a
70-es években igényesen megépített, jó karbantartott, nap-
pali, 3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba helyi-
séges, komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák,
redõnyök. Teljesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangu-
latos, dús növényzetû kert a zempléni hegyek panorámájá-
val. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Telefon:
20/980-6350.
KOSSUTH TÉR 2.: Kereskedõk, befektetõk figyelmébe! Jó for-
galmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk- és fürdõ -
szobafelszerelés-üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része 30
nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások,
egyedi központi fûtés, melegvíz-ellátás) kialakítandó üzlet-
helyiség, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel, 2 nagyméretû
kirakat. Irányára: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, mun-
kahely: 47/362-702.        
VERES PÉTER UTCA 1.:  Eperjesi ingatlan. 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: külön bejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõ -
tér, 2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra,
elõszoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjében: 2 kocsibeállású
garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyisé-
ges (130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, te-
hermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás,
 re dõnyök, reluxák, parkosított kert. Az ingatlan kereske-
delmi szálláshely, panzió vagy vendéglátás céljára is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). Befektetõk vagy
összeköltözõ, többgenerációs családok figyelmébe is ajánl-
juk! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3 szoba,
nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant. Irány -
ára: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.        
HUNYADI UTCA 18.: belvárosi, négylakásos társasház nyu-
gati, 2 szoba, kamra, külön épületben konyha helyiséges,
komfort nélküli, frissen festett lakás (60 m2) 2 fáskamrával,
önállóan használt kertrésszel. Parkettás szoba. Felújítást és
korszerûsítést igényel. Az udvarra személygépkocsival be
lehet állni. A bútorok külön megvásárolhatók. Azonnal be-
költözhetõ. Irányár: 2 400 000 Ft. Telefon: 30/219-2339,
30/912-3333.
BEKECS, PETÕFI SÁNDOR UTCA 10. : Poczkodi ingatlan. A be-
kecsi elágazáshoz közel, 1553 m2 telken, 2006. évben át-
épített, kibõvített, amerikai konyha, hálószoba-gardrób,
gyerekszoba, kamra, elõszoba, fürdõszoba, WC, fedett te-
rasz helyiséges (87 m2), összkomfortos, (gáz), fiatalos ki-
alakítású családi ház, garázzsal, különálló épületben
bevezetett ügyfélkörrel, fodrászüzletként üzemelõ üzlethe-
lyiséggel. Álmennyezetek, lambéria, igényes belsõ kivitelezés,
parketta, szõnyeg-, laminált és hidegpadló. Pihenõkert.  Irány -
ára: 12 500 000 Ft. Tel.: 70/279-4656.

BÉRELHETÕ INGATLANOK
SZERENCS: Árpád utcai, kívül-belül teljesen felújított, kon-
vektoros fûtésû, 2 külön bejáratú szoba, étkezõs konyha,
spájz, hall, fürdõszoba, elõszoba, fedett és nyitott terasz he-
lyiségekbõl álló (68 m2), kertes családi ház igényes bérlõ ré-
szére, lakás vagy iroda céljára, kizárólag hosszú távra
(minimum 1 évre) bérbe adó garázzsal és tárolóval. Az in-
gatlan beosztására tekintettel két bérlõ részére is megfelelõ
kizárólagosan használt szobákkal. Konyhabútor, gáztûzhely,
valamennyi helyiségben csillárok, lámpák, sötétítõ függö-
nyök, a fürdõszobában polcok, törölközõtartók, tükör, szárító
és kerti bútorok. Korlátlan internethasználat. Zárt kerítés, így
az udvar maximálisan kihasználható. Azonnal beköltözhetõ.
Kaució és munkaviszony igazolása szükséges. Tel.: 47/362-
727, 20/343-1038.
BUDAPEST, VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatársat
keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv, hûtõ,
mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû,
stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-2827.                      

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

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

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

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, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Angol nyelvû csoportos foglalkozások 

óvodás és kisiskolás gyermekek részére
Angol–magyar házaspár saját otthonában, kifejezetten erre 

a célra igényesen kialakított helyiségben várja mindazon, 
tudásra szomjas gyerekeket, akik családias hangulatban, 

játszva szeretnék a világnyelvet elsajátítani!

Foglalkozások:
� kedd és csütörtök: kisiskolások (7–10 év)
� szerda és péntek: óvodás (3–6 év)

Délutánonként:
� 14–16 óra � 14–18 óra � 16–18 óra

Játszóház angolul: szombat 9–13 óra

Árak:
� 2 órás foglalkozás 1500 Ft
� 4 órás foglalkozás 2500 Ft, minimum heti 1 foglalkozás, 

korlátozott férõhely!

Helyszín: Szerencs, Szilas A. Pál utca 8.
Érd.: Poole’s Kft., tel.: 70/328-4364, vagy személyesen a helyszínen.

ELK
EZDTÜK!!!

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. 

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

AK CIÓ!

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ ORSZÁGOS AKCIÓ 
NOVEMBER 4–16-IG SZERENCSI 

ÉS TARCALI COOP ÜZLETEINKBEN!
Mlekpol trappista sajt 1 kg 899 Ft
Coop tejföl 20%-os, 375 g 179 Ft

Egységár: 477,33 Ft/kg
Coop zöldborsó 1 kg 419 Ft
Coop Vándor sajt tejszínes, zöldfûszeres, téliszalámis kördob. 140 g 199 Ft

Egységár: 1421,42 Ft/kg
Gyermelyi szarvacska, tarhonya 4 toj. 500 g 255 Ft

Egységár: 510 Ft/kg
Gyõri Édes omlós keksz 180 g 179 Ft

Egységár: 994,44 Ft/kg
Omnia Duó 2 x 250 g 999 Ft

Egységár: 1998 Ft/kg
Pickwick tea citrom, eper, erdei gyüm., õszibarack variációk 20 x 1,5 g 299 Ft

Egységár: 9966,67 Ft/kg
Coop sajtos tallér 200 g 199 Ft

Egységár: 995 Ft/kg
Raffaello T–15 649 Ft

Egységár: 4326,67 Ft/kg
Lift narancs, citrom, fehérszõlõ 2,5 l PET 155 Ft

Egységár: 62 Ft/l
Babaszappan duo 2 x 125 g 239 Ft/csom.

Vásároljon október 15 – december 31-ig 2000 Ft felett, hogy a januári sorsoláson 
nyerhessen értékes Coop vásárlási utalványokat. Részletek a boltokban!
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ABLAKTÖRLÔK MÁR 750 Ft/db-tól
AUTÓFELSZERELÉS:

� Méretpontos üléshuzatok � Dísztárcsák 
� Csomagtértálcák 

� Fûthetô ülésvédôk � Gumiszônyegek

AUTÓALKATRÉSZEK:
� Fékbetétek, féktárcsák, fékpofák 

� Futómûalkatrészek, lengéscsillapítók 
� Fagyállók, 

téli szélvédômosó folyadékok 
� Szíjak, szûrôk, szimmeringek � Kerékcsapágyak

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

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu, 

info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

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

Eng.sz.: R-1787/1998

MEGJELENTEK 
AZ ÔSZI/TÉLI KATALÓGUSOK!

ADVENT POZSONYBAN 2009. december 5.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô  

ADVENT BÉCSBEN 2009. december 12.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô

MINDKÉT ÚT SZERENCSI INDULÁSSAL!

Valutaváltás kedvezô áron!          

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

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.

FOTÓPÁLYÁZAT
A SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETÕ NONPROFIT KFT. FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET

„AZ ÉN SZERENCSEM” CÍMMEL. 
A kiírás célja, hogy a cég üzemeltetésében levõ világörökségi kapuzat kávézó-büfé részlege helyi értékeket

egyedi módon megörökítõ fotókkal legyen dekorálva, melyeket itt élõ személyek készítettek. 
Pályázati feltételek:
� Amatõr és profi fotósok egyaránt pályázhatnak mûveikkel 18 éves kortól.
� Alkotónként maximum 3 db JPEG formátumú fotó nevezhetõ.
� A képeket nagy felbontásban várjuk, hogy nagy méretben elõhívva kiállíthatóak legyenek 

(A4 kb. 2480 x 3508 pixel, A3 kb. 3508 x 4961 pixel).
� A fotókat CD-n vagy pendrive-on (mentésre) a következõ címen lehet leadni: Szerencsi Fürdõ és Well-

nessház, 3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
� A kép(ek) mellé csatolt dokumentumban kérjük feltüntetni a következõket: a szerzõ neve, életkora, isko-

lája, vagy foglalkozása, e-mail címe, postacíme, telefonszáma és a kép készítésének helye.
� A pályázat eredményét a legjobbnak ítélt képekbõl készült kiállítással egybekötve hirdetjük ki 2009 no-

vemberében, a világörökségi kapuzatban. 
� A pályázó a képek beküldésével elfogadja a kiírás feltételeit, és nyilatkozik, hogy a képek saját felvételei

és más személy szerzõi jogát nem sértik.

Az eredményhirdetés (kiállítás) idõpontjáról az alkotókat levélben értesítjük!

A Kékkereszt 
Egyesület 

utógondozást tart 
minden hónap 

második keddjén 
17 órai kezdettel
a bodrogkisfaludi 

Közösségi Házban.
Az érdeklõdõket 
szeretettel hívjuk 

és várjuk!

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
A 2008-AS ÉVRÕL

(rövidített változat)
Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete (Szerencs, Kossuth tér

1.). Adószám:18444845-1-05. Készült az 1997. évi CLVI. tv.
19.§ (3) bek. alapján. 

1. Számviteli beszámoló: összes közhasznú tevékenység be-
vétele: 1 311 078 Ft. Közhasznú tevékenységbõl származó
bevétel: 235 000 Ft. Szja 1%-ából befolyt összeg: 437 433 Ft.
2. Költségvetési támogatás felhasználása: közhasznú alapte-
vékenységünk finanszírozására fordítottuk. 3. Vagyon felhasz-
nálásával kapcsolatos kimutatás: pénzügyileg rendezett anyag-
jellegû ráfordítások, nem mérhetõ. 4. Cél szerinti juttatások: ösz-
töndíjasunk nem volt, más civil szervezeteknek nem nyújtot-
tunk támogatást. 5. Költségvetési szervektõl és az önkor-
mányzattól kapott támogatás összesen: 625 000 Ft. 6. A köz-
hasznú szervezet vezetõinek nyújtott támogatás: 0 Ft. 7. A köz-
hasznú tevékenység szöveges leírása a Szerencsi Hírekben nyo-
mon követhetõ, de a székhelyen is elolvasható részletesen.

A támogatásokat köszönjük: az egyesület vezetõi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
A 2008-AS ÉVRÕL

(rövidített változat)
Sikeres Tokaj-Hegyalja Egyesület  (Bodrogkisfalud) József

A. út 9/a. Adószám:19332936-1-05. Készült az 1997. évi CLVI.
tv. 19.§ (3) bek. alapján.

1. Számviteli beszámoló: összes közhasznú tevékenység
bevétele: 80 000 Ft. Közhasznú tevékenységbõl származó
bevétel: 0 Ft. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 295 000
Ft. 2. Költségvetési támogatás: 0 Ft, a közhasznú alaptevé-
kenységünk finanszírozására fordítottuk az induló tagdíjat és
a tagi kölcsönt – 220 000 Ft. 3. Vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás: pénzügyileg rendezett anyagjellegû
ráfordítások, nem mérhetõ. 4. Cél szerinti juttatások: ösz-
töndíjasunk nem volt, más civil szervezeteknek nem nyúj-
tottunk támogatást. 5. Költségvetési szervektõl és az ön-
kormányzattól kapott támogatás összesen: 0 Ft 6. A köz-
hasznú szervezet vezetõinek nyújtott támogatás: 0 Ft. 7. A
közhasznú tevékenység szöveges leírása a székhelyen ol-
vasható.

Beadási-beérkezési határidõ: 2009. november 13.

NA, MOST LEGYEN 
NAGY A SZÁD!!!

2009. december 4-én, Szerencsen 
a Bocskai István Gimnáziumban megméretheted magad 

a Duma Napján.
Ha könnyûnek találod a stand up comedy mûfajt 
és rátermettnek érzed magad, hogy a dumáddal 
szórakoztasd a közönséget, akkor rajtad a sor és

MOST LEGYEN NAGY A SZÁD!!!!
Küldd el a mûsorod gerincét tartalmazó anyagot 

(írásos formában vagy hanganyagban) 
a maszler.laszlo@chello.hu e-mail címre, és

ha a mûsorodat arra érdemesnek találjuk, lépj fel Te 
Kiss Ádám elôtt az elsô DUMA NAPJÁN…

A Duma Napjáról bôvebben hamarosan...
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Szerencs, Molnár István u. 12. Tel.: 47/560-119, fax: 47/560-120, 20/416-6113
E-mail: postmaster@kissreklam.t-online.hu

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. 

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS ÁRAK:

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

Csirkemell-filé 1150 Ft/kg
Csirkecomb 640 Ft/kg
Csirkeszárny 510 Ft/kg
Egész csirke 640 Ft/kg
Csirkemáj 610 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 940 Ft/kg
Csirkefarhát 190 Ft/kg 

Sertésoldalas 880 Ft/kg
Sertésláb 180 Ft/kg

Zsírszalonna 290 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló-szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1180 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc 880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 
vödrös és poharas 
kiszerelésben 360 Ft/kg 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 

REGISZTRÁLJON A SZERENCS MOBILINFÓRA!
SMS-ben értesítjük a legfontosabb helyi hírekrõl! Küldje a REG HIREK tartalmú alapdíjas SMS-t (szóközzel

elválasztva) a 20/850-00-10 telefonszámra, vagy regisztráljon a www.szerencs.mobilonkormanyzat.hu in-
ternetes honlapon. A szolgáltatás térítésmentes! 

Iratkozzon fel a Szerencsi Hírlevélre! Az e-mail címre érkezõ küldemény megismerteti az olvasót többek
között a tervezett beruházásokkal, tájékoztat a folyamatban lévõ fejlesztésekrõl, az önkormányzat döntései -
rõl. A hírlevélre a város hivatalos honlapján, a www.szerencs.hu-n lehet regisztrálni, majd a feliratkozás meg-
erõsítését követõen érkeznek az internetes levélben a friss helyi hírek.

SZERENCSI HÍRLEVÉL

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
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– Megyaszón központi helyen háromszobás, összkomfortos,
gázfûtéses, kertes családi ház, gyümölcsössel eladó. Érd.:
20/437-7120. (18)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (18)
– 20 hektoliteres alumínium szüretelõkád eladó. Érd.:
20/985-6000. (18)
– Szerencs-Ondon borospince, 12 db boroshordó, 120 literes
szõlõprés és szõlõdaráló eladó. Érd.: 47/632-384, az esti
órákban, vagy 20/940/3477, bármikor. (18)

JÁRMÛ
– 15 éves, ötajtós Renault Clio személygépjármû ez évben
vizsgáztatva, felújított állapotban eladó. Érd.: 47/363-176.
(18-19)

VEGYES
– 110 literes hûtõszekrény 10 ezer forintért eladó. A szállí-
tás megoldható. Érd.: 47/361-429, vagy 30/217-3545. (18-
19)
– Használt ülõgarnitúra (3 + 2 x 1; 20 ezer Ft), 2 db FULDA
60%-os 175/65 R14-es téli gumi (5 ezer Ft), mûködõ
hûtõszekrény (6 ezer Ft) eladó. Érd.: 70/953-6807. (18-19)
– Szerencs-Ondon borospince és 3 db 234 literes boroshordó
eladó. Érd.: 47/363-610. (18-19)
– Üzletberendezés (üvegvitrinek, üvegpolcok, íróasztal üveg-
lappal, bambuszparaván) eladó. Érd.: 70/615-5867. (18)
– Nagyon szép, megkímélt rattan ebédlõbútor (3 szekrény,
1 kerek asztal, 4 szék), Tenkács Tibor-festmény, bébihor-
dozó, kétféle etetõszék eladók. Érd.: 20/446-4662. (18)
– 1,6 x 1 m-es utánfutó kistraktor után (25 ezer Ft), Romet
üzemképes kismotor (25 ezer Ft), jó állapotban lévõ, 220 li-
teres fagyasztóláda (25 ezer Ft) eladó. Érd.: 70/338-4097.
(18)
– 150 literes szõlõprés, Siesta gázpalackos kályha, sátorga-
rázs, kötõgép Megyaszón eladó. Érd.: 47/350-317, vagy
20/468-0815. (18)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Balatontól 40 km-re, szép falu közepén családi ház 2233
nm telekkel 2,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-3852.
– Szerencsen a Tatay Zoltán utcában kétszobás családi ház
gazdasági épülettel 7,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-
3852.
– Dunántúlon a 8-as fôút mentén jó forgalmú nyolcszobás
hangulatos vendégház 3000 nm telken eladó. Irányár: 29
millió Ft. Tel.: 20/563-3852.
– Szerencsen, a Tesco közelében emeletes családi ház (vál-
lalkozásra is alkalmas) eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szil-
vaa. Érd.: 70/655-7576. (18-19)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszobás,
(fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház eladó. Érd.:
20/558-9145 vagy a helyszínen. (18-19)
– Miskolcon a Szentpéteri kapuban III. emeleti, kétszobás, fel-
újított lakás eladó. Érd.: 30/949-8921. (18-19)
– Szerencsen a Rákóczi út 111. szám alatt felújított garázs
sürgõsen eladó. Érd.: 70/547-3122. (18-19)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú 2 +
4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb
házat, lakást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (18-19)
– Szerencsen, a Kossuth úton 60 m2-es, I. emeleti társasházi
lakás eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-9929. (18-19)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos,
3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es tel-
ken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben
tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255.
(18)
– Szerencsen 56 m2-es, kétszobás, elsõ emeleti lakás eladó.
Érd.: 20/972-2626. (18)
– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses, garázsos, társasházi
(kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 70/324-4728. (18)
– Szerencsen, zöldövezetben gázfûtéses ház (három szoba,
konyha, melléképület, nagy kert, az udvaron ásott kút) sürg-
õsen eladó. Érd.: 20/771-7599, vagy 0042/190-808-2021.
(18)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. november 6-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

november 13., november 27.

500 forint

�

�

– Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatt garázs kiadó. Érd.:
30/826-7414. (18)

KIADÓ
– Szerencs belvárosában 20 m2-es üzlethelyiség november 2-
tõl kiadó. Érd.: 47/362-006. (18-19)
– Albérlet Szerencsen kiadó. Érd.: 20/588-4885. (17-18)
– Miskolc központjában üresen álló garzon hosszabb távra
kiadó. Érd.: 30/490-1756. (18)

VÁLLAL
– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõnyomását,
horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.: 47/363-891. (18-
19)
– Otthoni számítógépen gépírást vállalok. Érd.: 20/494-
7114. (18)

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.

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft

Pedikûr és lakkozás: 1200 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ



Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 12. A Ba-

kony fõvárosa. 13. Nõi név. 14.
Mennyei. 15. Ellenértéke. 16. Inni-
való. 17. Trópusi gyümölcs. 19. Az
elején riad! 20. Hiteles, mintapél-
dány. 22. Ózdban van! 23. Igényes.
25. Ahogy hívják. 28. Színig. 29. Né-
met gépkocsimárka. 31. Nem biztos.
33. Adél hangzói. 34. Friss. 36. Iz-
gató, fogyasztó, vérnyomásemelõ
hatású hatóanyag. 38. Zempléni te-
lepülés. 40. Távolba. 41. Pénzér-
méink. 44. Evezõs sport. 47. Délutánt
követi. 48. Azonos mássalhangzók.
49. Álomba ringat. 51. Angol étel

(MEAL)! 53. Ebbe az irányba. 54. ..
pair, dada idegen szóval. 55. Azo-
nos mássalhangzók. 56. Becézett
uborka. 60. Nõi név. 62. Hátmele-
gítõ.

Függõleges 
1. Az idézet második, befejezõ ré-

sze. 2. Tücsök teszi. 3. Ír terrorszer-
vezet. 4. Nitrogén, szén. 5. Becézett
Katalin. 6. Hasztalan idõtöltés. 7. Ga-
bonatároló. 8. Asztácium. 9. Lócse-
mege. 10. Vegyjele: S. 11. Hódít. 16.
Helyben. 18. Vér teheti. 20. Anali-
zál. 21. Középen menne! 24. Oláh
László. 26. Becézett nõi név. 27. Tit-

kos helyre tesz. 29.
... Bertalan, hazai
labdarúgóedzõ. 30.
A vérsüllyedés jele
leleten. 32. Mádi
hangzói! 35. Száj
része. 37. A vas
vegyjele. 38. A ...
közepére se kívánja!
39. Neon hangzói.
42. Pékáru. 43. Ül-
döz. 45. Nõi ének-
hang. 46. Három
azonos mással-
hangzó. 50. Föld
felé. 52. Szovjet
holdprogram neve.
57. Borsod-Abaúj-
Zemplén röviden.
58. Kenyérmester.
59. Hajó fara. 61.
Minden rendben!
62. Doktor röviden.
63. Dó, .., mi. 64.
Az elején kér!

Az október 9-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: „A szerelem vak, de
a házasság hatékony látásjavító.”

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Karacs Gá-
borné, 3927 Csobaj, Rákóczi út 32.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Pa-
lánkai Csaba, 3931 Mezõzombor,
Rákóczi út 6., 1000 Ft-os vásárlási
utalvány: Putnoki Józsefné, 3904
Legyesbénye, Rákóczi út 107. A he-

lyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 70/953-6724-es telefonszám
tulajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
november 3–6. között vehetik át. Az
október 30-ai keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: no-
vember 6. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
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A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
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a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
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A CINIKUS

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

WÉGSÕ CSAPÁS
A 2007-ben

alapított zene-
kar tagjainak
zeneimádata
már gyermek-
korban meg-
k ö v e t e l t e ,
hogy szenve-

délyüknek hódoljanak. Dalaik olykor
lendületesen, máskor erõszakosan, néha
elgondolkodtatóan próbálnak csapást
mérni a hallgatóságra, megérinteni õket
egy láthatatlan kézzel olyan elkerülhe-
tetlen érzéseik közepette, mint az el-
múlás, a szerelem, a félelem, a szüle-
tés fájdalma, a halál dübörgése, a szen-
vedés miértje.

A zenekar „Tánc a lét szélén…”
címû bemutatkozó albumán 17 + 1 dal
található, amelyek mindegyike ellent-
mond az elsõre talán furán csengõ ze-
nekari névnek: Wégsõ Csapás. Találó-
an, olykor viccesen vagy ironikusan kö-
zelítik meg dalaikban azokat a mind-
annyiunkat érintõ problémákat, amelyek
más formában akár sírásra is késztet-
hetnének bennünket. A Wégsõ Csapás
esetében szó sincs errõl, dalaik táncra
késztetnek mindenkit, akihez kicsit is kö-
zel áll a punk életérzés és hangzás. Fel-
szeghy Tibor szövegíró, dalszerzõ, éne-
kes, gitáros korábban verseket zenésí-
tett meg, ma pedig egy bábszínházat mû-
ködtet, de 12 éves kora óta rockze-
nésznek készül. Rózsa László alapító-
és dalszerzõtárs élvezetes feladata a basz-
szus szolgáltatása, egyébiránt hang-
mérnökként tevékenykedik. A Honfog-
lalás és a Sacra Corona film- és lemez-
felvételeiért szakmai elismerésben ré-
szesült. Korábban több dalt írt és hang-
szerelt különbözõ elõadóknak és ze-

nekaroknak, sõt, saját zenekarai is vol-
tak már. A dobok mögött Pleskó Béla
ül, aki hosszú évekig járta a világot sa-
ját zenekarával, illetve vendégzenész-
ként. Herbály Péter, mint egész eddigi
életében, most is szerelmét, a gitárt szó-
laltatja meg.

MA A TIÉD VAGYOK!
Kapócs Zsó-

ka elsõ önálló
színházi elõ-
 adói estje évek
óta nagy siker-
rel fut a Mik-
roszkóp Szín-
pad mûsorán.
A fiatal, tehetséges és gyönyörû mû-
vésznõ Karády Katalin-dalokat énekel es-
térõl estére a színpadon, Gyarmati Ist-
ván zongorista és zenekara kíséretében.
A már több mint 60 elõadást megélt pro-
dukció kivívta a szakma és a közönség
elismerését. Zsóka estérõl estére, a le-
gendás dívát megidézve tolmácsolja Ka-
rády Katalin slágereit. Az elõ adás sike-
rén felbuzdulva az énekesnõ úgy dön-
tött, hogy a dalok közül 16-ot lemezen
is meg kell jelentetni. Az anyag halla-
tán Kapócs Zsóka bársonyos, mély, fû-
tött erotikával telt hangja valóban meg-
igéz bennünket. A Karády-dalok mel-
lett található egy, a kor és a lemez han-
gulatának megfelelõ vadonatúj felvétel
is, amely Gyarmati István tehetségét di-
cséri, és kifejezetten Zsóka számára ké-
szült. Talán az album varázsereje is eb-
ben rejlik: régi dalok a múltat idézve,
mégis a jelenben, a jelenkor titokzatos
hangján felcsendülve. A korongon Ka-
rády Katalin dalai stílusukat, hangula-
tukat megõrizve, ám a modern  stúdió -
technológia alkalmazásával készített

felvételek hallhatók, egy sejtelmesen
búgó nõi hang, egy zongora, valamint
basszus és dob kíséretében.

KISS
Tonny Thay -

er, Paul Stan-
ley, Gene Sim-
mons és Eric
Singer, azaz a
legendás Kiss
vadonatúj, im-
már tizenki-
lencedik stúdióalbuma jelent meg ok-
tóber elején. A lemez a „Sonic Boom”
címet kapta és szimpla CD-n, valamint
speciális, dupla CD + DVD formátum-
ban került a boltokba. A Kiss 1972-es
megalakulása óta – közel 35 éves pá-
lyafutásuk alatt – 80 millió albumot adott
el világszerte. A lemez producere Paul
Stanley. A zenekari tagok hihetetlen
lendületét és egymásba vetett hitét mi sem
bizonyítja jobban, minthogy az új dalok
közös megírása és stúdiófelvétele mind-
össze négy hónapot vett igénybe a Los
Angeles-i Conway Stúdióban.

ÁKOS
Az énekes,

zeneszerzõ,
szövegíró, köl-
tõ, alkalmi szí-
nész és klip-
rendezõ 2008-
ban töltötte be
negyvenedik

életévét. A kilencvenes évek kultikus ze-
nekara, a Bonanza Banzai alapító-éne-
kese több mint húsz éve ír és ad elõ da-
lokat. Ez idõ alatt 24 magyar és hat an-
gol nyelvû albumot rögzített. A kiadvá-

nyok többsége aranylemez lett, de több
platina is van közöttük. Ákos töretlen si-
kerét több száz teltházas koncert, lel-
kes, kitartó és fogékony közönség, va-
lamint számtalan szakmai díj jelzi.
Olyan szerzemények fûzõdnek a ne-
véhez, mint az Induljon a banzáj!, a Va-
lami véget ért, az 1984, szólistaként a
Hello, a Dúdolni halkan, az Indiántánc,
az Ilyenek voltunk, a Végre, az Ikon, a
Keresem az utam, az Ölelj meg újra vagy
a Minden most kezdõdik el. Ákos és ze-
nekara 2008 szeptemberétõl egy éven
át jubileumi, akusztikus elõadásokkal jár-
ta az országot. Ez idõ alatt 29 koncer-
tet adtak, összesen 65 ezer ember elõtt
zenéltek. Az elegáns, látványos turnét
dupla CD, DVD és – magyar elõadótól
elsõként – blu-ray kiadvány örökíti meg.
A dupla CD-n a koncert teljes hang-
anyaga (32 track) hallható, a master Bel-
giumban készült, Paul Van der Jonck-
heyd munkája. A DVD szintén az elõ-
adás teljes felvételét tartalmazza, extra-
ként a feliratokat, három hangnormát
(sztereó, Dolby Digital 5.1 és DTS), va-
lamint a 2009-es extra turnédalokat kap-
juk. A blu-ray nem egyszerûen jobb kép-
minõséget kínál: a DVD anyagától tel-
jesen különbözõ  elõ adás felvétele lát-
ható rajta HD-felbontásban, sztereó és
térhatású hanggal, valamint rengeteg ext-
rával, werkfilmmel, klipekkel.

JÁTÉK:
Elõzõ számunkból technikai okok

miatt kimaradt a játék, amiért ezúton is
elnézést kérünk olvasóinktól. 

Új kérdésünk: Kik alkotják a legen-
dás KISS zenekart? A válaszokat postai
borítékban, levelezõlapon, vagy SMS-
ben juttassák el szerkesztõségünknek. Ne
feledjék odaírni: ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

NAGYSZÍNHÁZ
OKTÓBER
30. (péntek) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Vörösmarty bérlet)
31. (szombat) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
NOVEMBER
3. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK (Bérletszünet)
4. (szerda) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
5. (csütörtök) 17 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
6. (péntek) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Upor bérlet)
7. (szombat) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Latinovits bérlet)
8. (vasárnap) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
10. (kedd) 15 és 19 óra: GISELLE (a Kassai Állami Színház

vendégjátéka; Bérletszünet)
11. (szerda) 17 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Latabár ifj. bérlet)
12. (csütörtök) 18 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Herman ifj. bérlet)
13. (péntek) 17 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Laborfalvy ifj. bérlet)
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Kos (III. 21. – IV. 20.)
A Jupiter kedves és segítõkész

barátokat, támogatókat jelez. Az
idõszak elején ugyan még inkább
okvetetlenkedésnek érzi az aján-
latukat, de késõbb jól jöhet a se-

gítségük. Sok jövés-menés, ügyintézés vár önre.
Ha rögvest nekilát új ötletei realizálásának, ak-
kor megelõzheti a konkurenciát. Ha a céljai üt-
köznek néhány ember elképzelésével, akkor ér-
demes kis kerülõket, ügyes trükköket beiktatni,
mert ha túl õszinte és nyílt, könnyen kijátsz-
hatják. Gyorsan lobban szerelemre, de hamar
szakít is. A héten senkire nem lesz tekintettel,
csak saját érdekeit tartja szem elõtt. A Merkúr
egy hosszabb utazást is jelez, ami bizonyára
munkával kapcsolatos, de az ügyintézés után egy
kis város- vagy országnézést is beiktathat, új ba-
rátokat szerezhet.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A Bika az állandóságot szereti,

mégsem lesz ellenére, hogy a kö-
vetkezõ hetekben minden moz-
gásban, változásban van. Nép-
szerûsége, vonzereje megsokszo-

rozódik, amit nemcsak a magánéletben tud ka-
matoztatni, hanem a hivatásában is. Olyan em-
bereket tud maga mellé állítani, akik a karrierjét
egyengetik. De ha túl sokáig hezitál, akkor köny-
nyen lemaradhat egy nagyon kedvezõ változta-
tási lehetõségrõl. A Neptunusz ködösítõ hatását
a Jupiter valóban nagyon felerõsíti az idõszak ele-
jén, de ha magára vállalja a feladatot, hogy ren-
det tegyen a káoszban, akkor azt a fõnökei nem-
csak erkölcsi elismeréssel jutalmazzák, hanem fi-
zetésemeléssel is. Ne torpanjon meg akkor se, ha
az irigyei támadásba lendülnek. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Lehet, hogy olyanokkal kell

együtt dolgoznia, akikkel egy sor
kérdésben nem ért egyet, viszont
be kell látnia, hogy nélkülük sok-
kal nehezebben érhetne célba.

Így jó adag kompromisszumra van szükség, hogy
az állandó viták helyett a lényegre koncentrál-
hassanak. Egyébként az is lehet, hogy mire a kö-
zös munka véget ér, ön lesz az, aki erkölcsileg is
sokat profitál az együttmûködésbõl. Most csak
szorgalmas és kitartó igyekezettel érheti el a cél-
ját. Bár menet közben találkozik egy-két csábító
ötlettel, de ne kapjon utánuk. Ez nem a szeren-
csés és rizikós vállalkozások ideje. Idén õsszel in-
kább gyûjtse, s ne költse a pénzt. A hétvégi pi-
henésében a megszokott környezete akadályoz-
hatja.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Minden erejét a családnak pró-

bálja szentelni, csakhogy a kö-
vetkezõ idõszakban a munkahe-
lyén is, a baráti körében is olyan
változások következnek be, amik

megcsapolják az energiáját. Arról ne is álmo-
dozzon, hogy mindenütt a maximumot tudja majd
adni. Most a karrier kap nagyobb teret és figyel-
met. Amennyiben elégedetlen a sorsával, a pár-
kapcsolatával, akkor ne a világra haragudjon, ne
is a kedvesére. Egyedül öntõl függ, észreveszi-e
végre az élet apró örömeit. A borongós idõjárás
elõl utazzon el néhány napra a hegyekbe vagy
külföldre. Az idegen tájak, új benyomások segí-
tenek az áthangolódásban. Ráadásul a párja is min-
dent megtesz azért, hogy jó kedvre derítse.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ha „erõbõl” akar célt érni, ha-

mar kimerül, és a lényegre már
nem marad energiája. Ezen a hé-
ten a Mars túl sok harciasságot köl-
csönöz az Oroszlánoknak. Hamar

felhúzza az orrát, fõleg akkor, ha valaki meg-
jegyzést tesz a munkájára, esetleg a személyére.
Érdemes volna végiggondolnia a kritikát, és a kö-
vetkezõ lépéseknél figyelembe venni azokat a ta-
nácsokat, amelyeket idõsebb kollégáitól, barátai-
tól kap. A tetteit nem annyira az ész, a logika,
mint a harag irányítja. Kár a vitákra, ellenakci-
ókra, bosszúra fecsérelni a drága idejét, erejét.
Higgye el, nem azok az ellenségei, akik õszin-
ték, hanem akik hízelgõ szóval áltatják. Eddig min-
den kapcsolatát megpróbálta irányítani, most vi-
szont arra vágyik, hogy a másik legyen a kezde-
ményezõ.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A Jupiter most újra az útjába hoz

néhány olyan eseményt, amit ko-
rábban elszalasztott, vagy a kö-
rülmények kedvezõtlen alakulása
miatt nem tudott élni velük. Pró-

bálja most megragadni a lehetõséget, különben
végleg elszalasztja. Ha összefut egy régi barátjá-
val, és felidézik a múltat, olyan dolgok is felele-
venednek majd, amiket végleg törölni akart az em-
lékezetébõl. Most viszont egészen másképp ér-
tékeli a történteket. Az idõszak végére elcsitul a
vihar, amit nem annyira a partnere szított, mint
inkább saját bizonytalansága. Kicsit túlbonyolí-
totta a helyzetet. Ne a szomszédok pletykájára
hallgasson, hanem a szívére. De ha az érzései is
azt súgják, hogy a párja másnál keresi a boldog-
ságot, akkor valószínûleg nem azt kapta öntõl,
amit várt.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
A Szaturnusz megkezdi útját a

Mérleg jegyben. Hatására olyan
dolgok kerülnek újra felszínre,
amelyekrõl azt hitte, hogy már rég
túllépett rajtuk. Ha most is félre-

tolja õket, maguktól biztosan nem fognak meg-
oldódni. A Merkúr olyan értelmetlen vitába so-
dorja, ami nem méltó a diplomatikusságáról hí-
res Mérleghez. Lépjen vissza két lépést, és hagy-
ja, hogy most a többiek érvényesüljenek. Nem
volna jó reflektorfénybe kerülnie, bármennyire is
vágyik rá, ugyanis hamarosan minden felborul,
és akik az élvonalban vannak, az utolsó sorba ke-
rülnek. Érzelmileg kiegyensúlyozott, és a fontos
családi ügyek intézésekor is tárgyilagos tud ma-
radni. Közérzete tükrözi ezt a belsõ harmóniát,
és nagyon jó hatással van a kedvesére.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
A jelek szerint ez az ön idõ -

szaka. Az újhold sok új lehetõ -
séget hoz majd, talán kicsit tü-
relmetlenné is teszi, szíve szerint
hajtaná az idõt és az eseménye-

ket. Feszült, ideges, ezért könnyen elfelejti fon-
tos teendõit, vagy addig halogatja, amíg kifut az
idõbõl. Kollégáival nehezebben találja meg a
hangot, mint máskor, pedig most egyedül alig-
ha boldogul a rengeteg feladattal. Pedig most ép-
pen arra volna szükség, hogy alaposan meg-
fontolva döntsön, ugyanis amit most kezd, az
hosszú távra meghatározza majd az életét. A
Skorpió jegyben járó Vénusz és az újhold talál-
kozása felerõsíti az intuícióját. Hallgasson a meg-
érzéseire! Valami jelentõs családi esemény van
a héten, amit nagy igyekezetében igencsak el-
ronthat.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Jelentõs változások várhatók a

munkahelyén, el kell válnia né-
hány olyan kollégától, akikhez
pedig már szinte baráti szál fûzte,
és akikkel nagyszerûen együtt tu-

dott dolgozni. Az új kollégák új munkamódsze-
reket, új szemléletet hoznak, és gyakori lesz az
ütközés, mert meg akarják gyõzni egymást saját
igazukról. Anyagi helyzetének javítása igazán nem
követel olyan nagy erõfeszítést, mint képzeli. Apró
ötletekkel is lehet pénzt szerezni. Elképzelései-
nek elsõsorban az idõszak legeleje kedvez. Ek-
kor még egy fontos szerzõdést is sikerül átíratnia
a saját szája íze szerint. Egy jó hír, vagy egy kel-
lemes meglepetés jókedvre hangolja. Mégse kö-
telezze el magát, mert hamarosan másképp lát-
ja már a kapcsolatát.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Bár nem szokása, hogy kerülõ

utakon jusson el a céljához, vagy
hogy hátba támadja az ellenfele-
it, de a következõ hetekben a kö-
rülmények rákényszeríthetik a tör-

vényes út megkerülésére, vagy legalábbis egy kis
kegyes csalásra. Az újhold is közrejátszik abban,
hogy a barátai unszolására kis idõre feladja ko-
rábbi elveit, esetleg többre vágyik, mint amit a
lehetõségei megengednek. Az elõjelek arra utal-
nak, hogy éppen a hivatásával kapcsolatos ne-
hézségek következtében pattan ki agyából az is-
teni szikra, ami a vállalkozását fellendítheti. Amit
most elhatároz, azt véghez is tudja vinni, tehát
ne várjon sokáig, mert a következõ idõszakban
minden igyekezete ellenére lelassulhatnak az ese-
mények.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Elõfordulhat, hogy egy durva

kritika sokkal többet ér, mint egy
hazug dicséret. A Neptunusz és
a Jupiter együttállása azt jelzi,
hogy mindent túlreagál, nehezen

köt kompromisszumot, és akár még a saját ér-
dekeit sem veszi figyelembe, amikor asztalt bo-
rogat. Arra kell vigyáznia, hogy bármilyen vitá-
ja támad a munkaadójával, ne terelõdjön az ügy
jogi útra, mert nem fog boldogulni a paragrafu-
sok útvesztõjében. Tehát jobban teszi, ha sértõ-
dés helyett inkább elgondolkodik azon, amit a
barátai vagy közvetlen kollégái mondanak. A
szenvedély néha azokat is magukkal ragadja, akik
meg vannak gyõzõdve arról, hogy a „meglátni
és megszeretni” csak a filmírók fantáziájában lé-
tezik. 

Halak (II. 20. – III. 20.)
Pesszimizmusa meggátolja ab-

ban, hogy a saját érdekeinek ér-
vényt szerezzen. A tenni akará-
sa, a munkakedve még mindig
olyan alacsony, mint az elõzõ idõ-

 szakban volt, ezért mindenre kétszer annyi idõt
kell szánnia, mint másoknak. „Ez nekem alig-
ha sikerül!” – gondolja már induláskor, és ez-
zel jelentõsen lecsökkenti a siker lehetõségét.
Ettõl pedig csak még jobban kifárad, és olyan
hibát vét, amivel a cégnek anyagi kárt is okoz-
hat. Inkább vegyen ki szabadságot. A bolygók
ezúttal úgyis a szerelmi életére lesznek jó ha-
tással. Az otthon melege, a csöndes elvonulás
új erõvel tölti fel. A párja is (ha van), nagyjából
ugyanerre vágyik. Utazzanak el, vagy zárják ma-
gukra az ajtót, és csak egymás kényeztetésével
legyenek elfoglalva.

HOROSZKÓP
október 30.  – november 13.

* Az elsõ fordulóban Kiskunfélegy-
házán elszenvedett 83–72 arányú ve-
reség után október 3-án a DEAC ott-
honában 100-106 arányban gyôzött
a város NB II-es férfi kosárlabdacsa-
pata. 

SZVSE: Kovács Sándor (39/9), Ta-
kács Krisztián (18/6), Endrész Tamás
(17/3), Birk László (9/6), Szárnya Gá-
bor (9), Kovács Árpád (8), Marton Pé-
ter (6), Pallai Á. Edzõ: Gulyás László.

* Értékes gyõzelmet aratott az elsõ
hazai találkozóján a kosárlabdacsa-
pat. Az ellenfél ez alkalommal a
DEAC-DSI gárdája volt, akik a ház-
igazdákkal szemben nagy küzde-
lemben 83–75 arányban maradtak
alul. 

SZVSE: Kovács Sándor (24), Takács
Krisztián (18), Endrész Tamás (17),
Szárnya Gábor (13), Marton Péter (6),
Kovács Árpád (4), Pallai Árpád (1),
Szarka István. Edzõ: Gulyás László. 

A bajnokság harmadik fordulójában
nehéz mérkõzés elé nézett október 9-
én a szerencsi együttes. A válogatott
tehetségekbõl álló vendégek két tel-
jes csapatnyi létszámmal vágtak neki
a küzdelemnek, amit az elsõ per-
cekben ideges játék és kihagyott hely-
zetek jellemeztek. Gyorsan váltották
egymást a támadások, majd a házi -
gazdák a negyed végére 27–22-es ál-
lásnál ötpontos elõnyhöz jutottak. 

A szoros emberfogásra váltó, rend-
kívül gyors ellenfelek a második já-
tékrész közepére egy pontra felzár-
kóztak.

Szinte tapintható volt a feszültség
a küzdõtéren, ahol ez alkalommal a
rutin és a gyorsaság állt szemben egy-

mással. A harmincadik perc végén a
tapasztalat felé billent a mérleg, így
az utolsó tíz percet 66–54-es sze-
rencsi vezetéssel kezdték meg a csa-
patok. A debreceniek tovább fokoz-
ták a tempót, azonban a pontszerzési
kísérleteikbe egyre több hiba csúszott.
Eközben Gulyás László játékosai
ügyes labdaszerzésekkel 16 pontra
növelték a különbséget, és jól sike-
rült végjátékkal végül 83–75 arány-
ban megnyerték a találkozót.   

* Hazai gyõzelemmel végzõdõ fér-
fi kosárlabda-mérkõzést láthatott a kö-
zönség október 16-án a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban. Az NB II Keleti
csoportjában szereplõ együttesünk a
Gyulai Color gárdájánál 93–78 arány-
ban bizonyult jobbnak. 

SZVSE: Kovács Sándor (31/12), End-
rész Tamás (20), Szárnya Gábor (23),
Takács Krisztián (11), Kovács Árpád

(6), Marton Péter (2), Szarka István, Pal-
lai Árpád. Edzõ: Gulyás László. 

Már a találkozó elsõ perceiben
megmutatkozott a két csapat közötti
tudásbeli különbség, amikor a házi -
gazdák rövid idõ alatt több mint tíz-
pontos elõnyre tettek szert.    

Félidõben 52–35-ös állásnál for-
dultak a csapatok. A második játék-
részben az egyre inkább kiengedõ
házigazdákhoz lelkes játékkal pró-
báltak meg felzárkózni a vendégek,
akiknek nyolc pontra sikerült meg-
közelíteniük az ebben az idõszakban
a ritmusváltással nehezen megbirkó-
zó szerencsieket. Gulyás László edzõ
legénysége azonban küzdeni tudás-
ból is jelesre vizsgázott ezen a talál-
kozón, és végül 93–78 arányban bi-
zonyultak jobbnak a bajnokságban
eddig gyõzelem nélkül álló gyulai gár-
dánál.   

Kosárlabda 

JÓ RAJT A MAGASABB OSZTÁLYBAN 

A fiatal debreceniek ellen a szerencsi csapat rutinja kellett a si kerhez.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
PINGPONGSIKER ÉS VERESÉG 

* A Miskolci Tanoda együttesét
fogadta október 3-án a város NB III-
as szerencsi asztalitenisz-csapata.
Hosszú ideig fej-fej mellett szerez-
ték a pontokat az ellenfelek, míg vé-
gül Köllõ András és Korály Tibor há-
rom-három nyert mérkõzése a sze-
rencsieknek kedvezett. A 10–8-as
végeredményhez Filácz Attila két,
míg Stadler Tamás egy ponttal já-
rult hozzá. Párosban a Köllõ–Filácz
kettõs bizonyult jobbnak az ellen-
felénél.    

* Vereséget szenvedett október 9-
én hazai környezetben a város me-
gyei bajnokságban szereplõ asztali-
tenisz-csapata. Együttesünk az álta-
lános iskola Rákóczi épületének tor-
natermében a miskolci Tanoda gár-
dáját fogadta. A találkozón több szo-
ros meccset megnyerve végül 8–10
arányban a vendégek nyertek. A há -
zigazdák mindkét páros mérkõzést
elveszítették. Egyéniben ifjabb Csor-
ba István és Korály Csaba három-
három, míg Derda Péter és Ra-
kóczki András egy-egy pontot szer-
zett. 

SZÕNYEGEN A BONBONÉRT

I. Bonbon Kupa néven rendeznek
meghívásos diák szabadfogású bir-
kózóversenyt október 31-én Sze-
rencsen. Az általános iskola Rákó -
czi épületének tornatermében
szombaton 11 órakor kezdõdõ via-
dalon a házigazdák mellett Telki-
bánya, Pálháza és Sátoraljaújhely
birkózó-szakosztályai képviseltetik
magukat. A hagyományteremtés
szándékával meghirdetett verse-
nyen 80 résztvevõre számítanak a
szervezõk. 

* Hazai környezetben szerepeltek
október 3-án a szerencsi labdarú-
gócsapatok. Felsõdobsza ellen az ifi
együttes nagyarányú gyõzelmet ara-
tott, míg a felnõttek a várakozással
ellentétben kikaptak az ellenfelüktõl. 

Az utánpótlás gárda magabiztos já-
tékkal, a találkozót mindvégig ural-
va szerezte meg a gyõzelmet. A 7–
1-es végeredményhez Tóth Roland
négy találattal, Kocsis Balázs, Takács
Máté és Samók Balázs egy-egy gól-
lal járult hozzá. 

A felnôtt mérkôzésen az elsõ fél-
idõben számos helyzetet dolgoztak
ki a házigazdák, azonban ezeket –
részben a dobszai hálóõr kitûnõ tel-
jesítményének köszönhetõen – nem
sikerült gólra váltani. A második já-
tékrészben továbbra is a szerencsi-

ek birtokolták többet a labdát, azon-
ban – mint az lenni szokott –, a ki-
hagyott lehetõségek megbosszulták
magukat. A vendégek elõbb az öt-
vennegyedik percben találtak be a
házigazdák hálójába, majd húsz
perc múlva a dobszai középpályás
beállította a találkozó 0–2-es vég-
eredményét.    

* Az október 10-én hazai pályán
Abaújkér ellen lejátszott mindkét ta-
lálkozót megnyerték a szerencsiek. 

Az utánpótlás meccsen átlagban
kevesebb, mint tízpercenként rezdült
meg a vendégek hálója, akik a 90
perc alatt mindössze kétszer találtak
be késõbb a felnõttek között is bi-
zonyító Novák Ádám kapujába. Az
összesen tíz találatból öt Király Gá-
bor, három pedig Barna Gergõ ne-

véhez fûzõdik. A gyõzelemhez Tol-
di Csaba, Tóth Roland és Takács
Máté egy-egy góllal járult hozzá. 

Az elmúlt idõszakban gyengélkedõ
felnõtt csapatból elõbb az ifibõl fel-
hozott Knapp Imre tette le a névjegyét,
majd nem sokkal késõbb Ladinszki Le-
vente is bevette az abaújkériek háló-
ját. A végig fölényben játszó szeren-
csiek a második félidõben Orosz Már-
ton, Szentirmai Gergely és a csereként
beálló Barabás József révén növelték
az elõnyüket és végül 5–1 arányban
megnyerték a találkozót. 

*
Az utolsó elõtti õszi fordulójában

együtteseink október 17-én Golopon
vendégszerepeltek. Aa ifjúsági csa-
patunk 1–7, a felnôtt együttes 1–2
arányú gyôzelmet aratott.

FELEMÁS FOCIEREDMÉNYEK 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
GAZDÁTLAN AUTÓ
A PARKOLÓBAN

A képen látható gépkocsi már hó-
napok óta nem mozdult el a helyérõl.
Gazdátlanul áll a Széchenyi utcai par-
kolóban, s láthatóan régóta nem hi-
ányzik senkinek. Szerencs Város Ön-
kormányzatának 14/2001. (V. 24.) szá-
mú rendelete szerint a közterületen –
a KRESZ szabályai szerinti megállás és
várakozás kivételével – tilos tárolni:
munkagépet, forgalmi engedéllyel
nem rendelkezõ, illetve javítás alatt álló
jármûvet és jármûroncsot, mezõgaz-
dasági eszközöket, szerelékeket, te-
hergépkocsit, autóbuszt, pótkocsit,
vállalkozási tevékenységhez kapcso-
lódó anyagot és készterméket, hulla-
dékot. A tilalom alól kivétel a fizetõ
szálláshely igénybevétele esetén az
igénybe vevõ által vezetett gépjár -
mûnek a szálláshely parkolójában tör-
ténõ tárolása a szálláshely igénybe-
vételének idõtartamára.

Egy dolog bizonyos: a belvárosban
egyébként is szûkös parkolók nem
azért kerülnek kialakításra, hogy ron-
csok foglalják el a közterületet. 

A FEHÉR CSÍKOS ZEBRÁK

A Szerencsi Hírek korábbi számában
már beszámoltunk arról, hogy érdemes
lenne felülvizsgálni a település gyalo-
gos átkelõhelyeit, amelyeken meg-
koptak, szinte láthatatlanok az útbur-

kolati jelek. A közelmúltban örömmel
tapasztaltuk, hogy a közútkezelõ dol-
gozói átfestették a zebrák fehér csíkja-
it. Most már következhetnek a többi út-
burkolati jelek!

VIRÁGOS ÕSZ
Talán hogy a szürke õsz ne rontsa el

teljesen a kedvünket, a nyár elmúltá-
val is virágba borulnak a közterülete-
ink. A Szerencsi Városgazda Nonpro-
fit Kft. közhasznú foglalkoztatás kere-
tében dolgozókkal az elmúlt hetekben
ismét több ezer tõ árvácskát ültetett ki
a közterületeken lévõ virágágyásokba. 

BEFOGJÁK
A KÓBOR KUTYÁKAT!

A kutyák befogására alkalmas injek-
táló fegyvert vásárolt a közelmúltban
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.,
ami a jövõben a település utcáin gaz-
dátlanul kóborló ebek begyûjtéséhez
nyújt segítséget. A cég alkalmazásában
lévõ mezõõr már járja Szerencs utcáit
és altató lövedékkel vadászik a közte-
rületen tartózkodó kutyákra. Érdemes
a tulajdonosoknak jobban figyelniük
kedvenceikre, mert a befogott állatokat
az Eperjes utcai telephelyre szállítják,
ahol két napig megfigyelés alatt tartják
azokat. Ez idõ alatt a gazda 15 ezer fo-
rintos térítés megfizetése fejében még
kiválthatja házi négylábúját, egyéb
esetben az értesített sintér 24 órán be-
lül elszállítja a kutyákat a sátoraljaúj-
helyi telepre. A szakemberek vélemé-
nye szerint a kóborló állatok elaltatá-
sa sokkal humánusabb módszer, mint
más eszközök alkalmazása. A befogott
kutyákról a gazdáik folyamatosan tá-
jékozódhatnak a cég honlapján, a
www.szerencsivarosgazda.hu címen
és a Szerencsi Képújság oldalain.

FÁSÍTOTTÁK
AZ ISKOLAKÖRNYÉKET 

Parkosításra invitálta az intézmény ta-
nulóit és szüleiket október 17-én a sze-
rencsi általános iskola Rákóczi épüle-
tének szülõi munkaközössége és diák -
önkormányzata. Az oktatási intézmény
elõtti zöld területen a Városgazda Non-
profit Kft. által kiásott gödrökbe több
mint negyven tuját, valamint nyolcvan
darab díszfát és cserjét ültettek a gye-
rekek, szülõk és a pedagógusok. Va-
szily Miklós városi fõkertész által fel-
ajánlott növények – köztük gyertyánok,
szivarfák, berkenyék, kínai császárfák,
juharfák, japánakácok, nyírfák – szeb-
bé és barátságosabbá teszik majd az is-
kolaépület környékét.

A városközpont rehabilitációjáról
és a Bajcsy-Zsilinszky út rekonst-
rukciójáról tartottak lakossági fó-
rumot október 8–9-én Szerencsen.
A két beruházás összértéke meg-
haladja az egymilliárd forintot, a ki-
vitelezési munkák a jövõ évben el-
kezdõdnek.

A Népházban meg-
tartott elsõ fórumon
Rónavölgyi Endréné
ismertette, hogy az el-
múlt idõszakban a kü-
lönbözõ hazai és eu-
rópai uniós pályáza-
tokon több mint há-
rommilliárd forint tá-
mogatást ítéltek oda a
bírálók a szerencsi ön-
kormányzatnak a te-
lepülés fejlesztését
szolgáló beruházások megvalósítá-
sára. A nyertes projektek között sze-
repel az Észak-magyarországi Ope-
ratív Program keretében megvalósuló
városközpont-rehabilitáció, amely-
hez a regionális fejlesztési tanács 791
millió forinttal járult hozzá. A költ-
ségekhez az elnyert támogatásoknak
köszönhetõen mindössze 90 millió
forint saját forrást kell biztosítania a
helyi önkormányzatnak. A 2009 ta-
vaszán elinduló fejlesztés Szerencs
több területét érinti, korszerûbb fel-
tételeket teremtve a közlekedésben,
a szabadidõ eltöltésében, a piacté-
ri vásárlásban és a közösségi szol-
gáltatásokban egyaránt. 

A rendezvényen a hozzászólók
kifogásolták az Erzsébet téren a par-
kolásban tapasztalható kaotikus ál-
lapotot, és szóvá tették a sze-
métgyûjtõk hiányát. Felvetõdött,
hogy a Petõfi és Erzsébet utcákban
a parkoló kocsik miatt olykor szin-

te lehetetlen a közlekedés. A leg-
nagyobb érdeklõdés a Kossuth tér
tervezett átépítését kísérte. A kör-
nyéken élõk aggodalmukat fogal-
mazták meg a zöld területen lévõ
hatalmas fák esetleges kivágása és
a Kossuth út megváltozó nyomvo-
nala miatt, ami a tervek szerint a
társasház szomszédságába kerülne.
A felvetésekre válaszként elhang-
zott, hogy a nagy fák közül csak né-
hányat vágnak ki, hiszen a Kossuth
út új nyomvonala részben a római
katolikus parókia területére kerül.
A Kossuth útnak az alsó szakaszát
egyirányúsítani fogják, ami a for-
galom csökkenését eredményezi.

Az új út nem közvetlenül a társas-
ház mellett húzódik majd, hiszen
az aszfaltcsíkot járda és zöldterü-
let is elválasztja majd az ingatlan-
tól.  

A Bajcsy-Zsilinszky Endre út meg-
valósítás elõtt álló felújításáról ok-

tóber 9-én tájékozód-
hattak az érdeklõdõk a
Rákóczi-várban. A
rendezvényen a pol-
gármester ismertette
meg a jelenlévõkkel a
több mint 110 millió
forintba kerülõ beru-
házás részleteit. Mint
elhangzott, a kistérsé-
gek központi telepü-
léseinek közlekedés-
fejlesztésére rendel-
kezésre álló európai
uniós pénzügyi támo-

gatással megvalósuló projekt a
Bajcsy-Zsilinszky út teljes felújítá-
sát tartalmazza. Ennek keretében
megújul a járda, megerõsítik és ki-
szélesítik az útpályát, amelynek
mindkét szélén kerékpársávot lé-
tesítenek. A csapadékvíz elvezeté-
sérõl a járda  felõ li részen úgyne-
vezett betonozott folyókák, míg a
másik oldalon a jelenlegi nyílt árok
helyén létesülõ zárt csatorna gon-
doskodik. A piactér mellett negy-
ven autó befogadására alkalmas,
térkõburkolatos parkoló épül és
egy fedett kerékpártárolót is kiala-
kítanak. A polgármester ismertette,
hogy a beruházás elõtt mûszakilag
indokoltnak tartják a szakemberek
a villamosvezetékek és a telefon-
hálózat föld alá helyezését, vala-
mint a világítás- és a vízvezeték-
hálózat korszerûsítését. Ezek a
munkák csaknem negyvenmillió
forintba kerülnek, amit az önkor-
mányzat a saját költségvetésébõl
biztosít a rendezettebb környezet
kialakítása érdekében.   

Felmerült, hogy a kerékpársávok
létesítése miatt az utcában lakók az
ingatlanaik elõtt nem tudnak majd
megállni az autóikkal. Ígéretként el-
hangzott: a jogos kifogásra a pol-
gármesteri hivatal mûszaki szak-
emberei keresik a megoldást.

A szerencsi polgármesteri hivatal ve-
zetõi és dolgozói, intézményvezetõk,
az Észak-magyarországi Államigaz-
gatási Hivatal tisztségviselõi köszön-
tek el október 14-én – éppen a 62. szü-
letésnapján – a nyugállományba vo-
nuló Bíró Lászlótól. A város címzetes

fõjegyzõje 43 évet töltött a közigaz-
gatásban, Szerencs 25 évvel ezelõtti
várossá nyilvánítását követõen a ta-
nács vb-titkáraként, majd a rend-
szerváltozás után az önkormányzat
jegyzõjeként végezte munkáját. Ala-
pítója volt és jelenleg is az elnöke a

16 évvel ezelõtt létrejött
szakmai-, érdekvédelmi
szervezetnek, a Városi
Jegyzõk Egyesületének.
Bíró Lászlónak október
15-ei nyugállományba
vonulása alkalmából,
több mint négy évtizedes,
a közigazgatásban eltöl-
tött munkája elismerése-
ként Varga Zoltán ön-
kormányzati miniszter
ajándéktárgyat adomá-
nyozott, amit az ünnep-
ség keretében Csire Péter
(a fotón jobbra), a szak-
tárca fõosztályvezetõje
nyúj  tott át.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK
BERUHÁZÁSOKRÓL

A közelmúltban megtörtént az Ondi
úti játszótér felújítása. A több mint egy-
millió forintos beruházás megvalósí-
tásához a szerencsi Nyárutó Klub hét-
százezer forintos pályázati támogatást
nyert. A Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. végezte a kivitelezési mun-
kákat. Már szeptember végén megér-
keztek az új játékok, hogy a város egyik
legrégebbi játszótere megfeleljen a biz-
tonsági elõírásoknak. 

Az ünnepélyes átadást október 16-
án tartották. Az eseményen Rónavöl-
gyi Endréné üdvözölte a jelenlévõket.
A polgármester az összefogás igazi
példájaként említette a játszótér meg-
újulását és köszönetet mondott a Nyár-
utó Klub tagjainak, valamint az  épí -
tõknek, hogy újabb, korszerû létesít-
ménnyel gazdagodott a település.

Fincziczki Istvánné beszédében
felidézte, hogy a civil szervezet

2003-ban meghirdette a „Nagy-
szülõk az unokákért” programot,
amelynek keretében vállalta a kö-
zösség az Ondi út játszótér gondo-
zását. Évente elvégezték a terület ta-
karítását, festették a hintákat, a má-
szókákat. A Nyárutó Klub elnöke sze-
rint a gondos ápolás ellenére a kö-
zel negyven esztendõs eszközök ál-
laga folyamatosan romlott, ezért el-
határozták: pályázatot készítenek,
hogy kicserélhessék a köztéri játé-
kokat. Fincziczki Istvánné köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik sze-
repet vállaltak a tervezésben és ki-
vitelezésben, majd Rónavölgyi End-
rénével közösen vágták át az avatást
jelképezõ nemzetiszín szalagot. 

A program végén megterített asz-
talok, meleg tea, sütemény várta az
apró vendégsereget a megújult Ondi
úti játszótéren.

MEGÚJULT A JÁTSZÓTÉR

A nemzetiszín szalagot Rónavölgyi Endréné (jobbra) és Fincziczki
Istvánné vágták át. 

NYUGDÍJAS
A CÍMZETES FÕJEGYZÕ
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. november 13-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

november 6., 10 óra.

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

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

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

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

� KOSZORÚK 
ÉS MÉCSESEK 
MINDENSZENTEKRE

� ADVENTI KOSZORÚK
� MIKULÁSNAPI 

KOSZORÚK, 
MÉCSESEK 

� GÉPI HÍMZÉS 
� PÓLÓK 

FELIRATOZÁSA, 
SZITÁZÁS AKÁR 
NAGY TÉTELBEN IS 

� PATCHWORK

� Bankok által visszavett 
gépkocsik széles választékban

� használt autó beszámítással
akár 0 Ft kezdőbefizetéssel

� AUTOMATA VÁLTÓS 
gépkocsik korlátozott 
darabszámban

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 
UTALVÁNYOK beszámítása.

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásaink körét bõvítettük!

� Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ és axilla
UH, emlõváladék citológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),

� CT vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
� Ultrahang vizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
� Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
� 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakember gárda várja Önt!

MAGÁNRENDELÉSEINK:

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu

CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház � Csabai kapu 9-11.

Angol
használtruha-

kereskedés

Teljesen új árukészlet!
november 2-án (hétfôn), nyitás: 7 órakor

Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

ôszi és téli ruhák, cipôk, kiegészítôk. 

GAP, MORGAN, NEXT, RALPH LAUREN
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–16.30, szombat 8–12 óra igniker Kft. 
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