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A nyolcadikos bolyaisoknak utol-
jára szólalt meg az iskola harangja,
amikor a három osztály kivonult a
Kulcsár Anita Sportcsarnok elõtti
szabadtéri színpadhoz. A várkertben
szülõk, rokonok és ismerõsök várták,
hogy részesei lehessenek az ünnepi
eseménynek. 

A ballagókhoz szóló szavalatok
után Béni Roland az elsõ osztályo-
sok nevében intett búcsút diáktársa-
inak. Az énekszámok, versek után Fe-
kete Fatime az elköszönõk képvise-
letében állt a mikrofonhoz. A diák-
lány a nyolc évvel ezelõtti esemé-
nyeket idézve emlékezett arra a pil-
lanatra, amikor elsõ alkalommal lép-
te át az iskola kapuját. Fekete Fati-
me köszönetet mondott a pedagó-
gusoknak a kitartó munkáért, csak-
úgy, mint a segítõ szavakért és a szi-
dásokért, figyelmeztetésekért, ame-
lyek mind-mind a diákok érdekeit
szolgálták.

Szokol Virág idõsebb társaitól
köszönt el. – Az iskola otthont
adott egy világnak, amely a ti vilá-

gotok volt, egy külön kis társada-
lom, ahol megtanultatok csiszolni
és csiszolódni, küzdeni, tûrni és vá-
gyakozni – fogalmazott a hetedikes
lány. 

A hagyományos zászlóátadáson a
távozók ifjabb társaikra bízták az in-
tézmény lobogóját, amelyen egy-egy,
idézettel díszített szalag jelzi a
2009/2010-es tanévben ballagó nyol-
cadikosok emlékét. A fiatalabb év-
folyamhoz került az intézmény kró-
nikája, majd az album átvétele után

Fábián Ottóné beszéde következett.
A fõigazgató az elmúlt hetek ese-
ményeit idézte, amikor a szülõkkel
együtt hallgatta a visszaemlékezé-
seket az iskolában eltöltött évekrõl.
A diákok részérõl elhangzott, hogy
a tanulás mellett számos dologgal
kellett foglalkozni a nyolc esztendõ
alatt, de ezek mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy felkészülten, tudással fel-
vértezve intsenek búcsút az intéz-
ménynek. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

Idén is a népi kultúra kincsestárá-
nak felvonultatása volt a közép-
pontban a Kolompos együttes ki-
lencnapos szerencsi táborában, ahol
a gyermekeknek és a felnõtteknek
egyaránt változatos programot kí-
náltak a rendezõk. A vakáció eleji
eseményen olyan családok vesznek
részt, ahol a szülõk fontosnak tart-
ják, hogy gyermekeik már egészen
fiatalon megismerkedjenek a magyar
nemzet tradicionális értékeivel. A Rá-
kóczi-vár történelmi falai között
csöppségek és felnõttek tanultak töb-

bek között táncokat, énekeket és is-
merkedtek a különbözõ kézmûves
mesterségekkel. A meghívott elõadók

között volt Hidán Csaba történész,
a Csillagszemû táncegyüttes, kon-
certet adott a Csurgó együttes.    

Sok visszatérõ vendége van a nyá-
ri szerencsi programnak, többségük
Budapestrõl és környékérõl érkezik
városunkba. Vannak, akik az Ame-
rikai Egyesült Államokból, Angliából
és a skandináv országokból jönnek
el nyaranta a táborba, amelyre az
idén a szokásosnál több volt az új
jelentkezõ. A költségek emelkedé-
se és a gazdasági válság kedvezõt-
len hatásai itt is érezhetõk voltak: a
korábbi résztvevõk közül idén töb-
ben nem tudták vállalni a kiadáso-
kat, azonban így is közel három-
százan kapcsolódtak be a progra-
mokba.    

A családi tábor idõszakában min-
dig nagy a nyüzsgés a kollégiumban
és a Rákóczi-várban. Anyukák és
apukák csemetéikkel együtt ismer-
kednek a magyar táncokkal, nép-
dalokkal, tradicionális gyermekjá-
tékokkal. Szép emlékeket, felemelõ
élményeket szereztek városunkban,
ahová jövõre újra visszavárják õket
a Kolompos együttes és a vendég-
látók.

A Szerencsi Általános Iskolá-
ban június 13-án tartották a bal-
lagási ünnepségeket. A Bolyai
épületbõl 71, a Rákócziból 50
végzõs diák köszönt el az intéz-
ménytõl, pedagógusoktól és a di-
áktársaktól.

Ebben az évben is megrendez-
te hagyományos nyári táborát a
Kolompos együttes Szerencsen.
Az immár hetedik alkalommal
meghirdetett eseményen június
19–27. között népzenei foglalko-
zások, tánctanulás, kézmûves-
mûhelyek és elõadások várták az
ország különbözõ térségeibõl és a
határon túlról érkezett résztve -
võket. 

A KOLOMPOS TÁBOR KINCSESTÁRA  

Utolsó közös séta az iskola körül.

AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK

A kézmûves-foglalkozások valamennyi korosztálynak elfoglaltságot
jelentettek.  

A 2006-os önkormányzati válasz-
tásokon a város lakossága Rónavölgyi
Endrénét választotta meg polgár-
mesternek, aki a megelõzõ ciklusban
is ellátta ezt a tisztséget. Az elmúlt
négy esztendõben az óvodák, iskolák,
szociális és egészségügyi intézmé-
nyek biztonságos mûködtetése mel-
lett a helyi önkormányzat igyekezett
elõsegíteni a munkahelyteremtést,
ami azonban a város polgármestere
szerint nem mindenkinek állt érde-
kében. Elsõsorban sikeres pályáza-
toknak köszönhetõen több mint hat-
milliárd forint értékû fejlesztésre nyí-
lik lehetõség, amelyek a foglalkozta-
tásra gyakorolt kedvezõ hatásuk mel-
lett a jövõ Szerencsét alapozzák meg,
igazi európai kisvárossá formálva a te-
lepülést. 

– Az elmúlt négy évben a második
ciklusban volt polgármester Szerencsen.
Miben különbözött ez utóbbi idõszak
az elõzõtõl?

– Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy 2006-tól ismét polgármesterként
szolgálhattam a települést, az itt élõ em-
bereket. Úgy gondolom, hogy négy év-
vel ezelõtt a szerencsiek elsõsorban azt
a munkát értékelték, amelyet közösen
végeztünk 2002–2006 között, és ami-
nek számos eredménye volt. Akkoriban
több mint kétmilliárd forint értékû fej-
lesztést valósítottunk meg az uszoda-
építéstõl az útrekonstrukciókon át a volt
községi fürdõ épületének felújításáig.
Az önkormányzati intézmények mûkö-
désében minõségi javulást sikerült el-
érnünk. Ezt a munkát kellett 2006 és
2010 között folytatnunk, de természe-
tesen egészen más társadalmi, gazda-
sági körülmények között. Már a ciklus
elején nagy figyelmet fordítottunk a ha-
tékonyság javítására és a takarékosságra.
Ennek jegyében fogadta el az önkor-
mányzat a szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, ami a képviselõi tiszteletdí-
jak mérséklését és a testület mellett

mûködõ bizottságok számának ki-
lencrõl háromra történõ csökkentését
tartalmazta. Ezekkel az intézkedések-
kel évente tizenötmillió forintot spó-
roltunk meg a költségvetésben. A gaz-
dasági világválság a települések gaz-
dálkodását érzékenyen érintette, Sze-
rencsen is a központi normatívák fo-
lyamatos mérséklésével és az életkö-
rülmények nehezedésével kellett szem-
benéznünk. Helyben igyekeztünk tom-
pítani a központi költségvetés csökke-
nésének hatásait, hogy azok ne válja-
nak elviselhetetlenné a város lakói
számára. Ennek jegyében szerveztük át
az oktatási és nevelési intézményeket
úgy, hogy a korábbi színvonal ne szen-
vedjen csorbát, szerencsi pedagógust
ne kelljen elbocsátani, mégis a meg-
lévõ pénzügyi forrásokhoz igazítsuk a
mûködés költségeit. Ezt sikeresen meg-
valósítottuk, és amíg máshol bölcsõ -
dé ket zártak be, addig mi új csoport-
szobákkal férõhelyet bõvítettünk, meg-
teremtettük a mûvészeti képzés kivá-
lóra minõsítéséhez szükséges feltéte-
leket, plusz normatívát igényeltünk
erre a nem kötelezõ, de nagyon fon-
tos szolgáltatásra. Az élet minden te-
rületén elõre menekültünk a magasabb
színvonal irányába, aminek köszön-
hetõen többletpénzhez jutottunk.

(Folytatás a 9. oldalon.)
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A Magyarország–Szlovákia Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködési Prog-
ramra 2008-ban nyújtott be pályáza-
tot Szerencs és a szlovákiai Rozsnyó.
Az „Együtt Egymásért Európában”
projekt célja, hogy a jövõ európai nem-
zedékét képviselõ szlovák és magyar
fiatalok széleskörû kapcsolatot alakít-
sanak ki egymással.

Az együttmûködési program utolsó
állomásaként június 17-én 26 rozsnyói
fiatal érkezett Szerencsre. A vendé-
gekhez a helyi általános iskola diákjai
is csatlakoztak, majd a közös kirándu-
lás elsõ megállója a rátkai tájház volt,
ahol a német nemzetiségi település kul-
túrájával, hagyományaival ismerkedtek
a diákok. 

A csoportok Tállya felé indultak to-
vább, ahol a Zempléni Árpád Általá-
nos Mûvelõdési Központban Újjné
Muhi Melinda igazgató üdvözölte õket.
A köszöntõ után a fiatalok és kísérõik
rövid séta során ismerkedtek a község
nevezetességeivel, mint például az Eu-
rópa mértani közepét jelölõ, sziklata-
lapzatra helyezett, fából készült, négy
méter magas fõnixszoborral. A helyi
Maillot-kastélyban a Forgatós Citera-
zenekar muzsikája fogadta a látogató-
kat. A messzi földön híres, ifjú muzsi-
kusok rövid koncertje mellett a ven-
dégek megtekinthették a kastély kiállí-
tásait, melyek az évrõl évre visszatérõ
nemzetközi mûvésztelep alkotásait

mutatják be. A kirándulás végén ismét
Szerencsre érkeztek az autóbuszok,
ahol Kusinszki András famegmunkáló
mûhelyébe látogattak a helyi és rozs-
nyói fiatalok. Ugyancsak június 17-én
történt, hogy a szlovák és magyar nép-
táncosok közös próbát tartottak a kö-
zépiskolai kollégiumban, míg a többi-
ek az általános iskola Rákóczi épüle-
tében kézmûves foglalkozásokon vet-
tek részt. A kora esti órák is izgalmas
szórakozási lehetõségeket ígértek a di-
ákok számára. A kollégium kertjében
a szlovák és magyar gyerekek közös
csapatokat alkotva vettek részt a játé-
kos vetélkedõn. Volt itt gólyalábas
próba, célbadobás, tárgyfelismerés, de

talán az íjászat volt a legnépszerûbb a
fiatalok körében. Másnap reggel közös
konferencia keretében értékelték a pro-
jekt eddigi eseményeit a két ország cso-
portjai. A tanácskozáson megfogalma-
zódott, hogy a határon átnyúló együtt -
mûködés keretében megvalósult öt
rendezvény elérte célját és a két ország
fiataljai hasznos ismeretekre tettek
szert, jó baráti kapcsolatok alakultak ki
a két város diákjai között. A Zemplé-
ni Eurorégiós Gazdanapok június 18-
án nyitotta meg kapuit Szerencsen, ahol
az „Együtt Egymásért Európában” prog-
ram keretében rozsnyói és szerencsi fi-
atalok mutatkoztak be a közönség
elõtt.

SZLOVÁK ÉS MAGYAR FIATALOK
TALÁLKOZÓJA

Az ország más középfokú oktatási in-
tézményéhez hasonlóan június közepén
a Bocskai gimnáziumban és a Szeren-
csi Szakképzõ Iskolában is megkezdõd-
tek a szóbeli középszintû érettségik, va-
lamint az elméleti és gyakorlati szak-
munkásvizsgák. Városunkban idén több
mint négyszázötven diák adott számot
tudásáról a vizsgabizottságok elõtt. 

Május végén, június elején az írás-
beli feladatok teljesítése után csupán
néhány hét állt a középiskolások ren-
delkezésére, hogy a kötelezõ és vá-
lasztott tantárgyakból átismételjék a tan-
anyagot, az elsajátított szakmai isme-
reteket. Ebben az évben a Bocskai gim-
náziumban összesen 359-en tettek
szóbeli érettségit. Közülük tízen 13. év-
folyamosként a tavalyi eredményükön
igyekeztek javítani, 106 harmadikos ta-
nuló pedig informatikából, illetve föld-
rajzból tett elõrehozott vizsgát. A ma-
turálók többségét a végzõs diákok al-
kották, akik az oktatási intézményben
eltöltött évek alatt felkészültek a to-
vábbtanulásuk szempontjából is nagy
jelentõségû vizsgára, ami a bizottságok
elõtt nyújtott teljesítményükben is visz-
szatükrözõdött.  

Gál András fõigazgató szerint a ta-
nulók feleleteinek színvonala az elmúlt
négy, illetve hat évben szerzett ér-

demjegyeket igazolta. Azokban az osz-
tályokban, ahol a diákok a továbbta-
nulásukat szem elõtt tartva szorgalma-
san gyarapították a tudásukat, nagyon
szép érdemjegyek születtek. Ezeknek
a fiataloknak a 95 százaléka kerül be
egyetemekre és fõiskolákra, amire a fel-
készítés a gimnázium egyik alapvetõ
feladata. A fõigazgató szerint az idei
érettségin a középiskola fiatal tantes-
tülete ismét bebizonyította, hogy ér-
demes a bizalomra, a tanulók ered-
ményei alapján a Bocskainak országos
összehasonlításban sincs szégyenkez-
ni valója. A diákok az itt töltött évek
alatt normál tanórák mellett speciali-
zációkon, fakultációkon és szabad sá-
vokban bõvíthették az érdeklõdésük-
nek megfelelõen az ismereteiket. Ko-
moly figyelmet fordít a gimnázium a
hazafiságra nevelésre, a fiatalok ma-
gyarságtudatának erõsítésére.  

Az oktatási hivatal által megbízott
érettségi vizsgabizottsági elnökök fel-
adata ellenõrizni, hogy az adott intéz-
ményekben a diákok eleget tesznek-e
a követelményeknek. A tokaji Daruka
József immár harminc esztendeje vesz
részt az érettségiken a megye különbözõ
középiskoláiban és nyolcadik alka-
lommal lát el elnöki feladatokat a sze-
rencsi gimnáziumban. – Pályafutásom
vége felé járok, és egyfajta jutalomnak

érzem, hogy az idegen nyelvi tagoza-
tos osztály érettségijén részt vehettem
– emelte ki lapunk érdeklõdésére Da-
ruka József. – Ebben a közösségben öt
kitûnõ és hat jeles minõsítésû vizsga szü-
letett, és a négy év során tízen voltak
azok, akik mindvégig kiemelkedõ ta-
nulmányi eredményt értek el. Örömmel
hallgattam a szép feleleteket és lapoz-
gattam a 90% pontérték felett megírt dol-
gozatokat. Különösen nagy élményt je-
lentett azt látni, ahogy a diákok idegen
nyelvbõl felszabadultan adták elõ a tu-
dásukat, könnyedén elegyedtek be-
szélgetésbe a szaktanárokkal, ami biz-
tos ismeretekre utal. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

ÉRETTSÉGIK ÉS SZAKMUNKÁSVIZSGÁK

Közel nyolcvan bemutatkozó rész-
vételével rendezték meg az idei Zemp-
léni Eurorégiós Gazdanapokat június
18–20-ig Szerencsen. 

A kiállítás és vásár péntek délelõtti ün-
nepélyes megnyitója elõtt a Fanfár If-
júsági Fúvószenekar koncertje csalogatta
a szabadtéri színpadhoz a közönséget,
majd rozsnyói és a szerencsi néptán-
cosok adtak mûsort. A házigazda tele-
pülés polgármestere köszöntõjében ki-
emelte, hogy az idén huszadik évfor-
dulóját ünneplõ rendezvény életre hí-
vói talán nem is gondolták, hogy ilyen
hosszú idõt megélhet az idõközben
Zemplén Expóval kiegészült kezdemé-
nyezés. Rónavölgyi Endréné név sze-
rint említette és emléklappal jutalmaz-
ta az elsõ gazdanapok szervezõit és azo-
kat, akik az elmúlt két évtizedben hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez.

A háromnapos eseményt megnyitó
Koncz György beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a közelmúlt ter-
mészeti katasztrófái nehéz helyzetbe
hozták a termelõket. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Agrárkamara elnöke
ismertette, hogy a hatalmas esõzések
következtében a térségben 83 ezer hek-
tárt sújt az ár- és belvíz, ami a szántó-
kat, legelõket és gyümölcsösöket sem
kíméli. Koncz György azzal ajánlotta
a gazdák figyelmébe a szerencsi kiál-
lítást és vásárt, hogy az itt felvonulta-
tott termékek és szolgáltatások kiutat
mutathatnak a nehéz helyzetbõl, a
kulturális események pedig búfelej tõ -
ként szolgálhatnak a közönségnek.

Az ünnepélyes megnyitó után adták
át a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok
és Zemplén Expo díjait. Vásári Nagydí-
jat kapott a nádudvari KITE Zrt. és a szé-
kesfehérvári Alba Divani Bútor. Vásár-
díjban a bajai Dorker Kft. és a sajó-
szentpéteri BVMK Kft. részesült. Szerencs
város különdíját a Szerencsi Autó Kft.,
míg a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elismerését a kecskeméti Odisys
Bt. érdemelte ki. Emellett számos kü-
löndíj is gazdára talált, majd a látoga-
tók megtekintették a sportcsarnokban és
szabad téren felállított standokat.

Határon átnyúló folklórprogramok
nyitották meg a zempléni gazdanapok
kulturális programsorozatát. A szlová-
kiai Rozsnyóról érkezett Haviarik nép-
tánccsoport fellépése adta az esemény
nemzetközi jellegét. A népi hangsze-
rek mellett a szlovák kultúra részét ké-
pezõ táncokat is bemutatták a közön-
ségnek. Ugyancsak fellépett a Bocskai
István Gimnázium néptánccsoportja,
majd az esemény különlegességét adta,
amikor a két ország fiataljai közösen
léptek színpadra. 

Ezen a délutánon rendezték meg a
Szerencs Kártya-tulajdonosok nyere-
ménysorsolását. A szabadtéri színpa-
don Rónavölgyi Endréné polgármester
közjegyzõ jelenlétében húzta ki a nyer-
tesek nevét. A Szerencs Kártyát június
18-áig kiváltók közül kerülhetett ki az
a három szerencsés, aki egy mikro-
hullámú sütõ, egy kenyérpirító és egy
vasaló boldog tulajdonosa lett ezen a
napon.

(Folytatás a 19. oldalon.)

BÚFELEJTÕ JUBILEUMI
GAZDANAPOK

A Fecskés településrészen történt ár-
vízvédelmi feladatok végrehajtásáról,
valamint a további intézkedések szük-
ségességérõl tartott lakossági fórumot
június 16-án Rónavölgyi Endréné és
Bíró István önkormányzati képviselõ.

Szerencs polgármestere a városrész-
ben lévõ idõsek klubja udvarán arról
tájékoztatta az érdeklõdõket, hogy az
elmúlt hetek árvíz okozta problémái rá-
mutattak arra, hogy a jövõben az egész
megyére vonatkozó tanulmányt kell ké-
szíteni, ami tartalmazza, hogyan lehet
a júniusihoz hasonló helyzetet kezel-
ni, hogy a lehetõ legkisebb kár érje az
embereket. Elhangzott: immár negyven
éve nem végeztek teljes mederkotrást
a Szerencs-patakon, elmaradt a töltés
karbantartása. Az árvíz után a közte-
rületeken megtörtént a fertõtlenítés, de
a magánportákon, mint például a fecs-
kési városrész érintett utcáiban még vá-
rat magára ez a munka.

A hozzászólók között többen aján-
lották fel segítségüket: amennyiben az
önkormányzat biztosítja a fertõtlenítõ
szereket, szívesen elvégzik a munkát
az idõsek, rászorulók ingatlanjaiban. 

A polgármester kiemelte: a koráb-

ban megtartott védelmi bizottsági ülé-
sen azt kérték a hatóságoktól, hogy a
károk számbavétele folyamatos le-
gyen, illetve pótfelméréseket is vé-
gezzenek, hiszen számos ingatlanban
csak a víz levonulása után láthatók
majd a károk.

Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta,
hogy a patak áradása mellett sok gon-
dot okozott Szerencsen a szennyvíz-
elvezetõ rendszerbe beömlõ csapadék
is. Szerencs 450 millió forintot nyert pá-
lyázaton csapadékvíz-elvezetõ rendszer
kiépítésére. Az összeg felhasználása je-
lenleg még várat magára, ezért is len-
ne szükség a pályázati folyamatok fel-
gyorsítására. Rónavölgyi Endréné hoz-
zátette, hogy a projektbe foglalt tervek
öt részre osztották a települést, ebbõl
az egyik a Fecskés városrész. Mint el-
hangzott, nem elsõsorban a porták
elõtti árkok rendbetételérõl van szó, in-
kább a fõ gyûjtõerek kiépítését szeret-
nék megvalósítani a pályázati pénzbõl.
Amennyiben ez megvalósul, az ön-
kormányzat és a helyben élõk felada-
ta lesz a meglévõ árkok kitisztítása,
rendbetétele. A polgármester ebben kér-
te a lakosság segítségét: mindenki le-
hetõsége szerint gondoskodjon arról,

hogy lakóterületén megfelelõ állapot-
ban legyenek a már meglévõ csapa-
dékvíz-elvezetõ árkok.

Rónavölgyi Endréné felhívta a je-
lenlévõk figyelmét arra, hogy a kerte-
ket elöntõ, fertõzõ anyagokkal kevere-
dett víz miatt nem szabad ezekrõl a te-
rületekrõl a megtermelt zöldséget el-
fogyasztani. A lakossági fórumon a pol-
gármester köszönetet mondott a fecs-
késieknek a védekezésben nyújtott ál-
dozatos munkájukért és ugyancsak
megköszönte Bíró István segítségét. A
fórum végén az önkormányzati képvi-
selõ kiemelte, hogy a már említett vé-
delmi bizottsági ülésen elhangoztak kü-
lönbözõ érvek és ígéretek a patak
rendbetételével kapcsolatban. Mint
mondta, minden ígéret annyit ér,
amennyi megvalósul belõle. Bíró Ist-
ván szerint, ameddig nem történik
meg az elsõ kapavágás az ügyben, ad-
dig a fecskési emberek nem tudnak nyu-
godtan aludni. – A jövõben is azon fo-
gok munkálkodni, hogy a Szerencs-
patak rendbetételével a fecskési vá-
rosrész megfelelõ védelme mielõbb
megvalósuljon – fogalmazott Bíró Ist-
ván.

M. Z.

Az íjászat mindkét nemzet fiataljai körében népszerûnek bizonyult. 

Valamennyi szóbeli vizsgázó teljesítette a köve tel ményeket. 

A város polgármestere elismeréssel szólt azokról, akik húsz éve  élet -
re hívták a rendezvényt. 

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ ÁRVÍZRÕL
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HOGY ÉRZI MAGÁT 
A KOLOMPOS TÁBORBAN?

Molnár Enikõ:
– Gyermelyen élünk és több éve rajongói va-
gyunk a Kolompos együttesnek, elsõsorban a
hatéves lányom révén, akinek köszönhetõen
rendszeres résztvevõi vagyunk a táncházaknak.
Már korábban is gondoltunk arra, hogy eljö-
vünk a nyári szerencsi programra, de eddig min-
dig nagyon hamar betelt a létszám, így gya-
korlatilag meg sem hirdették a jelentkezést. Az
idén körlevélben értesültünk a lehetõségrõl, és
amikor kiderült, hogy még van hely, azonnal
lecsaptunk rá. Nagyon jól érezzük magunkat
Szerencsen, ahol a gyermekek és a felnõttek
foglalkoztatásáról egyaránt gondoskodnak a
szervezõk. Estére mindenki jólesõen elfárad. A hároméves kisfiam is nagyon él-
vezi a kirándulást, õ még csak tesz-vesz a csoportokban, aztán a legváratlanabb
pillanatokban egyszer csak elmond egy mondókát, vagy éppen felidéz egy spon-
tán megtanult dallamot.   

Nagy Zoltán:
– Immár hetedik alkalommal invitáltuk sze-
rencsi táborunkba a családokat. Jó érzéssel tölt
el, hogy vakációnyitó program iránt az elmúlt
években nem csökkent az érdeklõdés még ak-
kor sem, ha az idén elsõsorban pénzügyi okok
miatt a megszokottnál egy kicsit kevesebb a
résztvevõk száma. Így is közel háromszáz gyer-
mek, anyuka és apuka vesz részt a népzenei,
táncos és kézmûves foglalkozásokban és a ma-
gyar népi kultúra kincseit felvonultató elõ -
adásokon. Második otthonunkra találtunk
Szerencsen, ahol maximális kiszolgálásban
van részünk, amiért köszönettel tartozunk az

önkormányzatnak, az intézmények vezetõinek és munkatársainak. Az idén a
természet ugyan nem volt túl kegyes hozzánk, de a Rákóczi-vár helyiségeit si-
került belaknunk és remélem, mindenki jól érezte magát a táborban töltött ki-
lenc nap alatt. 

Huy Gyöngyi:
– Most vagyunk itt ötödik alkalommal, és na-
gyon jól érezzük magunkat. A tábor, mint min-
dig, ezúttal is remek, a gyerekek nagyon jól ér-
zik magukat, nekik és a felnõtteknek is gon-
doskodtak programokról, játékos foglalkozá-
sokról a szervezõk. 
Mi elég messzirõl érkeztünk, hiszen Budapesttõl
tizenkét kilométerre lakunk, és azt kell mon-
danom, hogy Szerencs rendkívül szimpatikus
város számunkra. Az elsõ Kolompos tábor elõtt
még nem jártunk ezen a vidéken. Szép és tisz-
ta a település és sok-sok kedves emberrel ta-
lálkozunk, akár az utcán, vagy az üzletekben.
Amióta felújították a szerencsi fürdõt, most jártunk ott elsõ alkalommal és ter-
mészetesen kiválóan éreztük magunkat. 

Somogyi Bertalan:
– Budapestrõl érkeztem a hetedik szerencsi
Kolompos táborba, feleségemmel és két gyer-
mekünkkel. Ez a második alkalom, hogy részt
veszünk ebben a nyári programban és csak
jót és szépet mondhatok mindenrõl. Akárcsak
tavaly, az idõjárás ezúttal sem volt oly ke-
gyes hozzánk, igaz, a hét második felében
már kezdett kisütni a nap. Mindennel meg
vagyunk elégedve. A programok tekintetében
elég feszített a tempó és meglehetõsen elfá-
radunk minden nap végére, azonban nagyon
jól érezzük magunkat. Hihetetlen feltöltõ dést
jelent számunkra a Kolompos tábor, ahol

olyan tartalmas szórakozásban van részünk, amit nem nagyon kapnánk meg
máshol.

MEGVÁLTOZOTT 
GÉPJÁRMÛ-ÁTÍRÁSI SZABÁLYOK

A közlekedési igazgatási eljárásban
idén július 1-jétõl csak a 304/2009. (XII.
22.) korm. rendeletben meghatározott
kötelezõ elemeket tartalmazó, teljes bi-
zonyító erejû magánokirat alapján le-
het bejegyeztetni a jármûnyilvántar-
tásba az eladás tényét, az üzemben tar-
tó adatait, illetve az üzemben tartó sze-
mélyében történt változást. Ugyanez a
szabályozás vonatkozik a tulajdonjog-

változás bejegyzésére irányuló kérelem
elbírására is. Amennyiben a helyi ok-
mányirodába benyújtott magánokirat
nem felel meg az új elvárásoknak, a be-
jegyzési kérelmeket a hatóság elutasít-
ja.  

A tulajdonjog egyéb, közokirattal iga-
zolt módjainál (például örökség, a tu-
lajdonjogot megállapító bírósági hatá-
rozat, valamint a hatósági határozattal

történõ árverés útján történõ szerzés)
nem történt változás. 

További újdonság, hogy az eladónak
a gépjármû értékesítésének tényét a ko-
rábbi tizenöt helyett öt napon belül be
kell jelentenie az okmányirodában. 

A gépjármûvekkel kapcsolatos jog-
ügyletek megkönnyítésére szolgáló új
adásvételi szerzõdésminta beszerezhetõ
Szerencsen, a nyomtatványboltokban. 

Tizenöt alapító tag létrehozta jú-
nius 14-én a Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesületet. A város új civil szerve -
zõdése a település további fej lõdésé-
nek elõsegítését tartja a legfontosabb
feladatának. 

A világörökségi kapuzat fogadóhe-
lyiségében gyülekeztek azok, akik
szerint a város közéletében szükség
van egy új, a település jö võjét szem
elõtt tartó civil szervezõdésre. A je-
lenléti ív aláírása után az alapszabály
elfogadása következett, amelyben az
egyesület céljai között a város építé-
sének elõsegítése, a helyi kulturális ér-
tékek fejlesztése, a hagyományok
ápolása és a történelmi emlékek meg-
õrzése szerepel. Az egyesület törek-
vései között teret kap a foglalkozta-
tási helyzet javítása, az egészséges élet-
módra nevelés és a helyi sportélet tá-

mogatása. A tagság az alapítók közül
Fodor Edit gyermekgyógyász fõorvost
választotta meg a civil szervezet el-
nökének.

Az öttagú elnökség további tagjai
Orosz Tiborné, Rónavölgyi Endréné,
Lehóczky Gyõzõ és Nagy Gábor let-
tek. A felügyelõ-bizottságban Drótár

Ilona, Fábián Ottóné és Tóth Béla kap-
tak helyet. Az egyesület az elkövet-
kezõ idõszakban szeretné szélesíteni
a tevékenységét, növelni a taglétszá-
mát. Júliusban már elkészítik prog-
ramjukat, amelynek a támogatására
várják azokat a lokálpatriótákat, akik
egyetértenek az egyesület céljaival.

Az idén is Szerencs lesz a helyszíne
a 34. Nemzetközi Iskola és Mûvész-
telepnek, amit tizenöt esztendeje
rendeznek meg nyaranta a városban. 

A Fajó János nevével fémjelzett al-
kotótábor munkájába minden évben
80–140 fiatal kapcsolódik be, akik
általában 4-5 országból érkeznek a
kéthetes kurzusra. Az idén július 11–
25. között lesz a program, amelynek
a szellemiségét immár hagyomá-
nyosan a geometrikus konkrét mûvé-
szet hatja át. Cél a tehetségek ki-
bontakoztatása, illetve a felsõfokú ta-
nulmányokra való felkészítés. Az al-
kotótábor helyszíne a Bocskai István
Gimnázium, szállást a középiskolai
kollégium biztosít. 

Szekciók: 
Festõ, rajz: Fajó János, Kossuth-dí-

jas festõmûvész (természet utáni stú-
diumok, kompozíciós alapismeretek. 

Grafika: Kovács Tamás László (réz-
karc, linómetszet, szitanyomat)

Fotó: Matkócsik András. Fotólabor:
Varga Máté (fotótechnikák, fényké-
pezõgép használata)

Digitális technika: Erdész Ádám (a
számítógép mint kiegészítõ eszköz,
mozgóképjátékok) 

Kerámia, design: Sturm Orsolya
(formatervezés, tárgyak, edények)

Plasztika: Zalavári József, Fe-
renczy-díjas formatervezõ (plasztikai
stúdiumok, térplasztikák)

Építész: Kapy Jenõ (építészeti alap-
fogalmak, térbeli viszonylatok ma-
kettezése). 

A tábor részvételi díja 49 800 Ft/fõ,
amely tartalmazza az oktatáson túl
a napi háromszori étkezést, a kollé-

giumi elhelyezést és a részleges
anyagbiztosítást. A díjból a Bocskai
gimnázium tanulói, illetve a szeren-
csiek jelentõs kedvezményt kapnak.
Nekik 12 000, illetve 14 000 forin-
tot kell fizetni, ami szállást és étke-
zést nem tartalmaz. Jelentkezni 15
éves életkor felett lehet. Jelentkezé-
seket elsõsorban a honlapon
(www.szabadiskola.hu) várnak. Cím:
Alkotótábori Egyesület 3876 Hidas-
németi, Mészáros út 6. E-mail: edit-
hidas@vipmail.hu

Részletes információ kérhetõ tele-
fonon: Sturm Orsolyától szerdán, csü-
törtökön, pénteken napközben: 06-
1/332-7083, este: 06-1/201-12-56.
Urbánné Tóth Edittõl napközben: 06-
30/411-1571. A Bocskai István Gim-
náziumban napközben: 06-47/563-
200, 06-47/361-258.

SZABADISKOLÁBA VÁRJÁK A TEHETSÉGEKET

Szerencs Város Önkormányzatának
június 18-ai döntése alapján az aláb-
bi pályázók részesülnek az elsõ la-
káshoz jutók vissza nem térítendõ tá-
mogatásában és kamatmentes köl-
csönében: Damu Lajos – Mezei Mag-
dolna 400 ezer forint, Dusek Gábor
– Josovits Ágnes 100 ezer forint, Er-
délyi András – Mészáros Erika 400
ezer forint, Kazsik Sándor – Tóth Gab-
riella 400 ezer forint, Müller Balázs
– Kremiczki Éva 400 ezer forint, Papp
Tibor – Sáreczki Mária 100 ezer fo-

rint, Prekob László 100 ezer forint,
Radics Mihály 400 ezer forint, Spé-
der Lajos 100 ezer forint, Spéder Le-
vente 100 ezer forint, Szepesi And-
rás – Bartha Klára 400 ezer forint, We-
isz Norbert – Czibik Anita 400 ezer
forint.

TÁMOGATÁS 
ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓKNAK

Elégedett volt-e az árvíz elleni védekezéssel Szerencsen és Ondon? –  Erre
a kérdésre szavazhatnak azok, akik ellátogatnak a város hivatalos honlap-
jára, a www.szerencs.hu internetes címre.

SZAVAZZON A VÁROS HONLAPJÁN!

EGYESÜLET A VÁROS FEJLÕDÉSÉÉRT

A civil szervezet elnökének Fodor Edit gyermekgyógyász fõorvost
(középen) választották. Mellette Rónavölgyi Endréné polgármester
(jobbra) és Nagy Andrea ügyvéd.  

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE! 
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olva-

sóinkat, üzleti partnereinket, hogy az
elmúlt esztendõk hagyományainak
megfelelõen a Szerencsi Hírek szer-
kesz tõsége munkatársainak évi ren-
des szabadsága miatt lapunk – az idei
év ütemezésének megfelelõen – leg-
közelebb augusztus 6-án jelenik
meg. Lapzárta: július 30-a, 10 óra. 

A Szerencsi Képújság a szabadság
idõtartama alatt is folyamatosan üze-
mel, ahol helyi híreket is olvashat-
nak. A Szerencsi Televízió július 4-
én és 11-én friss adásokkal jelentke-
zik, míg július 18-án és 25-én az idei
esztendõ elsõ félévének mûsoraiból
láthatnak a nézõk összefoglalót. 

A szerkesztõség 

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELMÉBE!
Kedves szülõk, diákok! A Bocskai István Gimnázium és Szakközép-

iskola (Szerencs, Ondi út 1.) a 2010/11-es tanévben ismét indítja érett-
ségire épülõ marketing- és reklámügyintézõ szakképzését. OKJ-szám:
52 342 01 0000 00 00. A képzés idõtartama: 1 év. Felvételi korhatár:
21. életév.

Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik elhivatottságból
jönnek szakmát tanulni, de azokra is számítunk, akiknek még nincs ki-
alakult elképzelésük a jövõjükrõl. A felvételi pontszámok ismerete után
pedig elfogulatlan mérlegelést kívánunk a sikertelenül felvételizõknek.
A nálunk töltött 1 év alatt lehetõségük van további pluszpontok meg-
szerzésére is.

A szakképzõ évfolyamon tanulók tanulói jogviszonyba kerülnek az
iskolával, melynek elõnyét élvezhetik a jelentkezõk (diákigazolvány, csa-
ládi pótlék stb.), természetesen a kötelezettségek teljesítése mellett.

Jelentkezés és bõvebb tájékoztatás az iskola titkárságán szerdai na-
pokon augusztus 20-áig kérhetõ. Tel.: 47/362-533/106

Gazdóf Miklósné
tagozatvezetõ
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A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében hagyomány, hogy a nyol-
cadikosok ballagásán a búcsúzó diá-
kok jutalmazása mellett egy pedagó-
gus is elismerésben részesül. Az in-
tézmény Rákóczi-plakettjét – a taná-
ri kar szavazata alapján – idén Lukács
Sándorné (fotónkon) kapta. 

– Milyen érzésekkel fogadta az el-
ismerést? 

– Nagyon meglepõdtem. Álmom-
ban sem gondoltam, hogy én fogom
megkapni. Az ünnepségen leder-
medtem, majd néhány percig azt sem
tudtam, hogy mi történik körülöttem.
Nem is sejtettem, így természetesen
nagy volt a meglepetés. Átvettem a dí-
jat, majd jöttek a kollégák gratulálni,
és igazából akkor értettem meg, hogy
én kaptam a plakettet, és õk szavaz-
ták meg nekem. A legjobb érzés pe-
dig az volt, amikor az elismerés át-
vétele után a 6. c-be járó gyerekek azt
mondták: – Nagyon meg tetszett ér-
demelni! 

– Meséljen magáról, ismerjék meg
az olvasók Lukács Sándornét!

– Tarcali származású vagyok, ott él
az édesanyám, sajnos, édesapám már
meghalt. Az egykori szerencsi szülõ -
otthonban láttam meg a napvilágot, ál-
talános iskolába Tarcalon jártam. Mi-
vel az írás és olvasással egy idõ ben ta-
nultam meg zongorázni, más elkép-
zelésem nem is volt, mint a zene. Nyír-
egyházára mentem továbbtanulni, a
Vasváry Pál Zenei Gimnáziumba. A
középiskola után zeneakadémiára ké-
szültem. Felvételiztem az opera tan-
szakra, de sajnos, nem sikerült. Mivel
máshova nem adtam be a jelentkezést,
egy évet kihagytam és elmentem ké-
pesítés nélkül tanítani Me zõzomborra.
Ezután jelentkeztem a Nyíregyházi Ta-
nárképzõ Fõiskolára, ének–matemati-
ka szakra, ahol 1980-ban szereztem
diplomát. 

– Letett az énekesi pályáról?
– Igen, de a zenérõl nem! Azért ma-

radt az ének szak, az volt az elsõdle-
ges, és mellé kellett választanom egy
másikat. Gondolkodtam a történel-
men, vagy a matematikán, de azon az
éven történelem nem indult, így ma-
radt az utóbbi. Végül is mindig sze-
rettem a matematikát. 1980-ban vet-
tem át a diplomámat, majd Mádon
kezdtem el tanítani. Kaptam szolgála-
ti lakást és oda is költöztem, késõbb

ott mentem férjhez, és az elsõ fiam is
megszületett, majd a másik kettõ már
Szerencsen. Amikor megnyílt az új is-
kola, Naszrainé Sárossy Eszter kere-
sett meg azzal, hogy énektanárra len-
ne szükség. Én pedig átjöttem. Sze-
rencsre költöztünk, eleinte a Szabad-
ság úti bérlakások egyikében laktunk,
majd építkeztünk ott, ahol most is
 élünk a családommal. Énekórákkal
kezdtem a tanítást, mert az iskola el -
sõsorban énektagozatos volt akkor. Az
évek alatt pedig egyre inkább a ma-
tematika került  elõ térbe és túlnyomó-
részt már ezt tanítom. Idõnként zon-
gorázom az ünnepségeken, mert azt
sem hagytam abba. Otthon is, ha na-
gyon fáradt vagyok, leülök a zongora
mellé.

– Gyermekei örökölték a muzsika
iránti szeretetet? 

– A középsõ fiam népzenész. Nyír-
egyházán tanul ének-népzene szakon.
Õ ízig-vérig muzsikus, talán õ örökölte
tõlem a zene iránti szeretetet. A leg-
nagyobb gyermekem Székesfehérvá-
ron, az IBM-nél rendszerinformatikus.
Ugyan õ is játszik hangszeren, de neki
nem ez az elsõ az életében. A legki-
sebb fiam is már érettségizett, és szin-
tén az informatika területén keresi a
jö võjét. 

– Hogyan emlékszik vissza az itt el-
töltött negyed évszázadra? 

– Érdekes, és mindig változatos
volt. Hol a gyerekek voltak meglepõen
mások, hol pedig az elvárások. A di-
ákok nagyon sokat változtak. Ma már
másképp kell hozzájuk szólni, foglal-
kozni velük, sokkal jobban oda kell

figyelni, hogy észre vegyük, ha vala-
mibõl nem tudnak teljesíteni. A szülõk
is változtak. Akik ma gyermeket vál-
lalnak és nevelnek, jobban szabadjá-
ra engedik csemetéiket és bíznak ben-
ne, hogy az a kis apróság saját magá-
tól tudja a dolgát. Ez pedig nem így
van! Sokkal több lett ezáltal a mi fel-
adatunk, jobban szemmel kell tartani
a tanulókat. 

– Mi a véleménye a tanári pályáról?
– Vannak szépségei. Én például na-

gyon örülök, amikor matematikaórán
látom a diákon, hogy érti, amit ma-
gyarázok. Az semmihez nem hason-
lítható érzés, ha utána vissza is tudja
ezt nekem adni. Szeretek tanítani, an-
nak ellenére, hogy vannak nehéz pil-
lanatok, és olykor kudarcok is, ami-
kor úgy érzem, hogy feleslegesen dol-
goztam. 

– Említette, hogy operaénekes sze-
retett volna lenni, majd végül a pe-
dagógusi pálya mellett döntött.

– Az öcsém operaénekes, tehát ál-
tala ismerem annak a pályának a
szépségeit, nehézségeit egyaránt. Ma
már tudom: semmit sem veszítettem
azzal, hogy nem sikerült bejutom a
zeneakadémiára. Elégedett vagyok az
életemmel és a munkámmal is.

– Ad-e a Rákóczi-plakett új inspi-
rációt Önnek a további évekre?

– Az, hogy pedagógus vagyok,  egye -
lõre megszabja az elõttem álló éveket,
ezen nem igazán változtat a siker
vagy kudarc. Amikor azt mondtam a
fiamról, hogy ízig-vérig népzenész, ak-
kor magamról azt kell mondanom: ízig-
vérig pedagógus vagyok. Nem szeret-
nék mást, csupán folytatni, amit eddig
tettem, és még több gyermekkel meg-
szerettetni a matematikát. Szerencsé-
re ma is sokan vannak, akik imádják
ezt a tantárgyat, és talán azért, mert én
tanítom nekik. Azt szoktam mondani
a diákjaimnak: – A matematikát nem
lehet megkerülni. Bárhova mész, az
egész életedet végig fogja kísérni. Ha
pedig nem kerülhetõ meg, akkor ve-
gyük fel vele a harcot, próbáljuk meg
kihozni belõle a legtöbbet, a lehetõ leg-
jobban megérteni.

M. Z.

RÁKÓCZI-PLAKETT A PEDAGÓGUSNAK
Közel kétezer diák oktatásá-

ról és nevelésérõl gondoskodtak
a pedagógusok a 2009/2010-es
tanévben a Bocskai gimnázi-
umban és a Szerencsi Általános
Iskolában. Az elmúlt hónapok ta-
pasztalatait és eredményeit jú-
nius 22-én és 24-én értékelték a
középfokú és az alapfokú okta-
tási intézményekben. 

A Rákóczi épület konferen-
ciatermében a tanítóknak és a ta-
nároknak Kovács Jánosné és
Ráczné Váradi Éva fõigazgató-
helyettesek számoltak be a kö-
zösen elvégzett munkáról. Mint
elhangzott, az elmúlt tanévben
942 gyerek járt az általános iskolába, akik
közül az alsó tagozat elsõ három osz-
tályában 247-en értek el kiválóan vagy
jól megfelelt eredményt. A felsõbb év-
folyamokra járók között 91 lett a kitûnõk
és jelesek száma, miközben 33-an vol-
tak, akik egy vagy több tantárgyból nem
feleltek meg a minimális követelmé-
nyeknek. Az osztályok tanulmányi átla-
ga az elõzõ idõszakhoz képest emelke-
dett, miközben a mulasztott órák szá-
mában is kedvezõ változást mutat a sta-
tisztika. Fábián Ottóné fõigazgató szerint
az elmúlt tanévben nyugodt légkörben
eredményes oktató-nevelõ munkát vé-
geztek a pedagógusok Szerencsen.

A tanévzáró értekezleten a város pol-
gármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy
a Rákóczi iskola nyílászáróinak a cseré-
je és az épület újravakolása az oktatás
tárgyi feltételeinek a javítását szolgálta.
Az intézményi fejlesztések az óvodák fel-
újításával és bõvítésével folytatódnak,
amelyek korszerûbb körülményeket te-
remtenek és ezáltal a beruházások mun-
kahelyek megõrzéséhez járulnak hozzá.
Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta, hogy
a város önkormányzata az állami finan-
szírozást saját bevételeibõl kiegészítve
igyekszik biztosítani a helyi oktatási és
nevelési intézmények zavartalan mûkö-
dését, ami a kevés központi normatíva
miatt jelentõs terhet ró a településre. A
polgármester fontosnak tartotta, hogy a
szerencsi pedagógusoknak hosszú távon
biztosítani tudják a munkahelyüket.     

A Bocskai gimnázium tanévzáró ér-
tekezletén Gál András fõigazgató is-
mertette, hogy az elmúlt tanévben a kö-
zépiskola tanulmányi átlaga 3,94 lett.
A diákok közül 141-en értek el jeles vagy
kitûnõ eredményt, sikeres nyelvvizsgát
76-an tettek. A bukottak száma 51. Az
elmúlt hónapokban többek között a Ma-
gyar Államkincstár és az Oktatási Hi-
vatal is ellenõrzéseket végzett a gim-
náziumban, amelyek során nem tártak
fel hiányosságokat. A gimnáziumban a
tanév során számos felújítást, kisebb-
nagyobb javítást végeztek el. Faxké-
szüléket és fénymásolót vásároltak. A te-
niszpályára új salak került, a mûfüves
pálya felújítása is megtörtént. Sikeres pá-
lyázatoknak köszönhetõen biológia, ké-
mia, matematika, német nyelv, testne-
velés, történelem és földrajztanítást se-
gítõ eszközöket szereztek be, mintegy
hárommillió forint értékben. Folyama-
tosan bõvítették a stúdió berendezése-
it. Fejlesztési támogatásból laptopokat,
projektorokat, interaktív táblákat, vetí -
tõvásznakat és nyomtatót szereztek be.
A könyvtárba új helyesírási szótárak ke-
rültek. Az intézmény udvarán trianoni
emlékmûvet avattak.  

A fõigazgató ismertette, hogy az újon-
nan bevezetett elektronikus napló jól
mûködik. A szülõk körében kedvezõ
visszhangra talált, hogy az internet se-
gítségével folyamatosan tájékoztatást
kapnak gyermekeik tanulmányi ered-
ményérõl. 

A TANÉV ÉRTÉKELÉSE

A városban mûködõ óvodák ne-
velõi tartottak évzáró értekezletet jú-
nius 14-én Szerencsen. A tanácsko-
záson Tarnóczi Erzsébet többek kö-
zött tájékoztatójában szólt arról, hogy
míg az elmúlt év szeptemberében 291
gyermeket írattak be a szülõk a sze-
rencsi óvodákba, a létszám májusra
már 317 fõre növekedett. Idén szep-
tembertõl 350 óvodai hely áll ren-
delkezésre a Napsugár, Gyárkerti és
a Csalogány épületekben.

Az intézményegység-vezetõ a ne-
velési program változásainak fõbb
pontjai között kiemelte, hogy az
óvodai nevelés elemei közül ismét
hangsúlyos szerepet kapott az anya-
nyelvismeret és annak megbecsülé-
se. Tarnóczi Erzsébet tartalmasnak és
hasznosnak ítélte az elmúlt idô-
szakban megtartott továbbképzése-
ket, tanfolyamokat, amelyeken újabb
hasznos ismereteket szereztek a dol-
gozók. 

AZ ÓVODA NEVELÉSI MÉRLEGE

ÉRETTSÉGIK ÉS SZAKMUNKÁSVIZSGÁK
(Folytatás a 2. oldalról.)

Nem véletlenül, hiszen közülük 32-
en rendelkeznek nyelvvizsgával, töb-
ben felsõfokú minõsítésûvel. Sokan
kaptak a vizsgateljesítményükre maxi-
mális pontszámot, amit meg is érde-
meltek.   

A továbbtanulásra készülõ diákok tu-
datosan készülnek a vizsgákra, így
nem csoda, hogy többen színjeles
eredménnyel büszkélkedhetnek. Kle-
nyár Renáta a budapesti Corvinus
Egyetemre készül gazdálkodási szak-
ra. Négy éven át szorgalmasan tanult
az érettségire, a bizonyítványába ez idõ
alatt kizárólag ötös érdemjegyek ke-
rültek. Negyedikben döntött a tovább-
tanulásáról, az elmúlt hónapokban kü-
lönösen nagy figyelmet fordított a fel-
vételi tantárgyakra, az angol nyelvre és
a történelemre. Az elõbbibõl felsõfo-
kú nyelvvizsgával rendelkezik, míg az
utóbbiból emelt szinten érettségizett je-
lesre, azonban a többi tárgyból is ha-
sonló eredményei születtek.   

Kelemen Eszter a nõvére nyomdo-
kaiba lépve választotta az általános is-
kola befejezése után a szerencsi gim-
náziumot, hiszen Xénia az érettségi után
felvételt nyert a fogorvosi egyetemre.
A végzõs diáklány közgazdász pályá-
ra készül, a Corvinus Egyetem gazdál-
kodástudományi karára adta be a je-
lentkezését. A kitûnõ érettségi eredmény
alapján jó esélye van a bekerülésre. A
diáklány úgy érzi, hogy a szép telje-
sítmény eléréséhez komoly segítséget

kapott a gimnázium tantestületétõl, hi-
szen a pedagógusok tudással vértezték
fel és a nehéz pillanatokban mindig
mellettük álltak, amire szükség volt a
sikerhez. 

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában eb-
ben az esztendõben összesen 61
végzõs diák tesz szakmunkásvizsgát.
Közülük a legnépesebb csoportot a fod-
rászok alkotják, akik közül a májusi
írásbeli feladatok sikeres teljesítése
után 24-en számoltak be az oktatási
intézményben elsajátított elméleti és a
gyakorlati ismeretekrõl. 

Kiss Angéla vizsgabizottsági elnök la-
punk érdeklõdésére kiemelte, hogy a ta-

nulók alapos felkészültségrõl tettek ta-
núbizonyságot. Az elkészült férfi és nõi
frizurák igényes oktatói munkát és a  fia -
talok jó ízlését igazolták, természetesen
a sok kitûnõ produkció mellett eseten-
ként gyengébb teljesítmények is szület-
tek. Látszik, hogy a Szerencsi Szakkép -
zõ Iskolában törõdnek a diákokkal, rend-
szeres látogatói különbözõ versenyeknek,
a tanmûhelyben nagy a tisztaság, ami el-
engedhetetlen ebben a szakmában. 

A Szerencsi Szakképzõ Iskola végzõs
informatikai és elektronikai irányultsá-
gú osztályaiban összesen 51 tanuló tett
eredményes érettségi vizsgát a
2009/2010-es tanévben.

A fodrásztanulók által készített frizurák alapos szakmai tudásról
tanúskodtak. 

Az elmúlt tanévben számos továbbképzésen és tanfolyamon vettek
részt az óvónõk. 

Az általános iskola elmúlt tanévi mun ká já -
ról a fõigazgató-helyettesek adtak számot.
Fotónkon Kovács Jánosné értékel. 
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Az elmúlt év szeptemberétõl a tan-
év végéig az új-zélandi Janis Bruges se-
gítette az angol nyelv oktatását a
Bocskai gimnáziumban. Az anyanyel-
vi tanárnak kedvezõk voltak a tapasz-
talatai Szerencsen, ahol – elmondása
szerint – szorgalmas diákokat tanít-
hatott.  

Janis Bruges külföldi elõdeihez ha-
sonlóan a közép-európai képzési prog-
ramokat koordináló szervezet (CETP)
közvetítésével került a helyi középis-
kolába. Korábban tizenhat esztendõn
keresztül dolgozott pedagógusként a ha-
zájában, ami után új kihívásokat kere-
sett. Magyarország iránt hazánk XX. szá-
zadi történelme keltette fel az érdek -
lõdését és a döntését egy pillanatig sem
bánta meg.

– Nagyon jól éreztem magam a
Bocskai gimnáziumban – emelte ki Ja-
nis Bruges. – A magyar diákok intelli-
gensek, lelkesek és tisztelettudóak, ami
megkönnyíti a velük foglalkozó peda-
gógusok munkáját. A korábbi munka-
helyem egy új-zélandi nagyvárosban,
Aucklandben volt, ahol sok nemzet fiai

élnek együtt. Magyarországon homo-
génebb a társadalom. Nálunk az isko-
lák nagyobb területen helyezkednek el,
az épületeket parkok választják el egy-
mástól és sokkal több a fa. Szerencsen
a gimnáziumban minden egymáshoz
közel található, ami megfelel az ég-
hajlati adottságoknak, hiszen itt több

hónapig hideg van, és az nem lenne
jó, ha a diákoknak a zimankóban az
épületek között sokat kellene vándo-
rolni.  Itt a gyerekeknek van osztályuk,
nálunk pedig a tanároknak, ami egy-
fajta szemléletet is tükröz.   

A fiatalok persze a világon mindenütt
nagyjából hasonlóak – hangsúlyozta az
anyanyelvi tanár. – Örülnek az életnek,
igyekeznek formálni a jö võ jüket, be-
kerülni egyetemre vagy fõiskolára, majd
késõbb jó munkahelyet találni. A ma-
gyar gyerekek azonban öntudatosabbak
az átlagosnál és az  éle tük ben jelentõs
hangsúlyt kap a hazaszeretet, amit na-
gyon pozitívnak tartok. Rendkívül tet-
szett az a stílus, ahogy a gimnázium
igazgatója irányítja az intézményt. 

Janis Bruges útja Szerencsrõl Abu
Dzabiba, az Egyesült Arab Emi rátusok
fõvárosába vezet, ahol konzulensként
angolt tanító tanárokkal foglalkozik
majd. Szerencset azonban a szívébe
zárta. Hiányozni fognak neki a kollé-
gák és a diákjai, akik közül többel a
jövõben is tartani fogja a kapcsolatot
egy internetes közösségi oldal segítsé-
gével.  Á. A.

ELKÖSZÖNT AZ ANYANYELVI TANÁR 

A trianoni békediktátum aláírásá-
ra emlékeztek a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Párt zempléni
szervezetei június 13-án, Szeren-
csen. Az árvíz elleni védekezés mi-
att a tervezettnél egy héttel késõbb
az elsõ világháborús emlékmûnél
megtartott eseményen Holcman Lász-
ló, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei alelnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy 1920. június 4-én a
nagyhatalmak a Versailles melletti Tri-
anon palotában keresztre feszítették
Mária országát, amire korábban nem
volt példa a történelemben. Hazánk
évszázadokon át védte a külsõ tá-
madóktól Európát, amiért hála helyett
súlyos büntetés járt. A döntés hátte-
rében azonban nem a háborús rész-
vétel, hanem a nemzetiségek önál-
lósodási törekvései álltak. A török el-
leni küzdelem, a hódoltság idõsza-
ka és a szabadságharcok megtize-
delték a nemzetet, így fordulhatott elõ,
hogy a betelepítések után az or-
szághatárokon belül kisebbségbe ke-
rült a magyarság. 

Miklós Árpád történész a hazánk
szempontjából tragikus, kilencven év-
vel elõtti eseményeket felidézve kie-
melte: azt a Magyarországot darabol-

ták szét a gyõztesek, amely az 1800-
as évek végén a porlasztótól a generá-
toron át a dinamóig számos korszak-
alkotó találmánnyal látta el a világot.   

A SZÉTSZAKÍTOTT ORSZÁG 

ELUTASÍTOTT FELÜLVIZSGÁLATI
KÉRELEM. Hivatalból elutasította a
Legfelsõbb Bíróság a jövõ nemzedé-
kek országgyûlési biztosának felül-
vizsgálati kérelmét, amelyet Fülöp
Sándor a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bíróság idén januári ítélete ellen
nyújtott be. Az ombudsman kifogásolta,
hogy a bíróság a kezdeményezése el-
lenére jogszabálysértés hiányában nem
semmisítette meg a szerencsi szalma-
tüzelésû erõmû egységes környezet-
használati engedélyét. A Legfelsõbb Bí-
róság május 19-én kelt elutasító vég-
zése ellen további felülvizsgálatnak
nincs helye.  

NYÁRON IS MELEG EBÉD. A Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztériumhoz
benyújtott sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen a szerencsi önkormányzat
több mint hárommillió forint állami tá-
mogatást fordíthat 156 helyi diák nyá-
ri étkeztetésére. A juttatásban a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosultak közül a leginkább rászo-
rultak részesülnek. Az önkormányzat
június 16-tól augusztus 31-ig összesen
54 napon át biztosítja a napi egyszeri
meleg ebédet a nebulóknak, amit az
általános iskola Bolyai épületében

mûködõ konyháról ételhordóban viszik
el a jogosultak.  Az étkeztetés meg-
szervezésérõl az ESZEI Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Köz-
pont munkatársai gondoskodnak.

NYITVA AZ ÓVODA. A nyári szü-
n idõ ugyan elkezdõdött, de a szeren-
csi óvodában júniusban a Napsugár
épületben tartanak ügyeletet. Ez azt je-
lenti, hogy a Csalogány és Gyárkerti
óvodák csöppségeit ide hozzák azok
a szülõk, akik nem tudják megoldani
gyermekük elhelyezését.

Az intézmény nevelõi ezekben a na-
pokban is igyekeznek tartalmas, vidám
foglalkozásokat szervezni a kicsik szá-
mára, amelyek között sorversenyek, ho-
mokvárépítés, szélforgó készítése, ka-
vicsfestés, valamint körjátékok és báb-
készítés egyaránt szerepelt. 

GEOMETRIA SZAKKÖR PÁLYÁZA-
TI TÁMOGATÁSSAL. A szerencsi Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár te-
hetséggondozást és a hátrányos hely-
zetû emberek felzárkóztatását segítõ
projektje keretében tartottak ábrázoló
geometria szakkört a Bocskai gimná-
ziumban, ahol hét diáknak volt lehe -
tõsége a tananyagon kívüli ismeretek

megszerzésére. A program utolsó fog-
lalkozását június 3-án rendezték meg
a középiskolában. A szervezõk ez al-
kalomra geometriai testeket ábrázoló
süteményeket készíttettek. Így a tanu-
lók édes pillanatok keretében vehettek
részt a Bodnár György által vezetett fog-
lalkozás záró eseményén. 

BOCSKAISOK LESZNEK. Beiratko-
zást tartottak június 23-án a Bocskai
gimnáziumban. Szerdán délelõtt nyolc
és kilenc óra között több mint ezer diák
jelentkezett továbbtanulásra a szeren-
csi középiskolába, ahol a 2010/2011-
es tanévben összesen 32 osztályban
gyarapíthatják tudásukat a fiatalok.  A
Bocskaiban õsszel kétszáznál több új
diák kezdi meg középfokú tanulmá-
nyait.  

RENDELÉS A SZEMÉSZETEN. Júni-
us 15-étõl a hét minden napján fogadják
a betegeket a Szántó J. Endre Egyesí-
tett Szociális és Egészségügyi Intézet
szemészeti szakrendelõjében. Hétfõn
13–18 óráig Várhegyi Zsolt, kedden 13–
20 óráig Mazsaroff Csilla, szerdán 8–
15 óráig Béres Zsuzsanna, csütörtökön
14–20 óráig Várhegyi Zsolt, pénteken
8–15 óráig Eszlári Erika rendel. 

Mint arról lapunkban korábban
már beszámoltunk, acélszerkezet-
gyártó és felületkezelõ üzem létesí-
tését tervezi Szerencsen az Orszá-
gos Villamos Távvezeték Zrt. A cég
a település Prügy felõli határában a
létesítmény helyszínéül szolgáló te-
rület megvásárlására opciós  szer zõ -
dést kötött és megindította a beru-
házás engedélyeztetési eljárását. 

Az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség június 10-én az
elõzetes vizsgálati eljárást lezárta és
környezeti hatástanulmány, vala-
mint egységes környezethasználati
engedélyezési dokumentáció be-
nyújtását írta elõ a részvénytársa-
ságnak. Az elsõ fokú hatóság a két
engedélyezési eljárást összevonta. A
felügyelõség megállapította, hogy a
tervezett felületkezelõ üzem kapa-
citásából adódóan a tevékenység
környezetre gyakorolt várható hatá-

sai jelentõsek és a tervezett techno-
lógia során számottevô mennyiségû
hulladék keletkezésével kell szá-
molni. A benyújtásra kerülõ doku-
mentációnak többek között be kell
mutatni a beruházásnak a táji, ter-
mészeti és a világörökségi értékek-
re gyakorolt hatását, valamint a ke-
letkezõ hulladék elszállításának mód-
ját. 

A felügyelõség által megkeresett
szakhatóságok közül a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Észak-ma-
gyarországi Irodája ugyan hatáskör
hiányában nem vett részt az elõze-
tes eljárásban, azonban állásfogla-
lásában megfogalmazta, hogy a be-
ruházás tervezési területe a Tokaji
Történelmi Borvidék Kultúrtáj világ -
örökségi területen, annak pufferzó-
nájában helyezkedik el és felhívta a
figyelmet a világörökségi helyszí-
nekre vonatkozó kezelési tervben
megfogalmazott elvekre és elõírá-
sokra.

LEZÁRULT 
AZ ELÕZETES VIZSGÁLAT 

A nyári szünet elõtt Bri-
tish Army Fitness néven tar-
tott rendhagyó testnevelés -
órát a szerencsi gimnazis -
táknak a városunkban élõ
Alan Poole, aki korábban az
angol hadseregben katona-
tisztként teljesített szolgá-
latot.

A brit típusú, katonai ele-
meket is tartalmazó szabad-
téri fitneszedzés játékos egyé-
ni bemelegítéssel  kez  dõdött.
Ezután következtek a válto-
zatos, párokban végzett gya-
korlatok, majd a csapatok kialakítása
után a versengésre is alkalmat teremtõ
ügyességi, gyorsasági feladatok. A
népszerû tevékenység sportolni, mo-
zogni vágyó civilek részvételével a brit
királyi parkokban indult útjára évek-
kel ezelõtt.

A mostani, a Bocskai István gim-
názium mûfüves pályáján tartott be-

mutató „kiképzés” elnyerte a rendé-
szeti tagozatos diákok tetszését. Az
odaadóan elvégzett megerõltetõ,
ugyanakkor játékos gyakorlatok több-
ször is derültséget keltettek a fiata-
lokban, akik fáradtan, de jó hangu-
latban búcsúztak el a szórakoztató
és egyben csapatépítõ szellemet  erõ -
sítõ foglalkozás után. 

A szerencsi oktatási intézmények
nyári programjait az általános iskola
napközis tábora nyitotta meg, ahol öt-
ven diák vett részt a foglalkozásokon.
Június második felében kosárlabda-
tábor várta a gyerekeket, majd Mo-
gyoróskán, illetve Sárospatakon a
képzõmûvészeti tanszakos gyerekek
töltenek egy-egy hetet. Az idei hor-
gásztábort Tiszavasváriban tartják,
amelyen várhatóan 25 tanuló vesz
részt. A simai tehetséggondozó tá-
borba harmincan utaznak, a szeren-
csi tan uszodában szintén általános is-
kolás gyermekeknek kínál hasznos
 idõ  töltést az úszótábor.

A Bocskai gimnázium kosárlab-
dacsapata Tokajban tölt el néhány na-
pot, augusztusban pedig napközis ed -

zõtábor várja a sportolókat. A nép-
tánccsoport egy hétre Simára utazik. A
középiskolai kollégium és a gimnázi-
um ad otthont az idei LINUX tábornak,
majd a 34. Nemzetközi Iskola és
Mûvésztelepnek. Ugyancsak a gimná-
zium kínálatában szerepel a nyári te-
niszoktatás, a szakedzõ által vezetett
tanfolyamokra minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak a vakáció ideje alatt az
intézmény saját teniszpályáin.

Szerencs Város Sportegyesületének
sakk-szakosztálya szervezésében au-
gusztus második felében ugyancsak a
középiskola ad otthont a XX. Zemplén
Kupa sakkversenynek és szintén tele-
pülésünk lesz a helyszíne az ugyancsak
augusztusi Szerencs GP Országúti Ke-
rékpárversenynek is.

TÁBOROK, PROGRAMOK A SZÜNIDÕBEN

Holcman László az ország feldarabolásának okait idézte fel a
megemlékezésen.     

HÍREK RÖVIDEN

Janis Bruges szép emlékeket
õriz a szerencsi középiskoláról
és a diákokról. 

A beruházóknak a tervezett üzem világörökségre gyakorolt hatásait
is be kell mutatniuk. 

KATONAFITNESZ DIÁKOKNAK

Alain Pool alaposan átmozgatta a ren dé -
szeti tagozatos gimna zis tákat. 
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Tavalyelõtt mutatkozott be olva-
sóinknak az akkor Peruban élõ Bra-
un Henriett (fotónkon). A szerencsi
fiatal néhány hónapja az Egyesült
Arab Emirátusok második legna-
gyobb városában él és lapunk ha-
sábjain számol be a Dubaiban szer-
zett tapasztalatairól.

– Dubai mindenféle szempontból
meglepetéseket tartogat a kíváncsi
turistának – emelte ki Braun Henriett.
Elõször az ember tátott szájjal utazik
a taxiban és nem hisz a szemének,
hogy amit a tévében látott, az igaz! A
mérhetetlen gazdagság, pompa és
megalománia már az elsõ napon
egyértelmûvé válik. Ez itt a legek vá-
rosa: a legjobb, legnagyobb, legma-
gasabb, leggazdagabb, de személyes
véleményem szerint Dubai az önma-
gát legmeghazudtolóbb város is. De
kezdjük a jóval. Az ötven évvel ezelõtt
megtalált kõolajnak köszönhetõen az
elmúlt idõszakban épület-dzsungelek
nõttek ki a fehér sivatagi homokból.
A világ legmagasabb épülete, a Burj
Khalifa 828 méteres magasságával,
160 emeletével és a benne lévõ, leg-
magasabban fekvõ mecsettel és úszó-
medencével több szempontból is csú-
csokat dönt. Neve eredetileg Burj
Dubai volt, de az Egyesült Arab Emír-
ségek elnöke és Abu Dhabi sejkje után
– aki kifizette Dubai óriási tartozása-
it – a neki való hála jeléül a nyitás elõt-
ti pillanatokban átnevezték Burj Kha-
lifává. Az épület alatt Velencéhez ha-
sonló módon a tenger mellett ro-
mantikus kép tárul elénk éttermekkel
és természetesen a világ legmagasabb
szökõkútjával, ami este nyolc óra
után félóránként klasszikus zene kí-
séretében „táncra perdül”. Dubaiban
található mindezek mellett a három,
ember alkotta pálmafasziget: a Palm
Jumeriah, a Palm Jebel Ali és Palm De-

ira. Elkezdték ugyan a világtérképre
hasonlító szigetcsoport építését is, de
még az utolsó pálmafa-szigetre sincs
pénz. Rosszindulatú pletykák szerint
még süllyed is. Dubaiban találhatóak
továbbá az Atlantisz és Burj Al-Arab:
a világon a legelõkelõbb, ember al-
kotta szigeteken fekvõ hotelek.

– Dubaiban élni olyan, mint min-
den nap nyaralni – hangsúlyozta Bra-
un Henriett. – Tágas, kényelmes au-
tópályák, az olyan luxusautók, mint
például a Ferrari, a Maserati vagy Lam-
borghini itt mindennaposak. Már hoz-
zá is szoktam, hogy nem ismerem fel
az autók márkáját, csak annyit tudok,
hogy nem az én árkategóriámba tar-
toznak. Gyönyörû fehér homok, zöl-
deskék tenger, pálmafák mindenhol,
nyugodt emberek és kényelmes fize-
tés. Európaiak és amerikaiak számára
persze még jobbak a bérek, mert le-
het itt is 60-80 ezer forintot keresni ha-
vonta, ami a megélhetésre sem elég.
Egy munkahelyen belül ugyanazt a fel-
adatot egy európai 3-4-szeres fizetés-

sel végezheti el, mint például indiai
kollégája. 

Az Egyesült Arab Emirátusokban a
helybéli lakosság száz százaléka mu-
zulmán. Az állam az iszlám vallás tör-
vényei szerint mûködik, ami alapve-
tõen békére, szerénységre, mások tisz-
teletére és elfogadására épül. A nõket
itt teljes mértében tisztelet övezi, sze-
mély szerint ezt én sokkal inkább ta-
pasztalom, mint bárhol Európában
vagy Amerikában. A helyi férfiak fe-
hér hosszú ruhát viselnek (kandora) a
nõk pedig hosszú feketét (abaya). Val-
lásuk szerint a nõknek el kell fedniük
fejüket, de ezt a férfiak is megteszik a
ghutra nevû fejfedõ segítségével. A nõk
az abayahoz hasonló, fekete hímzett
sálat (hijab) viselnek és sokan az ar-
cukat (burka), kezüket is eltakarják, de
ezt az Európában való tévhit ellenére
nem a férj követeli meg a feleségtõl,
hanem személyes döntés. Ezen bõ ru-
hák célja, hogy a test ne ejtse kísér-
tésbe a másik nemet. Házasság elõtti
érintés, együttélés nem létezik, azért
is fontos, hogy az önmagukat meg-
tartóztató férfiak és nõk véletlenül se
essenek kísértésbe. 

– Dubainak az óriási tartozásai mi-
att az egyik fõ lehetõsége a pénzko-
vácsolásra a turisták idecsalogatása –
ismertette Braun Henriett – ezért va-
lamennyire nyitottnak kell lenniük az
európai és amerikai kultúrára. Annak
ellenére, hogy a muzulmánok számára
tilos az alkoholfogyasztás, a világ
leggazdagabb és elõkelõbb klubjai itt
találhatók. Említésre méltó a Cavalli
nevû étterem és bár, ahol az asztal-
foglalás egy estére kétszázezer forint-
ba kerül, ami azt jelenti, hogy ha csak
egy narancslevet is iszom, akkor is eny-
nyit kell fizetnem. Egy üveg vodka pe-
dig megközelítõleg 160 ezer forintba
kerül.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Rákóczi épület
8. a osztály – osztályfõnök: Jobbágy Istvánné. Balogh Bettina, Bán Ló-

ránt, Budai Krisztián, Bûdi Gabriella, Czagány Vivien, Császi Klára, Der-
da Vanessza, Dobos Dávid, Ficsor Annamária, Gazdag Laura, Harsányi
Mihály, Kiss Dávid, Kozák Gergõ, Madarász Evelin, Mizsó Laura, Orosz
Ágota, Orosz Krisztián, Sárosi Szimonetta, Sloszár Eszter, Szabados Dá-
niel, Ternyik Máté, Tímár Alexandra, Tvergyák Bianka, Varga Enikõ.

8. b osztály – osztályfõnök: Hubayné Berki Beáta. Amriskó Ádám, Bo-
ros Evelin, Czink Bianka, Dienes Patrik, Fehér Klaudia, Golopi Gabriel-
la Virág, Kiss Alexandra, Nagy Ádám Károly, Nagy Ágnes, Oleszka Máté,
Paksi Zsolt, Porkoláb Gábor, Rimán Réka, Róth Katalin Hajnalka, Takács
Roland, Tóth Fanni, Tverdota Márk, Volcz Ádám, Zahuczki Dalma Zsu-
zsa, Zsofcsák Máté.

8. osztály – osztályfõnök: Bodnárné Pahota Zita. Babos Pál Attila, Kraj -
czár Bettina, Lapczán-Szaniszló Krisztián, Németh Nikolett, Spisák Atti-
la, Glonczi Malvin, Stumpf Adrián.

Bolyai épület
8. c osztály – osztályfõnök: Kocsisné Szabó Beáta. Ács Ilona, Baghy

Zoltán, Bodnár Márk, Csatlós Ádám, Drofti Júlia, Ducsai Dalma, Eper-
jesi Evelin, Fekete Gabriella, Földi Máté, Gergely Roland, Ignácz Dáni-
el, Kiss Máté, Kocsis Luca, Koroknai Dániel, Laczkó Attila, Lévai Zoltán,
Meczó Kinga Mercédesz, Méhész Fanni, Nagy Ádám, Nánási Alex, Papp
Fruzsina, Sélley Fanny, Szemán Bence, Tamás Fanni, Tamás Laura.

8. d osztály – osztályfõnök: Sike Istvánné. Bárány Zsuzsanna, Baró-
csi Balázs, Bódi Diána, Czimbalmos László, Czimbalmos Péter, Csen-
geri Réka, Dorkó Tímea, Fekete Fatime, Fenyvesi Kinga, Fercsák Nán-
dor, Madarasi Csaba, Mizsnyak Christina, Murányi Sándor, Nagy Oli-
vér, Nagy Péter, Pongrácz Regina, Póta Péter, Sipos Dávid, Szabó Mó-
nika, Sztahura Cintia, Tóth Erik, Varga Katalin, Végsõ Emília, Vida Kla-
udia, Zahuczki Eszter.

8. e osztály – osztályfõnök: Matuscsák Sándorné. Benda András, Bé-
res Zsolt, Drofti Marianna, Fila Tímea, Harkály Endre, Hegedûs Vivien,
Horváth Péter, Kiss Krisztina, Kocsis Evelin, Kovács Zoltán, Maczkó Máté,
Medzsibriczki Réka, Molnár Richárd, Nikházi Tamás, Ollócki István, Pá-
lyi Regina, Papp Gábor, Répási Krisztián, Tóth Éva, Tóth Ibolya, Ung-
várszki Milán.

Az egészséges városok helyi szer-
vezete és a sportegyesület  együtt mû -
ködésével programsorozat várta a fér-
fiakat az egészségük megõrzése ér-
dekében június második hetében. Te-
niszversenyt rendeztek június 8-án
a Molnár Ferenc úti pályán, amelyen
több mint tizenöten vettek részt. A
baráti hangulatú mérkõzéseket népes
közönség kísérte figyelemmel. A
sportesemények sora a csütörtökön
délután a szerencsi férfiaknak ötö-
dik alkalommal megtartott úszóver-
sennyel folytatódott a városi tanu-
szodában. A helyi úszószakosztály ál-
tal szervezett verseny elõtt és közben

egészségügyi dolgozók vérnyomás-
méréssel, vércukorszint-meghatáro-
zással és az ehhez kapcsolódó taná-
csadással várták a jelenlévõket. A kü-
lönbözõ korcsoportokban meghir-
detett ötven méteres gyors-, mell- és
hátúszó futamokba harmincan kap-
csolódtak be. Az egészséghét ke re-
tében a negyven év feletti szerencsi
férfiak ingyenes prosztata szû résen
vehettek részt a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Inté-
zet urológiai szakrendelésén. 

Az árvízi helyzet miatt a tervezett
asztalitenisz-verseny és a kispályás
labdarúgó-bajnokság elmaradt.

Lapunk elõzõ számában be-
számoltunk arról, hogy június
1-jén az Afrikai–Magyar Egye-
sület (AHU) hatodik alkalom-
mal indított egészségügyi misz-
sziót a nyugat-afrikai Maliba.
A csoport tagjai között van Kis
Imre tokaji háziorvos is. 

Az AHU honlapján napi fris-
sítéssel olvashatók hírek a csa-
pat tevékenységérõl, amikor a
világ egyik legszegényebb or-
szágában nincstelen, beteg em-
bereken segítenek.

A négyhetes misszióról folya-
matos friss hírek olvashatók a
www.ahu.hu internetes olda-
lon, ahol nyomon követhetõk a
két magyar orvos mindennapjai.

MAGYAR ORVOSOK
GYÓGYÍTANAK AFRIKÁBAN

Kis Imre vizsgálja az egy-
napos újszülöttet, akit 41
fokos lázzal vittek be
hozzá.

A FÉRFIAK ÉS AZ EGÉSZSÉG

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS
ISKOLA 2010-BEN
BALLAGÓ DIÁKJAI:

DUBAI A SZÉLSÕSÉGEK VÁROSA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepségen nyolc éven át kitûnõ

bizonyítványáért Drofti Júlia, Ducsai
Dalma, Fekete Fatime, Kocsis Luca,
Laczkó Attila, Meczó Kinga, Méhész
Fanni, Nagy Olivér, Nánási Alex, Sélley
Fanni, Szemán Bence vett át oklevelet.
A mindvégig jeles bizonyítványáért
Nagy Péter és Vida Klaudia, közösségi
munkájáért Fila Tímea részesültek el-
ismerésben. A Kulcsár Anita-díjat idén
Bodnár Márk kapta. A Kiss Attila
Alapítvány nevében Koncz Ferenc, a ku-
ratórium tagja üdvözölte a nyolcadi-
kosokat. Az emléklapot és a plakettet
idén Fekete Fatime vehette át. Az isko-
la fõigazgatója és helyettese kézfogás-
sal köszönt el a végzõs diákoktól, majd
utolsó iskolai körútjukra indultak a
Bolyai épület végzõs osztályai.

A Rákóczi iskola aulájába az alsóbb
évfolyamosok sorfala között vonultak be
a ballagó diákok, akik nevében Császi
Klára szólt tanáraihoz, diáktársaihoz és
a szülõkhöz. A nyolcadikos lány az el-
múlt évek nehézségeit, a vidám pilla-
natokat egyaránt idézve emlékezett
vissza az intézményben eltöltött esz-
tendõkre, majd köszönetet mondott az
osztályfõnököknek, a pedagógusoknak
a sok munkáért, türelemért, törõdésért
és arra kérte õket, felejtsék el a rosszat,
bocsássák meg a csínytevéseket és csak
a jóra, a szépre emlékezzenek.

A ballagók a hetedikeseknek adták át
az iskola lobogóját, majd a búcsúzó osz-
tályok nevében felkerültek az emlék-
szalagok. Ugyancsak az ifjabbakhoz ke-
rült az intézmény krónikája, majd az
énekkar mûsora csalt könnyet a sze-
mekbe. 

Fábián Ottóné a gyertyakészítõ mes-
teréhez hasonlította a pedagógusok
munkáját, aki elõkészíti a kanócot, majd

hosszú, türelmes munkával mártogat-
ja az olvasztott faggyúba, hogy hízzon,
gyarapodjon a szál. Fáradhatatlanul is-
mételgeti mindezt, hogy kitartó mun-
kája eredményeként elkészüljenek a
gyertyák, melyek az ünnepek fényeként
világítanak szerte a világban. A fõ igaz-
gató szerint a ballagók is vékony ka-
nócként érkeztek az elsõ osztályba, és
a pedagógusok kitartó munkája hizlal-
ta tudásukat, érlelte õket kész gyer-
tyákká. 

Az idei Rákóczi-emlékplakettet
Porkoláb Gábor vette át a fõigazgató-
tól, a Kiss Attila Alapítvány díját Koncz
Ferenc adta át Fehér Klaudiának. A
Kulcsár Anita Alapítvány elismerését
Orosz Ágota kapta, a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt. által alapított díj-
jal Dobos Dávidot jutalmazták. A nyolc
évig tartó, kitûnõ tanulmányi eredmé-
nyért Oleszka Máté, Czink Bianka,
Zakuczki Dalma vett át jutalmat, kö-

zösségi és mûvészeti munkájáért
Amriskó Ádám, Babos Pál, Balogh
Bettina, Boros Evelin, Császi Klára,
Derda Vanessza, Golopi Gabriella,
Harsányi Mihály, Nagy Ágnes, Rimán
Réka, Róth Katalin, Spisák Attila, Ternyik
Máté, Tóth Fanni, Volcz Ádám érde-
melte ki az iskolavezetés elismerését.
A pedagógusok közössége a Rákóczi-
plakettet ebben az esztendõben Lukács
Sándornénak ítélte. 

Az esemény végén a búcsú hangján
szólalt meg a zongora és Fábián Ottóné
kézfogással köszönt el a végzõs rákó -
czis fiataloktól, akik szeptembertõl már
középiskolás diákként folytatják tanul-
mányaikat. – Amíg élünk, visszaté-
rünk, fény a fényhez, ahol gyertya ég –
fogalmazott a fõigazgató, majd meg-
gyújtott egy szál gyertyát, ami mellett
utolsó iskolai sétájukra indultak a végzõs
diákok a Rákócziban.

S. L.

AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK

A fõigazgató kézfogással köszönt el a ballagóktól. 



2010. JÚLIUS 2.KÖZÉLET 7

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat június

17-ei ülésén a Rákóczi-vár és a Hu-
szárvár út felújítására, valamint a ren-
delõintézet építési beruházására ki-
írt közbeszerzési eljárásokról szóló tá-
jékoztatót vitatták meg a testületi ta-
gok.

A téma napirendre tûzését Egeli
Zsolt, Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc indítványozta azzal a céllal,
hogy a város a helyi vállalkozásoknak
megfelelõ teret biztosítson a pályá-
zatokon való részvételre. Szabó Lász-
lóné, a polgármesteri hivatal építési
és városfejlesztési osztályvezetõje az
írásos elõterjesztés szóbeli kiegészí-
téseként hangsúlyozta, hogy a köz-
beszerzési eljárások kiírásai a hatályos
törvényi elõírások alapján születtek.
A kizáró okokat, illetve a generálki-
vitelezõkkel szembeni pénzügyi-gaz-
dasági, illetve mûszaki alkalmassági
feltételeket is a jogszabályi rendelke-
zések alapján határozták meg. Az elõ-
írt referenciának a Rákóczi-vár eseté-
ben mûemléki, a rendelõintézetnél pe-
dig egészségügyi létesítményre kell vo-
natkoznia. Az osztályvezetõ hozzá-
tette: az önkormányzat korábban is
igyekezett helyi vállalkozásokat mun-
kához juttatni a városi beruházások-
nál. A Szivárvány Kft. és a Prizma Kft.
több alkalommal volt generálkivitelezõ
az építkezéseken. A kiírásoknál azon-
ban a hatályos közbeszerzési törvény
elõírásait nem hagyhatják figyelmen
kívül. Ez utóbbi esetben ugyanis a be-
ruházásokra elnyert támogatások ke-
rülnének veszélybe. 

Gadóczi Bertalan jegyzõ ismertet-
te a közbeszerzések menetét, amire
szigorú szabályok vonatkoznak. A
szerencsi eljárások színvonalát mu-
tatja, hogy azokkal kapcsolatban az
elmúlt idõszakban semmilyen észre-
vétel nem érkezett. Bíró István elnök
ismertette, hogy a pénzügyi és város-
fejlesztési bizottság az elõterjesztést
egyhangúlag elfogadásra javasolja. A
képviselõ kritizálta a közbeszerzési tör-
vényt, ami alapján nagy cégek nye-
rik el a munkákat és azokat kisebb vál-
lalkozásokkal végeztetik el. Hidegkúti
Ákos szerint a beruházásoknál a he-
lyi építõipari vállalkozást tájékoztas-
sák a munkákba való bekapcsolódás
lehetõségérõl és ezt követõen újra ír-
janak ki közbeszerzési eljárást a vár-
felújításra és a rendelõintézet fejlesz-
tésére. Egeli Zsolt szerint a hazai köz-
beszerzési szabályozás az egyik leg-
rosszabb az Európai Unió tagállama-
iban. A képviselõ emlékeztetett, hogy

ahol városi beruházásnál nem helyi
vállalkozó dolgozott, abból mindig
rosszul jött ki az önkormányzat.
Amennyiben fontosnak tartják a mun-
kahelyteremtést, akkor azt ezen a te-
rületen is érvényesítsék. A két kiírás-
ban azonban olyan feltételek szere-
pelnek, amelyek egyes cégeket eleve
kizárnak a pályázatból. Visi Ferenc
szerint elfogadhatatlan, hogy helyi vál-
lalkozások ne vehessenek részt sze-
rencsi beruházásokban. Heves János
arra hívta fel a figyelmet, hogy bár-
milyen a jogszabály, jelenleg akkor is
a hatályban lévõ közbeszerzési tör-
vény paragrafusai az irányadóak. En-
nek ellenére mindig találtak megol-
dást arra, hogy a kivitelezésekben sze-
rencsi cégek közremûködjenek. Az al-
polgármester szerint továbbra is azon
az úton kell járniuk, ahol eddig ha-
ladtak. Koncz Ferenc szerint, ha javí-
tani tudják a helyi vállalkozások rész-
vételi esélyeit, akkor azt tegyék meg.
Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy a
helyi építõipari céget külön tájékoz-
tatták a pályázatokon való részvétel
lehetõségérõl. Az eddigi beruházá-
soknál sikerrel szerepeltek a szeren-
csi cégek, amire a fürdõfelújítás, a fecs-
keházépítés, a világörökségi kapuzat
és a Rákóczi út 51. szám alatti egész-
ségház átalakítása és korszerûsítése is
jó példaként szolgál. Az önkormány-
zat a jövõben is a szabályok szerint,
törvényesen kíván eljárni. Nem vé-
letlenül került bele a közbeszerzési ki-
írásokba, hogy a nyertesnek a kivite-
lezés során lehetõség szerint helyi vál-
lalkozásokat kell közremûködõként al-
kalmaznia.    

A testület ezt követõen Egeli Zsolt
ellenszavazatával, Hidegkúti Ákos,
Koncz Ferenc, Korondi Klára és Visi
Ferenc tartózkodása mellett elfogad-
ta a tájékoztatót, majd Fekete József,
Heves János és Vaszily Miklós „nem”
szavazatával, Bíró István, Danyi Lász-
ló, Gál András, Suskó Viktor, Róna-
völgyi Endréné és Uray Attiláné tar-
tózkodása mellett elvetették egy köz-
beszerzési eseti bizottság felállítását. 

KÖZÉPPONTBAN AZ IFJÚSÁG 
Következõ napirendi pontként a

Szerencsi Ifjúsági Információs Pont te-
vékenységérõl készített tájékoztatót vi-
tatták meg a képviselõk. Danyi Lász-
ló szerint újra kellene gondolni, hogy
miként lehetne megnyitni az ifjúsági
klubot Ondon. Egeli Zsolt azt kifogá-
solta, hogy a városban nincs a fiatal-
ság számára megfelelõ közösségi tér.
Bíró István szóvá tette, hogy a Fecs-

késen nincs megfelelõ épület, amely
idõsek és fiatalok számára  szabadidõ -
központként szolgálna. A megvalósí-
tás elindítására a város idei költség-
vetésében elkülönítettek egy összeget.
Hidegkúti Ákos szerint az egyes tele-
pülésrészeken nincs szükség külön
szervezõdésekre, a város  fia taljainak
Szerencs központjában kellene talál-
kozási lehetõséget biztosítani. Heves
János azt az álláspontot képviselte,
hogy engedjenek teret a helyi kezde-
ményezéseknek. Korondi Klára sze-
rint a negatív társadalmi jelenségek az
ifjúság körében is tapasztalhatók, ezért
lelki-erkölcsi megtisztulásra van szük-
ségük. Visi Ferenc azt javasolta, hogy
havonta biztosítsanak bemutatkozási
lehetõséget egy-egy helyi zenekarnak.
Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szerencsen széles körû
azoknak az intézményeknek, létesít-
ményeknek a köre, amelyek a fiata-
lokkal foglalkoznak. A szolgáltatások
biztosítottak, a kihasználtságon azon-
ban még lehet javítani. A lakókörze-
ti igények fontosak, amire az önkor-
mányzatnak oda kell figyelnie. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A MUNKAHELYEK 

Külön napirend keretében vitatta
meg a testület „A munkahelymegtar-
tás, munkahelymegõrzés és fejlesztés
az önkormányzat szemszögébõl” cí-
met viselõ elõterjesztést. Bíró István
elnök a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság nevében elfogadásra java-
solta az írásos anyagot. Hidegúti Ákos
a jövõképet hiányolta az elõterjesz-
tésbõl. Vaszily Miklós a központi
közmunkaprogram-kiírások megvál-
toztatását szorgalmazta, hogy minél
több embert alkalmazhassanak. A je-
lenlegi szabályozás ugyanis sok olyan
embert kizár ebbõl a lehetõségbõl, akik
szorgalmasak és jó színvonalú mun-
kát végeznek. Bíró István ismertette,

hogy egy helyi vállalkozó egy újabb
cégének telephelyét is szeretné Sze-
rencsen bejegyezni, amennyiben an-
nak iparûzési adóját a helyi sportéletre
fordítja az önkormányzat. Koncz Fe-
renc szerint a városvezetés eddig meg
nem valósult, külsõ befektetések tá-
mogatását helyezte elõtérbe, ezért
került a település a mostani nehéz
helyzetbe. Az önkormányzatnak va-
lójában nincs munkahely-teremtési
 koncepció ja. Heves János arra hívta
fel a figyelmet, hogy az új fémipari
üzem megépítésének a megakadá-
lyozására is vannak törekvések. Bíró
István azt kérte társaitól, hogy minden
szerencsi munkahelyteremtést támo-
gassanak, hiszen helyi politikusként ez
a kötelességük. Hidegkúti Ákos nem
értette, hogy a beruházó a szükséges
engedélyek birtokában miért nem
építi a szalmatüzelésû erõmûvet. A
képviselõ a helyi édességgyártás nem
megfelelõ támogatását kifogásolta. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
azt tette szóvá, hogy a szalmatüzelé-
si erõmû megvalósítását akadályozók
eddig ötszáz millió forint kárt okoz-
tak Szerencsnek. Miután a világörök-
ségi cím miatt az új befektetõ elri-
asztása is elkezdõdött, fontos, hogy a
város lakossága helyi népszavazáson
mondja ki, hogy a Tokaji borvidék kul-
túrtáj  védõ zónájához tartozást, vagy
a munkahelyteremtést szolgáló ipar-
fejlesztést tartják-e fontosabbnak.        

A tájékoztatót a testület tudomásul
vette és döntöttek arról, hogy készül-
jön el a város foglalkoztatás-fejlesz-
tési stratégiája.  

A képviselõk elfogadták, hogy az ár-
víz elleni, május közepi és július ele-
ji védekezés költségeinek a megtérí-
tésére összesen több mint tizenhat-
millió forintot igényeljenek a megyei
vis maior alapból. 

Az ekkor félbeszakított ülés másnap
délelõtt folytatódott. Rónavölgyi End-
réné az árvízvédelemmel kapcsolatos

feladatokról szóló szóbeli játékozta-
tóban kiemelte, hogy a katasztrófa
megelõzését szolgáló eredményes vé-
dekezés ellenére az áradás jelentõs ká-
rokat okozott több ondi és Magyar ut-
cai portán, a Tatay sportpályán, az egy-
kori cukorgyári tiszti lakásokban, a
Gyárkerti óvodában és a szomszédos
lakóépületekben. A Fecskést megfe-
szített töltésmagasítással és a gát meg-
erõsítésével sikerült megmenteni az el-
öntéstõl, de a belvíz itt is súlyos prob-
lémaként jelentkezett, elsõsorban a Ka-
zinczy utcai ingatlanoknál. 

Vaszily Miklós felhívta a figyelmet
arra, hogy a telítõdött szennyvízhálózat
miatt a Lipták utcában öt lakást és ker-
tet érintett az elöntés, ami miatt kár-
talanítani kellene az ottlakókat. He-
ves János ismertette, hogy a Takta gát-
jának Tiszalúcnál történt átvágása mi-
att víkendházak kerültek víz alá. Da-
nyi László azt javasolta, hogy Ond-
nál fél méterrel emeljék meg a Sze-
rencs patak töltését. A kiáradt víz itt
nemcsak ingatlanokat veszélyezte-
tett, hanem mezõgazdasági terüle-
tekben is súlyos károkat okozott. Visi
Ferenc azt tette szóvá, hogy az ára-
dások évrõl évre jelentkeznek, még-
is mindig vészvédekezés történik ahe-
lyett, hogy megnyugtató megoldáso-
kat találnának a felmerülõ problé-
mákra. Bíró István úgy vélte: a Sze-
rencs-patak medrének elmaradt kar-
bantartása miatti aggodalmakat az
idõ beigazolta. Ami pénzt ilyenkor el-
költenek a védekezésre, abból meg-
elõzhetõ lenne a baj. 

A testület ezt követõen zárt ülésen
bírálta az elsõ lakáshoz jutók támo-
gatására benyújtott kérelmeket. A dön-
tés eredményeként 12 igénylõ juthat
lakásépítéshez, -vásárláshoz, illetve
önkormányzati tulajdonú telek meg-
vételéhez 100 ezer forint, vissza nem
térítendõ összeghez és maximum 300
ezer forint kamatmentes kölcsönhöz.   

Á. A. – S. L.

KICSI KAPACITÁSÚ ÁROK
Tíz éve lakom a Petrikovits utcá-

ban, és az Ond felõli új település-
résztõl ide folyik az esõvíz a vízel-
vezetõ árokba. Sajnos, az utóbbi idõ-
ben többször volt felhõszakadás, és
ez az árok nem tudja elvezetni a nagy
mennyiségû vizet, ezért rendszere-
sen befolyik a házunk alagsorába.
Idén már másodszorra, és félünk, ha
egy nagy zivatar jön, újból vizet kell
szednünk. Nem beszélve a károkról:
válik le a vakolat, és elviselhetetlen
penészszag van. Kérem a tisztelt il-

letékeseket, hogy tegyenek valamit
ebben az ügyben.

Köszönettel
Baghy-Rimán Andrea

Petrikovits utcai lakos

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, monda-
nivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiá-
nyos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóru-
ma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85.
Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

(Folytatás a 6. oldalról.)
De visszatérve a vallásra: miért gon-

doljuk otthon azt, hogy a muzulmá-
nok rosszul bánnak a nõkkel? Az isz-
lám országok között is nagyon nagy a
különbség. Egy pakisztáni, egy szaúd-
arábiai vagy egy emírségbeli lakos egé-
szen más életet élhet, és más gondol-
kodású lehet. A Koránt olvasva a leg -
elején szembetûnt, hogy a kereszté-
nyekre és zsidókra való utalás nem po-
zitív értelemben, hanem inkább el-
lenpéldaként tûnik fel, majd rögtön az
elsõ oldalakon a dzsihád avagy „Al-
lah útján való küzdelem”, vagy „szent
háború” is meg van említve. Bár az isz-
lám soha nem buzdít a keresztények
vagy zsidók megtámadására, mégis so-
kan félreértik. A dzsihád nem ag-
resszív hadviselést jelent, mint ahogy
azt a szélsõségesek vallják, hanem az
elnyomó hatalommal szembeni harcot.
A dzsihád a keresztények és zsidók  erõ -
szakos térítését szigorúan tiltja, az ön-
gyilkosság pedig rendkívül negatív kö-
vetkezményekkel jár. A dzsihád lé-
nyege a muzulmán vallás védelme az
ellenséggel szemben. A Korán egyéb-
ként életmódbeli tanácsokkal és tör-
vényekkel van tele, ami összetartja a
társadalmat. Azt tapasztaltam, hogy Eu-
rópában sokan az összes muzulmánt
terroristákként emlegetik anélkül, hogy
tisztában lennének az iszlám vallás
alapvetõ lényegével. Itt szeretném
megjegyezni, hogy ne felejtsük el a tör-
ténelemórákon tanult keresztény há-
borúkat, példaként említve a dél-ame-
rikai kontinens lakói nagy részének a

leigázását és több ezer éves kultúrájuk
elpusztítását Isten nevében.

– A nõ az iszlám szerint egy gyöngy-
szem, kincs, aki gyermekekkel áldja
meg a családot és összetartja azt, akit
szeretni és tisztelni kell – ismertette Bra-
un Henriett. – Tévhit – legalábbis az
Egyesült Arab Emírségekben –, hogy be-
zárva tartják a nõket és ki vannak szol-
gáltatva a férjüknek. Általánosságban
igaz, hogy úgy gondolkoznak: a nõnek
otthon a helye, õ fõz, háztartást vezet
és gyerekeket nevel, a férfi pedig ke-
resi a mindennapi betevõ falatot. De
a feleség nincs kiszolgáltatva a férje ké-
nye-kedvének, hisz a Koránban is
egyértelmûen le van írva, hogy a há-
zasság lényege: boldoggá tenni a párt.
A válás elfogadott, és ha a párkapcso-
lat nem mûködik, akkor el lehet válni,
a nõknek és férfiaknak újra engedé-
lyezett a házasság. 

Sok külföldi nõnek negatív vélemé-
nye van a helyi férfiakról, és úgy gon-
dolják, hogy prostituáltként néznek rá-
juk. De gondoljuk át, hogy miért is van
ez. A helyiek eltakarják testüket, nem
mutogatják szép, formás hasukat és vég-
tagjaikat, mint ahogy európai és ame-
rikai hölgyek elõszeretettel teszik az ut-
cán és klubokban. A helyi nõk nem fo-
gyasztanak alkoholt, és nem járnak disz-
kókba, míg a külföldi nõk topban és
miniszoknyában, italt szorongatva tán-
colnak a színpadon, sokszor kihívó mó-
don. A helyi nõk nincsenek rászorul-
va a férjük pénzére, hisz itt nincsenek
szegény helyi családok. Ha a férj nem
is látja el megfelelõ pénzzel a csalá-

dot – ami ritkán fordul elô –, az apja
biztos megteszi helyette, tehát helyi
prostitúció helyi nõk körében nem lé-
tezik. A kelet-európai nõknek – mint
a világ sok más vidékén – itt is sikerült
egy olyan képet kialakítani magukról,
hogy pénzért mindent megtesznek.
Ezért  elõ fordulhat, hogy a helyiek és
az ázsiai bevándorlók hosszas tekin-
tetükkel kényeztetik a fehér európai
honfitársaimat és különbözõ ajánla-
tokkal csábítják. Õszintén szólva, nem
is hibáztatom õket. Szerintük az a nõ,
aki nem tiszteli magát, hogy is várhat
el tiszteletet másoktól. 

A házasság elõtti érintkezés hiánya
még a helyieket is próbára teszi. Mi-
vel a nõk annyira védve vannak csa-
ládjuk által és szinte elérhetetlenek, sok
férfi a könnyebb utat választva férfiakkal
bújik ágyba. Sok rémhírt hallani erõ -
szakolásokról, de mivel a helyi sajtó
cenzúrázva van, ezek csak szóbeszéd
által terjedõ, nyílt titkok maradnak. Ha
viszont kiderül az eset, Sharjahban pél-
dául – ami az egyik legkonzervatívabb
város –, a próbálkozni vágyóra halál
vár. De van más lehetõség is, hisz a
privát klubokban alkohol és európai,
ázsiai nõk várják a megkönnyebbülni
vágyókat. 

– A szerénységre épülõ iszlám or-
szág és megalomániás épületei, költe-
kezése, az alkohol tilalma, az önmeg-
tartóztatás, luxus privát klubok és ho-
moszexualitás számomra Dubait a
 leg ellentmondásosabb várossá teszi –
összegezte eddigi tapasztalatát Braun
Henriett.

DUBAI A SZÉLSÕSÉGEK VÁROSA



HÁLÓBA AKADT 
ORVHALÁSZOK

Hiába készült róluk fényképfelvé-
tel, tagadták tettüket azok az orvha-
lászok, akiket a napokban halõrök
értek tetten.

A Sárospataki Rendõrkapitányság
lopás miatt indított eljárást három
olaszliszkai férfival szemben, akiket
halõrök és természetvédelmi õrök ér-
tek tetten orvhalászat közben. A há-
rom elkövetõ a Bodrog folyó Olasz-
liszka és Szegilong közötti árterében
mintegy 300 méternyi hálót feszített
ki és közel 43 kilogramm halat kí-
sérelt meg ellopni. 

A halõrök és természetvédelmi
õrök azonban a három férfi tényke-
dését lefényképezték, és értesítették
a rendõrséget. A gyanúsítottak ugyan
tagadták tettüket, de ez nem aka-
dályozta a hatóságot abban, hogy az
ügyet bíróság elé állítással fejezze
be. A taláros testület mindhárom
vádlott bûnösségét kimondta, akik
összesen egymillió-ötvenezer forint
pénzbüntetést kaptak. Az ítélet jog-
erõs.

FENYEGETTE A CSALÁDJÁT
ÉS A RENDÕRT

T. J. mezõzombori lakos volt csa-
ládját zavargatta június 12-én dél-
után, amikor a sértettek rendõrt hív-
tak az ittas férfi megfékezésére. Az
egyenruhások kiérkezésekor még ja-
vában tartott a hangoskodás, mivel
a volt feleség nem akarta beenged-
ni a részeg férfit a lakásba. A járõ-
rök igazoltatták a hangoskodót, aki
megtagadta az intézkedést, majd ag-
resszíven, kiabálva fordult a rendõrök
felé. Szidalmazta, fenyegette õket. Ezt
követõen a járõr a férfit a Szerencsi
Rendõrkapitányságra elõállította,
majd az õrizetbe vétel után hama-
rosan a rendõrségi fogda vendég-
szeretetét élvezhette egészen június
15-éig, amikor a Szerencsi Városi Bí-
róságon kellett magyarázatot adnia
megbotránkoztató magatartása miatt.

MEGKERESLEK 
ÉS LEJÁTSSZUK!

Hamarosan újabb garázda sze-
méllyel szemben kellett intézkednie
a rend õreinek, amikor június 13-án,
hajnalban a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság járõrei a 37-es fõúton meg-
lehetõsen bizonytalanul haladó Ford-
ra lettek figyelmesek. A vezetõ a fel-
kapcsolt kék lámpa és felszólítás el-
lenére sem volt hajlandó megállni,
majd a város szélén lévõ áruház par-
kolóba hajtott, ahol kissé nehézke-
sen megállította a jármûvet. B. A. sze-
rencsi lakos igazoltatása során ki-
derült, hogy vezetés elõtt alkoholt fo-
gyasztott. A rendõrök tájékoztatták
a férfit, hogy vérvételre kell õt szál-
lítaniuk, mire B. A. ordítozni, szit-
kozódni kezdett, és  megfenyegette
a rendõröket: „Ha ennek vége lesz,
megkereslek és lejátsszuk!”– kö-
 zölte.

A reggel már a Miskolci Rendõr-
kapitányság fogdáján érte B. A-t, akit

garázdaság szabálysértése miatt õri-
zetbe vett a hatóság. B. A. ellen bün-
tetõ feljelentés is készült hivatalos
személy elleni erõszak bûntettének
elkövetése miatt, mivel a vérvétel ide-
jén sem volt hajlandó tudomásul ven-
ni, hogy köteles alávetni magát a
rendõri intézkedésnek, sõt az õt kí-
sérõ rendõrt meg is támadta.

TERMÉSZETVÉDELMI ÕRRE
TÁMADTAK

Azért ütlegelték a természetvédel-
mi õrt, mert korábban bejelentést tett
a rendõrségen a két makkoshotykai
fatolvajjal szemben.

A férfi ismerõsével sétált június 22-
én Makkoshotykán, amikor a test-
vérpár odalépett hozzájuk és bán-
talmazni kezdték õket. Mint kiderült,
a sértett a rendõrségen korábban be-
jelentést tett a testvérek által elkö-
vetett bûncselekményrõl. A Sáros-
pataki Rendõrkapitányság nyomozói
még aznap elõvezették az egyik fi-
vért, akinek már büntetés-végrehaj-
tási intézetbe kellett volna vonulnia,
éppen falopás miatt. A másik férfit
másnap reggel vette bûnügyi õrizet-
be a rendõrség. Mindkettõjükkel
szemben aljas indokból elkövetett
könnyû testi sértés és más bûncse-
lekmények elkövetése miatt indult el-
járás. 

Az idõsebbik testvér már hétszer
állt bíróság elõtt, többek között köz-
feladatot ellátó személy elleni erõ-
 szak, garázdaság, testi sértés és lo-
pás miatt. Vele szemben a rendõr-
ség joggal feltételezte, hogy sza-
badlábon hagyása esetén megfélem -
lítheti és befolyásolhatja a tanúkat,
illetve elrejtõzne, ezért a hatóság
elõterjesztést tett elõzetes letartóz-
tatására, amit a bíróság június 24-én
elrendelt. Így most már mindketten
biztos helyen várhatják ügyük to-
vábbi alakulását. 

ZSILIPDARABOK AZ 
ILLEGÁLIS FÉMTELEPEN  

Húszezer kilogramm fémhulladé-
kot foglaltak le a vám- és pénz-
ügyõrök a napokban egy sajóbábo-
nyi portán. Az illegális fémtelep fel-
számolása során a vámosok a vas-,
réz- és alumínium hulladékok között
egy zsilip felvágott darabjait is meg-
találták. A Vám- és Pénzügyõrség
Északkelet-Magyarországi Regioná-
lis Parancsnoksága tájékoztatása
szerint a kereskedés tulajdonosa el-
len közérdekû üzem megzavarása
miatt is eljárás indulhat, a jogszabály
alapján a bíróság az elkövetõt akár
öt év szabadságvesztéssel is sújt-
hatja.
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BÛNÜGYI HÍREK
Megtalálták a holttestét annak a

23 éves taktaharkányi lánynak, aki-
nek eltûnését április 2-án jelentette
a rendõrségen az édesanyja. 

Somogyi Gabriella április 2-án
hajnali 3 óra 40 perc körüli idõben
a taktaharkányi lakásáról indult dol-
gozni a miskolci munkahelyére, de
már a vonatra sem látták felszállni
és azóta semmilyen életjelet nem
adott magáról. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság szakirányítása mellett köz-
igazgatási hatósági eljárás keretein

belül vizsgálta a 23 éves lány eltû -
nésének körülményeit. A nyomozás
során a rendõrök az elmúlt idõ -
szakban olyan személyi bizonyíté-
kokat kutattak fel, melyek alapján egy
féri került látókörükbe, aki vélhetõen
súlyos, élet elleni bûncselekményt
követett el. A gyanúsított kihallgatá-
sa során beismerõ vallomást tett. A
férfi elmondta, hogy április 2-án a
hajnali órákban, lesben állva várta
Taktaharkány belterületén a fiatal
lányt, akirõl tudta, hogy mikor megy
dolgozni. Elmondása szerint a sér-
tettet csak bántalmazni akarta, de mi-
kor az meglátta õt, felkiáltott. Ekkor
a férfi többször megszúrta a lányt,

majd az elkövetõ hazasietett a la-
kására, ahonnan egy furikkal tért visz-
sza. Belerakta a holttestet, majd a 300
méterre lévõ nádasban helyezte el.
Másnap kétkerekû kézikocsival tért
vissza és az élettelen testet elvitte a
két kilométerre lévõ legelõn található,
használaton kívüli kúthoz, majd be-
ledobta. 

A bûncselekmény elkövetésének
okát a férfi azzal magyarázta, hogy a
lány évekkel ezelõtt visszautasította kö-
zeledését. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnü-
gyi Osztálya a 33 éves F. L. ellen em-
berölés bûntettének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást.

EMBERÖLÉS TAKTAHARKÁNYBAN

Az elmúlt években sajnos több al-
kalommal történt tragédia me-
gyénkben a nyári fürdõzések során.
A legnagyobb veszélynek az ittas
strandolók vannak kitéve, de az át-
gondolatlan merülések is halállal
végzõdhetnek. A statisztika szerint
2007-ben 14-en, 2008-ban 11-en,
2009-ben pedig15-en fulladtak víz-
be. A tragédiák okai között szere-
pel az ittasság, egészségügyi okok,
meggondolatlan fürdõzés, de a hor-
gászás is hordozhat veszélyeket.

A balesetek elkerülése érdekében
fontos tudni, hogy a szabadvizek
mentén a legbiztonságosabb a kije-
lölt helyen való fürdõzés, mivel itt
általában adottak azok a feltételek,
amelyek szükség esetén lehetõvé te-
szik a gyors mentést is. 

Az ismeretlen vízterület számos ve-
szélyforrást hordoz magában: erõs
sodrás, örvénylés, a mederfenék
egyenetlenségei. Váratlan veszély-
helyzetben általában pánik lesz úrrá
a fürdõzõkön, és ekkor nem képe-
sek helyes döntést hozni: megré-
mülnek, kapkodnak, a végtagjaik
megmerevednek és elmerülnek. Ép-

pen ezek miatt, hogy a szabadságok,
a vakáció idõszaka valóban kelle-
mesen legyen, és gondtalanul teljen,
tartsuk be a fürdõzés alapvetõ sza-
bályait!

TILOS FÜRDENI: hajóútban, a ha-
jóutat és hajózási akadályt jelzõ bó-
ják, nagyhajók, úszó munkagépek és
fürdés célját nem szolgáló úszómû -
vek 100 méteres körzetében; víz-
lépcsõk és vízi munkák 300 méte-
res, hidak, vízkivételi mûvek, egyéb
vízi mûtárgyak, komp- és révátkelõ -
helyek 100 méteres körzetében; ki-
kötõk, veszteglõ- és rakodóhelyek, ki-
jelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski),
valamint egyéb motoros vízi sport-
eszköz közlekedésére szolgáló pá-

lyák, hajóállomások területén; egész-
ségre ártalmas vizekben; a kijelölt
fürdõhelyek kivételével a határvi-
zekben és a városok belterületén lévõ
szabad vizekben. 

Hat éven aluli és úszni nem tudó,
tizenkét éven aluli gyermek csak fel-
nõtt kíséretében fürödhet a szabad
vizekben. Gyermeket még a vízpar-
ton sem hagyunk felügyelet nélkül!
Úszni nem tudó gyermekeknek min-
denképpen indokolt a mentõmellény
vagy mentõgallér használata. Ti-
zennégy éven aluli gyermekek felnõtt
felügyelete nélkül ne használjanak ví-
zibiciklit, arról még felügyelet mel-
lett se ugorjanak, vagy csússzanak a
vízbe.

A NYÁRI FÜRDÕZÉS VESZÉLYEI

A Szerencsi Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának
járõrei június 22-én sebességel-
lenõrzést végeztek Tokajban, a Bod-
rogkeresztúri úton, amikor a gyorsan
közeledõ, fekete színû Mercedes
személygépkocsi a megengedett 50
km/h helyett 127 kilométeres se-
bességgel közlekedett, melyrõl tö-
kéletes videofelvétel is készült. A sze-
mélygépkocsi tulajdonosával szem-
ben eljárást kezdeményeztek a rend-
õrök, a kifizetendõ közigazgatási
bírság összege 200 ezer forint.

Az Encsi Rendõrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-
fõkapitányság Forgalomellenõrzõ Al-
osztályának járõrei az elmúlt na-
pokban úgynevezett „láncmérése-
ket” végeztek a 3-as számú fõúton.

A sebességmérõ mûszereket a Szik-
szó és Tornyosnémeti közötti útsza-
kaszra, illetve Forrón és Csobádon te-
lepítették.

A három akciónap idején össze-
sen 73 gyorshajtót sikerült kiszûrni
a forgalomból. Közigazgatási eljárás
kezdeményezésére 30 esetben került
sor, 40 alkalommal pedig összesen
528 ezer forint helyszíni bírságot
szabtak ki a rendõrök. A 73 gyors-
hajtóból 42 fõ külföldi volt, közülük
21 személlyel szemben közigazga-
tási eljárást kezdeményeztek.

A „leggyorsabb” autósok között
volt az a magyar állampolgár, aki 50
km/óra helyett 110 km/óra sebes-
séggel közlekedett lakott területen be-
lül. A lengyel autóst 110 helyett 172
km/órás sebességgel mérték be a
rendõrök. 

Rosszul számította ki a kanyar
ívét az a 78 éves férfi, aki június 17-
én délelõtt a Rákóczi útról akart be-
kanyarodni a Posta utcába. A gaz-
danapi készülõdés vonhatta el a
sofõr figyelmét, aki a járdára hajtva
kidöntötte a forgalomirányító lámpa
oszlopát. A férfi ezután elhajtott a
helyszínrõl. A térfigyelõ kamera rög-

zítette az eseményt és több szemta-
nú is látta az esetet, így a rendõrök
hamar az elkövetõ nyomára buk-
kantak. A férfi már szerelõnél volt,
hogy megjavíttassa kocsijában az
oszloppal történt ütközés során ke-
letkezett hibákat. A sofõrrel szemben
a rendõrség szabálysértési eljárást in-
dított.

KITÖRTE A RENDÕRLÁMPÁT 

GYORSHAJTÓK AZ UTAKON

LÁNGOLT  
A MELLÉKÉPÜLET

Családi ház melléképületé-
ben keletkezett tûz június 12-én
Tállyán, az esti órákban. A ki-
érkezõ Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság egysé-
gei néhány perc alatt megfé-
kezték a lángokat, az állattar-
tásra használt helyiségbõl pedig
kimentették a jószágokat. A tûz   -
 esetben személyi sérülés nem
történt. 

A folyóvizekben különösen nagy körültekintéssel szabad meg-
mártózni.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Polgármesterként azt vállaltam, hogy

minden olyan lehetõséget kihasználok
a város javára, amit a 2007–2013 kö-
zött rendelkezésre álló európai uniós
pénzügyi források biztosítanak. Az ön-
kormányzatoknak ugyanis ez az idõszak
biztosít lehetõséget a településfejlesz-
tésre. A késõbbi idõszakban nagyság-
rendekkel kisebb lesz a pályázható
összeg és már látható, hogy a célok kö-
zött nem a helyhatóságokat preferálják.
Az elmúlt idõszakot tehát arra kellett fel-
használnunk, hogy újabb fejlesztések-
kel megteremtsük a jövõ Szerencsének
infrastrukturális, intézményi alapját és
városképét, ami kedves és komfortos az
itt élõ embereknek, valamint vonzó az
idei érkezõknek, letelepedni vágyóknak.
Ma már látszik, hogy a célkitûzéseket
helyesen határoztuk meg, aminek kö-
szönhetõen a következõ években hat
és félmilliárd forint összegû beruházás
valósulhat meg Szerencsen. A fejlesz-
tések összege az ezt megelõzõ négy év
kétmilliárd forintjával együtt már meg-
haladja a nyolcmilliárd forintot. Úgy
gondolom, hogy ez példa nélküli a te-
lepülés történetében, az önkormányzat
büszkén vállalhatja ezeket az eredmé-
nyeket. Megtanultunk jó pályázatokat
készíteni és azokat megfelelõen me-
nedzselni annak érdekében, hogy az ér-
tékelõk és bírálók is támogatásra mél-
tónak minõsítsék a döntéseknél.

– Mit tekint az elmúlt ciklus legna-
gyobb sikerének, illetve kudarcának?

– A sikerek között elsõ helyen sze-
repel, hogy a város intézményei szín-
vonalasan mûködnek, a különbözõ
korosztályoknak az ellátások és a szol-
gáltatások széles körét biztosítjuk a
bölcsõdésektõl a középiskolásokon át
egészen a gondoskodásra szoruló idõ -
sekig. A nehéz gazdasági környezetben
is megõriztük a mûködõképességüket,
amiben komoly szerepe volt a már em-
lített intézményi átszervezéssel megta-
karított évi több mint százmillió forint-
nak. Ezzel az összeggel még idejében
sikerült csökkenteni a költségvetésünk
mûködési forráshiányát.  Ha ezt nem
léptük volna meg, nagy bajba kerültünk
volna, hiszen a város gazdálkodását a
világválság mellett negatívan érintette
a cukorgyár bezárása, amit súlyos ku-
darcként éltem meg. Ez az üzem tette
várossá Szerencset, sok embernek biz-
tosított megélhetést, alig van olyan csa-
lád a településen, akinek ne lett volna
személyes kötõdése a gyárhoz. A vesz-
teség több okból is fájdalmas: az ön-
kormányzat bevételei között fontos
szerepe volt a cég által befizetett adók-
nak, amibõl az intézmények mûködte-
tését kiegészítettük. Hamisak és minden
alapot nélkülöznek azok az állítások,
hogy polgármesterként meg tudtam
volna akadályozni a gyárbezárást.
Város ve zetõként és országgyûlési kép-
viselõként minden lehetséges eszköz-
zel küzdöttem érte, de az Európai Unió
által a gazdáknak és a tulajdonosnak
felkínált 35,7 milliárd forinttal, valamint
más növénytermesztési kultúrák akko-
ri kiugró jövedelmezõségével nem le-
hetett felvenni a versenyt. Nem vélet-
len, hogy az egykori tizenkét hazai cu-
korgyárból mára egyetlen maradt.
Azokon a településeken, ahol az elmúlt
években megszûnt a termelés, külön-
bözõ pártállású polgármesterek voltak
kormánypárti vagy ellenzéki pozíció-
ban, mégis eredménytelenek maradtak
az erõfeszítéseink. Ne feledjük: amikor
az Európai Unió a kormányokkal nem
tudta végrehajtatni az adott országok-
ra kiszabott cukorkvóta csökkentését, az
alapanyag-beszállítókat keresték meg
kecsegtetõ ajánlattal. Magánemberként
megértem, hogy a termelõk nem tud-
tak ellenállni az esetenként több száz-

millió forintos tiszta nyereséget jelentõ
lehetõségnek, amikor más, akkor jól jö-
vedelmezõ növényt továbbra is ter-
melhettek a felszabaduló területeken.
Azonban az is meggyõzõdésem, hogy
akkoriban a tulajdonos is összekacsin-
tott a gazdákkal, hiszen a számadatok
azt mutatják, hogy neki is elõnyösnek
bizonyult a gyárbezárás. A szerencsi em-
berek kerültek súlyos hátrányba, mert
elvesztették munkahelyüket, jövedel-
müket. Meggyõzõdésem, hogy ezt a ka-
tasztrófát valójában a hazai ipar 1990-
es évek elején megvalósított körülte-
kintõbb privatizációja tudta volna el-
kerülni, ha a beszállítók tulajdonrészt
szereztek volna az élelmiszeripari fel-
dolgozó üzemekben. Amennyiben a
gazdák tulajdonosok is lettek
volna, akkor biztos vagyok
benne, hogy ma is mûködne a
Szerencsi Cukorgyár. Persze,
tisztában vagyok azzal is, hogy
politikai haszonszerzés céljából
egyszerûbb bûnbakot keresni,
engem egyedüli felelõsként
megjelölni a történtekért. Ezt te-
kintve, feltehetõ a kérdés: kinek
állt érdekében a gyár bezárása?
Talán azoknak, akik a pénzügyi
haszon mellett politikai tõkét ko-
vácsolhatnak e szomorú ese-
ménybõl. Ez utóbbiak közé én
biztosan nem tartozom.          

– A városban gyakorlatilag a
rendszerváltás óta nem sikerült
elõre lépni a foglakoztatásban,
a gyárbezárással tovább súlyosbodott a
helyzet. Sok az eladó lakás a települé-
sen, a fiatalok közül kevesen találják
meg helyben a számításukat. 

– A rendszerváltás utáni években a
hazai gazdaságban jelentõs visszaesés
történt, sok dolgozó került utcára, nagy-
vállalatok szûntek meg, magasra szö-
kött a munkanélküliség. Szerencsen
korábban több nagyüzem biztosított
megélhetést a helyben és a környéken
élõknek. Az 1990-es években a cso-
koládé- és cukorgyárak külföldi tulaj-
donba kerültek, a Diósgyõri Gépgyár
helyi üzemegysége és a termelõszö-
vetkezet vegetált, a fémipari és bútor -
ipari szövetkezetek megszûntek.
Ezeknek a gazdasági folyamatoknak az
ország keleti térségben lévõ települé-
sek – Szerenccsel együtt – a szenvedõi.
Miközben Nyugat-Magyarországra nagy
számban települtek be és létesítettek
üzemeket multinacionális vállalatok,
ezek a vállalkozások messze elkerülték
a hátrányos helyzetû vidékünket.
Szerencsen gyakorlatilag 1923 óta nem
valósult meg nagyobb ipari beruházás.
Az elmúlt nyolc évben mi igyekeztünk
olyan infrastrukturális és gazdasági kör-
nyezetet teremteni, ami segíti a hely-
ben mûködõ vállalkozásokat és vonzó
lehet azoknak a befektetõknek, akik új
munkahelyeket teremtenének a tele-
pülésen. Ezt a cél szolgálta az ipari park
kialakítása és fejlesztése, hiszen ko-
rábban nem volt itt szilárd burkolatú út,
ivóvíz- és szennyvízhálózat, vezetékes
földgáz. Azóta már betelepedett a te-
rületre egy kõvágó üzem, ami jelenleg
is mûködik. Tudom, hogy a nagyobb
áruházak megnyitása megosztja a helyi
közvéleményt, azonban segély helyett
munkát biztosítanak még akkor is, ha
berzenkedünk a foglalkoztatási és bé-
rezési gyakorlatuk miatt. Megjegyzem:
ha nem azon a területen épülnek fel a
létesítmények, amelyet hosszas jogi
procedúra után sikerült visszaszerez-
nünk és piaci áron értékesítenünk,
akkor pár kilométerrel arrébb vásárol-
nak telket, és ott fizetik be helyi adói-
kat.

Szerény lehetõségeinkkel segítjük a
helyi kisvállalkozásokat, hiszen nekik
bruttó 2,5 millió forintos árbevételig nem

kell iparûzési adót fizetniük. Azokban
a városi övezetekben, ahol nagyobb, jól
prosperáló cégek mûködnek, emeltük
az építményadót azért, hogy ezt a ne-
hezebb körülmények között gazdálko-
dóknak mérsékelhessük. A Szerencs
Kártya bevezetése a helyi kereskedõk
és szolgáltatók támogatását szolgálja a
fogyasztás révén a belsõ kereslet nö-
velésével. Ebben az évben közel tíz-
millió forintot juttatunk vissza pályá-
zati úton tizenegy, kisebb szerencsi vál-
lalkozásnak munkahelyek teremtésére
és megõrzésére, ingatlanjaik homlok-
zatának a felújítására. Tettük ezt akkor,
amikor az önkormányzatnak is minden
fillérre szüksége van a nehezebb gaz-
dálkodási körülmények között. Tájé koz -

tatókat szerveztünk a Vállalkozói Klub
Egyesület közremûködésével pályáza-
ti lehetõségekrõl és az érdeklõdõket se-
gítettük a dokumentációk megírásá-
ban, összeállításában. Talán ez a mun-
kánk is hozzájárult ahhoz, hogy sike-
resen szerepeltek a szerencsi vállalko-
zások a különbözõ pályázatokon.
Fontosnak tartom azonban az ipar fej-
lesztését munkahelyek teremtése érde-
kében. Biztosan emlékeznek még az ol-
vasók a szélerõmû-lapátokat, illetve
szalagparkettákat készítõ üzemek ér-
deklõdésére településünk iránt, amely
információkat természetesen örömmel
osztottam meg városunk lakóival. Ezek
a kezdeményezések azonban az utol-
só pillanatokban valami miatt mindig
meghiúsultak. Legutóbb a szalmatüze-
lésû erõmû kálváriája mutatja, hogy
mivel kell szembenéznie annak, aki je-
lentõsebb ipari beruházást szeretne
megvalósítani vidékünkön. Hiába ren-
delkezik évek óta jogerõs építési enge-
déllyel a beruházó, hiába mondta ki a
Legfelsõbb Bíróság, hogy minden rend-
ben van a létesítmény engedélyezteté-
sével kapcsolatban, egyéni politikai ér-
dekek azonban mást diktálnak.
Nyilvánvaló, hogy egyszerûbb meg-
akadályozni, mint megvalósítani egy be-
ruházást. Ennek nagyon rossz üzenete
van azok számára, akik itt szeretnék be-
fektetni a pénzüket. Persze azzal is tisz-
tában vagyok, hogy ezek az akciók al-
kalmasak arra is, hogy ellenfeleim el-
mondhassák: Szerencs ugyan épült-szé-
pült, de a polgármester a munkahelyek
teremtésében nem tudott elérni sikere-
ket. Már látható, hogy hasonló sorsot
szánnának a Szerencs és Prügy közé ter-
vezett fémmegmunkáló üzemnek is,
amelynek folyamatban van az enge-
délyezése és százhúsz embernek biz-
tosítana kenyérkereseti lehe tõséget.

– Ezzel függ össze az õszi helyi nép-
szavazás ügye? 

– Világosak a mindent ellenzõk tö-
rekvései és érzékelhetõk ennek a hatá-
sa a város jövõje szempontjából. Ezért
mondtam azt, hogy eddig és ne tovább!
Ezért támogatom a civil kezdeménye-
zést, miszerint a szerencsi emberek
mondjanak véleményt arról, hogy mi-
lyen irányban képzelik el a település

 fejlõ dését. Remélem, hogy az önkor-
mányzati választásokkal egy idõben
szavazhatunk majd arról, hogy mit tar-
tunk mi itt, a városban fontosabbnak: az
ipari hagyományokon alapuló munka-
helyteremtést, vagy a világörökség  védõ -
zónájához tartozást. Meggyõzõdésem,
hogy az elõbbi nélkül nem tudjuk hely-
ben tartani a fiataljainkat, mert hiába ké-
nyelmes az élet Szerencsen, ha megél-
hetés hiányában elköltözni kényszerül-
nek. Ha lesz hol dolgozni, akkor nem
állnak üresen otthonok, hanem új la-
kások épülnek, amire volt már példa az
elmúlt idõszakban a város életében. Azt
sem gondolom, hogy Szerencsen az ide-
genforgalom, a turizmus, a manufaktu-
rális kézmûves üzemek jelentik a jövõt.

A népszavazás eredményét
nem lehet majd figyelmen kívül
hagyni a döntéshozóknak, mert
az embereknek joguk van véle-
ményt formálniuk a saját jövõ -
jükrõl. A tokaji világörökség ko-
moly érték, de a kezelési tervben
nem lehet ugyanazokat a sza-
bályokat érvényesíteni a magte-
rületre, mint a peremrészeken
lévõ településekre. A fejlesztési
lehetõségek differenciálására
volna szükség, hogy a környe-
zethez illeszkedõ ipar ugyan-
olyan esélyt kapjon, mint a szõlé-
szet-borászat, vagy az idegen-
forgalom. A polgármester véle-
ményére lehet legyinteni, de a
város lakóinak az akaratát tisz-

teletben kell tartani. Ez a tétje a helyi
népszavazásnak. 

–  Jelentõs összegû pályázatokat
nyert el a város. Mennyire szolgálják
ezek a projektek a település fejlõdését?

– Hosszú és gondos elõkészítõ munka
elõzte meg a pályázatok megszületé-
sét. A pozitív elbírálás után azt is ki
merem jelenteni, hogy jól átgondolt fej-
lesztési tervek születtek. A sorrenden ter-
mészetesen szívesen változtattunk
volna, de alkalmazkodnunk kellett a ki-
írások megjelenéséhez. Minden olyan
lehetõséggel éltünk, ami hasznosnak
ígérkezett a település szempontjából.
Nagyon fontos az oktatási-nevelési in-
tézmények fejlesztése, ezért örülök,
hogy mindhárom óvodaépület teljes
felújítása megtörténhet. Ugyancsak
nagy a jelentõsége az orvosi ügyelet
korszerûsítésének, a rendelõintézet
fejlesztésének, mert ezek a létesítmé-
nyek helyben szolgálják az emberek
egészségének megõrzését, a gyógyu-
lásukat magasabb színvonalú, bõvülõ
ellátással. Lelki és idegenforgalmi je-
lentõsége is van annak, hogy temp-
lomaink szépek legyenek. Ezért tör-
ténik meg a belvárosi római katoli-
kus templom belsõ rekonstrukciója és
a református templom teljes körû fel-
újítása és környezetének a rendezé-
se. Kijavítjuk a Rákóczi-vár tetõszer-
kezetét, zárt csarnokban vásárolha-
tunk majd a piacon. Megújul a Bajcsy-
Zsilinszky utca, az Erzsébet tér és a
37-es számú fõút átkelési szakasza.
Az elmúlt idõszak esôs idõjárása be-
bizonyította azon törekvésünk he-
lyességét, hogy 450 millió forintot for-
dítsunk a település csapadékvíz-el-
vezetõ rendszerének a fejlesztésére.
Rendbe kell tenni a város útjait, jár-
dáit. Az önkormányzat eddig is arra
törekedett, hogy a helyi beruházá-
soknál minél nagyobb számban jus-
sanak munkához szerencsi vállalko-
zások, ami napjainkban is érvénye-
sül. Ezzel is hozzá tudunk járulni
munkahelyek megõrzéséhez, a gaz-
daság élénkítéséhez.

–   A fejlesztésekhez viszont bizto-
sítani kell az önerõt, és vannak, akik
úgy vélekednek, hogy nem túl rózsás
az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Hogyan értékeli három év elteltével:
szükség volt-e a kötvény kibocsátására?

– Amennyiben az önkormányzat
nem tenne mást, mint hogy felhasználja
az állami támogatást, beszedi a helyi
adókat és alapszinten mûködteti a kö-
telezõen fenntartandó intézményeket,
akkor nem volnának pénzügyi nehéz-
ségek. De ehhez a munkához talán ön-
kormányzatra és polgármesterre sem
volna szükség. Ezzel szemben, én
nem ilyen feladatra szegõdtem! Sokkal
inkább arra, hogy minden lehetõséget
kihasználva, fejleszteni fogom Sze -
rencset, hogy javuljanak a lakosság élet-
körülményei, erõsödjön a település
gazdasága. Ezért történnek a fejlesz-
tések, amelyekhez természetesen az
önerõt biztosítani kell. Ennek a mér-
téke 10 és 20 százalék között alakul,
aminek a felére eddig szintén sikere-
sen pályáztunk és remélem, hogy ez
a lehetõség a jövõben is megmarad.
Nem mondom, hogy idõnként nin-
csenek fizetési problémáink, vagy nem
sorakoznak teljesítésre várva a szám-
lák. A kényelmetlenségeket azonban
a jövõ érdekében vállalni kell.
Amennyiben a fejlesztéseknek is kö-
szönhetõen beindul a helyi gazdaság
növekedése, munkahelyek létesülnek,
akkor a város ezeket a terheket jól tudja
kezelni. Vannak az önkormányzatnak
értékesíthetõ területei, például a 37-es
számú fõút mentén a Vörösmarty-
Délen, ami több százmillió forint érté-
ket képvisel. A szennyvízhálózat bér-
letéért kétszázmillió forintos összegre
számíthatunk a település kasszájába.
Amennyiben az intézményeket kellõ ha-
tékonysággal mûködtetjük, akkor az ön-
kormányzat anyagi terhei kezelhetõk
lesznek. Ígérem, hogy a kötvényeket is
vissza fogjuk fizetni, ha ehhez a lakos-
ságtól felhatalmazást kapok. Ha kör-
benézünk a hasonló nagyságú hazai te-
lepülések között, azt láthatjuk, hogy
sokan választották a miáltalunk járt utat.
Szerencs azonban ezen a területen is
mértéktartónak bizonyult és csak annyi
kötvényt bocsátott ki, aminek a terhei
még kezelhetõk. Amikor a város gaz-
dálkodása szóba kerül, néhányan el-
adósodással vádolják a képviselõ-tes-
tületet. Ez persze részben igaz, hiszen
a település hitelállománya valóban nö-
vekedett, de azt már nem teszik hozzá,
hogy eközben mennyivel emelkedett az
önkormányzatnak, azaz Szerencs la-
kosságának a vagyona. Járható út le-
hetne, hogy ne legyen adósságunk, de
akkor semmi nem épülne, vegetálna
Szerencs, ami igazán nem jelentené a
jövõt sem az itt élõknek, sem a befek-
tetõknek. Én nem szeretném ezt az utat
járni és ebben nem is kívánok felelõs-
séget vállalni. A körülményekhez tör-
ténõ folyamatos alkalmazkodás, a ta-
karékosság azonban elengedhetetlen
követelmény. Javítani kell az intézmé-
nyeink mûködésének a hatékonyságát,
az elmúlt évek tapasztalatainak a bir-
tokában a szükséges korrekciókat el kell
végezni. Csupán példaként említem,
hogy helyes elgondolás volt, hogy az
intézményekben dolgozó technikai
személyzetet a városüzemeltetõ társa-
ság keretében közös irányítás alá von-
juk, mert így a rendelkezésre álló
humán erõforrások optimálisabban
használhatók. Az elmúlt idõszak ta-
pasztalata azonban azt mutatja, hogy
az igazgatók az adott intézményekben
jobban oda tudnak figyelni azoknak a
munkájára, akiknek a feladata az iskolák
és az óvodák tisztán tartása. Felül -
vizsgálatot végeztettünk a helyi közét-
keztetésnél, amit nem kívánunk bérbe
adni, azonban nem állunk messze
attól, hogy például ebédnél kétféle me-
nübõl választhassanak a gyerekek.

(Folytatás a 10. oldalon.)

NÉGY ÉV A MÉRLEGEN
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(Folytatás a 9. oldalról.)
– Az elmúlt négy év tapasztalata alap-

ján összeegyeztethetõnek tartja-e az or-
szággyûlési képviselõséget és a pol-
gármesterséget?

–  Az a szerencse ért 2006-ban, hogy
megyei listáról bekerültem a parla-
mentbe. Ennek pozitív és kedvezõtlen
tapasztalatai egyaránt voltak. Az elõb -
biek közé tartozik, hogy megtanultam
lobbizni a településemért, elsajátítottam
a pályázatok hatékony menedzselését,
ami Szerencs javát szolgálta. Ugyan -
akkor az eltelt idõszakban nyilvánva-
lóvá vált számomra, hogy országgyûlési
képviselõnek és a város polgármeste-
rének lenni egyaránt teljes embert igé-
nyel. Itt nincs nagy irányító apparátus,
a település vezetõjének helyben napi
feladatai vannak, jelen kell lennie min-
den fontos tárgyalásnál, megbeszélés-
nél. És az emberek is jogosan várják el,
hogy rendezvényeken, vagy éppen a pi-
acon, a boltban találkozhassanak a pol-
gármesterrel. Éppen ezért, amikor fel-
merült a két megbízatás összeférhetet-
lensége, én egyetértettem azzal, hogy
ez a helyes gondolkodás. Már akkor is
kifejtettem, hogy amennyiben válasz-
tanom kell, akkor a polgármesterség
mellett teszem le a voksomat.           

–  Az elmúlt idõszakban a képviselõ-
testületi ülésen is többször megfogal-
mazódott, hogy a helyi csokoládé-
gyártás hozhatja vissza a régi hírnevét
Szerencsnek.

– Két nagy, visszatérõ vágyálom van
jelen idõrõl idõre a település közéleté-
ben. Ezek közül az egyik az, hogy
Szerencs fürdõváros legyen. Amikor
2002-ben elõször elnyertem a polgár-
mesteri tisztséget, kutatást rendeltem
meg a Miskolci Egyetem és a Nyíregy -
házi Fõiskola tudós szakembereitõl arra
vonatkozóan: van-e realitása annak,
hogy a város környékén nagyobb meny-
nyiségû gyógyvízre bukkanhatunk, amit
hasznosítunk. Sajnos, a kutatások akkor

nem jártak kedvezõ eredménnyel, de
lehet, hogy mást hoz majd a jövõ.

Az elmúlt évtizedekben a cukorgyár
mellett a település egyik meghatározó
üzeme volt a csokoládégyár, amelynek
a termékei messze földre vitték a város
jó hírét. A Nestlé az utóbbi idõszakban
az európai italpor-gyártás központjává
tette az üzemet, miközben egy helyi vál-
lalkozónak sikerült átmentenie az édes-
séggyártás hagyományait és a terme-
léshez szükséges berendezéseket. Tehát
õ vállalkozóként õrzi a hagyományo-
kat és munkát biztosít az embereknek,
amit nagyon fontosnak tartok.
Polgármesterként azonban nem tehe-
tek különbséget a szerencsi cégek kö-
zött, amelyek számára azonos lehe -
tõségeket kell biztosítani, nem lehet ki-
vétel az adózásban, a pályázatoknál.
Senkinek nem szabad elõnyhöz jutnia
mások kárára. Az elmúlt években igye-
keztünk a döntéseinknél ezt az elvet ér-
vényre juttatni. Azzal, hogy az önkor-
mányzat jelentõs mértékben hozzájá-
rul például a csokoládéfesztivál meg-
rendezéséhez, jelezzük, hogy támo-
gatjuk a szerencsi édesipari hagyomá-
nyok folytatását.

– Az idén õsszel Szerencsen elsõ al-
kalommal voksolnak majd kislistás
rendszerben az önkormányzati képvi-
selõkre a választók. Ugyanakkor a tes-
tület létszáma a jelenlegi tizenhétrõl ki-
lencre csökken. 

–  Az európai, illetve hazai tenden-
ciákhoz hasonlóan Szerencsen is fo-
lyamatosan csökken a lakosság lélek-
száma. A statisztikai adatok szerint
évente körülbelül ugyanannyian köl-
töznek be a városba, mint ahányan el-
mennek innen, de a születések száma
visszaesett, miközben a halálozás aránya
növekszik. Az utóbbi idõszakban a né-
pesség tízezer alá csökkent, ami az ön-
kormányzati választások rendjében is
változást hoz. Megszûnnek az egyéni
körzetek, egyetlen, várhatóan hosszú lis-

tán szerepelnek majd a képviselõjelöl-
tek nevei. A parlament pedig a közel-
múltban döntött a testületi tagok szá-
mának a csökkentésérõl, ami alapján a
szerencsi önkormányzat a jelenlegi ti-
zenhét helyett a jövõben összesen ki-
lenc fõbõl áll majd. A szerencsi emberek
mindig mértéktartóak és igényesek vol-
tak. A jelöltek közül bölcsességgel fog-
ják kiválasztani azokat a képviselõket
és a polgármestert, akik eddigi mun-
kájukkal kiérdemelték a bizalmukat.
Azokra az emberekre fognak szavazni,
akik ígérgetések helyett valós teljesít-
ményt nyújtottak és nem ártottak a vá-
rosnak, hanem Szerencs javát szolgál-
ták. Tehát bízom abban, hogy azoknak
a jelölteknek a nevei mellé kerülnek
majd az ikszek, akik garanciát jelente-
nek a település további fejlesztésére.

– Mi lesz a legnagyobb kihívás az
õsszel megalakuló új képviselõ-testület
számára?

– Azt gondolom, hogy az új önkor-
mányzatnak is ki kell szolgálnia a város
lakosságát. Az erõket nem egymás bán-
tására, hanem összefogással a további
lehetõségek kihasználására kell majd for-
dítani. Az elnyert pályázatoknak idén
csak a töredéke fog megvalósulni, az el-
következõ esztendõk az építkezések id-
õszakát jelentik majd a településen.
Remélem, hogy a most eredménnyel ke-
csegtetõ, foglalkoztatást bõvítõ beruhá-
zások megvalósulnak és ezzel munka-
helyteremtés is történhet Szerencsen. Az
elmúlt nyolc évben történtekért válla-
lom a felelõsséget és kellõ erõt érzek ma-
gamban ahhoz, hogy tovább dolgozzam
azért, hogy a megkezdett és elõkészí-
tett beruházásokat megvalósítsuk, a köt-
vényeket visszafizessük, a nehézségek
ellenére is munkahelyeket teremtsünk
és ezáltal egy igazi, európai kisváros-
ban élhessünk, ahol jól érzik magukat
az emberek, akik büszkék lakóhelyük-
re, Szerencsre.                   Á. A.–S. L.

A Csókakõtõl Dorogig terjedõ,
116 kilométeres túraszakasz a 10-
es és 11-es számú túrákat öleli fel.
Csókakõ vára és az országban több
ilyen építmény helyreállítás alatt
áll. Ezekrõl csak a napi hírekben le-
het naprakész állapotot találni. Jó vi-
szont, hogy egyre szaporodnak a ki-
rándulókat csalogató látványossá-
gok, és nem kizárólag a bakancsos
turisták számára. Sok szép és érde-
kes látnivaló van hazánkban.

Gánt települést a korábbi útvonal
elkerüli, de a frissebb túrafüzetekben
már áthalad rajta. Az egykori alu-
míniumérc – más néven bauxit – bá-
nyászatáról híres falu mellett Bau-
xitbányászati Múzeumot nyitottak
meg. Az 1950-es évek elsõ felében
itt évi 600 000 tonna bauxitot bá-
nyásztak ki, ami késõbb megszûnt.
A bányamûvelés folytatása idején Bo-
dajk és Gánt között keskeny nyom-
távú vasútvonal volt, amin a kiter-
melt bauxit mellett személyvago-
nokban turistákat is szállítottak. Gánt
után jelentõsebb település Szárliget.
Itt keresztezi a túraút a Székesfehér-
vár – Tatabánya közötti vasutat. Ér-
dekes módon mindig úgy jött ki a lé-
pés, hogy itt nem szakítottuk meg tú-
ránkat és nem is kezdtünk gyalogolni.
Ennek közelében viszont „át kell búj-
ni” az M1-es autópálya alatt. Tovább
túrázva sem lehet nagyobb telepü-
lést találni. Van viszont egy emlé-
kezetes hely, ami akkoriban úttörõ -
tábor volt. Ide annak ellenére be kel-
lett mennünk, hogy nem halad át raj-
ta a kék jelzés. Ennek pedig az volt
az oka, hogy a tábor közelében lévõ
fára akasztott bélyegzõt ellopták,
pecsételni márpedig kell. Némi ér-
deklõdés után találtunk egy gond-
nokot, akivel vitánk támadt. Pilis-
maróti bélyegzõt kértünk. Erre azt a
választ kaptuk, hogy akkor mi el va-
gyunk tévedve. Megmutattuk füze-
tünket, melyben igazolta, hogy ott jár-
tunk, de határozottan állította, hogy
Pusztamaróton vagyunk. Amikor a

következõ túrafüzetet megvettem,
rájöttem, hogy neki van igaza. Az
elõzõben sajtóhiba történt. Sértõ -
döttségét tájékozatlanságunk okoz-
ta, mert nem tudtunk a hely törté-
nelmi múltjáról. A mohácsi csata el-
vesztése után a menekülõ magyar ha-
dak sánccal erõsített szekérvárat épí-
tettek, és ebbõl kiindulva okoztak a
törököknek érzékeny veszteségeket.
Végül egy 16 000 fõs török sereg
ágyúkkal felszerelve szétverte a tá-
bort. Itt ekkor 25 ezer fõt mészá-
roltak le a törökök.

Pusztamarótot egy másik kis hely
követte. Ez Péliföldszentkereszt. A
szebb napokat is látott település kezd
úja magához térni. Volt itt a temp-
lomos lovagok kolostora, a nazaré-
nus szerzetesek lakhelye, a szalézi
rend kegyhelye, de mûködött itt vá-
jártanuló iskola is. 1989-ben, amikor
elõször jártam errefelé, itt esteledett
ránk. Szálláshely-keresésünk nem
járt eredménnyel, így nagymagvas
csalánerdõben, egy vadgesztenyefa
alatt húztuk meg magunkat. Miután
elaludtunk, telihold emelkedett az ég-
bolt peremére. Nagyon világos lett és
valószínû, ettõl álmodtam azt, hogy
valaki világít a szemembe, mert fel-
ébredtem rá. Az eredetileg Mogyo-
rós nevet viselõ falu a közelében nyi-
tott barnaszénbányájáról Mogyorós-
bánya lett. A bezárás közeli években
tanbányaként mûködött vájártanulók
számára. A községben született az
1858 és1925 között élt szobrász -
mûvész, Bezerédi Gyula, akinek al-
kotásai Budapesten, Prágában és
Bécsben egyaránt megtalálhatók.

Mogyorósbányától olyan helyek
következtek, ahonnan szép kilátás
nyílik a Duna völgyére és a Getérõl
látszik az esztergomi bazilika is,
persze, ha a fák azóta nem nõttek na-
gyon nagyra. A Gete nevét soha nem
hallottam földrajzórán, ottjártunk al-
kalmával a meredek hegyoldal tett
róla, hogy ne feledjük el.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

Kéktúra XL.

VÉRTES – GERECSE – GETE

Az ifjú szerencsi kiválóságokat
bemutató sorozatunkban ezúttal a
helyi általános iskola Bolyai épüle-
tébe járó Kiss Viktóriával (fotónkon)
ismerkedhetnek meg az olvasók.

A sportban és tanulásban egyaránt
jeleskedõ lány szeptembertõl már a
tanintézet legidõsebb diákjainak so-
rában kezdi meg a nyolcadik évfo-
lyamot. A sportban az úszás és a fu-
tás a nagy kedvenc, de a tanulmá-
nyaiban a matematika és kémia te-
rén is jeleskedik. 

– Hogyan kezdtél sportolni? 
– Ötödik éve úszom, nagyon sze-

retem. Igaz, hogy elég monoton
sport, de ha van jó közösség, akkor
nagyon élvezetes is lehet. Az elmúlt
két évben négy megyei bajnoki cí-
met szereztem, 100 méteres hát- és
gyorsúszásban, és van egy országos
negyedik helyezésem is.

Az úszás mellett hetente két al-
kalommal járok Miskolcra, atlétika-
edzésre a diósgyõri stadionba. En-
nek elõzménye, hogy korábban egy
mezei futóversenyen vettem részt,
ahol nagyon jó helyezést értem el,
majd apa azt mondta, érdemes len-
ne ezt komolyabban is mûvelni, jár-
jak edzésekre. Így kerültem a di-
ósgyõri stadionba, és a futásban is
több megyei elsô címet sikerült sze-
reznem. Fõleg 800 és 1500 méte-
ren érek el jó eredményeket. Ott is
remek közösségbe kerültem. Sze-
retek futni, itthon is sokat edzek.
Igaz, a pályán ez is kissé monoton
sport, de ha kimegyünk a hegyek-

be, az már sokkal élvezetesebb. Sze-
retem a terepfutást, fõleg a termé-
szet miatt.

– Mesélj a tanulásról!
– Kitûnõ tanuló vagyok, de a ké-

miát és a biológiát szeretem a leg-
jobban. Nekem nagyon könnyû ez
a két tárgy és matematikából sin-
csenek gondjaim. A Curie Kémia-
versenyen megyei elsõ lettem, és
van egy országos nyolcadik helye-
zésem is. A Varga Tamás Matema-
tikaversenyen megyei harmadik let-
tem, biológiából még nem voltam
ilyen jellegû megmérettetéseken. Itt
ragadnám meg az alkalmat, hogy
megköszönjem Durbászné Pau-
leczki Márta tanárnõ munkáját,
hogy megszerettette velem az is-
kolát, a Bolyait. Õ volt az alsós ta-
nárom, õ kedveltette meg velem az
iskolát.

– Gondolkodtál már, hogy hol sze-
retnél továbbtanulni?

– A Hermann Ottó Gimnázium bi-
ológia tagozatára fogok jelentkezni.

Ez azért fontos számomra, mert az
érettségi után orvosi egyetemre sze-
retnék menni. 

– Mivel foglalkozol szívesen a
szabadidõdben?

– Járok kerékpározni, és már hét
éve zongorázom is. Szeretek tévét
nézni, számítógépezni és haverok-
kal találkozni az iskola után. Sok úszó
és futó barátom van, akikkel hétvé-
gén összejárunk. Gyakran indulunk
kerékpározni Ondra, meg a kör-
nyékre. Ezek mellett még kedvelem
a kézmûveskedést: hímzés, neme-
zelés, gyöngyfûzés. Ezek töltik ki a
szabadidõmet.

M. Z.

NÉGY ÉV A MÉRLEGEN

JÖTTEM, ÚSZTAM, GYÕZTEM

Néhány nappal a civil szervezet
megalakulása után a hegyaljai gaz-
danapokon a helyi árvízkárosultak ja-
vára rendezett gyûjtést a Szerencsi Lo-
kálpatrióta Egyesület. A június 18-ától
20-áig tartó háromnapos rendezvé-
nyen szépen gyûltek a forintok a Rá-
kóczi úton felállított sátornál kihe-
lyezett, lezárt mûanyag urnában, a
jelentõsebb összeget felajánlók pó-
lót kaptak ajándékba. A gyûjtõdobozt
június 22-én a város jegyzõjének je-
lenlétében bontották fel. A pénz ösz-
szeszámolásakor kiderült, hogy a jó-
tékonysági akcióban összesen
115 575 forint és hat euró került az
urnába, amibõl a szerencsi és ondi
árvízkárosultaknak nyújt segítséget a
Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület. Az urnában több mint száztizenötezer forint pénzadomány volt.

ADOMÁNYGYÛJTÕ LOKÁLPATRIÓTÁK 
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Legyesbénye távolmaradásával Be-
kecs, Mezõzombor és Szerencs kép-
viselõ-testületei tartottak együttes
ülést június 17-én a Rákóczi-várban.
Az immár hagyományos eseményen
Szerencs és környéke tûzvédelmi
helyzetérõl és a polgári védelmi
iroda mûködésérõl tájékozódtak a
három település önkormányzatainak
tagjai.

Dócs Róbert helyi tûzoltópa-
rancsnok arra hívta fel a figyelmet,
hogy míg tavaly a természetben ke-
letkezett tüzek, addig idén a vihar-

károk, valamint az ár- és belvizek
miatt vonulnak a szolgálatos egysé-
gek. A beavatkozásokban egyre na-
gyobb szerepet játszanak a termé-
szeti katasztrófák, amelyekre a  jövõ -
ben is számítani kell. A tûzoltópa-
rancsnok megemlítette, hogy a 37-
es fõúton az aszfalt rossz állapota,
a kátyúk miatt gyakoribbak a bal-
esetek. 

Sárándi István, a Szerencsi Polgá-
ri Védelmi Iroda vezetõje kiemelte,
hogy a Szerencs-patak gátmagasítá-

sa és mederkotrása segítséget jelen-
tene a nagyobb árhullámok leveze-
tésében. A napirend tárgyalása so-
rán véleményként fogalmazódott
meg, hogy a tûzoltók az árvíz ide-
jén a védekezésben emberfeletti
munkát végeztek, nélkülük sokkal na-
gyobb lett volna a veszélyhelyzet.
Szabó Péter, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mentésszervezési osz-
tályvezetõje elismeréssel szólt a sze-
rencsi tûzoltóságról, amelyik a leg-
jobbak közé tartozik a megyében. Az
osztályvezetõ megjegyezte, hogy a

helyi polgárvédelmi irodavezetõ Sze-
rencs mellett Miskolcon is ellátja a
feladatokat.

A vitában szóba került, hogy ár-
víz levonulása után Ondon nem
megfelelõen történt a fertõtlenítés, a
szúnyogirtást sem végezték el ala-
posan. A helyi védelmi bizottság leg-
utóbbi ülésén többek között meg-
fogalmazódott, hogy a térség tele-
püléseinek az elmúlt idõszak véde-
kezési tapasztalatait levonva közös
feladattervet kell készíteniük az eset-

leges további károk minimalizálá-
sára. 

A tanácskozáson jelenlévõ önkor-
mányzatokat Hajdú Zsuzsanna mun-
kaszervezet-vezetõ tájékoztatta a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elsõ féléves munkájáról, majd
a polgármesterek szóltak a települé-
seiket érintõ aktuális feladatokról.
Biró Ferenc ismertette, hogy Mezõ -
zomboron az elmúlt idõszakban
megújult a ravatalozó és a temetõben
urnafalat építettek. Három út asz-
faltburkolatot kapott, két intéz-
ménynek folyamatban van az aka-

dálymentesítése. Ugyancsak
pályázati támogatással az elö-
regedett kiserdõ helyén falu-
központot alakítanak ki ke-
gyeleti hellyel és szabadidõ -
központtal. Az óvoda felújítá-
sára 30 millió forintot fordíta-
nának. Béki József ismerteté-
se alapján Bekecsen közel fél-
milliárd forint felhasználásával
kiépül a teljes belvízi csapa-
dékvíz-elvezetõ hálózat. Ezzel
párhuzamosan felújítják a ke-
rékpárutat és szeptemberben
több utcát is leaszfaltoznak. 

Rónavölgyi Endréné arról
szólt, hogy Szerencsen közel
hatmilliárd forint értékû fej-

lesztés valósulhat meg pályázati tá-
mogatással. A beruházások között
szerepel a belváros átépítése, az it-
teni mûemléki épületek felújítása, a
rendelõintézet és az óvodák kor-
szerûsítése. Megújul a Bajcsy-Zsi-
linszky utca és a 37-es számú fõút
települést átszelõ szakasza, és a csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer gyûjtõár-
kainak a rendbetételére is jelentõs eu-
rópai uniós pénzügyi forrást hasz-
nálhat fel a szerencsi önkormányzat.   

Á. A.

A mûvészetek összehozzák a nem-
zeteket mindenütt a világban, s ez-
által megszüntetik, vagy csökkentik
az elõítéleteket. Ennek szép példá-
ját látta az, aki június 14-én részt
vett a taktaharkányi Apáczai Csere
János Általános Iskola tanévzáró
néptáncgáláján.

Az eseményen külföldi vendégként
felléptek a szomszédos Ukrajna lem-
bergi mûvészeti iskola néptánccso-
portjának tanulói. A 8–12 éves, rend-
kívül ügyes, fegyelmezett fiatalok a
taktaharkányi iskolába varázsolták
azokat a jellegzetes ukrán néptán-
cokat, amelyeket inkább csak a te-
levízióból ismerünk. Vidám hangu-
latot árasztó jelmezeik, könnyed
mozgásuk, lendületes táncaik elva-
rázsolták a nézõket. 

Színvonalasan és igényesen adták
elõ a taktaharkányi iskola kis-, kö-
zépsõ- és a Csuri nagycsoportos tán-
cosai is a bodrogközi, szatmári las-
sú és friss csárdást, a kanász- és bo-
tostáncokat. A két nemzet gyerme-
kei örömmel, elragadtatással figyel-
ték egymást. A lembergi mûvészeti

iskola igazgatónõje ismertette, hogy
a táncok betanítása során a két nép
történelmi hagyományaira építenek,
és egyes magyar néptáncot õk is el-
sajátíttatnak az ukrán gyerekekkel.
– Van közös Lemberg (Lviv) és Ma-
gyarország történelme között – hang-
súlyozta megnyitójában Varga Lász-
ló polgármester, hiszen ez a ma 830
ezer lakosú nagyváros – melyre a
nemzetiségi és vallási sokszínûség a
jellemzõ – közel 150 évig az Oszt-
rák–Magyar Monarchia része volt. Ez
alkalomból a polgármester az errõl
a korról íródott könyvet ajándékozott
a vendégiskola igazgatójának, aki
már a vacsora alatt megmutatta a di-
ákoknak a vaskos, díszkötésû kiad-
ványt.

Mintha régi ismerõsök búcsúztak
volna, olyan szeretet, öröm áradt a
vendégek és a vendéglátók arcáról,
amikor az esti órákban elköszöntek
egymástól. Az érdeklõdés felkeltését
a szomszédos ország iránt, egymás
jobb megismerését mindenképpen
szolgálta ez a néptáncgála Takta-
harkányban. Gratulálunk hozzá!

Hajdú Józsefné

A Szerencsi Székhelyû Helyi Vé-
delmi Bizottság tartott kibõvített
ülést június 16-án a polgármesteri
hivatalban, ahová meghívást ka-
pott Koncz Ferenc és Ficsor Ádám,
hogy a térség országgyûlési képvi-
selõi is tájékozódjanak a kialakult
helyzetrõl.

Rónavölgyi Endréné bevezetõjében
arról szólt, hogy az elmúlt idõszak
csapadékos idõjárása következté-
ben megáradt patakok miatt a Sze-
rencs Székhelyû Helyi Védelmi Bi-
zottság illetékességi területén 13 te-
lepülésen három alkalommal kellett
az ár- és belvíz ellen védekezni. A
helyi önkormányzat a Szerencs-pa -
taknál az ondi és a fecskési telepü-
lésrészen igyekezett megóvni a la-
kóingatlanokat.

A hozzászólók szinte valameny-
nyien egyetértettek abban, hogy az
áradás után számos településen a bel-
víz okoz problémát, és az igazi ká-
rok csak a víz levonulását követõen
fognak jelentkezni a házakban, utak-
ban, egyéb anyagi javakban. Ezért
szükséges további kárfelméréseket
végezni, és többen szorgalmazták,
hogy a szúnyogirtásból ne maradja-
nak ki települések, fõleg azok, ahol
jellemzõen nagyobb területeket ön-
tött el a víz.

Az ÁNTSZ kistérségi fõorvosa hang-
súlyozta, hogy a szúnyogirtás az ön-
kormányzatok feladata, azonban a je-
lenlegi helyzetben volt lehetõség arra,
hogy ingyenes légi permetezést vé-
gezzenek. Borbély Zsuzsanna szerint
szakmailag ugyan indokolt lenne, de
az ingyenes, teljes körû irtás nem va-

lósítható meg, az ÁNTSZ azokon a
településeken végeztette el a munkát,
melyekkel korábban az ár-, vagy bel-
vízvédelmi munkák során kapcsolat-
ba kerültek a hatósággal.

Az ÉKÖVIZIG tokaji üzemvezetõje
ígéretet tett arra, hogy hamarosan
megkezdik a Szerencs-patak alsó
sza kaszának a kotrását, valamint a
Taktaköz belvízvédelmi csatornáinak
a tisztítását. A 37-es fõúton lévõ pa-
tak hídjánál az átvágott töltés hely-
reállítása is rövidesen megtörténik.
Póca Sándor szerint szükség van a
Szerencs-patak Abaújszántótól a sze-
rencsi Fecskés városrészig tartó sza-
kaszának teljes felülvizsgálatára is. 

A Szerencsi Székhelyû Helyi Vé-
delmi Bizottság határozati javaslata-
it Rónavölgyi Endréné elnök ismer-
tette. Elhangzott, hogy a további fel-
adatok meghatározása mellett az
egész megyére kiterjedõ szakmai
elemzésre van szükség az elmúlt  idõ -
szak munkájáról. Felkészítéseket kell
szer vezni a katasztrófahelyzetek meg-
oldására, az illetékes szervek pedig
dolgozzanak ki tervet, amely a tér-
ségre vonatkozó csapadékvíz és a bel-
víz elvezetését szolgálja a jövõ ben.
A védelmi bizottság szerint a Sze-
rencs-patak és a Takta teljes hosszá-
ban el kell végezni a mederkotrást,
a kárfelméréseket folytatni kell, ahol
szükséges, pótfelméréseket kell el-
rendelni. A szúnyogirtást el kell vé-
gezni a bel- és külterületi víz felüle-
teken is. A javaslatban foglal tak sze-
rint a csapadék-, illetve szennyvíz-
elvezetéssel kapcsolatos pályázatok
megvalósításának felgyorsítására van
szükség, a Borsodvíz Zrt.-nek pedig
át kell tekintenie a szennyvízhálózat
jelenlegi helyzetét és intézkedniük
kell a hibák kijavítására.     M. Z.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás június 23-án tartotta partnersé-
gi rendezvényét, amelyen Várhegyi
Tamás, a MEGAKOM Stratégiai Ta-
nácsadó Iroda tanácsadója ismertet-
te a kistérség ÁROP-pályázatának
keretében készülõ esélyegyenlõségi
programjának munkaanyagát. A je-
lenlévõk megismerhették a doku-
mentáció felépítését, az elkészítésé-
hez szükséges szakmai és módszer-
tani útmutatókat, és javaslatokat, ész-

revételeket tehettek az elkészült mun-
kaanyaggal kapcsolatban. Az elõadó
ismertette, hogy a jelenleg hatályos
esélyegyenlõségi törvény értelmében
2010. május 1-jétõl minden telepü-
lési önkormányzatnak, valamint több-
célú kistérségi társulásnak 5 évre szó-
ló helyi esélyegyenlõségi programmal
kell rendelkeznie, mert ennek a meg-
léte az egyik feltétele annak, hogy
egyes hazai vagy európai uniós tá-
mogatásokra pályázhassanak.

UFÓ-VILÁGNAP

– Árvíz után?! Azt se tudom, itt a földön van-e?...

EGYÜTTMÛKÖDÕ ÖNKORMÁNYZATOK

A településeken megvalósított fejlesztésekrõl a polgármesterek szóltak.
Balról Biró Ferenc, Béki József, Rónavölgyi Endréné és Heves János sze -
rencsi alpolgármester. 

Taktaharkány 

TANÉVZÁRÓ NÉPTÁNCGÁLA

Lembergi táncosok a taktaharkányi iskola aulájában.

FELADATOK A VESZÉLYHELYZET UTÁN

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG
PROGRAMJA

A tanácskozás résztvevõi megismerkedtek a munkaanyaggal.



Ellenõrzik a földhivatalok és a jegy-
zõk július 1-jétõl a kül- és belterü-
letek parlagfûvel való fertõzöttségét.
Eddig az idõpontig a területet hasz-
nálóknak, tulajdonosoknak el kellett
végezniük az elsõ kaszálást. A bel-
és árvíz azonban sok helyen ezt le-
hetetlenné tette – adta hírül a Ma-
gyar Agrárkamara.

A vegetációs idõszakban a parlagfû
nagyjából július eleje után fejleszti
ki a virágbimbó-kezdeményeit, és
pollenje köztudottan az egyik leg -
inkább allergizáló anyag. Ezért már
a virágzás elõtt meg kell kezdeni a
védekezést.

Ezt törvény és kormányrendelet írja
elõ, mint ahogy azt is, hogy a föld-
területeket a használójuknak olyan
állapotban kell tartania, hogy ott a
növény virágai ne fejlõdhessenek ki
a vegetáció következõ szakaszaiban
sem. A gyakorlatban ez az elsõ, jú-
nius végétõl a fagyokig tartó folya-
matos kaszálást jelent. A földhivatal
nem véletlenszerûen száll ki ellen-
õrizni, melyrõl nem köteles a hely
használóját, tulajdonosát elõre érte-
síteni. Ugyanis a korábbi évek ada-
tait és a jelen helyzet mûholdas fel-
vételeit felhasználva a Földmérési és
Távközlési Intézet (FÖMI) úgyneve-
zett parlagfû-veszélyeztetettségi tér-
képet készít. Ezen bejelölik azokat
a helyeket, ahol biztosan lehet szá-
mítani nagyobb fertõzöttségre.

Amennyiben a földhivatalok, vagy
a jegyzõk olyan területet találnak,
ahol láthatóan nem végezték el a vé-
dekezést, arról jegyzõkönyvet ké-
szítenek, melyet elküldenek a  Mezõ -
gazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nak (MgSZH). Az MgSzH jár el ezt
követõen, vagyis elrendelheti akár a
közérdekû védekezést is, ami kény-
szerkaszálást jelent. Errõl sem kell ér-
tesíteni az adott terület gazdáját, aki-
nek viszont tûrnie kell a kényszer-
intézkedést, bírságot kell fizetnie, me-
lyet a gyomosodás mértékétõl és a

terület nagyságától függõen 15 ezer
és 5 millió forint között állapít meg
a hivatal a 194/2008. (VII. 31.) szá-
mú kormányrendelet szerint. A kény-
szerkaszálás költségeit is ki kell fi-
zetnie a gondatlan gazdának. Az
MgSzH ráadásul a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnak is értesí-
tést küld, amely akár agrártámoga-
tások csökkentésérõl, esetleg meg-
vonásáról dönthet, mivel azok kifi-
zetése több elvárás mellett például
a parlagfû ellen történõ védekezést
is feltételezi.

Az is elképzelhetõ, hogy szántó-
földi táblákon hajtat végre kény-
szerintézkedést az MgSzH. Ugyan-
is amennyiben a parlagfû elleni köz-
érdekû védekezést kultúrnövény ká-
rosodása nélkül nem lehet elvégez-
ni, a kaszálást elrendelhetik, ha a kul-
túrnövény tõszáma nem éri el az ag-
ronómiailag indokolt mennyiség 50
százalékát és a parlagfûvel való bo-
rítottság a 30 százalékot meghalad-
ja. Ekkor kártérítést sem kérhet a föld-
mûves – figyelmeztet a Magyar Ag-
rárkamara.

Ez az év azonban sok gazdálko-
dónak, földtulajdonosnak eddig csak
kárt okozott az ár- és belvizekkel, az
átázott talajokkal. E több százezer
hektárt kitevõ területeken ugyanis
nemhogy a parlagfû elleni kaszálást
nem tudják elvégezni, de még az élet-
bevágóan szükséges permetezéseket
sem, mert egyszerûen járhatatlanok
a területek! Emiatt viszont a parlagfû
elleni védekezésrõl szóló jogsza-
bálynak sem tudnak eleget tenni. A
Magyar Agrárkamara más agrár-
szakmai szervezetekkel közösen fel-
kérte az agrártárcát, hogy a vis ma-
ior helyzetnek megfelelõen járjon el
a parlagfû elleni védekezés tekinte-
tében is – olvasható a Magyar Ag-
rárkamara közleményében.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb július 7-én és augusztus 4-
én 8–12 óráig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb július 14-én és
július 28-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb jú-
lius 7-én, július 21-én és augusz-
tus 4-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

Július 15-étôl augusztus 20-ig ítél-
kezési szünet. Ügyfélfogadás mun-
kanapokon: 9–10 óráig a kezelôi iro-
dában. Panasznap és az elnöki foga-
dás szünetel.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb július 5-én és augusztus 2-án 9–
12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb júli-
us 5-én és augusztus 2-án 9–12 órá-
ig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

Június 28 – július 4.: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 5–11.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 12–18.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek

8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 19–25.: Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombat 8–12 óráig.
Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 26–augusztus 1.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Augusztus 2–8.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó czi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógy-
szertár: 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, pén-
tek: 10–12 óráig. Kedden és csütör-
tökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgá-
lat, hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 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. Ki-

rály Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig

12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS
A nyári esték, csalá-

di, baráti társaságban,
beszélgetéssel eltölt-

ve, grillpartikkal kiegészítve a leg-
kellemesebbek!

A pácolt, ízesített, frissen sütött hú-
sok a hozzá tálalt saláták, zöldségek
az egészséges táplálkozás részei le-
hetnek. Fontos a nyersanyagok meg-
felelõ módon való megvá-
logatása, elõkészítése is. A
jó minõségû, zsírszegény
húsokból készített frissen-
sültek bizonyos betegsé-
gek esetén is, de testsúly-
csökkentés esetén, vagy
egészségmegõrzõ táplálko-
zás részeként is alkalmaz-
hatóak. Azért is fontos,
hogy ne legyen a hús zsí-
ros, mert az könnyen lángra kap a sü-
tés folyamán.

A csirke- és a pulykamell, a ser-
téskaraj és -comb is felhasználható a
vacsorára tálalt ételek sorában. A hal
is jól beilleszthetõ a grillpartik étlap-
jára. 

A húsokat 2–6 óráig pácoljuk, és
soha ne fagyasztott, hanem friss ter-
méket használjunk! Az elõkészítés so-
rán egyáltalán ne, vagy csak nagyon
kis mennyiségben alkalmazzunk sót.

Sertéshúshoz a pácolásra használ-
hatunk mézet, dijoni mustárt, bazsa-
likomot, olívaolajat, borsot. Csirkéhez
a méz, mustár, citrom, olívaolaj, és
a fokhagyma is elõnyös.

A halhoz zöldfûszereket, citromle-
vet, petrezselymet, fokhagymát és
chilit is használhatunk. A készen
kapható pácok, esetleg villámpácok
is változatos ízvilágot biztosíthatnak
az ételeknek.

A zöldségek grillezése is része a par-
tiknak, hiszen kellemes ízûek, fino-
mak. Közülük elsõsorban a paprika,
paradicsom, cukkini, a padlizsán és

a gomba használható, de a kukorica
és az édesburgonya is nagyon finom
így elkészítve. A zöldségek elõkészí-
tésekor nem kell a héjukat eltávolí-
tani, azzal együtt pácoljuk, és eset-
leg húzzuk õket nyársra, úgy süssük
meg. 

A gyümölcsök közül az alma, ba-
rack, körte, az ananász is grillezhetõ.
Általában ezeket a desszerthez fagy-
lalthoz vagy krémekhez tálalhatjuk.

Az ételek elkészítése és íze mel-
lett a tálalás formája és módja is so-
kat emelhet a kerti partik hangula-
tán. Ehhez használhatjuk zöldségek
leveleit (káposzta, saláta), vagy a sa-
látát, vagy körözöttet tölthetjük ki-

vájt uborkába, vagy félbe vágott
paprikába is. 

Már a nyersanyagok vásárlásakor,
az ételek tervezésekor vegyük figye-
lembe, hogy nincs-e a vendégeink kö-
zött valamilyen betegségben szen-
vedõ, vagy esetleg allergiás, netán ve-
getáriánus. Ha igen, fel kell készül-
ni arra, hogy õket is megfelelõen lás-
suk el! 

A grillezés nem a legegy-
szerûbb sütési technika, de
érdemes kipróbálni, mert jó
elõkészítéssel, odafigyeléssel
finom vacsorát tálalhatunk,
és kellemes társasági prog-
ram is lesz.

Kellemes nyári estéket, fi-
nom vacsorákat kívánok!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb július 9-én, illetve augusz-
tus 6-án és 13-án Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott di-
éta kiválasztásában, lehetõség van a
felvetõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombizto-
sítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése érde-
kében célszerû idõpontot egyeztetni.

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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-

di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok 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 sürgõsségi készen-
léti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Július 2.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Július 9.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Július 16.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Július 23.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Július 30.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Augusztus 6.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.

Egészségünkért 

NYÁRI ESTÉK, GRILLPARTIK

KASZÁLNI KELL A PARLAGFÜVET 
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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

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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.

Júliusi óriási akcióinkról 
érdeklődjön üzletünkben!

SZEMÜVEG, NAPSZEMÜVEG,
KONTAKTLENCSE 

GARANCIÁVAL! 

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

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

Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

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

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK
AUTÓBUSSZAL: DEBRECENBÔL, NYÍREGYHÁZÁRÓL, TISZA-
ÚJVÁROSBÓL, MISKOLCRÓL, GYÖNGYÖSRÔL, BUDAPESTRÔL 

ARANY PRÁGA: Július 28–31. (4 nap)
59 400 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió
SZLOVÉNIA: Július 28–31. (4 nap) 
68 000 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió
DÉL-ERDÉLY: Július 21–25. (5 nap) 
63 600 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió

SVÁJC: Augusztus 9–14. (6 nap) 
107 000 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió

HORVÁTORSZÁG – ISZTRIA: Augusztus 24–28. (5 nap)
85 800 Ft/fô, 2* szálloda, félpanzió

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
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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. 

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

Személygk. 24 000 Ft-tól
Szgk.-utánfutó 14 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t alatt 28 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t felett 40 000 Ft-tól
Tgk.-pótkocsik 26 000 Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA � EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS � BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK

Új tevékenységgel bővültünk: EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!

MINDENT EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. (A benzinkutak mellett.)

Tel.: 47/563-201, 47/563-202. Mobil: 30/9982-077

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!

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
ONDI ÚT 9.: igényes kialakítású, felújított, nappali, 3
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, WC, fürdõszoba, fe-
dett terasz helyiséges (114 m2), összkomfortos (plusz
cserépkályhás), beépített bútoros ingatlan két beállá-
sos garázzsal, tárolóval, elõteres borospincével, par-
kosított, panorámás kerttel. Megfelelõség esetén
kisebb szerencsi ingatlant beszámítanak. Irányár: 
28 500 000 Ft. Tel.: 30/491-9297, Borogdai ingatlan.
KÖLCSEY U. 67.: tetõtérbeépítéses, tovább bõvíthetõ,
földszintjén nappali, szoba, konyha, étkezõ, elõszoba,
WC, fürdõszoba, gardrób, tárolókamra, terasz, eme-
letén 2 szoba, WC, elõtér helyiséges (134 m2), össz-
komfortos ingatlan garázzsal, kazánházzal, pincével.
Megfelelõség esetén dunakeszi ingatlant beszámíta-
nak. Augusztustõl beköltözhetõ. Nagycsaládosok fi-
gyelmébe ajánljuk. Irányár: 15 500 000 Ft. Tel.:
30/353-2573, Oleszkáné Deák Anita.
LÕCSE U: 7.: részben felújított, 2 szoba, konyha,
kamra,  elõszoba, fürdõszoba (71 m2) és szoba,
konyha, elõszoba (28 m2) helyiséges, félkomfortos, il-
letõleg komfort nélküli ingatlanok hagyományos
fûtésmóddal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
6 600 000 Ft. Tel.: 70/704-4802, Piricz ingatlan.
ARAD U. 4.: a városközpontban, 2 szoba, konyha,
ebédlõ, kamra, elõszoba, fürdõszoba helyiséges (75
m2), komfortos ingatlan tárolóval. Hõtárolós kályhák,
villanybojler, telefon, konyhakert szõlõvel, gyü-
mölcsfákkal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
7 500 000 Ft. Tel.: 70/5675-775, Honfi ingatlan.
SZABADSÁG U. 11/3.: városközponti, társasházi, nap-
pali, 2 szoba, 2 félszoba, konyha, kamra, elõszoba,
fürdõszoba, WC, közlekedõ, gardrób, loggia, fedett
terasz helyiséges (100 m2), összkomfortos lakás ga-
rázzsal, zöldségtárolóval, kis hátsó zárt kerttel. Meg-
felelõség esetén  budapesti garzont beszámítanak.
Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.: 30/469-4961, Szabó
Tiborné.
GARÁZS/RÁKÓCZI U. 111. Pelényi Zita ingatlan. A
fõutcától a 10., villannyal ellátott garázs. Irányár: 
650 000 Ft. Tel.: 70/529-6342.

ÜZLETHELYISÉGEK
RÁKÓCZI U. 111.: jelenleg papír-írószerboltként üze-
melõ, üzlethelyiség, raktár, iroda, WC-kézmosó he-
lyiséges (60 m2), komfortos, társasházi ingatlan.
Berendezés és árukészlet külön térítés mellett átve-
hetõ. Irányár: 14 900 000 Ft + áfa. Telefon: 20/808-
8008.
RÁKÓCZI U.103.: jelenleg ékszerboltként üzemelõ, 2
üzlethelyiség, raktár, WC, helyiséges (65 m2), össz-
komfortos, osztatlan közös tulajdonú épületben lévõ
ingatlan. Irányár: 18 000 000 Ft + áfa. Telefon:
20/945-1047.

MEGYASZÓ
DORGÓ U. 16.: nagy telken, felújított, nappali, 2
szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba, WC, elõszoba,
közlekedõ helyiséges, egyedi fûtésû, beköltözhetõ ház
(120 m2) pincével. Megfelelõség esetén szerencsi, be-
kecsi, ondi ingatlant értékegyeztetéssel beszámíta-
nak. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.: 20/425-9388.

TAKTAKENÉZ
DOBÓ ISTVÁN U. 1. a község központjában, a Tiszá-
tól 600 méterre, 2 szoba, konyha, fürdõszoba helyi-
séges, konvektoros fûtésû, beköltözhetõ, részben
felújított ingatlan (80 m2) szerelõaknás garázzsal,
kúttal, 30 gyümölcsfával. Irányár: 1 900 000 Ft. Tel.:
70/548-0464. Mudri ingatlan.

DEBRECEN
BETHLEN GÁBOR U. 45. IV/1.: városközpontban, a
Nagytemplomnál csendes, rendkívül biztonságos, 2
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, fürdõszoba helyi-
séges, távfûtésû lakás (56 m2) beépített konyhával és
tárolóval. DIÁKOK figyelmébe ajánljuk! Irányár: 
6 900 000 Ft. Tel.: 20/438-9334.

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

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

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

Fûnyírógépek,
bozótvágók 

és szegélynyírók 
akciós áron!

Kerekek, láncok, 
kômûvesszerszámok



Corinne Lechevalier: Az elegáns fér-
fi

A könyv nem abban segít, hogy ho-
gyan öltözködjünk, hanem megfelelõ
eszközök segítségével – kor, testalkat,
foglalkozás és célok függvényében –
a saját stílus kialakításához ad ötle-
teket. Milyen alapdarabokból épüljön
fel a ruhatár, mihez mit viseljünk, és
mi illik a leginkább a személyisé-
günkhöz, alkatunkhoz. A spirálos,
vágott lapok segítségével könnyedén
egymáshoz illeszthetjük az egyes ru-
hadarabok és kiegészítõk széles vá-
lasztékát, anyag- és stílusismeretbõl is
kapunk néhány jó tanácsot.

Karl Ploberger: 12 hónap a kiskert-
ben

A Cser Kiadó gondozásában jelent
meg Karl Ploberger könyve. A szerzõ
saját elmondása szerint négy évtized
kertészeti tapasztalatait foglalja össze,

kertbarátok ötleteivel és kertészeti
szakemberek javaslataival. Ezt teszi
közzé havi bontásban, az épp aktuá-
lis teendõkre való felhívással. A raj-
zokkal és színes fotókkal gazdagon il-
lusztrált könyv nemcsak kedvet csi-
nál a kertészkedéshez, de sok ötletet
adva tanít is a kertészkedésre.

Vállalati stratégia
Az Üzleti Szakkönyvtár sorozatban

megjelent könyv gazdag áttekintést
nyújt a stratégiai menedzsment alap-
jairól és legújabb irányzatairól. Új
megközelítéseket tartalmaz a vállala-
ti erõforrások és képességek stratégiai
szerepérõl, a vállalatok nemzetközi-
vé válásának stratégiai következmé-
nyeirõl, valamint a vállalati érték és
a stratégiai célok kapcsolatáról. A
szerzõk példákon keresztül és valós
szituációk bemutatásával segítenek a
stratégiaalkotás gyakorlatában.

Keith Laidler: A torinói lepel titka
Régóta tudományos viták tárgya a

torinói lepel, amely a kereszténység
legbecsesebb ereklyéjének számít.
Az író antropológus is egyben. Új
szemszögbõl vizsgálja a leplet, s
könyvében a kereszténység körüli
évszázadokba viszi vissza az olva-
sót. Megállapítja, hogy hívõk és
szkeptikusok egyaránt rossz nyomon
járnak. Bemutatja a középkori tech-
nikai ismereteket, melyeket ötvöz a
modern kori számítógépes eljárá-
sokkal, majd meghökkentõ és pro-
vokatív következtetéseket sorol fel,
mégpedig olyanokat, melyek meg-
ismerése arra készteti a hívõ és hi-
tetlen olvasót, hogy mindenképpen
állást foglaljon.

Az elmúlt hetekben kialakult árvíz-
helyzet – köszönhetõen a több napos,
kitartó védekezésnek – szerencsére
nem okozott nagy károkat települé-
sünkön. Ennek ellenére az érintett te-
rületeken néhány ingatlanban kisebb-
nagyobb gondot mégis okozott a Sze-
rencs-patak áradása. A víz levonulá-
sa után Ondon három lakóházban fe-
deztek fel repedéseket. A Magyar ut-
cában fõleg a konyhakertek vetemé-
nyesei, gyümölcsfák sínylették meg a
patak kiöntését. Itt is volt két épület,
amelynek falai megrepedtek. A Rá-
kóczi út 133. és 135. számú társas-
házakban négy alagsori lakást öntött
el a szennyvíz, a Gyári kert egy épü-
letében a földszinti ingatlanok padló-
burkolata, bútorok, háztartási beren-
dezések mentek tönkre. A Fecskésen
ugyancsak a kertekbe betörõ víz pusz-
tította a növényeket. 

Az önkormányzati ingatlanok közül
a Tatay Zoltán Sporttelepben keletke-
zett a legnagyobb kár. A futballpálya

gyepes területe sokáig állt víz alatt, így
ha nem sikerül megmenteni a nö-
vényzetet, a füvesítés tetemes összeg-
be kerülhet a jövõben. A létesítmény
épületében mintegy 10–15 centimé-
ter magas volt a víz szintje, a kazán-
házban, a súlyemelõk öltözõjében
százezer forintos kár keletkezett.
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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

MINDEN ÁRUCIKRE 10% KEDVEZMÉNY 
2010. JÚLIUS 15-IG. 

KLÍMATISZTÍTÓK: 20% KEDVEZMÉNNYEL. 

SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék. Ízig-vérig magyar termék!

AUTÓFELSZERELÉS: 
� LED izzók � Kipufogódobok és végek � Dísztárcsák � Méretpontos 

üléshuzatok � Távirányítós kürt � Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.

� Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák � Futómû-alkatrészek
� Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
� Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline

� Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford

ÚJDONSÁG: 
� Motorkerékpár-alkatrészek � Fékbetétek, olajszûrôk, levegõszûrõ

� Láncok, lánckerék � Motorolajok

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

Szerencs, Dobó Katica út 32. 
Telefon: 361-018, 30/262-8418.

Sertéscomb 980 Ft/kg
Sertéslapocka 900 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1060 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1160 Ft/kg
Sertéstarja 860 Ft/kg
Sertésoldalas 750 Ft/kg
Sertésdagadó 860 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 650 Ft/kg
Sertéscsülökhús 750 Ft/kg
70%-os kolbászhús 680 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 190 Ft/kg
Sertésfej 140 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 550 Ft/kg

Zsírszalonna 290 Ft/kg
Csirkemell filé 1260 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 490 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) vödrös 
és poharas kiszerelésben 440 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Az áraink visszavonásig érvényesek! Meleg- és hidegutalványokat beváltunk!

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.)

NYILVÁNOSAN MEGHIRDETI
a SZERENCS, RÁKÓCZI U. 99. szám alatti, 1647 m2 területû önkormányzati ingatlanát („R” épület) 70 000 000 Ft + 25%
ÁFA KIKIÁLTÁSI ÁRON történõ értékesítésre Szerencs Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 12.) számú, az önkormányzat
tulajdonában lévõ lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó rendelete, és a 36/2010. (III.18.) Öt. határozattal módo-
sított 139/2009. (VIII. 27.) Öt. határozata szerint.
A pályázati tárgyalás helye: Szerencs, Árpád u. 11. sz. alatti ügyvédi irodában 2010. július hó 15. napján 9 órai kezdettel.
A részvétel feltétele az ingatlan forgalmi értéke (kikiáltási ára) 10%-ának letétbe helyezése az értékesítéssel megbízott szerv-
nél a licitálás megkezdése elõtt.
Az értékesítés részletes feltételei megtekinthetõk az önkormányzat hirdetõtábláján, vagy telefonon felvilágosítás kérhetõ.

Tel.: 47/561-555, 20/529-2827
Az ingatlan helyszíni megtekintése a 47/361-308 telefonszámon egyeztetendõ.

Az árban és méretben is a Splash és
a Swift alá pozicionált modell 3,5 mé-
ter hosszú, 1,6 méter széles és 1,47 mé-
ter magas, a tengelytávja pedig mind-
össze 2,36 méter. Méreteibõl fakadó-
an az Alto két fõ számára kényelmes,
viszont kicsiségébõl komoly elõnyök
is fakadnak, például a 9 méter átmérõjû
fordulókör. Az Alto egyszerû formájú
és olcsó anyagokból építkezõ mûszer-
pultját igényesen szerelték össze, az
üléseken strapabíró szövet feszül. A
helykínálat elöl meglepõen bõséges, a
190 centis vezetõ lába nem ütközik a
középkonzolba, a belsõ szélesség és
a hátsó tér a kategóriaátlagnak meg-
felelõ, azaz nem nagyvonalú. Nem spó-
roltak az utastéri rakodóhelyekkel,
nyitott fiókok sorakoznak a mûszerfa-
lon, van több pohártartó, s valamennyi

ajtóra jutott zseb. Az 68 lóerõs 1000
cm3-es motorú, háromhengerest taka-
rékos használatra tervezték, így az át-

lagfogyasztása 4,5 liter 100 kilométe-
ren, és átlagosan 103 g/km szén-dio-
xidot bocsát ki.

KAPHATÓ ÚJ SUZUKI ALTO

KÖNYVAJÁNLÓ 
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVÁR KÍNÁLATÁBÓL: 

A Mosoly Alapítvány az Oktatás
Fejlesztéséért közhasznúsági jelen-
tése a 2009. évrõl: közhasznú be-

vétel: 1 millió Ft. Eredmény: 665 ezer
Ft. Felhasználás az alapító okirat sze-
rint. Kuratórium

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

AZ ÁRVÍZ OKOZTA KÁROK

NYÁRI SZÍNHÁZ
Vidám elõadásra invitálja a kö-

zönséget a Miskolci Nyári Színház.
A július 2-ai bemutatót követõ két
hétvégén, pénteken, szombaton és
vasárnap 20.30 órától összesen öt
este a Humoristák szövetsége címû
zenés kabaré-összeállítás szerepel
mûsoron. A Benedek Miklós által
szerkesztett és rendezett produkció-
ban olyan magyar szerzõk örökzöld
mûvei szerepelnek, mint Kellér De-
zsõ és Karinthy Frigyes. 

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig
Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

� PÓLÓK 
FELIRATOZÁSA, 
SZITÁZÁSA 
AKÁR NAGY 
TÉTELBEN IS

� KELETI AJÁNDÉK-
TÁRGYAK

� PATCHWORK
� GOBELIN ALAPANYAGOK

AHOL MINDIG TALÁL 
VALAMI KEDVÉRE VALÓT!!!
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– Tokajban, vasútállomáshoz közeli, hitelmentes, 48
m2-es lakás eladó. Garázs, kábeltévé nincs. Internet
bekötve. Érd.: 70/457-0962. (12)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, központi gázfûtéssel társas lakás
eladó. Családi házban is megegyezhetünk. Érd.:
30/368-2523. (12)
– Bekecs, Lõtér út 22. szám alatt 3 szobás, nappali,
gáz-központi, vegyes tüzelésû családi ház, illetve  Pe -
tõfi út 5. szám alatt kertrész eladó. Érd.: 47/360-
019, vagy 30/259-0477. (12)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos, garázsos, tég-
laépítésû, gázos társasházi lakás eladó. Érd.: 70/324-
4728. (12)
– Szerencs, Jókai út 24. szám alatt (a Spar mögött)
családi ház eladó. érd.: 70/650-7505. (12)
– 130 m2-es családi ház eladó. 5 szobás, gáz és ha-
gyományos fûtéssel is fûthetõ, hõszigetelt ablakok,
klíma, kovácsoltvas kerítés, kertvárosi környezetben,
közel a Tescohoz. Ár.: 17,8 M Ft. Érd.: 20/9420-147,
vagy 47/363-395. (12)
– Budapesten a belvárosban, 68 m2 területû, parkra
nézõ lakás eladó. (1+2 félszoba, konyha, étkezõ,
gardrób, erkély, tároló). A lakás 5 éve lett felújítva,
a háznak saját fûtési rendszere és portaszolgálata
van. Az ingatlan jól megközelíthetõ tömegközleke-
déssel, a Blaha Lujza tér 5 perc séta, parkolni a ház
elõtt ingyenesen lehet. Ár: 17,8 M Ft. Érd.: 30/930-
3700. (12)
– Szerencs közelében, Ond fõutcáján felújítás alatt
álló összkomfortos, 3 szobás, régi típusú családi ház,
rendezett kerttel eladó. A ház 3 fûtési rendszerû (gáz,
villany, cserépkályha). Irányár: 7 M Ft. Érd.: 47/361-
796, 70/391-1135, 30/848-7078. (12)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-
re, nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Te-
lefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KIADÓ
– Szerencsi tulajdonostól Budapest XIV. kerületi, zug-
lói, zöldövezeti társasházi, 46 m2-es, 1 + fél szobás,
földszinti ingatlan diákok részére (2 fõ) kiadó. Érd.:
30/489-7112. (12-13)
– Bekecsen a Béke úton 2 szobás, konyhás, für dõszo-
bás, gázfûtéses, frissen festett ház kiadó. Érd.:
30/648-8739. (12-13)
– Szerencs legszebb részén kiadó 3 szoba + nappa-
lis, összkomfortos családi ház. Tel.: 30/353-2573.
(12-13)
– Szerencsen a Kossuth utcában I. emeleti, 60 m2-es,
villanyfûtéses társasházi lakás kiadó. 47/362-368.
(12)
– Szerencsen 70 m2-es, összkomfortos albérlet július
1-jétõl kiadó. Érd.: 20/468-0815. (12)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (12-13)
– Szerencsen egy teljeskörûen felújított, gáz-központi
fûtéses, 90 m2-es társasházi lakás kedvezõ áron
eladó. Érd.: 20/966-9748. (12-13)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Ga-
rázs, kis konyhakert van. Irányár: 7,2 millió forint.
Érd.: 47/364-635, vagy 70/308-2020, Szabadosné,
Kilián tér 7/6.
– Legyesbényén a Dózsa út 19. szám alatti 2 szoba,
konyha, fürdõszoba, gázfûtéses, kertes családi ház
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 47/368-847. (12-
13)
– Szerencsen az Ondi út 1/b 1. lépcsõház 3. emele-
tén 52 m2-es, felújított, 2 szobás, villanykályha fûté-
ses lakás azonnali beköltözéssel eladó. Érd.:
30/395-2529, vagy 30/283-9059. (12-13)
– Szerencsen az Ondi út 1/b-ben földszinti lakás
eladó. Igényesen felújítva. Szerencsi kertes ház cse-
réje érdekel. Érd.: 20/542-0861. (12-13)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra, vagy több generációnak is alkalmas)
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-
282, vagy 70/655-7576, vagy 20/491-4918. (12-
13)
– Szerencsen a Szabadság úton 3 szobás, földszinti
lakás eladó. Irányár: 9,8 M Ft. Érd.: 20/460-9657.
(12)

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 2010. július 30-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

augusztus 6., augusztus 27.

500 forint

�

�

VEGYES
– Kombinált hûtõszekrény, alul 3 fiókos fagyasztó-
résszel eladó. Érd.: 30/474-3946. (12-13)

– Fagyasztószekrény (130 literes, Vestel, alig hasz-
nált, A energiafogyasztású, újszerû) eladó. Ár: 16
ezer Ft. Érd.: 30/648-8739. (12-13)

– Peg-Pérego típusú elektromos kistraktor utánfutó-
val (12 Volt, 2 sebesség, hátramenet), megkímélt ál-
lapotban eladó. 3–8 éves korig ajánlott. Érd.:
30/555-0287, vagy 20/9426-131. (12)

– Új divatékszer üzlet berendezése (cseresznyeszínû,
üvegpolcok, tükrös szekrények) vállalkozás meg-
szûnése miatt 400 000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/9420-
147. (12)

– Kiváló minõségû, 0,76 m3 diófatörzs eladó. Érd.:
47/330-251. (12)

– 21 kW-os, beépíthetõ kandallóbetét eladó. Érd.: 06-
70/339-2795. (12)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (12-13)

– Ondon a Bába dûlõben 400 öl szõlõ 3 x 4-es épü-
lettel és 800 öl földdel eladó. Érd.: 47/361-757. (12-
13)

– Betegség miatt, áron alul eladó Szerencs-Ond, Jókai
utca mellett 800 négyszögöl, vegyes gyümölcsös,
mezsgyehatáron csemege- és vörös borszõlõ sorral.
Sürgõs! Érd.: 20/9738-912, vagy Szerencs, Ondi út
37. (12)

KERES
– Szerencsi tulajdonostól Budapest XIV. kerületben,
zuglói, zöldövezeti, társasházi, 46 m2-es, 1+fél szo-
bás, földszinti ingatlanba társalbérlõt keresek, hölgy
személyében. A Keleti pályaudvartól 5 km-re. Érd.:
30/489-7112. (12)

JÁRMÛ
– Új állapotban lévõ elektromos segédmotor eladó.
Ára: 100 000 Ft. Tel.: 47/348-714. (12-13)

– Skoda Fabia Classic Sedan 3,5 éves, 1200 cm3, 
24 000 kilométerrel eladó, vagy hitelátvállalás is le-
hetséges. Érd.: 20/226-9484.

– 1993. decemberi évjáratú, piros Suzuki Swift 2011.
decemberig érvényes mûszaki vizsgával, plusz téli-
nyári gumival eladó. Érd.: 70/633-3063. (12-13)

VÁLLAL
– Festést, burkolást, kerti munkákat, fûnyírást vál-
lalok. Tel.: 30/910-2278. (12-13)

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.

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: Ár: 9,9 M
Ft. Érd.: 70/618-1054. (11-12)

Szerencs, Rákóczi u. 95. Tel.: 47/561-140
E-mail: uzlet@je-exfurdoszoba.hu 

AKCIÓ!
Masszázskádak 

ajándékkal
Sarok 140 x 140 177 100 Ft
Egyenes 150 – 160 – 170 170 990 Ft
Asszimmetrikus 150 x 105 177 100 Ft
Infraszauna 2 személyes 280 350 Ft-tól
Masszázsmedencés 1 666 600 Ft-tól
Akciós csempék 1390 Ft/m2-tõl

Wellnessezzen otthonában!

EMLÉKEZÉS 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem

szeretett férjem, 

DR. RINGER ANDRÁS 
halálának 5. évfordulójára.

„Mikor szemét lecsukta a hosszú kín után,
A szenvedés és fájdalom mosollyá vált az ajkán.

Nyugodt szívvel aludt el, s a lelke érezé,
Velünk van, és velünk is marad 

örökkön-örökké.”

Szeretõ felesége

EMLÉKEZÉS

IFJ. SZÉKELY ZOLTÁN 
halálának 11. évfordulójára

Te, aki mindig szeretetet adtál 
Te, aki mindig mellettünk álltál. 
Te, aki sosem kértél, csak adtál. 
Elfelejteni téged soha nem lehet, 
Te voltál a jóság és a szeretet. 

Emléked örökké itt van velünk, 
Amíg élünk, Te is élsz velünk. 

Bánatos szüleid, testvéred, mama 
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ciós hang. 23. Tojás németül (EI). 24.
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vegyjele.     SZ. A.

A június 18-ai keresztrejtvény helyes
megfejtése:„ … az álmatlanság, hogy
már a suliban is alig tudok aludni.”

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül Schlosser Sándorné, Szerencs,
Kossuth tér 6/b szám alatti olvasónk,
valamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 30/5599-663-as tele-

fonszám tulajdonosa nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) július 26–30. között vehe-
tik át. A július 2-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
július 30. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

„AZ UNALOM AZ ÉLET BETEGSÉGE...”

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szegedi Adrienn

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

MIKOM Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

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

írá so kat új ra kö zöl ni 

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

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

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

Az idei Zempléni Fesztivál keretében Szerencsen három produk-
ciót láthat a közönség. 

A Rákóczi-vár udvarán a korábban tervezettnél egy nappal korábban,
augusztus 8-án 17 órától a Benkó Dixieland Band koncertezik. Augusz-
tus 15-én 20 órától a Munkás Szent József templomban a nagyváradi Fil-
harmónia Énekkara erdélyi, román és magyar szerzõk egyházi mûveibõl
összeállított mûsora látható. A Rákóczi-várban augusztus 21-én a Pent -
art Fúvósötös koncertezik az idei Zempléni Fesztiválon. Az együttes ze-
neakadémiai hallgatókból alakult, tagjai azóta neves zenekarok mûvé-
szei, de a kamarazenélést a mai napig folytatják. Repertoárjukon külön-
leges szerepet kapnak a gyerekeknek szóló programok, a zenei nevelés.
Ezen a délutánon egy mesés zenei csokorral kedveskednek a közönség-
nek, közben a különféle hangszerek sokszínûségét is bemutatják. 

DIXIELAND, ÉNEK 
ÉS FÚVÓSOK 

IV. SZERENCSI ROCKPÁRBAJ 
Negyedik alkalommal rendezett

versenyt fiatal amatõr rockzeneka-
roknak a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár. A június 12-én a Rá-
kóczi-vár udvarán megtartott rock-
párbajon öt együttes lépett színpad-
ra a gyõzelem megszerzéséért. 

A történelmi falak tövében bemu-
tatkozó bandák többségükben Sze-
rencsrõl és környékérõl jelentkeztek
a megmérettetésre, ahová Békés-
csabáról is érkezett két résztvevõ. Az
együttesek saját szerzeményeket ad-
tak elõ, de a rock történetének klasz-
szikus dallamai is felcsendültek a
színpadon. A zenekarok teljesítmé-
nyét Fortuna László dobos, zene-
szerzõ, az Edda Mûvek egykori tag-
jának elnökletével háromtagú zsûri
értékelte. Bemutatta tudását többek
között a bekecsi After Effect, a bé-
késcsabai Azara, az ináncsi Csak a
baj, a vámosújfalui Pont és a sze-
rencsi Spirit Blue. 

Az idei rockpárbajt a mezõnybõl
kiemelkedõ békéscsabai Azara nyer-
te a szerencsi Spirit Blue és az inán-
csi Csak a baj elõtt. Este fellépett a
helybéli Bang Bang, az Echonald és
a Killer Surprise, majd sztárvendég-
ként a Back II. Black együttes szó-
rakoztatta a közönséget a Rákóczi-
vár udvarán.

ÚJRA VÁR A HEGYALJA 
FESZTIVÁL

Közel kétszáz fellépõ, tíz színpad,
pálinkás „jóreggeltek” a Tisza-parton:
a Hegyalja nem pusztán Magyaror-
szág egyik legnagyobb zenei feszti-
válja, idén is a nyaralni vágyó ze-
nekedvelôk kedvenc helyének ígér-
kezik. A színvonalas, minden igényt
kielégítõ zenei és kulturális progra-
mok mellett új csónakház, vezetett
és kötetlen kenutúrák, strand vár min-
denkit a fesztivál Tisza-parti terüle-
tén.

Esténként a Motörhead, a Groove
Armada, Roots Manuva, az Ektomorf,
a Meshuggah, The Herbaliser, Gol-
die és még sokan mások gondos-
kodnak a nagyszerû koncertekrõl. A
hazaiak közül a Budapest Bártól a
Csík Zenekaron, a Kispál és Kiscsil-
lagon, a Quimbyn és a Bëlgán át egé-
szen a Subscribe-ig, a The Kollin-
ig vagy akár a The Idoru-ig mindenki
ott lesz a Hegy’-en. Csemegének két
hazai legendát: Ákost és a Tátrai Ban-
det ajánljuk, ráadásnak pedig a finn
Disco Ensemble-t!

A Hegyalja Fesztivál a nyár legiz-
galmasabb forgatagának ígérkezik,
ahol a metál éppúgy jelen van, mint
a világzene: az asztal egyik oldalán
alterosok, velük szemben pedig elekt-
ro-rajongók üldögélnek.

ROCKPLACE 
TEHETSÉGKUTATÓ 2010

Ismeretlen, tehetséges zenekarok,
elõadók, sztárvendég, dübörgõ rock-
zene. Ezt ígérik a szervezõk azoknak,

akik július 10-én kilátogatnak
Szerencs-Ond sportpályájára,
ahol várhatóan 12 amatõr ze-
nekar mutatkozik be a közön-
ség elõtt. A szervezõk célja le-
hetõséget adni a feltörekvõ te-
hetségek bemutatkozására. A
RockPlace elõször nyújt lehe-
tõséget egy zenekarok közti
megmérettetésre. A fellépõknek
június 21-éig kellett leadniuk a
jelentkezéseket, várhatóan ti-
zenkét zenekar mutatkozik be
az ondi sportpálya szabadtéri
színpadán. A helyezéseket kö-
zönségszavazat alapján hirdeti
majd ki a zsûri. Az elsõ helye-
zett fellépési lehetõséget kap az

õszi Rockerek.hu találkozón a bu-
dapesti Crazy Mama Rock Pubban.
Emellett kiemelt interjú a passzio.hu
oldallal, valamint egy lemezismertetõ
a zenekarnak, interjú és kiemelt
megjelenés a kezdozenesz.hu olda-
lon. Bõvebb információ: www.kez-
dozenesz.hu/rockplace

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: 13. A helyes választ beküldõk
közül Hermann Károly, Legyesbénye,
Táncsics út 14. szám alatti olvasónk,
valamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõ 70/505-9721-es telefonszám
tulajdonosa nyert. Nyereményüket
július 26–30. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. Játé-
kunk új kérdése: Mikor és hol ren-
dezték meg a IV. Szerencsi Rock-
párbajt?

A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2010. július 2.



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Nehéz lesz most eldönteni,

hogy az otthonára költsön, vagy
inkább utazásra. Mindkét terü -
leten kellemes fejlemények vár -
hatóak. Ezért, ha lehet, egyszerre

tegyen lépéseket itt is, ott is! Igaz, hogy „egy
fenékkel csak egy lovat lehet megülni”, de ha jól
osztja be az idejét és a pénzét, akkor el tud
utazni legalább egy pár napra. És közben vala-
mennyit tud a lakására is költeni. Úgy lehet sokat
spórolni, ha az egyszerûbb munkákat sajátkezû-
leg csinálja meg, illetve, ha a régit felújítja. Gon-
dolja meg például, hogy kell-e új konyhabútort
vennie. Több, érdekes társasági eseményen is
részt vehet. Mindenképpen menjen el, ha hívják!
Sose tudhatja, hogy hol fog összefutni azzal az
emberrel, aki megváltoztathatja az életét.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Egészen biztos, hogy mehet-

nékje lesz. Ha teheti, víz mellé
utazzon. Minél nagyobb a víz -
felület, annál jobban fogja érezni
magát. Most a víz érzete és

látványa is rendkívül jó hatással lesz testére,
lelkére. Ússzon, vízibiciklizzen, csónakázzon,
vagy vitorlázzon! És természetesen igyon elég
folyadékot. Ne csak a mennyiségre, de a mi -
nõségre is ügyeljen! Az idõszak közepétõl az ott-
honában várható változás. Vagy odaköltözik
valaki, vagy el. De az se kizárt, hogy Ön fog bele
egy kisebb átalakításba. Ha emellett dönt, akkor
készítsen elõzetes költségtervet! Szánjon ele-
gendõ idõt az elõkészítésre! Menjen el több
üzletbe is tájékozódni! A szüleivel is kellene
törõdnie, töltsön velük minél több idõt.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Az idõszak nagyrészt az anya-

giak szervezésével fog eltelni.
Okosan kell beosztania a pénzét.
Ezek nagy részét meg tudja
valósítani, ha nem siet. Váratlan,

pozitív fordulat történhet. Vagy plusz pénzhez
jut, vagy az egyik álmát kedvezõbb áron meg
tudja valósítani, mint azt korábban gondolta. Ra-
gadja meg az alkalmat, mert nem fog visszatérni!
Ettõl szárnyakat kaphat, és rosszul eshet, ha egyik
családtagja kritizálja. Ne engedje, hogy elvegye
a lelkesedését! Az idõszak utolsó dekádja remek
lehet egy utazásra. Nem kell messzire és hosszú
idõre elutaznia, szervezzen egy hosszú hétvégét
a barátaival. Vigyenek magukkal, vagy bérel-
jenek sporteszközöket. Mindenképpen aktívan,
mozgással teljen az a pár nap.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Ha a periódus legelejét

megússza vita és szakítás nélkül,
akkor remek idõszak elé néz.
Ezen a konfliktuson áll vagy
bukik minden. Kerülje az össze -

tûzést! De az is igaz, hogy egyedül kevés a béke
megteremtéséhez és fenntartásához. Amennyi -
ben megtörténik a baj, ne magában keresse a
hibát! Várjon, míg az indulatok lecsendesednek.
Az egész idõszak alkalmas utazásra. Ha úgy
érzi, hogy környezetváltozásra van szüksége,
akkor kerekedjen fel! Nem kell drága utat
választania, mehet belföldre is. Érdemes lenne
víz mellé menni, mert az Ön számára az igazi
feltöltõdés az, ha úszhat, vagy legalább nézheti
a vizet. Üldögéljen a parton minél többet!
Fotózza le a napkeltét vagy napnyugtát, ahogy a
vízen tükrözõdik.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ne keseredjen el, ha most nem

mehet szabadságra! Lesz több
lehetõsége kisebb utazásokra.
Nem baj, ha ez csak egy hétvége.
Hiszen jól tudja, nem a kö -

rülményeken múlik, hogy hogyan érzi magát. Vi -
szont sok múlhat a jó társaságon. Ezért töltsön
minél több idõt a barátaival! Az se kizárt, hogy új
barátokra fog szert tenni. Adjon idõt az is-
merkedésre és összecsiszolódásra! Az idõszak
végén egy új hobbira találhat rá. Ennek nagy je-
lentõsége lesz, mert ami kezdetben csak idõtöltés,
átválthat késõbb fõ tevékenységbe. De egyelõre
élvezze és tanulja ki minden csínját-bínját! Lehet
ez borászkodás, nyelvtanulás, vitorlázás, vagy
akár asztrológia. Olvasson utána, és keresse meg
a legjobb mestert! Sikerek várnak Önre.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Egy rövidebb külföldi út le -

hetõségét semmiképp se hagyja
ki! Rengeteg élmény vár Önre.
Ráadásul sokat tanulhat is, amit
hasznosíthat a munkájában. Ezen

kívül sose tudhatja, hogy a tapasztalatai mikor
fognak jól jönni. A periódus közepén több vál-
tozás várható a munkahelyén. Ezek lehetnek
személycserék. Valószínûleg mindez az Ön
számára nem lesz túl kellemes, mivel nem
mindegy, hogy kikkel kell együtt dolgoznia.
Ahhoz, hogy jól vegye az akadályt, fontos, hogy
éjjel aludjon eleget, és hétvégén pihenjen, kap -
csolódjon ki! Menjen a barátaival és a családjá-
val evezni, strandolni, vagy csónakázni! Muszáj
a magánéletére is idõt szánnia. Töltõdés nélkül
senki sem bírja. Nem dolgozhat egyfolytában.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Sok munka és sok siker vár

Önre most. Ne kímélje magát!
Adjon bele apait-anyait, mert amit
most tesz, az sokszorosan fog
megtérülni. Ráadásul nem kell

sokat várnia rá. Legyen rendkívül igényes azzal,
amit kiad a kezébõl. Most dõlhet el, hogy elõ -
léptetik-e! Közben, az idõszak közepétõl külföldi
utazás lehetõsége is adódhat. Okosan kell eldön-
tenie, hogy most itthagyhatja-e a munkáját. Ha
úgy érzi, jelen kell lennie, nehogy kimaradjon
valami fontosból, akkor csak egy hosszú hétvégére
utazzon el. Pár nap alatt is kikapcsolódhat. Fõleg,
ha olyan helyre utazik, ahol még nem járt. Ke resse
a kalandot! Érdemes lenne városnézéssel tölteni a
szabadságát. Az aktivitás most jobb hatással lesz
Önre, mint a lustálkodás. 

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ennek a periódusnak a leg-

eleje még hozhat sikereket sze -
relmi téren. Ha még keresi a
párját, akkor igyekezzen! Minél
többet menjen társaságba, és jár-

jon nyitott szemmel! Egyébiránt az idõszak nagy
része kiváló külföldi utazásra, munkára, és fel-
sõfokú tanulmányokra. Bármelyik lehetõség
adódik, mindenképpen ragadja meg! Olyan
tapasztalatokra, élményekre és kapcsolatokra
tehet szert, amelyek gyorsan fognak kamatozni.
Ettõl függetlenül jól gondolja meg, hogy kölcsön
kér-e! Lehetõleg ne verje magát adósságba most!
Ha mégis, akkor a lehetõ legkisebb összeget
kérje, és a lehetõ legrövidebb idõn belül fizesse
vissza! Szánjon idõt a jövõje átgondolására is!

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Szerelmi téren mozgalmas

idõszak vár Önre. Valaki most
távozik az életébõl. Rövid idõn
belül új ember lép be! Õ egészen
más lesz. Sokkal szenvedélye-

sebb, felkavaróbb, és intenzívebb! Az se kizárt,
hogy két jelentkezõ is akad. Ha párkapcsolatban
él, akkor nem lesz könnyû hûségesnek marad-
nia, de próbálja meg. Az idõszak vége remek
lesz külföldi utazásra. Menjen, ha teheti! Az se
baj, ha ez csak egy hétvégi városnézés. Maga a
készülõdés is jó hatással lesz Önre. Aztán kinn
készítsen rengeteg fotót, hogy késõbb fel tudjon
idézni minden apró részletet! Minél több
barátjának meséljen az élményeirõl, mert ezek
azt a pozitív energiát erõsítik, illetve tartják fenn,
ami az utazás kapcsán jelen volt!

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A mostani idõszak több

témában is izgalmas lesz. Egy -
részt párkapcsolatban kell felké -
szültnek lennie, mert olyan sze-
méllyel találkozhat, akivel nem

lesz könnyû tartani a tempót. Penge elme, éles
nyelv, és briliáns stílus fogja jellemezni. A másik
terület az utazás. Most bármikor váratlanul
adódhat lehetõsége az utazásra. Ne zárkózzon
el, ha olyan helyre mehet, ahol már járt! A har-
madik terület a munka. Több munkalehetõség
között is válogathat. Ha megoldható, akkor
próbáljon ki párhuzamosan kettõt is. A negyedik
téma a pénz. Sokszor eshet kísértésbe, hogy töb-
bet költsön, mint amennyije van. A kölcsön
ötlete is többször fel fog merülni. Jól gondolja
meg, hogy valóban szüksége van-e arra, amit
meg akar venni.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Ez a periódus Önnek nem el-

sõsorban a nyaralásról, illetve a
szabadságról fog szólni. Sokkal
inkább a munkáról, az ott -
honáról, a gyerekekrõl, és az

egészségérõl. Ezeken a területeken sok öröm
várja. Az otthonával is érdemes lenne foglalkoz-
nia. Átrendezheti vagy felújíthatja kicsit. Az
idõszak közepétõl a gyerekei igénylik, hogy töb-
bet legyen velük. Tegye meg, nem fogja meg-
bánni. Fõleg, ha izgalmas, játékos programokat
szerveznek. Menjenek vidámparkba, állatkertbe,
vagy cirkuszba! A munkájában nem lesznek
várhatóak nagy, látványos változások. Szép
csendben teszi a dolgát, és ez elégedettséggel
fogja eltölteni. Közben az egészségével is kel-
lene törõdnie. Többek között a folyadékház-
tartásra kell odafigyelnie.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Az idõszak elején menjen

nyaralni, mert utána rengeteg
dolga lesz, ami itthon fogja tar-
tani! Nem kell hosszú idõre és
messzire mennie, a lényeg, hogy

mozduljon ki. És ha feltöltõdve hazatér, minden
feladata könnyebbnek fog tûnni. A szüleivel és a
gyerekeivel is sokat kell törõdnie. Rengeteg sza -
badtéri programot szervezhetnek. Menjenek
kirándulni, biciklizni, strandolni! Érdemes lenne
elgondolkodnia azon, hogy erre a pár hétre nem
költözhetnek-e a szülei Önökhöz, vagy Önök
hozzájuk, hogy közelebb legyenek egymáshoz.
Ráadásul így még könnyebb lesz egyeztetni a
közös programokat. Arról nem beszélve, hogy a
gyerekeket is lesz kire hagyni, ha a párjával
kettesben szeretnének este sétálni.
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Fennállásának leg-
eredményesebb évadját
zárta a városi sport-
egyesület kosárlabda-
szakosztálya. Együtte-
sünk az NB II Keleti cso-
portjában az alapsza-
kasz végén a harmadik
helyen végzett.

Az elmúlt idõszakban
a kosárlabda szerelme-
sei megszokhatták Sze-
rencsen, hogy a sportág
helyi mûvelõi színvo-
nalas mérkõzésekkel
szereznek örömet a kö-
zönségnek. Az együttes
korábban már sikeresen próbálta ki
magát a másodosztályú nemzeti baj-
nokságban, ahol a középmezõnyben
szerepeltek. Miután tavaly meg-
nyerték a megyei bajnokságot, a
szövetség hibájából kis híján nem ke-
rült fel a magasabb osztályba Gulyás
László legénysége, végül azonban
engedélyezték számukra az indulást.

A tizenhat csapatot felvonultató
mezõnyben a szerencsi gárda végül
a harmadik helyet szerezte meg
úgy, hogy a lejátszott harminc baj-
noki mérkõzésbõl huszonöt gyõze-
lem és mindössze öt vereség a mér-
legük.

Gulyás László edzõ felidézte, hogy
korábban a csapat regionális baj-
nokságban már végzett dobogós he-
lyen, azonban a 90-es évek végén
az NB II-ben a sereghajtók között sze-
repeltek. A mostani együttes erõssé-
gét a játékosok tehetsége mellett az
egység és az egymásért való küzde-
ni tudás jelenti, amivel a szerencsi
gárda át tud lépni a nehézségeken.
Persze szerencsére is szükségük volt,
hiszen a kispadon ülõ tartalékokban
nem bõvelkednek, de a kezdõ játé-
kosok olyan idõszakokban szen-
vedtek sérülést, amikor ezeket ki tud-
ták küszöbölni. A gyõzni akarás ve-

zetett odáig, hogy a tava-
szi idényben tizenkét ta-
lálkozón át tartó gyõzel-
mi szériával végül az
alapszakaszt a harmadik
helyen zárták. Ehhez
nagyban hozzájárult a lel-
kes közönség, akiknek a
szurkolása mellett hazai
pályán nem találtak legy-
õ zõre. 

Az utolsó fordulóban
az elsõ helyezést meg-
szerzõ Ceglédtõl ugyan
kikaptak, de ekkor már
tartalékolták az erejüket a
rájátszásra, ahol szerették
volna meglepni a jó ké-

pességû együttest. Erre azonban nem
volt lehetõsége a szerencsi gárdának,
mert végül a nagy létszámú bajnok-
ságból a korábban szóban ígért há-
rom helyett csak a kiírás szerinti két
csapat jutott be a rájátszásba, így az
együttesünk az alapszakasz lezáru-
lásával befejezte a küzdelemsoro-
zatot. A jövõ évi cél azonban már
az NB I-be történõ feljutás, amiben
nagy segítsége lehet a csapatnak a
Nyíregyházi Fõiskolán tanulmánya-
it befejezõ Jakab László visszatéré-
se, aki idén az egyik legjobb küzdõ
poszton szereplõ játékos volt az NB
II Keleti csoportjában.

DOBOGÓN A KOSARASOK

Az NB II Keleti csoportjának alapszaka szában harmadik
helyen végzett szerencsi kosárlabdacsapat. 

Az elõzetes várakozásoktól elma-
radó eredménnyel zárta a megyei
harmadosztályú bajnokság szeren-
csi csoportjának 2009/2010-es idé-
nyét a városi sportegyesület labda-
rúgó szakosztálya. A felnõtt csapat
pontvesztések miatt a tabella har-
madik helyén szerepel, míg az után-
pótlás-együttes az utolsó fordulóban
elszenvedett vereséggel a rangsor
élérõl a második helyre került.

Az elmúlt nyáron történt edzõvál-
táskor Tóth István és Lukács Berta-
lan vették át a csapatok szakmai irá-
nyítását. A trénerek új módszerekkel
készítették fel az együtteseket a baj-
noki idényre, miközben a játékos ke-
ret is több poszton kibõvült. A felnõtt
gárda Boncsér Lászlóval, Ladinszki
Leventével, Tóth Péterrel és Erdei Zol-
tánnal erõsödött, ami reményt adott
a sikeres bajnoki szereplésre. 

Tóth István kiemelte, hogy az új
játékosokat sikerült beépíteni az
együttesbe, amihez hozzájárult, hogy
a keret tagjai heti kétszer tréningez-
tek. Itt a gyors kispasszos, egyérintõs
játékot gyakorolták és nem feled-
keztek meg az erõnléti állapot nö-
velésérõl sem. Az õszt a nagycsapat
a harmadik helyen zárta, míg az ifi
a tabella élérõl várta a folytatást. Té-
len teremlabdarúgó tornákon szere-
peltek sikerrel, miközben az átiga-
zolási idõszakban Simon Andrással
és Rabócz Róberttel bõvült a felnõtt
keret. – A tavaszi felkészülés elsõ -
sorban a pályák használhatatlansá-
ga miatt gyengébbre sikeredett, mint
azt szerettük volna – emelte ki Tóth
István. Mire jó lett az idõ, elkezdõdött
a bajnokság. Ennek ellenére a felnõtt
gárda megõrizte dobogós helyét,
míg az utánpótlás együttes az utol-
só fordulóig partiban volt az arany-
érem megszerzéséért. Végül Takta-
szadától egy ponttal lemaradva let-
tek másodikak. Nem vallottak szé-

gyent a fiúk, akik dicséretet érde-
melnek, hiszen az ifi keretet a fel-
nõtt játékosok sérülései és munka-
helyi elfoglaltságai miatt szinte min-
den mérkõzésre meg kellett gyengí-
tenünk. Közülük több játékost fo-
lyamatosan az elsõ együttesben sze-
repeltetünk, akik helytállással hálál-
ták meg a bizalmat. Kiemelem Ta-
kács Mátét, Kalup Rolandot, Kocsis
Balázst, Tóth Rolandot, Radics Mi-
hályt, Barna Gergõt, Knapp Imrét és
Budai Jánost, akik a jövõ emberei a
szerencsi labdarúgásban. 

Lukács Bertalan ed -
zõ ismertette, hogy a
felnõtt gárda 18 baj-
noki mérkõzést ját-
szott, amelybõl õsszel
ötöt megnyertek, két-
szer értek el döntetlent
és két vereséget szen-
vedtek. Tavasszal hat
siker és három kudarc
a mérleg. A gólará-
nyunk 31–18, amin a
jövõben javítani szük-
séges. Ehhez határo-

zottabb és eredményesebb támadó
játékra van szükség. 

A felnõtt csapat a tavaszi idényben
a Magyar Kupa küzdelemsorozat
harmadik fordulójáig jutott, ahol vé-
gül a megyei elsõ osztályban szereplõ
MVSC gárdájától, tisztes helytállás
mellett szenvedett vereséget. Az
edzõk úgy vélik: amennyiben a kö-
vetkezõ bajnoki szezonban a ma-
gasabb osztályba kerülés lesz a cél,
akkor a jelenlegi játékoskeret mellett
három-négy poszton meg kell erõ -
síteni az együttest.

Tóth István és Lukács Bertalan.

A JÖVÕ EMBEREI A LABDARÚGÁSBAN

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
EZÜSTÉRMES TENISZEZÕ
Szerencsi sportoló részvételével

rendeztek teniszversenyt június 12–
13-án Debrecenben. A regionális
viadalon Takács Márk a 16 éves fiúk
mezõnyében az elõkelõ második
helyezést szerezte meg.

SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN
Nyolc versenyzõvel szerepelt Sze-

rencs Város Sportegyesületének
súlyemelõ szakosztálya a június 19-
én, Ózdon megrendezett V. Suzuki
Kupán. A kiemelt országos viadalon

Fekete László szakedzõ tanítványai
négy arany- és három ezüstérmet sze-
reztek. A versenyen Runda Tamás
hat, Szilágyi Bence pedig hét kilo -
grammal javította meg eddigi legjobb
teljesítményét. 

Eredmények:
Fiú korcsoport, 40 kg: I. Monyók

Gergõ (68 pont). Serdülõ korcsoport,
56 kg: I. Runda Tamás (100 kg), 77
kg: II. Monyók Róbert (85 kg), 85 kg:
I. Szilágyi Bence (157 kg), +85 kg:
II. Sztankovics József (112 kg), IV. Ba-
logh Tibor (82 kg). Ifjúsági korcso-
port, 85 kg: II. Balla Dávid (181 kg),
+94 kg: I. Monyók Zoltán (110 kg).  
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. augusztus 6-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
AZ ÚJ JÁRDA JAVÍTÁSA

A közelmúltban megkezdett járda-
építési program elsõ részében készült
el a Laktanya utca gyalogútja. Mint ar-
ról elõzõ számunkban is beszámol-
tunk, a felújítás után a burkolat több
helyen megrepedt, alóla kinõttek a
gyomnövények. A Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. a napokban a hi-
bás szakaszon felbontotta a burkola-
tot és új betonréteggel, majd aszfalt-
tal javították ki a járdát.

FOLYTATÓDIK A
HARMINCHETES ÁTÉPÍTÉSE
Júniusban a csapadékos idõjárás mi-

att félbeszakadt a 37-es számú fõút bel-
területi szakaszának épphogy elkez-
dett kivitelezése. Az elhagyatott mun-
katerület miatt olyan hírek kaptak
szárnyra a városban, hogy a beruhá-
zás tartalma megváltozik, az új tervek
elkészültéig szünetel az építkezés.  

Fazakas Orsolya, a beruházó Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kom-
munikációs vezetõje június 24-én la-
punk megkeresésére válaszolva kö-
zölte, hogy a munkaterületet többször
veszélyeztetõ ár- és belvíz akadá-
lyozza a kivitelezést. Remélhetõleg az
idõjárás javulásával a munkavégzés is
látványosan beindul. A vállalkozó
most dolgozza ki, hogy idõben milyen
késedelmet szenved a projekt a má-
jusi és júniusi rendkívüli idõjárási kö-
rülmények miatt. Amint ez rendelke-
zésre áll, lapunkon keresztül tájé-
koztatják a szerencsi lakosságot. 

KÁTYÚK BETÖMVE

Lapunk olvasója panaszkodott az el-
múlt napokban a Rákóczi út kirívó út-
hibái miatt, kérve, hogy mielõbb hív-
juk fel az illetékesek figyelmét a kör-
forgalmi csomópont és vasútállomás
közötti szakaszra, ahol rendkívül bal-
esetveszélyes kátyúk nehezítik a köz-
lekedést. Ezt követõen örömmel ta-
pasztaltuk, hogy az említett „illetékes”
– meghallva az autósok sûrû „pana-
szát” – elvégezte a gödrök aszfalto-
zását. Érdemes lenne ismét áttekinte-
ni Szerencs utcáit, hiszen a fõ közle-
kedési területek mellett számos mel-
lékutcában is akad tennivaló.

ÖZÖNVÍZ ÉS SZÉLVIHAR
Ismét hatalmas felhõszakadás zúdult

Szerencsre június 18-án a kora dél-
utáni órákban. Információink szerint
közel egy óra leforgása alatt mintegy
44 milliméter esõ hullott, amely per-
cek alatt megtöltötte a belterületi csa-
padékvíz-elvezetõ rendszereket. Lát-
ványos, egyben lehangoló volt a vár-
kert, ahol jelentõs részt árasztott el a

víz. Megteltek az utak menti árkok, a
tûzoltókat ekkor már szivattyúzás mi-
att riasztotta a lakosság.

Néhány nappal késõbb óriási erejû
szél tépázta meg a települést. A fák-
ról, bokrokról leszakadó ágak borították
be az utcákat, ám lapunk értesülései
szerint jelentõsebb károkat nem oko-
zott a vihar. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság udvaráról egy hatalmas fát csa-
vart ki a szél, amely a Bekecsi út asz-
faltjára dõlt. A tûzoltók ekkor már nem
szivattyúkkal, hanem motoros fûrésszel
érkeztek a helyszínre és néhány perc
alatt elhárították az útakadályt.

HELYREÁLLÍTOTT TÖLTÉS
A Szerencs Székhelyû Helyi Vé-

delmi Bizottság június 16-ai ülésén az
ÉKÖVIZIG tokaji üzemvezetõje ígé-
retet tett arra, hogy hamarosan meg-
kezdik a Szerencs-patak alsó szaka-
szának kotrását, valamint a Taktaköz
belvízvédelmi csatornáinak tisztítását.
A szakember ígéretet tett arra is, hogy
a 37-es fõúton lévõ patak hídjánál az
átvágott töltés helyreállítása is rövi-
desen megtörténik. Nos, az utóbbi
munkát elvégezték és remények sze-
rint az elkövetkezõ idõszakban már
nem lesz szükség a gát átvágására. 

A SZÚNYOGOK CSÍPNEK,
UGYE?

Az elmúlt néhány hûvös nap után
ismét melegszik az idõ, ami kedvez a
vérszívók „tevékenységének”. Igaz,
hogy az árvíz után, a rendkívüli hely-
zetre való tekintettel az ÁNTSZ elvé-
geztetett egy egészségügyi szúnyogir-
tást a településen, de ez még a szak-
emberek szerint sem elegendõ ahhoz,
hogy nyugodt nyárnak nézzünk elébe.
A tisztiorvosi szolgálat honlapján is ol-
vasható, hogy a június 15-ei légi per-
metezést a kistérségünk területén mind-
össze négy településen végezték el: Rát-
kán, Szerencsen, Taktaharkányban és
Taktakenézen. Mint az több fórumon
is elhangzott a közelmúltban, a prob-
léma elsõsorban abból adódik, hogy
ilyen mértékû áradás miatt a  szúnyog -
irtás csak akkor lehet hatékony, ha egy
nagyobb, átfogó területen hajtják vég-
re. Ez azt jelenti, ha Szerencsen és Rát-
kán permeteznek, akkor miért marad-
na ki a sorból Bekecs, Legyesbénye,
Mezõzombor és még hosszan sorol-
hatnánk az egymáshoz közeli telepü-
léseket és az árral elöntött vizes terü-
leteket. Egy szó, mint száz – a légi, ké-
miai irtás elsõsorban az önkormány-
zatok feladata, ám a mostani, rendkí-
vüli helyzetben talán érdemes lenne a
kistérségi társulásnak kezdeményezni,
hogy egy átfogó, mindenki számára
megnyugtató védekezést lehessen vég-
rehajtani. A kérdés csak az: ki fizeti a
számlát?

BÚFELEJTÕ JUBILEUMI GAZDANAPOK
(Folytatás a 2. oldalról.)

A kulturális programok sorában be-
mutatkozott a Szikra tánciskola cso-
portja, majd Kertész Gabriella egyip-
tomi hastáncprodukciója dobogtatta
meg a férfiszíveket. A szerencsi kö-
zönség elõtt már jól ismert Kertész At-
tila a tõle megszokott rock and roll  par -
tyra hívta a zenekedvelõket.

Eközben a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban díszmadár- és hüllõkiállítást lát-
hatott a nagyközönség. Kicsik és na-
gyon ismerkedtek a messzi földrõl ér-
kezett, egzotikus állatokkal. 

A szombat délelõtti regionális vi-
dékfejlesztési konferencia résztvevõit
a szerencsi önkormányzat nevében Ga-
dóczi Bertalan köszöntötte. A Rákó -
czi-vár lovagtermében a város jegyzõje
kiemelte, hogy Szerencs nagy gondot
fordít a helyi fejlesztésekre, illetve, hogy
ezeknek kisugárzó hatásuk legyen az
egész térségre. Ennek bizonyítéka,
hogy a település immár húsz eszten-
deje ad otthont a zempléni gazdana-
poknak.

Az idei szakmai program két leg-
fontosabb témája a vidékfejlesztés és
a bormarketing volt. Ennek keretében
hallhattak elõadásokat a résztvevõk töb-
bek között az elmúlt években útjára in-
dított térségi Leader akciócsoportok
munkájáról.

A szerencsi motorosok felvonulása
indította útjára a zempléni gazdana-
pok szombat délutáni eseményeit. A
szabadtéri színpadon a Szerencsi Ál-
talános Iskola Délibáb Néptánccso-
portja szórakoztatta a közönséget,
majd a helyi sportegyesület karate szak-
osztálya tartott látványos bemutatót. Ezt
követõen Újvári Marika nótaösszeál-
lítása teremtette meg az alaphangula-
tot, késõbb a Harlequin tánccsoport
gyermekei is remek produkciót mu-
tattak be. A szombati eseménysor a Ca-
iro együttes fellépésével zárult. Csa-
ládok napja néven hirdették a szer-
vezõk a vasárnapi eseményeket. A sze-
rencsi óvodások mûsora csalogatta ki
a közönséget a szabadtéri színpadhoz,
majd a gyermekek nagy örömére ha-
marosan megérkezett a Vaga Banda

gólyalábas óriáscirkusza, akik néhány
perc alatt igazi mesevilágot varázsol-
tak a Rákóczi út lezárt szakaszára. A
nap egyik legjobb produkciójának
ígérkezett a Kolompos együttes fellé-
pése, ám a délután eleredõ esõ nem
kedvezett a programoknak. Ennek el-
lenére sokan voltak kíváncsiak a mél-
tán népszerû együttes koncertjére. A
Rákóczi úton ez idõ alatt sokan a régi
idõk hangulatát idézõ vidámparkban

múlatták az idõt, mások a vásári for-
gatagban nézelõdtek.

Az idei gazdanapokon közel nyolc-
van kiállító standját tekinthette meg
a közönség. A vásárigazgató tájé-
koztatása szerint a három nap alatt
csaknem nyolcezren látogatták meg
a XX. Zempléni Gazdanapok és
Zemplén Expót. A jubileummal le-
zárult egy korszak a gazdanapok tör-
ténetében.

A színpadon a szerencsi néptáncosok is bemutatkoztak.

A helyi alapfokú ok-
tatási és nevelési in-
tézmény dolgozóit kö-
szöntötték pedagógus-
nap alkalmából június
22-én az általános is-
kola Rákóczi épületé-
ben.

Az árvíz elleni vé-
dekezés miatt a terve-
zettnél késõbb meg-
tartott eseményen el-
hangzott vers és zon-
gorajáték után Róna-
völgyi Endréné méltatta az óvónõk és
dadák, a tanítók és a tanárok mun-
káját, akik az egyik legszebb hivatást

választották. A polgármester kiemel-
te, hogy a pedagógusok nyiladozó ér-
telmû, egészséges gyerekeket oktat-

hatnak és nevelhetnek,
aminek az eredmé-
nyességéhez nemcsak
szakmai felkészültség-
re és elhivatottságra,
hanem mélyen érzõ
szívre is szükség van.
Rónavölgyi Endréné a
pedagógusnap alkal-
mából egy-egy, két-
személyes wellness-
ház-belépõvel ajándé-
kozta meg az általános
iskola, óvoda és  bölcsõ -
 de munkatársait, ami a

vakáció idõszakában pihenéshez, a
következõ tanévre történõ feltöltõ -
déshez nyújthat segítséget.

Mihályi Jánosné (fo-
tónkon), városunk
Rad nóti-díjas vers-
mondója az elmúlt
 idõ szakban több hazai
rendezvényen öreg-
bítette Szerencs hír-
nevét. Ica néni május
2-án Veresegyházán,
az Anyám Fekete Ró-
zsa Nemzetközi Vers-
és Prózamondó Ta-
lálkozón polgármes-
teri elismerésben ré-
szesült. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Me-
gyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgá-
lati és Közmûvelõdési Intézet május 10-
én a Miskolci Nemzeti Színházban ren-
dezte meg a VIII. B.-A.-Z. Megyei
Amatõr Gála döntõjét, ahol Mihályi Já-

nosné színvonalas sze-
repléséért különdíjat
vehetett át.

A Radnóti-díjas  vers -
mondó május 14-én a
távoli Nagykanizsára
utazott, ahol a IX. Kár-
pát-medencei „Csen-
gey Dénes” Vers- és
Prózamondó verseny
résztvevõjeként érde-
melte ki az értékelõ bi-
zottság különdíját. Ica
néni életének 89 éve
ellenére úgy tûnik, a
nyári  idõ szakban sem

pihen, hiszen június 4–6-a között részt
vett Balatonszemesen a Latinovits Zol-
tánról elnevezett vers- és prózamon-
dó találkozón, ahol szintén emléklap-
pal díjazták a produkcióját. 

Az idei Zempléni Gazdanapok alkalmával a kiállí-
tás és vásár látogatóinak alkalmuk nyílt arra, hogy a
város standján Szerencs Kártyát igényeljenek. A há-
rom nap alatt összesen 63-an igényeltek helyi keres-
kedõk, szolgáltatók, valamint önkormányzati intéz-
mények által biztosított, kedvezményre jogosító plasz-
tiklapot. A meghirdetett akciónak megfelelõen június
24-én a polgármesteri hivatalban közülük húzták ki
közjegyzõ jelenlétében azt az öt szerencsést, aki in-
gyen juthat hozzá a Szerencs Kártyához. Fortuna ez
alkalommal Juhász Csillának, Bobkó Gézának, Lapis
Andreának, Trikóné Lengyel Karolinának és Bodnár Já-
nosnénak kedvezett.

KÖSZÖNET A PEDAGÓGUSOKNAK

Az elmúlt tanévben az óvónõk, dadák, tanítók és tanárok
eredményes munkát végeztek.

KÜLÖNDÍJAK A VERSMONDÓNAK

SZERENCSÉS SZERENCS-KÁRTYÁSOK
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. augusztus 6-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: július 30., 
10 óra.

Royal
Angol használtruha-

kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

TELJESEN 
ÚJ ÁRUKÉSZLET

Július 5-én, hétfőN
Nyitás 7 órakor

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásainak a körét bõvítette!

� 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.),
� Ultrahangvizsgálatok (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 szakembergárda 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.

Igniker Kft.

TUD TITKOT TARTANI? Mi nem titkolhatjuk tovább...

ÚJ SWIFT ELEKTROMOS CSOMAGGAL
ÉS KLÍMÁVAL 2 690 000 FT-ÉRT!
ENNÉL IS VONZÓBB AJÁNLATOT SZERETNE KAPNI?

Tesztautók, 0 km-es 
szalonautók 
900 000 Ft 
árzuhanással 
kaphatók!
Mindez elérhető 
a Szerencsi Autó Kft.-nél, 
az Ön hivatalos Suzuki Márkakereskedésében

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Májas hurka 599 Ft/kg
Erdélyi szalonna 799 Ft/kg
Kenyérszalonna 599 Ft/kg

Comb csont nélkül 899 Ft/kg
Oldalas 699 Ft/kg
Dagadó 799 Ft/kg

Szendvicssonka 899 Ft/kg 
Lapocka csont nélkül 849 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 949 Ft/kg
Csontos rövidkaraj 1499 Ft/kg
Parasztmájas 799 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Nyári turista 879 Ft/kg
Rakott fej 879 Ft/kg
Cserkészkolbász 1399 Ft/kg
Lángolt kolbász 949 Ft/kg
Vastagkolbász 1399 Ft/kg
Sütnivaló kolbász 929 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász 499 Ft/kg
Füstölt sertésfej 469 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1199 Ft/kg
Füstölt csülök 799 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt láb 449 Ft/kg
Császárszalonna 999 Ft/kg
Parasztkolbász 969 Ft/kg
Sertészsír 349 Ft/kg
Füstölt oldalas 1179 Ft/kg
Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas zsírtarta-
lommal 150 Ft/liter

Az akció 2010. július 1-jétól visszavonásig érvényes!

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

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