
Emelkedõ felvásárlási árat kínál
szerzõdéses partnereinek a Tokaj Ke-
reskedõház Zrt. Az állami tulajdonú
cég 90 ezer mázsa boralapanyag át-
vételét tervezi, aminek az ellenérté-
két még az idei esztendõben meg is
kapják a gazdák – nyilatkozta la-
punknak Kiss István vezérigazgató (fo-
tónkon).  

– A kedvezõtlen idõjárás miatt egy
átlagos évhez képest egyharmaddal ke-
vesebb szõlõvel számolunk a borvi-
déken. Szeptember 20-án kezdjük a
muskotályos és a korai fajták felvá-
sárlását. Az elõbbi kilójáért 80 forin-
tot, az utóbbiakért 65 forintot fizetünk,
ami 25 százalékkal haladja meg a ta-
valyi árakat – ismertette a vezérigaz-
gató.

– A Tokaj Kereskedõház Zrt. az el-
múlt években egymilliárd forint nagy-
ságrendû fejlesztéseket valósított meg
annak érdekében, hogy képes legyen
nagy tételben kiváló mi nõségû bo-
rokkal ellátni a piacot. Ennek, valamint
a következetes marketingmunkának
köszönhetõen napjainkra itthon és
külföldön kialakult egy stabil vevõ -
körünk, akiknek az ellátására éves szin-
ten 90 ezer mázsa szõlõ feldolgozá-
sára van szükség. Az idén ezt a meny-
nyiséget várhatóan nem tudja bizto-
sítani számunkra az a közel kétezer
termelõ, akikkel korábban hároméves
szerzõdést kötöttünk. Ezért beszállí-
tóként azokra a gazdákra is számítunk,
akik tavaly a lepárlási program révén
kerültek kapcsolatba velünk. 

A vezérigazgató kiemelte, hogy a To-
kaj Kereskedõház az elmúlt években
megbízható partnere volt a termelõk-
nek. 2008-ban összességében másfél
milliárd forintot fizettek ki a gazdák-
nak, vagyis a cég meghatározó jöve-

delemforrás volt a borvidéken. Tavaly
az egyik legmagasabb árat kínálták az
alapanyagért. Az európai uniós le-
párlási program révén azoknak is se-
gítséget nyújtottak, akik másként nem
tudták értékesíteni az alacsony cu-
korfokú szõlõjüket. – Akik velünk
szerzõdnek és betartják a minõség ér-
dekében elõírt mûveléstechnológiai
követelményeket, azok biztosak le-
hetnek abban, hogy átvesszük tõlük a
termést, aminek az ellenértékét  de -
cember 15-ig ki is fizetjük. Emellett in-
tegrátorként az ültetvények megújítá-
sához is segítõ kezet nyújtunk úgy,
hogy a programba belépõknek meg-
elõlegezzük a kiadásokat, így náluk va-
lójában csak az elvégzett munka je-
lentkezik teherként. Ez a program
azért kiemelt fontosságú, mert 2014-
tõl várhatóan megszûnik az erre a cél-
ra igényelhetõ támogatás, így az elö-
regedõ parcellákat saját költségen tud-
ják majd megújítani a gazdák. Sajnos,
az évente lehetséges 80 hektár helyett
eddig mindössze 20 hektáron újítot-
ták meg az ültetvényeket, de remél-
jük, hogy az elkövetkezõ idõ szak ban
többen élnek majd a lehe tõséggel.      

A furmint és a hárslevelû fajták szü-
retérõl szólva Kiss István kiemelte, hogy
ezekbõl borvidéki szinten 210–230
ezer mázsával számolnak. Az átvétel
a tervek szerint október 10-énél ha-
marabb nem kezdõdik, mert a szõlõ
érettsége két-háromhetes késésben
van. Az ültetvények növény-egész-
ségügyi állapota eltérõ képet mutat.
Több helyen jelentkeztek betegségek,
azonban a fertõzésekkel szemben
eredményesen védekezõ, a szükséges
permetezéseket elvégzõ gazdák szõlõi-
ben szépnek ígérkezik a termés. A To-
kaj Kereskedõháznak kizárólag egész-
séges fürtökre van szüksége, a felvá-
sárlási árak is az ilyen alapanyagra vo-
natkoznak. Ezért a cég borászai még
a nagyszüret elõtt elõ minõsítik a kü-
lönbözõ parcellákat és az átvételnél
is szigorú lesz a vizsgálat. A vezér-
igazgató azt ajánlja, hogy a szüretkor
a fertõzött szõlõt ne rakják a konté-
nerekbe a gazdák, mert ezzel saját ma-
gukat károsítják meg. Kiss István kie-
melte: a nagyszüret felvásárlási árai-
ról még nem tud nyilatkozni, de az bi-
zonyos, hogy a furmint és hárslevelû
fajtáért is a tavalyinál magasabb árat
fizet majd a Tokaj Kereskedõház.  

Á. A.
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A Szerencsi Általános Iskola idén is
gólyatáborba hívta a leendõ elsõ osz-
tályosokat és a szülõket. A gyerme kek
mindkét épületben ismerkedtek a ta-
nító nénikkel, az osztálytermükkel és
az iskolával. A pedagógusok játékos
sportfoglalkozásokat szerveztek a ki-
csiknek, akik a technikaórán a kéz-
ügyességüket is kipróbálhatták. 

A helyi alapfokú oktatási intézmény
is megtartotta tantestületi értekezletét,
melyen a 2010/2011-es oktatási év
munkatervérõl tartott beszámolót Fá-
bián Ottóné fõigazgató. A pedagógu-
sok ekkor kaptak tájékoztatást az óra-
rendek kiosztásáról, az osztálylétszá-
mok pontosításáról, valamint az elsõ
tanítási naphoz kapcsolódó tudniva-
lókról.

Az idei tanévnyitó ünnepségen több
mint kilencszáz diák sorakozott fel a

Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az el-
hangzott szavalatok és énekkari szá-
mok után Fábián Ottóné lépett a mik-
rofonhoz. Az általános iskolai fõigaz-
gató arra kérte a tanulókat, hogy szor-
galommal és kitartással tudásuk legja-
vát adva sajátítsák el a tantárgyi isme-
reteket. Mint elhangzott, az új tanév-
ben összesen 67 pedagógus dolgozik
az intézményben, akik közül Dubó czi
Katalin, Papp Nikolett és Fazekas Re-
náta pályakezdõként kapcsolódik be

a tantestület munkájába. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen az új elsõsök nya-
kába kötötték az osztályfõnökök az is-
kola nyakkendõjét, majd a város pol-
gármestere beszédében arról szólt,
hogy a nyári karbantartási munkákat
követõen tiszta, rendezett környezet
várja az iskolában a gyerekeket. Ró-
navölgyi Endréné egy-egy színes irat-
gyûjtõvel ajándékozta meg a tanévet
kezdõ diákokat.  

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az augusztus 28-ai elõestén Ker-
tész Attila rock’n roll mûsorával és
fröccspartival indult útjára a prog-
ramsorozat. Másnap a Rákóczi út le-
zárt szakaszára a megyaszói fúvós -
zenekar csalogatta a közönséget. Az
esemény ünnepélyes megnyitóján
Rónavölgyi Endréné köszöntõjében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a vá-
ros elsõsorban a cukor- és csokolá-
dégyártásnak köszönheti a hírnevét,
ezért is nagyszerû ötlet, hogy immár
harmadik esztendeje megrendezik
Szerencsen a fesztivált. A polgár-
mester szerint, ha az ide érkezõ ven-
dégek szétnéznek a városban, akkor
azt is láthatják, hogy nem csak múlt-
ja, jelene, de jövõje is van a telepü-
lésnek.  

Szerencset a magyar csokoládé fõvá-
rosának nevezte beszédében Fazekas
Sándor. A vidékfejlesztési miniszter
megnyitójában hangsúlyozta, hogy
meggyõzõdése szerint csak akkor ma-
rad fenn a hazai élelmiszer, ha a vá-
sárlók látják azokat az üzletek polca-

in, és ha a szerencsihez hasonló gaszt-
ronómiai rendezvényeken találkoz-
hatnak a termékekkel. Fazekas Sándor
szerint fontos, hogy az élelmiszeripar
által biztosított munkahelyek megma-
radjanak és gyarapodjanak a jövõben. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A nyári szünetben elvégzett
karbantartások és felújítások
után augusztus végén, szep-
tember elején megkezdõdött az
új tanév a szerencsi oktatási és
nevelési intézményekben. A he-
lyi általános iskolába több mint
kilencszáz, a Bocskai gimnázi-
umba közel ezer diák iratkozott
be, miközben a bölcsõdében és
az óvodákban a korábbi idõ -
szakhoz képest egyaránt bõvült
a gyereklétszám.

Harmadik alkalommal adott
otthont Szerencs az országos
csokoládéfesztiválnak, amely
idén több ezer érdeklõdõt von-
zott a Rákóczi úton felépített
szabadtéri színpadhoz és a vár-
kertben kiállított standokhoz.

CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL ÉS ÓRIÁS BONBON

Idén 101 elsõ osztályos kezdte meg tanulmányait Szerencsen. 

MEGSZÓLALT 
AZ ÚJ TANÉVET JELZÕ CSENGÕ

Jutott mindenkinek a finomságokból.

MAGASABB ÁR 
AZ EGÉSZSÉGES SZÕLÕÉRT 



Harmadik alkalommal invitálta
családi napra a Fecskés városrész la-
kóit Bíró István önkormányzati kép-
viselõ. Az Arany János utcai játszó-
téren már a kora délelõtti órákban
nagy volt a nyüzsgés. 

A helyszínre érkezett a szerencsi
tûzoltóság magasból mentõ jármûve,
amelynek az emelõkosarából sokan
gyönyörködhettek a környék pano-
rámájában. Népszerûnek bizonyult
a fiatalok körében az ugrálóvár, töb-
ben a lábhajtású gokartot és motort
is kipróbálták. Színes lufik hirdették
a 2010-es fecskési napot, amelyen
az idõsebb korosztály is szép szám-

ban képviselte magát. A gyerekek kar-
ját és arcát bõrfestésekkel díszítették
az alkalmi mûvészek, egészségügyi
szolgáltatásként vércukorszint-meg-
határozást és vérnyomásmérést is biz-
tosítottak a résztvevõknek a szer-
vezõk. Lányok és fiúk vették körbe
a lufihajtogató bohócot, aki számos
érdekes színes állatfigurát formált.
Miközben számos program várta a
fecskési családi nap résztvevõit, több
kondérban készült az ízletes bab-
gulyás. A közös ebédhez a zenét a
Fanfár Ifjúsági Fúvós zenekar bizto-
sította, majd estig folytatódott a szín-
vonalas kikapcsolódást biztosító
program. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A megnyitó után igazi fesztiváli

hangulat kezdett kialakulni a Rákóczi
út lezárt szakaszán és a várkertben.
Egyre többen látogattak ki a stan-
dokhoz, melyek egyikénél idén is
Guinness-rekordkísérlet tanúja le-
hetett a nagyérdemû. Ekker Róbert
szobrász ezúttal a világ legnagyobb
bonbonjának elkészítésére vállalko-
zott. A hatalmas édesség vizsgálatát
Sebestyén István, a magyarországi re-
kordok regisztrátora végezte el. El-
hangzott, hogy az alkotás mintegy
800 kilogramm csokoládéból ké-
szült, belseje pedig 200 liter édes to-
kaji bort tartalmaz. A világ eddig is-
mert legnagyobb bonbonjának külsõ
kerülete 4 méter, magassága pedig
110 centiméter.

Kicsik és nagyok nézelõdtek a sát-
rak között. A csokoládé-szökõkút fi-
nomságából is jutott a vendégeknek,
miközben a várkertben népi játékok,
õsmagyar harci bemutatók szóra-
koztatták a nagyérdemût. A szeren-
csi édességgyártónál, a Bonbon Kft.
standjánál a termékek elkészítésének
kulisszatitkaiba nyerhettek betekin-
tést az érdeklõdõk. Eközben a szín-
padon folytatódtak a kulturális prog-
ramok. 

A rendezvény
idején szakmai fó-
rumra hívták a
résztvevõket a Rá-
kóczi-vár lovag-
termébe, ahol Fa-
zekas Sándor (fo-
tónkon) tartott elõ -
adást. A vidékfejlesztési miniszter
szerint ezen a tájegységen a mezõ -
gazdaság, valamint az erre épülõ élel-
miszeripar és szolgáltatások szerepe
rendkívül jelentõs, ezért olyan vidék-
és agrárfejlesztési politikára van

szükség, amely helyzetbe hozza a ter-
melõket, gazdálkodókat, a feldolgo-
zókat egyaránt. Fazekas Sándor úgy
vélte: ahhoz, hogy életképes kis- és
középvállalkozások mûködjenek a
vidéken, gépekre, beruházásokra
van szükség, amelynek elõsegítése ér-
dekében olyan pályázati lehetõsé-
geket kívánnak kidolgozni a jövõben,
amelyek a cégeknek elérhetõk le-
hetnek. Mint elhangzott, napjainkra
a magyar termékek a hazai piaci ré-
szesedésüket már elveszítették a kül-
földrõl behozott árukkal szemben, így
el kell érni, hogy a magyar piacon
ismét a honi élelmiszerek szerepel-
jenek az elsõ helyen.

A standok között már egyre na-
gyobb tömeg volt kíváncsi a harma-
dik országos csokoládéfesztivál prog-
ramjaira. A sült ökör illatával csalo-
gatta az arra járókat, a legifjabbak az

öreg motorok oldalkocsijában is te-
hettek egy kört. Ízletes falatokban
nem volt hiány ezen a napon, mi-
közben a szabadtéri színpadon egy-
mást váltották a fellépõk. A délutá-
ni órákban hirdették ki a Guinness-
rekordkísérlet eredményét, amely
szerint Szerencsen készült el a világ
legnagyobb bonbonja. 

Koncz Ferenc köszöntõjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy három év-
vel ezelõtt azért kezdtek hozzá a
fesztivál szervezéséhez, hogy bizo-
nyítsák ország-világ elõtt: Szeren-
csen jelenleg is van édességgyártás.
Az országgyûlési képviselõ szerint
legalább száz elkötelezett ember
dolgozik Takács István vezetésével
a Bonbon Kft.-nél, amelynek kö-
szönhetõen a városnak van egy iga-
zi magyar terméke, a szerencsi cso-
koládé. 

Az est hangulatát a Herczeg Zol-
tán által tervezett ruhacsodákból
összeállított divatbemutató alapoz-
ta meg. Késõbb a szerencsi Join ze-
nekar melegítette be a közönséget,
majd a nap sztárvendégeként a 
Hooligans fantasztikus koncertjén
szórakozhatott a közönség. 

A harmadik országos csokoládé-
fesztivál programjaira több ezer em-
ber volt kíváncsi, akik nem csak hely-
bõl és a környezõ településekrõl, ha-
nem az ország távolabbi vidékeirõl
is érkeztek azért, hogy részesei le-
gyenek az eseménynek. M. Z.

CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL 
ÉS ÓRIÁS BONBON

Több mint egytonnásra sikerült a különleges desszert. Mellette
alkotója: Ekker Róbert.

Nagy volt a nyüzsgés a játszótéren.

A vezetõ magyarorszá-
gi hústermékeket elõállító
vállalkozások között mu-
tatkozott be a Szerencsi
Mezõ gazdasági Zrt. au-
gusztus 16–21. között a
Budapesten megrendezett
I. Fenntartható Élelmi-
szerlánc Világtalálkozó ke-
retében megrendezett
Hajrá hazai! élelmiszer -
ipari kiállításon. A cég
prémium kategóriájú
aszalt szilvás karajsonká-
ját az országos szakmai
versenyen harmadik he-
lyezéssel jutalmazta a bí-
ráló bizottság.  

Hat napig a hazai hús-
ipar remekeit vonultatták fel
a termelõk a budai várban,
ahol igényesen kialakított
önálló standon a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt. kíná-
latával is megismerkedhetett a közön-
ség. A negyedszázados feldolgozóipa-
ri tapasztalattal rendelkezõ nagyválla-
lat közel harminc terméke szerepelt a
kínálatban. Újdonságként jelent meg a
vásáron a hagyományos ízvilágú sze-
rencsi parasztmájas, az ínyenceknek ké-
szült aszalt szilvás karajsonka, amelyek
a kóstolókon nagy sikert arattak. 

A részvénytársaság tevékenysége il-
leszkedik a világtalálkozó záró ta-
nácskozásán megfogalmazott alap-
gondolathoz, amely szerint a talaj mû -
veléstõl a növénytermesztésen és ál-
lattenyésztésen keresztül a boltok pol-
caira kerülõ élelmiszerig a láncolat ak-

kor biztonságos, ha annak minden
elemét környezettudatosan, egymással
összehangolva mûködtetik. A Szeren-
csi Mezõgazdasági Zrt. ennek szelle-
mében állítja elõ a takarmányt, ez a gya-
korlat érvényesül a szarvasmarha-, ser-
tés- és baromfiágazatokban, a tojás- és
húsfeldolgozásban, egészen a fo-
gyasztásra szánt kész termékekig. Az
abaújszántói húsüzem készítményei a
folyamatosan növekvõ vásárlói igé-
nyeket is kielégítik, amelyek közül a bu-
dapesti élelmiszeripari kiállításon nép-
szerû parasztmájas és aszalt szilvás son-
ka is megtalálható a társaság szerencsi
üzletében.

A KIVÁLÓ SZERENCSI
PARASZTMÁJAS 

Ízletes hústermékek Szerencsrõl.

A FECSKÉSIEK 
CSALÁDI NAPJA 

A hagyományoknak megfelelõen
ünnepelte a belvárosi templom bú-
csúját szeptember 5-én a helyi római
katolikus egyházközség. A négy éve

megvalósított külsõ felújítás után a kö-
zeljövõben belülrõl is megszépül Is-
ten háza, ami Jézus Krisztus édes-
anyjáról kapta a Kisboldogasszony ne-

vet. Ebbõl az alkalomból Szûz Mária
szeptember 8-ai születésnapjához
legközelebb esõ vasárnapon minden
esztendõben búcsút rendez az egy-
házközség. A 11 órakor kezdõdõ
eseményen vendégpapként az újon-
nan kinevezett tállyai plébános tartott
szentmisét. Kostyál László példaként
állította a jelenlévõk elé a boldogsá-
gos szûzanyát, akinek az életében
egyaránt jelen volt az öröm és meg-
próbáltatás. Türelemmel hordozta a
kereszteket, azonban mindig tiszta
szívvel és szándékkal fordult az em-
berekhez. A plébános örömtelinek ne-
vezte, hogy a búcsú alkalmával meg-
telt hívekkel a templom, ahonnan so-
kan indultak el a keresztény élet út-
ján. Azok számára, akik itt keresztel-
kedtek, elsõáldoztak, bérmálkoztak és
kötöttek házasságot, különösen ked-
ves a több száz éves épület. 

Az ünnep végén a hagyományok-
nak megfelelõen az udvarra vonul-
tak a hívek, ahol kezdetét vette a
templomi körmenet.

A KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM BÚCSÚJA 

A templombúcsú hagyományos eseménye a körmenet.
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MI A VÉLEMÉNYE 
AZ ISKOLAKEZDÉSRÔL?

Fábián Ottóné fõigazgató, Szerencsi Általá-
nos Iskola:
– A Szerencsi Általános Iskolában a nyári
 szün idõben felújítás ugyan nem történt, de
a rendszeres karbantartásnak köszönhetõen
tiszta környezet, megfelelõ tárgyi feltételek
várták a diákokat. Iskolánk két intézmény-
egysége 101 elsõ osztályossal, összesen 900
tanulóval kezdte el a 2010/2011-es tanévet,
így 36 osztályban és 13 napközis csoport-
ban indult meg a munka szeptember 1-jén.
A tanévkezdés zökkenõmentesnek mond-
ható, a hiányzó tankönyvek folyamatosan ér-
keznek, így reményeink szerint a tanulási  idõ -
szak kezdetére már minden gyermekhez eljuthatnak. A nyertes pályázatunknak
köszönhetõen idén négy pedagógus szerezhet térítésmentesen újabb szak-
képesítést. A projekt arra is lehetõséget biztosít, hogy a továbbképzéseken
résztvevõ kollégáinkat – tanulmányaik idejére – pályakezdõ pedagógusok-
kal helyettesítsük. Szakmailag felkészülten kezdtünk neki az új tanévnek.

Gál András fõigazgató, Bocskai István Gim-
názium: 
– Intézményünk a 2010/2011-es tanévet 31 osz-
tállyal, 991 beiratkozott tanulóval kezdte meg.
Iskolánkban a szakmai színvonalat az is ga-
rantálja, hogy minden tanár rendelkezik a mun-
kájához szükséges szakképesítéssel. Tantestü-
letünk létszáma hat új szakemberrel bõvült.
Örömünkre szolgál, hogy az elõzõ tanévben
érettségi vizsgát tett tanulóink több mint 
80%-a került be egyetemre vagy fõiskolára. A
nyári idõszakban nem szünetelt a munka a gim-
náziumban. Az iskola épületében mindhárom
szinten megtörtént a vizesblokk teljes átalakí-

tása, a tornatermet és 14 tantermet is teljes egészében felújítottuk. Emellett két
mûszakban mûködtettük intézményünket, reggel hattól este tíz óráig. Bérbe ad-
tuk a számítógéptermeket, a sportpályákat, az aulát. Tanfolyamokat, táborokat,
országos versenyeket szerveztünk. Ezek a tevékenységeink anyagi szempontból
is hasznunkra váltak: több mint 20 millió forint bevételünk volt a nyáron. 

Csider Andor kollégiumvezetõ:
– A kollégiumba az idei nyáron is folyama-
tosan érkeztek kisebb-nagyobb csoportok,
melyeknek köszönhetõen jelentõs bevétel-
re tett szert az intézmény. A szünidei mûkö-
dés ellenére sikerült a tanévre való felkészülés:
saját dolgozói kapacitással kifestettük a szo-
bákat, mellékhelyiségeket, lecseréltük a füg-
gönyöket, és néhány kollégiumi bútort fel-
újítottunk. Ezek után nyugodtan vártuk a kol-
légista diákokat. Ebben a tanévben soha nem
tapasztalt igény mutatkozott a kollégiumi el-
látás iránt. Sajnos, férõhelyhiány miatt 28 di-
ákot el kellett utasítanunk. A kollégium ne-
velõtestületének összetétele biztosíték arra, hogy a fiatalok szakszerû peda-
gógiai támogatást kapjanak iskolai tanulmányaikhoz. A diákok étkeztetésé-
re is megfelelõen felkészültünk. Mindkét konyhát kifestettük, a nagykonyhai
berendezések szükséges felújítását is elvégeztük, hogy közétkeztetési fel-
adatainkat jó színvonalon teljesíteni tudjuk. 

Kovács Julianna igazgató, Szerencsi Szak-
képzõ Iskola:
– Az idei tanévnyitó ünnepségünket elverte
az esõ, mert a mai napig nem rendelkezünk
egy olyan helyiséggel, melyben az iskolai ren-
dezvényeket megtarthatnánk. Az osztályok
létszáma még alakul, mert sok tanköteles ta-
nuló nem iratkozott be idõben egyetlen is-
kolába sem, többen pedig napról napra gon-
dolják meg magukat és mennek egyik in-
tézménybõl a másikba. Amiatt, hogy 50 óra
igazolatlan mulasztás esetén megvonják a
családi pótlékot, nagyon sok olyan tanuló je-
lent meg az iskolánkban, akikkel tavaly, il-

letve az elõzõ két évben nem is találkoztunk. Jelenleg a szakközépiskolában
nyolc osztályban kétszáz, a 9. és 10. szakképzõ évfolyamon hat osztályban
188, míg 11–13. szakképzõ évfolyamon 221 diák tanul. Esti tagozaton 50
tanulónk kezdi a tanévet. Komoly probléma, hogy még a kiemelten támo-
gatott szakmák esetében is igen nehéz gyakorlati kép zõ helyet biztosítani a
diákoknak, mert – tisztelet a kivételnek – az iskolai tanmûhelyeken kívül alig
akad erre vállalkozó külsõ munkáltató. 

HÍREK RÖVIDEN

A Társadalmi Megújulás
Operatív Program kereté-
ben pedagógusoknak meg-
hirdetett pályázaton szere-
peltek sikerrel a szerencsi
Bocskai István Gimnázium
tanárai. Az elnyert támo-
gatásnak köszönhetõen az
idén szeptembertõl négy
pedagógus szerezhet mun-
kájához korszerû ismerete-
ket. „A pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógu-
sok új szerepben” – címû
pályázat projektnyitó ren-
dezvényét tartották au-
gusztus 27-én a szerencsi Bocskai Ist-
ván Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola aulájában, ahol Gál And-
rás, az intézmény fõigazgatója gratu-
lált kollégáinak ahhoz, hogy a sikeres
pályázat eredményeként négy féléven
keresztül kapcsolódhatnak be az egye-
temeken szervezett szakirányú tanul-
mányokba. A fõigazgató ismertette,
hogy a program keretében elnyert ösz-
szeg a szaktanárok bérét és járulékait,

a továbbképzésekhez kapcsolódó – uta-
zási, szállás-, jegyzetköltséget – fede-
zi, valamint ebbõl kerül finanszírozás-
ra a négy közalkalmazott ötven szá-
zalékos munkaidõ-kedvezménye. A
pedagógusok közül kettõnek a szakmai
fejlõdését szolgálja a program, továb-
bi kettõ pedig szakértõi bizonyítványt
szerez. 

Gál András hozzátette: szerencsés
 idõ szakban valósul meg a pályázat, hi-

szen a szülési szabadságról
visszatérõ kollégákkal biz-
tosítani tudják a helyettesí-
tést, így továbbra is száz
százalékos a szaktanári el-
látottság a gimnáziumban. 

A programban részt vevõ
pedagógusok különbözõ
szakterületeken gyarapítják
majd a tudásukat a debre-
ceni és miskolci egyete-
meken és a nyíregyházi
fõiskolán. Kovács Judit ma-
gyar-, Katicsné Rolek Ildi-
kó rajz és mûvészetek-,
 Kiss né Dombrádi Edit ké-

mia-, Pál Mihály fizika-továbbképzé-
sen vesz részt a pályázat keretében.

A megszerzett ismeretek segítik majd
az oktatás eredményességének,  mi  nõ -
ségének a javulását. A képzések hoz-
zájárulnak a pedagógusok szakmai
megújulásához, különbözõ új mód-
szerek, eszközök használatának a meg-
ismertetésével pedig segítik az alkal-
mazkodást a megváltozott körülmé-
nyekhez.

PEDAGÓGUSOK ÚJ SZEREPBEN 

A projektben résztvevõk balról: Kiss né Dombrádi Edit,
Kovács Judit, Katicsné Rolek Ildikó és Pál Mihály.

Véget ért a nyári idõszakra érvényes
ügyfélfogadási rend az APEH Észak-
magyarországi Regionális Igazgató-
ság szerencsi kirendeltségén. Szep-
tember 6-tól ismét a hét három nap-
ján tart nyitva a Népház emeletén a

képviselet: hétfõn, szerdán és csütör-
tökön 8–15 óra között fogadják az
ügyfeleket. A kirendeltségen szep-
tember 1-jétõl adóigazolásokat is ki-
adnak, így ezekért sem kell az ügyfe-
leknek Miskolcra utazni. 

APEH NYITVA TARTÁS 

A felsõoktatási intézményekben
kiváló eredményt elért hallgatókat az
idén õsszel is jutalmazza a helyi ön-
kormányzat. A juttatásra az egyete-
mek és fõiskolák államilag finanszí-
rozott nappali és levelezõ tagozatán
elsõ diplomájuk megszerzésére ta-
nulmányokat folytató, hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezõ diákok jogo-
sultak, akiknek a tanulmányi átlaga
az elõzõ félévben meghaladta a 
4,5-et. Kizáró ok a Köztársasági Ösz-
töndíj, illetve ha a család egy fõre

jutó havi jövedelme meghaladja az
57 ezer forintot. 

A támogatási igényeket szeptem-
ber 30-ig lehet benyújtani a
www.sze rencs.hu internetes oldalról
letölthetõ nyomtatványon Szerencs
Város Polgármesteri Hivatala Okta-
tási, Közmûvelõdési és Városmar-
keting Osztályára. A nyomtatvány-
hoz csatolni kell a felsõoktatási in-
tézmény igazolását az elõzõ félév ta-
nulmányi átlagáról, a jelen félévre
történõ beiratkozás tényérõl, továb-

bá valamennyi, a pályázóval közös
háztartásban élõ családtagnak a pá-
lyázat benyújtását megelõzõ három
hónapra vonatkozó jövedelemiga-
zolását. A pályázatok elbírálására a
képviselõ-testület jogosult, az ügyren-
di és oktatási, valamint az egész-
ségügyi és szociális bizottság javas-
latának figyelembevételével. A dön-
tés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A támogatás mértéke hallgatónként
legalább 10 000 forint, legfeljebb 
20 000 forint lehet.

TÁMOGATÁS EGYETEMISTÁKNAK,
FÕISKOLÁSOKNAK

FOLTVARRÓK KIÁLLÍTÁSA. A he-
lyi Foltvarázs Kör munkáiból nyílik
kiállítás szep tember 10-én a bekecsi
 mûve lõ dési házban. A tiszapalkonyai
Ügyes Kezek Foltvarró Kör alkotá-
saival színesített tárlat szeptember 20-
áig munkanapokon 10–17 óráig,
szombaton és vasárnap 14–17 óra
között tekinthetõ meg. 

KÖLTÖZNEK A RENDELÉSEK.
Szeptember 6-tól már régi helyén, a
felújított Rákóczi út 51. szám alatti
épületben mûködik a központi orvosi
ügyelet. Ugyancsak az épület eme-
letén mûködik átmenetileg a nõgyó-
gyászat, és itt kap majd végleges el-

helyezést a rendelõintézetbõl kiköl-
tözõ 1. számú fogászati praxis, Var-
ga Renátó fogorvossal.

A szemészetet szeptember 7-tõl át-
menetileg az orvosi ügyeletnek ko-
rábban helyet adó Kossuth utcai
épületben találják a betegek. A fizi-
koterápia, a gyógytorna és a gyógy-
masszázs továbbra is a Fürdõ és
Wellnessház alagsorában vehetõ
igénybe. 

SEGÍTSÉG A TANÉVKEZDÉSHEZ.
A település önkormányzatának anya-
gi támogatásával közel 300 ezer fo-
rint értékben, mintegy 140 füzetcso -
ma got osztott szét augusztus 26-án
szerencsi és ondi roma származású
családok között a helyi cigány ki-
sebbségi önkormányzat. Az általános
iskola nyolc évfolyamába járók tan-
szercsomagot kaptak, négy, ugyancsak
cigány származású fõiskolás fiatal pe-
dig egyenként 20 ezer forintos tan-
évkezdési támogatásban részesült.

MATEMATIKA- ÉS ANYANYELVI
CSAPATVERSENY. A Baár-Madas
Református Gimnázium, Nagy-Baló
András és az Összedolgozási Képes -
ség Fejlesztéséért Alapítvány idén
õsszel is megrendezi a Bolyai Mate -
matika Csapatversenyt és a Bolyai
Anyanyelvi Csapatversenyt, ame-
lyeken azonos iskolába járó 3–8.
 osz tályos tanulók évfolyamonként
szer vezõdõ négyfõs csapatai vehet-
nek részt (egy iskola több csapatot
is indíthat). Tavaly több mint 30 ezer
diák vett részt a két megméret-
tetésen.

Az idei elsõ forduló idõpontja ma-
tematikából 2010. október 15. (pén-
tek), anyanyelvbõl 2010. november
12. (péntek). Nevezni szeptember 18-
ig lehet a www.bolyaiverseny.hu
oldalon, illetve a saját iskolai tanár-
nál. (A csapatokat szülõk is bene-
vezhetik). Bõvebb információt a fen-
ti honlapon és az iskolákban kap-
hatnak az érdeklõdõk.

A korábbi idõszakhoz hasonlóan az
elmúlt hónapokban sem történt érde-
mi változás a munkanélküliségi mu-
tatókban Szerencsen. Az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat adatai szerint az
idén júniusban 592 álláskeresõt tar-
tottak nyilván a városban, miközben
a munkanélküliségi ráta kilenc száza-
lék körül alakult. Ez az arány egy év-
vel ezelõtt még meghaladta a tíz szá-
zalékot, igaz, akkor a jelenlegi 6519-
nél közel százzal több munkaképes
korú lakost tartottak nyilván a telepü-
lésen. A változás oka a nyugdíjasok szá-

mának gyarapodása mellett az lehet,
hogy új álláshelyek hiányában az ak-
tív korosztályból egyre többen ván-
dorolnak el a városból, amiben az or-
szág gazdasági válságból való kilába-
lása mellett munkahelyteremtõ beru-
házások megvalósulásával történhet
fordulat Szerencsen.  Riasztó adat, hogy
a térség kisebb településein a munka-
nélküliségi mutató meghaladja a hu-
szonöt százalékot, vagyis minden ne-
gyedik, dolgozni képes ember ellátá-
sáról kell gondoskodnia a társada-
lomnak. 

HELYIADÓ-BEFIZETÉSI
HATÁRIDÕ

Közeledik szeptember 15-e, a má-
sodik félévi helyi adók, valamint a
gépjármûadó megfizetésének a ha-
tárideje. Az érintett egyéni és társas
vállalkozások, valamint magánsze-
mélyek kötelezettségeiket teljesíthe-
tik átutalással a város honlapjáról le-
tölthetõ számlaszámokon, vagy a he-
lyi adóhatóság által a közelmúltban
postázott csekkeken. 

Azok a jogosultak, akik az idén
még nem nyújtották be a kommu-
nálisadó-mentesség iránti kérelmü-
ket, de elmúltak 70 évesek, vagy az
egy fõre esõ jövedelmük nem éri el
a 42 750 Ft-ot, még pótolhatják a mu-
lasztásukat. Akik ezt megteszik,  idõ -
arányosan mentesülnek a kommu-
nális adó megfizetése alól.

MUNKAÜGYI HELYZETKÉP
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A Szerencsi Általános Iskola elsõ
osztályosai a 2010/2011-es tanév-
ben.

Rákóczi épület
1. a osztály, osztályfõnök: Csider

Andorné.
Bari Meliton, Bém Lilla, Bodnár

Gergely, Bodó Boglárka, Brogyánszki
Anna, Csengõ Krisztián, Dezsõ Van-
da, Fábián Arsen Attila, Géresi Ben-
ce, Gergely Levente, Hering Henri-
etta, Horváth Gábor, Ignéczi András,
Kardos Dominik, Kiss Katalin, Mol-
nár Márió, Muhi Máté, Nagy Rebe-
ka, Novák Panni, Oláh Anna, Pan-
kotai Zoltán, Papp Evelin, Rontó
Dzsenifer, Rontó Szonja, Sarlós Edu-
árd, Szarka Dóra, Szomolya Marcell,
Tamás Barbara Emese, Tóth Erik.

1. b osztály, osztályfõnök: Nagy-
né Almási Éva.

Bakos Bálint, Bodnár Boglárka
Lea, Buha Patrik, Busku Norbert, Cza-
gány Zsolt, Gáspár Hanna, Kartalin
Patrik Levente, Kedves Eszter Virág,
Kiss Dominika, Kopcsó Tímea, Ko-
romházi Máté, Kovács Krisztina,
Kõszegi Jácint, Kurucz Virág, Ma czek
Nándor, Maczkó Balázs Árpád, Nya-
kó Gergõ Attila, Pocsai Sándor, Ras-
potnik Hunor Torda, Reményi Edit,

Rõczei Léna, Sápi Viktória, Smál Eve-
lin, Szoboszlai Dániel Zsolt, Tóth
Blanka Olívia, Vadászi Ramóna,
Varga Viktória, Vojcsik Krisztina.

Bolyai épület
1. c osztály, osztályfõnök: Újjob-

bágy Miklósné.
Asztalos Dávid, Balogh Barbara

Petronella, Balogh Martin, Benszki
Bence Péter, Bertalan Krisztián Atti-
la, Bodnár Bianka, Bukszár Panna
Eszter, Gál Olivér, Glonczi József
Szebasztián, Hajdu Enikõ, Juhász
Kornél Zsolt, Kiss Dániel, Korán Fló-
ra, Lengyel Patrik, Lucskai Péter Zol-
tán, Medzsibriczki Péter, Radványi
Dominik, Szepesi Dorka, Tõkés Li-
liána Mária, Vigh Bianka.

1. d osztály, osztályfõnök: Ványay
Terézia.

Apjok Patrik Attila, Balázsfalvi
Barbara, Bán Péter, Damu Ádám,
Édes Bálint, Gilányi Zsófia, Horváth
Dorina, Király Kolos, Kocsis Gréta,
Kövér Ferenc, Krusóczki Zsolt, Lo-
vász Lilla, Mezõsi Kornél, Németh
Dominik, Sándor Árpád, Sipos Mi-
lán, Somoskõi Anna, Szarka Edit, Ta-
kács Gergõ, Tamás Máté, Taskó
Hella Bonita, Vakter Péter, Zsíros Do-
minika.

ELSÔSÖK A PADOKBAN

Városi tanévnyitó fórum helyszíne
volt augusztus 25-én a Rákóczi-vár
színházterme, ahol Szerencs oktatá-
si és nevelési intézményeinek peda-
gógusait Takács Cintia énekszámok-
kal köszöntötte. Rónavölgyi Endréné
polgármester beszédében arra hívta fel
a figyelmet, hogy a város önkor-
mányzata az elmúlt idõszakban is ki-
emelt feladatának tekintette az okta-
tás fejlesztését. Míg máshol böl csõdé-
ket zártak be, addig a városban új cso-
portszobákat alakítottak ki, bérbefa-
gyasztás helyett pályázatokból plusz
jövedelemhez juttatták a pedagógu-
sokat, igyekeztek anyagilag is elis-
merni a kiválóan teljesítõ tanítók és
tanárok munkáját. A polgármester ki-
emelte, hogy az idén õsszel el-
kezdõdhet a helyi nevelési intézmé-
nyek nagyszabású felújítása, amely-

nek során 450 millió forintot fordíta-
nak a három óvodaépület rekonst-
rukciójára és bõvítésére. 

Rajnai Gábor, a Nemzeti Tehetség-
segítõ Tanács hálózatépítéssel foglal-
kozó koordinátora elõadásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy társadalmi
érdek a diákok kiemelkedõ képessé-
geinek a kibontakoztatása. Az elmúlt
években egymástól függetlenül szá-
mos, az iskolákban megvalósuló tö-
rekvés mutatkozott a tehetséggondo-
zásra, ezek azonban országos szinten
nem alkottak egységes struktúrát. En-
nek a hiánynak a megszüntetését cé-
lozza a civil kezdeményezésre életre
hívott Nemzeti Tehetségsegítõ Ta-
nács, amelynek feladata egy széles bá-
zison nyugvó intézményi hálózat ki-
alakítása, amely  elõ segíti a talentumok
felfedezését és fejlesztését.   

A mögöttünk álló, augusztus 31-én
lezárt tanév tapasztalatait, valamint
a jogszabályok változásait figyelem-
be véve, alapos elõkészítõ munka elõz-
te meg a Szerencs Város Önkor-
mányzata által fenntartott intézmé-
nyekben a tanévkezdést. Nálunk is
megkezdõdött a 2010/2011-es okta-
tási-nevelési év, csakúgy, mint a nap-
pali rendszerû iskolai oktatásban,
óvodában, az országban több mint
másfél millió kisgyermek és tanuló szá-
mára.

A nevelõmunka több mint egy év-
tizedes folyamat, amely legkésõbb a
gyermek ötödik életévében, az óvo-
dai nevelésbe történõ bekapcsoló-
dással kezdõdik, és legkorábban a
gyermek tizennyolcadik életévében, a
tankötelezettség befejezésével zárul.
Az esetek túlnyomó többségében ez
az idõszak ennél hosszabb, mivel az
óvoda korábban, a gyermek három -
éves életkorában megkezdhetõ, és az
iskolai tanulmányok számos esetben
nem fejezõdnek be a huszadik életév
elõtt, bizonyos esetekben átnyúlhat-
nak a huszadik életév utánra is.

A nevelõ-oktató munka folyamatá-
nak célja, hogy kiteljesedjék a gyer-
mek személyisége, érvényre jusson te-
hetsége, kibontakozzanak és  meg erõ -
södjenek azok a képességek, amelyek
lehetõvé teszik a jövõbeni boldogu-
lását, a helytállást az életben, az ön-
gondoskodást, a munkaerõpiac igé-
nyeinek való megfelelést.

A tanévet meghatározó jogszabályok
figyelembe vételével minden intéz-
ményegységben felülvizsgálták az in-
tézményi dokumentumokat Szeren-
csen, a képviselõ-testület jóváhagyá-
sával megtörtént az alapító okiratok ak-
tualizálása, kiosztásra kerültek a tan-
könyvek, munkatankönyvek és a mun-
kafüzetek is. Ez utóbbihoz az önkor-
mányzat jelentõs összeggel járul hoz-
zá, hiszen az ingyenes tankönyvre jo-
gosult tanulók után járó tízezer forint/fõ
nem minden esetben fedezi a szük-
séges tankönyvek árát. A helyi támo-
gatással azonban lehetõvé vált az is,
hogy a munkafüzetekért sem kell fi-

zetniük azoknak, akik megfelelnek a
jogosultság feltételeinek.

A közoktatásról szóló, 1993. évi
LXXIX. törvény módosításai átfogó,
koncepcionális változásokat nem je-
lentenek, így a tanév beindítása zök-
kenõmentes volt. A készülõ közokta-
tási törvény a következõ tanév kez-
detére hoz majd új szabályozásokat,
és az elõzetes jelzések szerint egyen-
súlyba hozza a diákok és a pedagó-
gusok jogait és kötelességeit.

A jelenleg életbe lépett változáso-
kat a helyi intézmények vezetõivel a
tanévnyitó értekezleten értelmeztük, a
szükséges feladatokat megfogalmaz-
tuk. Számba vettük a közoktatási adat-
szolgáltatással kapcsolatos tudnivaló-
kat, a statisztikai adatközlésre vonat-
kozó kötelezettségeket, valamint
egyeztettük álláspontjainkat a közok-
tatás-fejlesztés szabályozásának új-
donságairól. Kiemelt fontosságú a nor-
matív hozzájárulások igénylése, az ez-
zel kapcsolatos – 2010. szeptember 1-
jétõl életbe lépett – aktualitások fi-
gyelemmel kísérése, hiszen az okta-
tás-szervezési paraméterek felmenõ
rendszerben tovább szigorodnak: pél-
dául az úgynevezett teljesítmény-mu-
tató számítása kiteljesül minden év-
folyamon.

Az idei tanévben újra megtörténik –
szakértõk bevonásával – az anyanyel-
vi és a matematikai alapkészségek  fej -
lõdésének vizsgálata a 4., a 6., a 8. és
a 10. évfolyamokon, valamennyi ta-
nulóra kiterjedõen. Ennek a felmérés-

nek az eredményei beszédesek az
adott intézmény mûködését és haté-
konyságát tekintve, ezért nagyon fon-
tos a precíz, gondos elõkészítése.

Korai még erre gondolni, de sok di-
ákot vigasztal, hogy az utolsó tanítá-
si nap 2011. június 15-e, kivéve a gim-
názium befejezõ évfolyamát, ahol áp-
rilis 29-e után már „csak” az érettsé-
gi vizsga vár a végzõs diákokra. A má-
jusi–júniusi vizsgaidõszak ugyanis má-
jus 2-tõl június 28-áig tart.

De most még szeptember van. Ha
szeptember, akkor új tanév.

Kedves gyerekek, kedves diákok!
Szeretettel köszöntünk mindenkit az

új tanév kezdetén! Ilyentájt azt szok-
tuk kívánni nektek, hogy sikeres, sok
tudást hozó napok várjanak rátok, ked-
ves, türelmes pedagógus legyen a se-
gítségetekre a tudáshoz vezetõ rögös
úton! A kemény munka után szakít-
satok mindig idõt a kikapcsolódásra,
az értelmes feltöltõdésre, a kulturált
szórakozásra!

Kedves szülõk, kedves pedagógusok!
Reméljük, sok örömet szereznek

gyermekeik, diákjaik a tanév során az-
zal, hogy szorgalmasan tanulnak, és
sikeres felnõtté válva igazolják azt,
hogy szülõi odaadásuk és pedagógiai,
szakmai munkájuk meghozta gyü-
mölcsét! Ehhez kívánok sikeres és ered-
ményes munkát, örömteli ismeret-
szerzést.

Bodnárné Göndör Magdolna 
osztályvezetõ

Polgármesteri Hivatal, Szerencs

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szeptember elsején in-

dult útjára a 2010/2011-es
tanév. Az alapfokú oktatási
intézmény Bolyai és Rákó -
czi épületében négy cso-
portban, összesen 101 elsõ
osztályos kezdte meg tanul-
mányait. A kicsiket szüleik
kísérték az elsõ iskolai nap -
ra, ahol a pedagógusok
nagy szeretettel fogadták
ifjú tanítványaikat. A csen -
gõszó után elcsendesedtek
az osztálytermek és a ki csik
megkezdték hosszú utazá-
sukat a betûk és számok
világába. A pedagógusok véleménye,
hogy az elsõ napokban szerzett
élmények meghatározók a kisdiákok
 éle tében.

A Bocskai István gimnáziumban au-
gusztus 27-én tartották a tanévnyitó ér-
tekezletet, ahol Gál András fõigazga-
tó tájékoztatta a legfontosabb tudni-
valókról a középiskola pedagógusait.
Mint elhangzott, az új tanévben a kö-
zépiskolában 31 tanulócsoportban kö-
zel ezer diák gyarapítja majd az is-
mereteit. Hét új osztályt indítanak, ti-
zenharmadik évfolyamon az idén is
lesz reklám- és marketing-ügyintézõ
képzés. Az intézmény összdolgozói lét-

száma két fõvel csökkent. A gimnázi-
umban 75-en, a nevelési tanácsadó-
ban 16-an, míg a kollégiumban 14-en
dolgoznak. A középiskola nevelõtes-
tületébõl ketten máshol találtak mun-
kát, egy tanár – Rácz Mihály – nyug-
díjba vonult. Gyesrõl jött vissza Bod-
nár Éva, Köllõ Helga és Mészárosné
Schmiedt Mónika. Tapa Eszter és Sle-
zák Éva angol nyelv, Visontai Anita tör-
ténelem–német nyelv, Tóth Ilona gép-
írás, Kerekes Orsolya és Jancsovszki
Máté történelem–földrajz szakos pe-
dagógus érkezett a Bocskaiba, ahol az
elkövetkezõ hónapokban is anyanyelvi
tanár segíti az angol nyelv oktatását.

Oktatási technikusként Pel-
bárt Ádámot alkalmazták
az intézményben.    

A Bocskai gimnázium-
ban augusztus 30-án reg-
gel nyolc órakor tartották a
tanévnyitót. A diákok fel-
sorakoztak az intézmény
aulájában és a lépcsõ kön,
majd Gál András ismertet-
te, hogy a középiskola tör-
ténetének ötvenhatodik
tanévében is szorgalmas
munkát várnak a diákoktól.
A fõigazgató kitért arra,
hogy a 2009/2010-es ok-
tatási esztendõben a gim-

názium tanulmányi átlaga meghalad-
ta a négy egészet, ami a tanulók szor-
galmas közremûködésével még to-
vább javítható. Az ünnepség végén az
osztályfõnöki órákkal vette kezdetét az
új tanév a Bocskai gimnáziumban.

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában
szeptember 1-jétõl az intézmény nyolc
szakközépiskolai osztályában összesen
200 diák tanul. Szakképzésben a 9–
10 évfolyamon 188-an, a 11.,12. és a
13. évfolyamokon pedig 221-en ré-
szesülnek. Az iskola esti tagozatára 50-
en iratkoztak be az új tanévben, így
az intézmény tanulói létszáma 660 fõ
körül alakul. 

MEGSZÓLALT 
AZ ÚJ TANÉVET JELZÕ CSENGÕ

SZEPTEMBERI GONDOLATOK

A legifjabbak az elsõ napokban ismerkednek az iskolával. 

FÓRUM PEDAGÓGUSOKNAK
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A HÁTRÁNYOS 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLEN

Fogadóórát tartott Szerencsen az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság (EBH)
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei re-
ferense. A tisztséget betöltõ Hronszky
Regina ügyvéd augusztus 18-án dé-
lelõtt foglalkozott a hozzá fordulók
ügyeivel.    

Az EBH az elmúlt év õszén a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program
keretében elnyert támogatás felhasz-
nálásával alakította ki országos refe-
rensi hálózatát, amelynek a munká-
jába Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébõl a szerencsi gyökerekkel ren-
delkezõ miskolci ügyvédnõ kapcso-
lódott be. Hronszky Regina az elmúlt
idõszakban a megye valamennyi kis-
térségében tartott fogadónapot, ezek
közül a szerencsi bizonyult az egyik
legsikeresebbnek. Az ügyfelek több-
sége a környezõ településekrõl fordult
a referenshez.  

– A mi dolgunk annak a biztosítá-
sa, hogy csak olyan panaszok kerül-
jenek a hatóság elé, amelyek mögött
valós diszkriminációk húzódnak meg,

és segítséget nyújtunk számukra ah-
hoz, hogy a sérelmüket bizonyítani
tudják – fogalmazott a jogász. A fel-
adatunk az emberi méltóság meg-
õrzése érdekében a hátrányos meg-
különböztetés elleni küzdelem, ami-
hez eszközként a jog szolgál. Mun-
kánk alapjául az egyenlõ bánásmód-
ról és az esélyegyenlõség  elõ -
mozdításáról szóló törvény szolgál. A
jogszabály húsz olyan tulajdonságot
– köztük a faji hovatartozást, bõrszínt,
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tar-
tozás, politikai vagy más véleményt
– határoz meg, amelyek egyéb felté-
telek megléte esetén megalapozhat-
ják a hatóság eljárását – emelte ki
Hronszky Regina. 

Az EBH képviselõje legközelebb
másfél év múlva tér vissza Szerencs-
re. Aki úgy érzi, hogy valamilyen disz-
krimináció érte, hétfõnként felkeres-
heti a megyei referenst 13.30–17.30
óra között Miskolcon, az Esélyek Há-
zában a Király utca 10. szám alatt, a
46/505-070-es számon történt beje-
lentkezés után. 

A szerencsi fogadóórán. 

A szerencsi Bocs-
kai István Gimnázi-
um negyedik évfo-
lyamos diákja a kö-
zelmúltban a né-
metországi Mün-
chenben megren-
dezett ISSF sport-
lövõ-világbajnokságon mintegy 130
résztvevõ között a 12. helyen végzett
szoros mezônyben, az elsôtôl mind-
össze 2 körrel lemaradva. A Szerencs-
Ondon élõ Butykai Zoltán (fotónkon)
nyolcéves korától rabja e sportnak, a
világversenyen elért kiemelkedõ ered-
ménye mellett hétszeres ifjúsági magyar
bajnoki címmel is büszkélkedhet. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel
a sporttal?

– Édesapám annak idején a helyi lak-
tanyában kezdte a lövészetet, amikor
még Szerencsen is mûködött a lö-
vészklub, késõbb pedig Taktahar-
kányban folytatta. Nyolcéves voltam,
amikor elvitt magával az elsõ edzésre,
kipróbáltam. Durrant és tetszett, innen
indult az egész. Igaz, az elsõ lövésem
elég érdekesre sikerült, hiszen rosszul
fogtam meg a légfegyvert és a tus sze-
men vágott, ami meglehetõsen fájdal-
mas volt. Egy év múlva újra megpró-
bálkoztunk vele, majd kisebb gyakor-
lások után versenyeken is indultam.
Rendszeresen részt vettem a taktahar-
kányi lövésztáborokban is. Ha szor-
galmasan gyakorol az ember, akkor egy-
re jobb eredményeket képes elérni, ami-
kor pedig már a fekete körön belül vol-
tak a lövések, akkor kezdtek rám ko-
molyabban figyelni.

– Milyen fegyvert használsz?
– Légpuskával kezdtem, aztán 14

éves koromban váltottam a 0,22-es ka-
liberû tûzfegyverre, amivel 50 mé-

terrõl kell célba találni. A saját lég-
puskám Walther LG 300-as márkájú,
a kispuskám pedig Anschütz. Ezek ki-
fejezetten sportlövészetre készültek.

– Miért szeretsz lõni?
– A szüleim mindig támogattak, bár

az elején nem igazán volt kedvem hoz-
zá, aztán amikor kezdtek jönni az ered-
mények, már egyre nagyobb lelkese-
déssel jártam az edzésekre. Ma már na-
gyon szeretem ezt a sportot. Ehhez –
mint említettem – hozzájárultak a ver-
senyeken való, egyre jobb szereplése-
im. Talán a legrangosabb a legutóbbi,
amikor augusztus elején a magyar csa-
pat tagjaként utazhattam a müncheni
világbajnokságra, ahol 593 körrel 12.
helyezést értem el. 

– Hogyan jutottál ki erre a versenyre?
– Talán ott kezdeném, hogy egészen

2009-ig a Taktaharkányi Lövészklub
tagja voltam, amikor a korábbi ered-
ményeim miatt felfigyelt rám a jelen-
legi edzõm, Leviczky Zoltán, aki egy
nyíregyházi versenyen megkérdezte:
nem lenne-e kedvem átmenni hozzá-
juk? Tetszett az ötlet, mivel ott maga-
sabb színvonalon történik a felkészü-
lés, zárt lõterük van, ami lehetõvé te-
szi, hogy akár szélben, esõben is lehet
edzeni. Tavaly májustól tehát a Nyír-
egyházi Polgári Lövész Egylet ver-
senyzõje vagyok. Innen kerültem ki idén
augusztusban Münchenbe, ahol a ju-
niorok között 60 fekvõ kategóriában in-
dultam.

– Van országos bajnoki címed is.
– Taktaharkányi színekben 2007-ben

570 körrel bronzérmes, majd 2008-ban
584 köregységgel országos bajnok let-
tem. Tavaly országos ifjúsági bajnoki

címet szereztem, de indultam a junio-
rok között is, ahol második helyen vé-
geztem. 

– Mi a jó ebben a sportban?
– Szeretem, ahogy durran a puska.

Lövészet közben az ember olyan nyu-
godt tud lenni – hozzáteszem, ez el-
engedhetetlen is egyben –, mint sem-
mikor máskor. Ez a sport segít az ösz-
pontosításban, s mindenképpen  di -
csõ séget hozhat, ha eredményes az em-
ber. 

– Negyedikes gimnazista vagy, gon-
dolkodni kell a továbbtanuláson is.

– Úgy tûnik, a lövészet, a fegyverek
meghatározzák az életemet, így a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre
jelentkezem. Mást nem tudok elkép-
zelni, csak azt, hogy katona legyek. 

– Mennyi idõt vesz igénybe a lövé-
szet?

– Ahhoz képest, hogy Nyíregyházán
van a klubom, sokat járok lõni, azaz
hetente legalább háromszor, de verse-
nyek elõtt többször is. Éppen most ké-
szülünk az idei országos bajnoki ku-
pára, remélem, ott is jól szerepelek
majd. Lehetnek az embernek jobb és
rosszabb napjai is, de leginkább a
stresszt kell elkerülni.

– Mivel foglalkozol szívesen a sza-
badidõdben?

– A lövészet mellett a másik nagy
hobbim a motorozás. Azt is nagyon
szeretem. Sajnos, volt egy balesetem,
és mivel a térdem kissé megsérült, nem
indulhattam az olimpiai reménységek
sportlövô versenyén. A bulizás annyi-
ra nem érdekel, de ha van rá az idõ,
akkor természetesen az is szóba jöhet.

M. Z.

AKINEK TETSZIK 
A FEGYVER DURRANÁSA

ZENEI TÁBOR PÁCINBAN
A Scholtz Jenõ Alapítvány által

szervezett zenetáboroknak már évek
óta résztvevõje vagyok. A nyári kur-
zusokban az elmúlt években mint
diák, az idén pedig mint segítõ és fú-
vószenei „oktató” vettem részt. Ami-
kor a tábor vezetõje felajánlotta ne-
kem ezt a lehetõséget, én azonnal
igent mondtam és lelkesen vártam a
tábor kezdetét. 

Augusztus másodikán indultunk,
majd Pácinban a bodrogközi táj és
a falusi nyugalom együttese fogadott
bennünket. A Gólyafészek Gyer-
mektábor nem volt túl nagy, de jó
helyen terült el, s megfelelõen kom-
fortos volt. Nagy meleg esetén volt
a közelben fürdõzõhely, erdõ és
park. Az enyhébb órákban pedig fut-
ballal és röplabdázással pihenhettük
ki a mindennapi gyakorlás fáradal-
mait. Nagy örömükre még egy kis ka-
landparkot is készítettünk nekik és
péntek este megleptük õket a Tátor-
ján Rock Együttessel.

A gyerekeket többnyire kamara-
csoportokba rendeztük, ahol ta-
pasztalatot szerezhettek az együtt ze-
nélés minden örömérõl és nehézsé-
geirõl. A zenemûveket közösen vá-
lasztottuk ki, s törekedtünk a korrekt
tanár-gyerek viszony kialakítására.

Valamennyien nagy odaadással
készültünk a tábort lezáró növen-
dékhangversenyre.

Úgy érzem, a közös munka a hét-
végére meghozta gyümölcsét. Min-
denki magabiztosan állhatott ki a kö-
zönség elé, s büszkén mutathatta meg
a tanultakat.

Ez a hét jó alkalom volt számom-

ra is, hogy „érettségemet” a gyakor-
latban is megmérettessem, tudá -
somat új tapasztalatokkal gazdagít-
sam, a már meglévõ ismereteimet to-
vább adjam. Az a célunk, remélem
teljesült, hogy a gyerekek örömmel
zenéljenek, megtalálhassák, kifejez-
zék önmagukat.

Ezúttal szeretnék köszönetet mon-
dani magam és a tábor résztvevõi ne-
vében a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyûlésnek, hisz a Mecénás
pályázaton nyert összeg nélkül nem
vehetett volna részt 72 gyerek ebben
a táborban. Hálával tartozunk a
szülõk és néhány önzetlen vállalko-
zó támogatásáért is.

Tokár József,
volt bocskais diák, 

a Debreceni Egyetem hallgatója

FELEJTHETETLEN
TÁBOROZÁS

Július végén alig vártuk azt a hét-
fõi napot, amikor a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás komplex te-
hetségfejlesztõ tábora kezdõdött.
Kora reggel volt a gyülekezõ a helyi
középiskolai kollégiumban, ahol
megérkezésünkkor azonnal elfog-
lalhattuk szállásunkat. A tanár nénik
nagy szeretettel fogadtak minket, és
megengedték, hogy mi válasszunk
szobát és szobatársakat. A tábor öt
napja alatt számos, érdekes dolog-
gal és új technikával ismerkedtünk
meg. Belekóstoltunk a kõmegmun-
kálás mesterségébe, Ytongot és gip-
szet faragtunk, agyagból tükröst és
maszkot készítettünk, fémet dom-
borítottunk. A sok-sok tanulási tré-

ning és az önismereti játékok,
fejlesztõk próbára tették az
agyunkat, és szinte észre-
vétlenül a tudásunkat is fej-
lesztették. A gyalogtúra
napja mindegyikünk szá-
mára felejthetetlen ma-
rad, hiszen a nagy me-
legben alig bírtuk von-
szolni magunkat hegynek fel és le.
Amikor elértünk a végcélunkhoz, az
ondi Árpád-hegyi tóhoz, rögtön le-
csaptunk a jégkrémes hûtõre, hogy
lehûtsük magunkat. A hosszú séta
után este jólesett felfrissülni az uszo-
da hûs vizében. Nagyon izgalmas
volt a helyi mûvésztelep Kossuth-
díjas grafikus, Fajó János által veze-
tett mûhely munkájába bekukkanta-
ni és a magyarázatát hallgatni. A vár-
va várt csütörtök esti szalonnasütés
és éjszakai túra sajnos elmaradt a hir-
telen jött hatalmas esõ miatt, de kár-
pótolt minket a vidám hangulatú ve-
télkedõ, amit tanár néniék szervez-
tek számunkra. Emlékként maradnak
meg bennünk a néha éjfélig vagy to-
vább is elhúzódó meghitt esti barát-
nõi beszélgetések és nevetések, ame-
lyek a szoba négy fala között zaj-
lottak. Az utolsó napon élmények-
kel gazdagon búcsúztunk az új ba-
rátoktól. Jó lenne, ha máskor is részt
vehetnénk ilyen táborban, amely
szép nyári élményt jelentett nekünk!

Köszönjük Derda Péterné tábor-
vezetõ, Bánfalvi Krisztina és Varkoly
Erika tanárnõk munkáját és gondos-
kodását. 

A táborozók nevében: 
Gaál Eszter és Pelbárt Enikõ

tanulók

DIÁKÚJSÁGÍRÓINK TOLLÁBÓL
Tizenkilencedik

alkalommal ren-
dezték meg au-
gusztus 7–21. kö-
zött a Zempléni
Fesztivált. A tér-
ség településein a
magyar mûvészeti
élet kiválóságai és számos külföldi
vendég együttes és szólista lépett fel
sikerrel. Turjányi Miklós fesztivál-
igazgató (fotónkon) munkatársaival
már a jövõ évi, jubileumi rendez-
vénysorozat elõkészítésén dolgozik,
mert az nem kérdés, hogy az igényes
muzsika jövõ nyáron is felcsendül
Zemplénben.   

– A gazdasági válság és a termé-
szeti katasztrófák idõszakában meny-
nyire bizonyult sikeresnek az idei fesz-
tivál programja? 

– Megvallom õszintén, a rendez-
vények látogatottságával kapcsolatban
nekünk is voltak elõzetes félelmeink,
amelyek szerencsére nem igazolód-
tak be. A nézõszámban enyhe visz-
szaesésre számítottunk, ami helyett a
jegyeladások növekedését tapasztal-
tuk. Szinte minden program teltházas
volt, kivéve két napon, amikor ha-
talmas viharok csaptak le a térségre,
visszavetve az utazókedvet. Ennek a
fesztiválnak az egyik sajátossága,
hogy a produkciók helyszínei vi-
szonylag távol esnek egymástól, a kö-
zönség jelentõs része velünk együtt
autóba ülve követik az eseményeket,
amire szélben és  esõ ben kevesebben
vállalkoztak. Ez azonban mindössze
két koncertet érintett a több mint hat-
van programból, amelyek döntõ több-
ségére minden jegy elkelt. 

– Milyen visszajelzéseket kaptak a
közönségtõl, illetve a mûvészektõl?  

– Mindkét irányból pozitív véle-

mények fogalmazódtak meg, ami – re-
mélem, nem hangzik nagyképûen –
évek óta így van. A fesztiválnak az el-
múlt esztendõkben kialakult a törzs-
közönsége, amely jellemzõen Buda-
pest és környéke zenemûvészetet ked-
velõ lakóiból verbuválódik. Ezek a csa-
ládok augusztus közepén leköltöznek
Zemplénbe, magukkal hozzák a gye-
rekeiket és a barátaikat. Így évrõl évre
bõvül a közönségünk. A fellépõk ré-
szérõl pedig már több levelet kaptam,
amiben köszönik a lehetõséget és meg-
dicsérik a szervezést, ami nemcsak jó-
lesik, hanem bizonyítékul szolgál arra
is, hogy jó irányba haladunk.  

– Miként sikerült a programsorozat
pénzügyi hátterét elõteremteni és ho-
gyan látja a jövõ évi fesztivál finan-
szírozhatóságát?   

– A fesztivált pénzügyi szempont-
ból még nem zártuk le és az utó-
munkálatok sem izgalommentesek.
Ennek egyik oka, hogy az önkor-
mányzatok nehéz körülmények kö-
zött gazdálkodnak és néhányan még
adósak a vállalásuk átutalásával. Az
idei esztendõ anyagi oldalról nagyon
nehéznek ígérkezett és csak az újon-
nan létrejött Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium által az utolsó pillanatban
folyósított tízmillió forintos gyorsse-
gély mentett meg minket attól, hogy
több fellépést kihúzzunk a program-
ból, mint arra nem egy idei fesztivál
szervezõgárdája rákényszerült. A
plusz támogatásnak köszönhetõen
többlet-marketingre is futotta a pén-
zünkbõl, ami a nézõszám kedvezõ
alakulásán is meglátszott. A prog-
ramsorozat záró koncertjén a tárca ál-
lamtitkára ígéretet tett arra, hogy a jövõ
évi Zempléni Fesztivált kiemelt ren-
dezvényként kezelik és eszerint is fi-
nanszírozzák majd. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

A ZEMPLÉNI FESZTIVÁL UTÁN



Az eredetileg 31 fõs osztálylét-
számból 26-an jelentek meg a szer-
vezõi meghívásra az ország minden

tájáról. Nagy megnyugvással ta-
pasztaltuk, hogy bár fél évszázada
érettségiztünk, de az osztálytársaink

iránti szeretet, megbecsülés és tisz-
telet változatlanul megmaradt, sõt azt
tovább nemesítette az eltelt idõ és a
nosztalgia. A találkozó elmaradha-
tatlan résztve võje volt Szegedi Pál,
aki friss diplomásként nálunk volt  elõ -
ször osztályfõnök négy éven át, majd
az azt követõ ötven esztendõben is
bölcsességével és humorával mindig
tudott adni kapaszkodót és jobb
kedvet a megpróbáltatásokhoz. Iga-
zán jól éreztük magunkat és biza-
kodom, hogy a jövõnk tartogat még
számunkra hasonlóan szép, édes-bús
találkozókat.

Takács Zoltán
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
KAMERA A CSATORNÁBAN

Mint arról korábban több alka-
lommal is beszámoltunk, a nyári esõ-
zések idején sok gondot okozott a
Rákóczi út belvárosi szakaszának
szennyvízaknáiból feltörõ víz. A
Borsodvíz Zrt. a közelmúltban spe-
ciális kamerával kereste a probléma
okát. A fõutcán az Ondi úti keresz-
tezõdéstõl a 37-es számú fõútig vizs-
gálta át a szolgáltató a földalatti ve-
zetéket. Mint kiderült, a többszöri át-
mosás ellenére helyenként jelentõs
mennyiségû törmelék és lerakódás ta-
lálható a csõben, amit néhány nap-
pal késõbb nagy teljesítményû mo-
sóberendezéssel távolítottak el. 

HULLIK A VAKOLAT

Elõzõ számunkban adtunk hírt a
volt cukorraktár málladozó hom-
lokzatáról, ezúttal azonban egy Rá-
kóczi utcai üzlet faláról készült a fo-
tónk. A hónapok óta omladozó va-
kolat itt is veszélyt jelenthet a járó-
kelõkre.

ÁTADÁS ELÕTT
AZ EGÉSZSÉGHÁZ

Befejezéséhez közeledik a Rá-
kóczi út 51. szám alatti egészségház
átépítése. Az európai uniós támo-
gatással megvalósuló, több mint
száztízmillió forintos beruházás ki-
vitelezését májusban kezdte meg a
helyi Szivárvány Építõipari Kft. A több
hónapig tartó munkálatok során új

épületrészt emeltek az orvosi ügye-
let mögötti területre. A korábban is
mûködõ két-két felnõtt, illetve gyer-
mek háziorvosi rendelõ mellett, ide
költözik vissza átmeneti helyérõl a
védõnõi szolgálat és a központi or-
vosi ügyelet. A kivitelezés során el-
végezték az épület teljes körû aka-
dálymentesítését. Megtörtént a léte-
sítmény hõszigetelése, a tetõt kicse-
rélték, korszerûsítették a fûtési rend-
szert. A fejlesztésnek köszönhetõen
a rendelõintézetbõl ide költözik majd
a fogászat is.

A kivitelezési munkák lassan a vé-
géhez érnek, lapzártakor az udvar ren-
dezése és a térburkolás van hátra.

GAZOS KERÉKPÁRÚT

Az Ondon élõk közül sokan hasz-
nálják a településrészig húzódó ke-
rékpárutat. Sajnos, a keskeny asz-
faltcsík állaga az elmúlt években je-
lentõsen leromlott. A megrepedezett
burkolat között olykor magasra nõ-
nek a gyomnövények.

MEGÚJULT HOMLOKZAT

Az olykor romos, elhanyagolt in-
gatlanok mellett szólnunk kell a po-
zitív változásokról is. A közelmúlt-
ban újult meg a TIGÁZ Zrt. Huszár-
vár utcai központjának homlokzata.
Ez az épület is a múlt század eleji
Szerencs képét idézi, s talán tudják
ezt a tulajdonosok is, amikor dön-
töttek a felújításról.

KIÉPÜLT
SZENNYVÍZCSATORNA

Ünnepélyes keretek között avatta
fel augusztus 25-én Rónavölgyi End-
réné polgármester azt a beruházást,
amelynek keretében megvalósult a
Szabadság utcai társasházak új
szennyvízbekötõ vezetékének kiépí-
tése. A munkákat Szerencs Város Ön-
kormányzata által folytatott egyezte-
tés után a Borsodvíz Zrt. végezte el,
mintegy 3,9 millió forint értékben. A
költségeket is álló cég az Ondi út át-
fúrásával 122 méter hosszúságban
épített be új csõvezetéket és négy da-
rab beton tisztítóaknát alakított ki, így
a környéken már mindegyik társas-
háznak biztosított a vezetékes szenny-
víz-szolgáltatás. 

Nem mindennapi módon jutott
nagyteljesítményû, világszínvonalú
szivattyúkhoz a közelmúltban Tak-
taharkány. 

A nagyközség a közelmúltban
részt vett a Települési Önkormány-
zatok Szövetsége által meghirdetett,
a megújuló energiaforrások haszná-
latával, illetve az energiahatékony-
sággal összefüggõ pályázaton – tá-
jékoztatta lapunkat Varga László
polgármester (a fotón balra). A helyi
önkormányzat ugyanis jelentõs  erdõ -
területekkel rendelkezik, a fát az in-
tézmények fûtésére használják, ez-
zel jelentõs gázköltséget takaríta-
nak meg. A verseny gyõztesének járó
egymillió forintot végül Újbuda nyer-
te, Taktaharkány további három te-
lepüléssel különdíjban részesült. Az
igazsághoz tartozik, hogy a gyõztes
fõvárosi kerület lélekszámát tekint-
ve az ország ötödik legnagyobb vá-
rosa lenne, ahol az önkormányzat 24
milliárd forintból gazdálkodik. Tak-
taharkánynak pedig 900 millió fo-
rintos az éves költségvetése. Talán
ez a nagy különbség sarkallhatta Mol-
nár Gyulát, Újbuda polgármesterét
arra, hogy a Taktaköz belvízproblé-

máiról hallva felajánlja az elnyert
egymillió forintot Taktaharkánynak,
amit a saját büdzséjükbõl ugyanek-
kora összeggel toldottak meg. A
pénz rövidesen meg is érkezett a

nagyközség számlájára,
amibõl némi tanakodás
után végül két szivattyút
vásároltak, amelyek per-
cenként 2,3 köbméter
víz átemelésére alkal-
masak. Ilyen techniká-
val nemhogy a térség te-
lepülései, hanem a sze-
rencsi tûzoltóság sem
rendelkezik. Emellett az
önkormányzat a fertõtle-
nítésnél jól hasznosítha-
tó motoros háti perme-
zezõt is vásárolt. A szi-
vattyúkat a szeptember 1-
jei átadás másnapján már
élesben is bevetették a la-
kott terület közelében a
legelõn lévõ belvíz fel-
számolásához. A takta-
harkányi önkormányzat
jó kapcsolatot ápol a sze-
rencsi tûzoltósággal,
akikre mindig számíthat-
tak a bajban. Ezért, ha

helyben nem lesz szükség a techni-
kára, de az máshol jó szolgálatot te-
het az élet- és vagyonvédelemben,
szívesen kisegítik a világszínvonalú
szivattyúkkal a tûzoltókat. 

Taktaharkány 

CSÚCSSZIVATTYÚK SZOLIDARITÁSBÓL

FÉLÉVSZÁZADOS OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Az idei Zempléni Fesztivál utol-
só szerencsi elõadásaként augusztus
21-én a Pentart Fúvósötös adott kon-
certet. A zenés mese – mesés zene
címû produkció kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt szórakozást kínált.
A zenekar repertoárjában különleges
szerepet kapnak a gyerekeknek szóló

programok, amelyekben komoly fi-
gyelmet fordítanak a zenei nevelés-
re. A Rákóczi-várban megtartott  elõ -
adáson a Pentart Fúvósötös egy
mesés zenei csokorral kedveskedett
a közönségnek, miközben az együt-
tes tagjai a különféle hangszerek sok-
színûségébõl is bemutatót tartottak. 

A MESÉS FÚVÓSÖTÖS

Komolyzene gyermekeknek.

Ötven éve érettségiztek a Bocskai gimnáziumban.

(Folytatás az 5. oldalról.)
Ez alapján abban reménykedünk,

hogy az ideinél bõvebb büdzsével
számolhatunk, ami lehetõvé teszi
olyan mûvészek meghívását is, akik-
re az idén nem is gondolhattunk.
Ennek mindenképpen a közönség
látná a hasznát, mi pedig szeretnénk
a programsorozatot a nemzetközi tu-
risztikai kínálatnak is a részévé
tenni.  

– Hogyan állnak a jövõ évi fesz-
tivál elõkészületeivel? 

– Már javában dolgozunk rajta, hi-
szen egy komolyabb produkciónak,
nagynevû mûvésznek nem elég né-
hány hónappal az idõpont elõtt el-
küldeni a felkérést. A jubileum al-
kalmából a közeljövõben felkerül

majd a honlapunkra az elmúlt 19 év
fellépõinek a neve, a közönség vé-
leményét kérve, hogy 2011-ben
kiket látnának viszont Zemplénben.
Az igazság az, hogy néhány tippünk
már van, akiket már meg is kérdez-
tünk, hogy ráérnek-e jövõ augusz-
tusban. Az idei résztvevõk közül is
többen jelezték, hogy szívesen visz-
szatérnének, ami eddig nem volt gya-
korlat, de elképzelhetõ, hogy a kö-
vetkezõ e tekintetben is egy külön-
leges fesztivál lesz. A Liszt-évforduló
kapcsán bizonyosan lesznek majd
zongoraestek, és ha az anyagi le-
hetõségek megengedik majd, újra
színpadra állítanánk egy saját ope-
raprodukciót, mint azt korábban a
Carmennel tettük.

A ZEMPLÉNI FESZTIVÁL UTÁN

A szerencsi Bocskai István Gimnázium 1960-ban érettségizett IV.A osz-
tálya  augusztus 27-én tartotta ötvenéves találkozóját. Az osztályunk
1956–60 között a régi iskolaépületben tanult a nem sokkal korábban
megalakult középiskola harmadik évfolyamán.



Hatodik alkalommal tartott online
fogadóórát augusztus 25-én a város
polgármestere. Szerdán délelõtt 9 és
11 óra között számos kérdést intéz-
tek az interneten keresztül Rónavöl-
gyi Endrénéhez, amelyekre az ér-
deklõdõk azonnal választ is kaptak.
Az alábbi összeállításunkban ezekbõl
készítettünk szerkesztett válogatást.

– Csak elismeréssel tudok szólni az
orvosi ügyelet mûködésérõl az új he-
lyen, nagyon jól megszervezte a vá-
ros. Mikor költözik vissza az ügyelet
a felújított, régi helyére?

– Örömömre szolgál, hogy a város
fejlesztései között kiemelt terület az
egészségügyi ellátás javítása. Ennek ré-
sze a központi orvosi ügyelet épüle-
tének felújítása. A munkák várhatóan
szeptember közepéig befejezõdnek,
ekkor visszaköltözik az ügyelet a ko-
rábbi helyére. A Kossuth utcában
lévõ épületbe pedig a rendelõintézet
felújításának idõtartamára szakren-
delések költöznek. 

– Igaz-e, hogy az önkormányzat ter-
vezi a rendelõintézet melletti szociá-
lis otthon és a Szerencsi Szakképzõ
Iskola visszavételét? 

– Másfél hónappal ezelõtt a Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egye-
sület ülésén jelentettem be ezt a szán-
dékunkat, és örülök annak, hogy azó-
ta már mások is magukévá tették ezt
a kezdeményezésemet. Meglátásom

szerint a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat az elmúlt években nem kor-
szerûsítette a fenntartásában lévõ in-
tézményeket. Határozott szándékom
az épületeknek a felújítása – hiszen
ezek a város tulajdonai –, az idõsek
otthonában a szolgáltatás színvona-
lának az emelése és a tárgyi feltéte-
lek javítása, amelyeket nem pótol az
ott dolgozók magas színvonalú és lel-
kiismeretes szakmai munkája. Sürgõ -
sen változtatni kell az étkeztetés mi -
nõségén, mert a jelenlegi szolgáltatóval
a lakók elégedetlenek. Az új önkor-
mányzat megalakulása után – ameny-
nyiben bizalmat kapok a szerencsi-
ektõl a polgármesteri tisztségre – elsõk
között teszem meg javaslatomat e két
intézmény átvételére.

– A fõtér és a templomok felújítása
elkezdõdik-e az idén? Ha igen, akkor
mikor?

– A Norvég Alaptól támogatást
nyert pályázatunk során a reformá-
tus, a római katolikus templom, va-
lamint a Rákóczi-vár tetõszerkezeté-
nek a felújítása fog megtörténni. Ez
több mint 800 millió forintos fej-
lesztést jelent. Aláírt támogatási
 szerzõ dés birtokában jelenleg a köz-
beszerzési eljárás történik, amelynek
során a beruházások kivitelezõit vá-
lasztjuk ki. Várhatóan október végé-
re a munkaterületek átadása meg-
történik, így a munkák még ebben az
esztendõben megkezdõdhetnek. A

fõtér kialakítása a tervek szerint 2011
tavaszán indul.

– Hallottam róla, hogy  megkezdõ -
dött a rendelõintézet fejlesztése, és
hogy új rendelések is lesznek. Az új
sebészetre fognak-e felvenni egész-
ségügyi dolgozókat?

– Július végén átadtuk a munkate-
rületet a közbeszerzésen nyertes ki-
vitelezõnek. A munkálatok a har-
madik szint átépítésével kezdõdtek,
jó ütemben haladnak és ez év végé-
re szeretnék átadni a megújult épü-
letet. Ezzel párhuzamosan történik a
gép- és mûszerbeszerzés és az egy-
napos sebészet kialakítása. A szak-
rendelésekre fordítható órák száma
96-al növekszik, a sebészetre speci-
álisan felkészült szakdolgozókra szük-

ség lesz (pl. aneszteziológus,
mûtõs nõ, stb.).

– Azt hallottam, hogy megszûnik
a tankönyvtámogatás.

– Az arra jogosult tanulók az idén
is térítésmentesen jutnak a tan-
könyvekhez. Ezen túlmenõen az ál-
lami támogatáshoz az önkormány-
zat jelentõs összeggel járul hozzá,
azért, hogy a munkafüzetekért és a
munkatankönyvekért se kelljen fi-
zetni. 

– Kisgyermekes nagymamaként
szeretném még megkérdezni, hogy
elkezdõdik-e még ebben az évben

az óvodák felújítása? És ha igen, nem
jelent majd problémát az építkezés
alatt a gyerekek elhelyezése?

– Az óvodák felújításáról végleges
döntés született, a támogatási  szerzõ -
dést a napokban írjuk alá. A munkák
elvégzésére meghirdetett közbeszer-
zési eljárás elsõ fordulója eredmény-
telen volt, ezért ezt a folyamatot meg
kell ismételnünk. Az intézmények
jellege miatt a kivitelezés ütemezése
nagy körültekintést igényel, de terve-
ink szerint a következõ nevelési évet
már a felújított óvodákban kezdhetik
a gyerekek és a dolgozók.

– A szerencsi nyári rendezvényekbõl
elmaradtak programok. Mi ennek az
oka? Jövõre számíthatunk-e nyári
programokra?

– Augusztusban a Zempléni Fesz-
tiválhoz kapcsolódva több szabad idõs
és kulturális programra vártuk a sze-
rencsieket, amit összekapcsoltunk a
Községi Fürdõ 100 éves születésnap-
jára szervezett rendezvénnyel. A ta-
vaszi árvíz után és a városban folyó
építkezések miatt gondoltunk arra,
hogy a takarékossági szempontokat is
figyelembe véve az idén nyárra ele-
gendõek a fenti programok. Augusz-
tus végén a csokoládéfesztivál, majd
szeptember 5-én a Szerencsi búcsú –
családok napja kínált a szerencsiek-
nek kikapcsolódási lehetõséget.

(További kérdések és válaszok:
www.szerencs.hu)
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ONLINE FOGADÓÓRÁN 

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

– Na, hogy áll a népszerûségi indexem?!...

POLGÁRMESTERJELÖLTEK:

Horváth Ádám – Jobbik Magyarországért Mozgalom
Koncz Ferenc – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Ke-

reszténydemokrata Néppárt
Rónavölgyi Endréné – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesü-

let/Magyar Keresztény Szociális Unió/Magyar Szo-
cialista Párt/Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egye-
sület/Ond Közösségéért Egyesület

KÉPVISELÕJELÖLTEK:
Biró István – Bocskai István Társaság
Dr. Bobkó Géza – független
Bukovszky Róbert – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesü-

let/Magyar Keresztény Szociális Unió/Magyar Szo-
cialista Párt/Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egye-
sület/Ond Közösségéért Egyesület

Csider Andor – Bocskai István Társaság 
Danyi László – Bocskai István Társaság 
Dr. Egeli Zsolt – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Ke-

reszténydemokrata Néppárt
Fábián Ottóné – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Ma-

gyar Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista
Párt/Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond
Közösségéért Egyesület

Fekete József – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Magyar
Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista Párt/Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Kö-
zösségéért Egyesület

Dr. Gál András – Bocskai István Társaság 
Heves János – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Magyar

Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista Párt/Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Kö-
zösségéért Egyesület

Holcman László – Jobbik Magyarországért Mozgalom
Horváth Ádám – Jobbik Magyarországért Mozgalom

Juhász Tiborné – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Ma-
gyar Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista
Párt/Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond
Közösségéért Egyesület

Kalina Lajos – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Magyar
Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista Párt/Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Kö-
zösségéért Egyesület

Kiss Attila – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Keresz-
ténydemokrata Néppárt

Kocsis József István – Bocskai István Társaság 
Kondás Tibor – Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Dr. Korondi Klára – Fidesz – Magyar Polgári Szövet-

ség/Kereszténydemokrata Néppárt
Kunder Gyuláné – Bocskai István Társaság
Nyíri Tibor – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Ke-

reszténydemokrata Néppárt
Orosz Zoltánné Stumpf Éva – Fidesz – Magyar Polgári

Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt 
Runda István – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Magyar

Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista Párt/Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Kö-
zösségéért Egyesület

Sipos Attila – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület/Magyar
Keresztény Szociális Unió/Magyar Szocialista Párt/Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Kö-
zösségéért Egyesület

Dr. Takács István – Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség/Kereszténydemokrata Néppárt

Takács Máté – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Ke-
reszténydemokrata Néppárt

Tóth Zoltán – Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Uray Attiláné – Magyar Demokrata Fórum
Vaszily Miklós – független
Visi Ferenc – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Ke-

reszténydemokrata Néppárt

POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK
SZERENCSEN

A Zempléni Településszövetség
(ZTSZ) jövõbeni politikai szerepvál-
lalásáról is szó esett a civil szervezet
augusztus 30-án, Újcsanáloson meg-
tartott közgyûlésén. Májer József el-
nök ismertette, hogy az új szabályo-
zás szerint a megyei közgyûléseknél
megszüntették a tízezer lélekszám fe-
letti és az alatti települések külön je-
löltlistáját, így a szövetségnek a tes-
tületbe kerüléshez húszezer szava-
zatra volna szüksége, amit a jelenle-

gi politikai helyzetben nem látnak biz-
tosítottnak. Ezért az elnök azt java-
solta a közgyûlésnek, hogy a ZTSZ az
idén ne vegyen részt a megyei ön-
kormányzati választáson és települé-
seken se indítsanak jelölteket. Miután
ezzel a döntéssel a civil szervezet már
nem végez politikai tevékenységet, jo-
gosultak lesznek támogatás igénylé-
sére a Nemzeti Civil Alapprogramtól,
ami komoly segítséget jelenthet a
ZTSZ további mûködéséhez.

A ZTSZ NEM INDUL

A szervezet közgyûlésén Májer József elnök (jobbról a második) is-
mertette a civil szervezet terveit. 

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak az ondi és sze-
rencsi lakosoknak, akik ajánlószel-
vényeikkel támogattak abban, hogy
képviselõjelöltként rákerüljek a sza-
vazólistára.

Köszönettel tartozom az Ond Kö-
zösségéért Egyesületnek és Rónavöl-
gyi Endréné polgármesternek is, hogy
segítettek és támogattak. Augusztus
19-én – amikor már megvolt a szük-
séges számú, nevemre kiállított aján-
lószelvény –, derült ki, hogy ezen a

napon lépett hatályba az alkot-
mánymódosítás, amely korlátozza a
hivatásos katonák, rendõrök és a
nemzetbiztonsági szolgálat munka-
társainak passzív választójogát. Így az
októberi önkormányzati választáson
nem indulhatnak azok, akiknek az el-
múlt három évben szûnt meg a hi-
vatásos jogviszonyuk. Nekem pedig
idén decemberben telik le a három
év azóta, hogy nyugdíjba mentem a
rendõrségtõl. Helyettem Juhász Ti-
borné kerül szavazólistára mint kép-

viselõjelölt, aki a Szerencsi Általános
Iskola Bolyai épületének igazgató-
helyetteseként dolgozik és az Ond
Közösségéért Egyesület elnöke. Ké-
rem az ondi és a szerencsi választó-
polgárokat, hogy tiszteljék meg bi-
zalmukkal Ildikót, hiszen mint kivá-
ló pedagógus, azon munkálkodik,
hogy a felnövekvõ nemzedéknek
minél szebb élete legyen. Az õszi vá-
lasztáson gyermekeink jövõje múlik!

Tóth Csaba 
nyugalmazott rendõr

NEM LEHETTEM KÉPVISELÕJELÖLT

KÉRDEZZEN
A POLGÁRMESTERTÕL!

Rónavölgyi Endréné polgár-
mester szeptember 13-án, 20-án
és 27-én 10 és 11 óra között a
www.szerencs.hu oldalon online
fogadóórát tart. Az internetes fó-
rumokon az érdeklõdõk választ
kaphatnak a település elmúlt négy
évével, jelenével és jövõjével
kapcsolatos kérdéseikre, amelyek
az adott napokon 9 órától már fel-
tehetõk a regisztrációt követõen.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
A SZATYORBA PAKOLT

Az Edelényi Rendõrkapitányság
egy 62 éves szendrõi nõt vett sza-
bálysértési õrizetbe, mivel egy helyi
boltból különféle árucikkeket lopott
el. A bolt egyik alkalmazottja a ka-
merarendszeren keresztül látta, amint
a nõ a kosarából a kezében lévõ sza-
tyorba rejti mesterien a csomag ká-
vét, a sertéscombot és a darált húst.
A rendõrség a tetten ért nõt gyorsí-
tott eljárás keretében bíróság elé ál-
lította. A taláros testület négy nap el-
zárást szabott ki a 62 éves szendrõi
asszonnyal szemben.

TÚRÓS SÜTI 25 EZERÉRT
Huszonötezer forintjába került

négy túrós rúd egy 20 éves sárospa-
taki férfinak. A tolvajjal szemben a
Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság
indított szabálysértési eljárást, mivel
a férfi egy helyi élelmiszerüzletbõl
négy darab túrós desszertet akart el-
lopni, azonban a bolt biztonsági õre
tetten érte, és értesítette a rendõrsé-
get. A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapi-
tányság szabálysértési õrizetbe vet-
te az elkövetõt, egyben kezdemé-
nyezte gyorsított eljárás keretében
való bíróság elé állítását. Ezt köve-
tõen 25 ezer forint pénzbírság meg-
fizetésére kötelezték a bolti tolvajt. 

UDVARI TRAGÉDIA
A Kazincbarcikai Rendõrkapi-

tányság közigazgatási eljárás keretén
belül vizsgálja egy haláleset körül-
ményeit. A rendelkezésre álló infor-
mációk szerint a 68 éves felsõnyá-

rádi férfi szeptember 1-jén a délutá-
ni órákban a lakása udvarán lévõ víz-
aknába fulladt. Az elsõdleges meg-
állapítások szerint baleset történhe-
tett, bûncselekményre utaló adat,
nyom nem merült föl. A körülmé-
nyeket szakértõ bevonásával vizs-
gálja a rendõrség.

A VONAT ELÉ UGROTT
Ugyancsak szeptember 1-jén a

kora délutáni órákban történt a Ka-
zincbarcika – Sajószentpéter közöt-
ti nyílt vasúti pályán, hogy egy 17 éves
kazincbarcikai fiatalember öngyil-
kossági szándékkal a vonat elé lépett.
Az arra haladó mozdony elgá zolta a
fiatal férfit, aki a helyszínen életét
vesztette. Az elsõdleges vizsgálat so-
rán a rendõrök megállapították az ön-
gyilkossági szándékot, mivel a fiú bú-
csúlevelet hagyott hátra.

MOTORRAL AZ ÁROKBAN
Halálos közlekedési baleset történt

a Szuhogy és Rudabánya közötti út-
szakaszon szerdán a kora esti órák-
ban. Az elsõdleges információk sze-
rint a 72 éves rudabányai férfi ol-
dalkocsis motorkerékpárjával köz-
lekedett az útszakaszon, ahol eddig
tisztázatlan körülmények miatt le-
hajtott az útról, majd a füves vízel-
vezetõ árok oldalának ütközött. Az
idõs férfi leesett a motorról és olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
a helyszínen életét vesztette. A bal-
eset körülményeit szakértõ bevoná-
sával a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság közlekedésrendészeti
osztálya vizsgálja.

Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján a tanévkezdet idõszakában a
gyermekek védelme, a közúti köz-
lekedés fokozott biztosítása az idén
is a rendõrség kiemelt feladatai kö-
zött szerepel.

Ennek oka, hogy a gyermekek –
mint a közúti közlekedés legvédte-
lenebb szereplõi – a nyári vakáció
után az általános iskolák környékén
fokozott balesetveszélynek vannak
kitéve. Örvendetes tény, hogy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében az is-
kolák környékén az elmúlt három év
szeptemberében nem történt olyan
baleset, melynek okozói lettek vol-
na 6–14 éves korú gyermekek. 

A kedvezõ folyamat fenntartása és
a gyermekek közlekedésbiztonsága
érdekében szeptemberben a napi ok-
tatás kezdetének és befejezésének
 idõ szakában kiemelt rendõri jelen-
létet biztosít az általános iskolák
környékén. Az akció során az egyen-
ruhások elõsegítik a gyermekek biz-
tonságos közlekedését, úttesten való
áthaladását, s fokozott figyelmet for-
dítanak a gépjármûvezetõk jogkövetõ
magatartásának ellenõrzésére, kie-
melten a kijelölt gyalogos-átkelõhely
megközelítésére, továbbá a bizton-
sági öv és gyermekülés kötelezõ
használatára.

Az Országos Rendõr-fõkapitány-
ság, valamint az Országos Baleset-

megelõzési Bizottság „Üzenõfüzet”
baleset-megelõzési kiadványát ebben
az évben is biztosítja a tanulóknak,
amelyek szeptember elsõ napjaiban
kerülnek az iskolákba. Ugyancsak
folytatódik a tavaly meghirdetett „Az
iskola rendõre” program, mivel nagy-
mértékben segítette a rendõrség ál-
tal végzett, a gyermekek védelmére
irányuló átfogó bûn- és baleset-meg-
elõzési tevékenységet. Egyik célja,
hogy a rendõrség közelebb kerüljön
az ifjúsághoz és ezáltal „pozitív
rendõrkép” alakuljon ki a  gyermekek -
ben, szülõkben és a pedagógusok-
ban – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Kommunikációs Irodája.

A Miskolci Rendõrkapitányság Bûnügyi Osz-
tály Gazdaságvédelmi Alosztálya eljárást foly-
tat csalás vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt Simon Gabriella miskolci lakos ellen. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a nõ 2009
októberében hitelügyintézõként 50 ezer forint
készpénzt vett át, ígéretet téve a fizetõnek arra,
hogy ezért cserébe õ egy németországi banktól egymil-
lió forint keretösszegû hitelkártyát fog kapni. A sértett
azonban a hitelkártyát nem kapta meg, és feltételezhetõ,
hogy az ügyintézõként eljáró Simon Gabriella el sem

juttatta kérelmét az egyébként létezõ bank-
hoz.  

A rendõrség kéri azok jelentkezését, akik Si-
mon Gabriellával bármilyen jellegû hitel-
ügyintézés miatt kapcsolatba kerültek, õket té-
vedésbe ejtve, részükre anyagi kárt okozott. 

A bejelentés a Miskolci Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztá lyán

tehetõ meg a 46/514-511-es telefonon a 25-50-es mel-
léken, vagy személyesen a Miskolci Rendõrkapitányság,
Miskolc, Fábián kapu 4. szám alatti épületének 137. szá-
mú irodájában munkanapokon 8 és 16 óra között.

Szeptember 1-jétõl ismét benépe-
sültek a város oktatási intézményei.
Az autósoknak nagyobb figyelemmel
kell közlekedniük a tanintézetek kör-
nyékén. Erre közúti jelzõtáblák is fel-
hívják a figyelmet, de a gyalogosok
biztonsága érdekében nem árt az óva-
tosság. A Szerencsi Rendõrkapitány-

ság járõrei és a helyi polgárõrség ön-
kéntesei idén is megtartják szeptem-
beri akciójukat, amely során az iskolák
környékén, a települések forgalma-
sabb útszakaszain gondoskodnak ar-
ról, hogy a gyalogátkelõhelyek kö-
zelében a diákok biztonságosan el-
jussanak az oktatási intézményekbe.

Háromnapos, összehangolt köz-
lekedésrendészeti ellenõrzést tar-
tott augusztus 24–26-a között a
rendõrség.

Az egész Európára kiterjedõ, úgy-
nevezett TISPOL-akció elsõdleges
célja volt a száguldozók kiszûrése a
közúti közlekedésbõl, mivel a sta-
tisztikai adatok azt mutatják, hogy a
legtöbb baleset okozója a gyorshaj-
tás.  A Szerencsi Rendõrkapitányság
is csatlakozott a programhoz, a jár-
õrök elsõsorban a szerencsi, illetve
a kistérséghez tartozó fõutakon, a la-
kott területek be-, illetve kivezetõ út-
szakaszai mentén ellenõrizték az
autósokat. Az egyenruhások a se-
bességmérés mellett kiemelt figyel-
met fordítottak a passzív biztonsági
eszközök használatára, a gépjármû -
vek mûszaki állapotára és a gumi-
abroncsok minõségére.

A háromnapos akció mérlege, hogy
a sebességmérések során 419 gép-
jármûvet ellenõriztek a rendõrök,
akik 67 esetben mintegy 456 ezer fo-

rint helyszíni bírságot szabtak ki.
Egyéb közlekedési szabálysértést 67
autós követett el, akik összesen 260
ezer forint helyszíni bírságot fizettek.

Hat óra leforgása alatt öt szabály-
sértési ügyben vettek õrizetbe elkö-
vetõt augusztus 30-án a Szerencsi
Rendõrkapitányság munkatársai. A
tetteseket gyorsított eljárásban állí-
tották bíróság elé, addig azonban va-
lamennyien a fogda vendégszerete-
tét élvezték.   

Egy taktaharkányi férfi a település
határában lévõ napraforgótáblából lo-
pott el majd harminc kilogramm ter-
mést, a járõrök azonban tetten érték.
Egy mezõzombori nõ gyümölcsösbõl

lopott szilvát, amit értékesíteni akart,
de õt is elfogták a rendõrök. Orvha-
lász is a bûnüldözõk horgára akadt,
egy taktaharkányi férfi pedig az egyik
helyi vegyeskereskedés ablakát zúz-
ta be. Tettéért a bíróság elõtt felel,
akárcsak az a garázda taktakenézi fér-
fi, aki ittasan támadt családtagjaira. 

A bíróság a garázdát és a szilva-
tolvajt 15-15, míg a napraforgótáb-
la megdézsmálóját 10 napi elzárás-
sal sújtotta. A többi elkövetõ pénz-
büntetést kapott.

SEGÍTENEK AZ ISKOLARENDÕRÖK

SÉRTETTEKET KERES A RENDÕRSÉG

A DIÁKOK BIZTONSÁGÁÉRT

TISPOL-AKCIÓ MAGAS BÍRSÁGOKKAL

GYÜMÖLCSLOPÁSÉRT ELZÁRÁS

Egy Martonyi közelében lévõ
 mezõ gazdasági telephelyrõl érke-
zett a bejelentés a Szendrõi
Rendõrõrsre, miszerint több tyúkot
ismeretlen tettesek eltulajdonítottak.

Az állatok megszámlálását köve-
tõen kiderült, hogy 55 jószág hi-
ányzik az állományból. A telephely
épületénél ismeretlenek felszakítot-
ták a dróthálót, ezen a nyíláson ke-
resztül juthattak az állatok közelébe. 

A járõrök haladéktalanul a hely-
színre mentek, velük tartott az újon-
nan kinevezett helyi körzeti meg-
bízott is. A mindenre kiterjedõ
nyomkutatás, illetve a tulajdonos
meghallgatását követõen a körzeti
megbízott hely- és személyismere-
tének eredményeként látókörükbe
került egy helyi férfi, aki korábban
már követett el hasonló bûncselek-
ményeket. 

A rendõrök a feltételezett elkövetõ
lakására mentek, akit otthon találtak.
Az egyenruhások észrevették, hogy
a tûzhelyen egy 20 literes fazékban
húsleves van. A 19 éves férfi el-
mondta, hogy egyik szomszédjától

kapott 2-3 tyúkot, azt fõzték meg. A
szomszéd azonban ezt a tényt cá-
folta. A házkutatás során elõkerült
még a szobából, a tv-szekrény alól
is két megtisztított tyúk. Ekkor a fia-
tal férfi elismerte, hogy barátjával a
mezõgazdasági telephelyrõl több
baromfit eltulajdonítottak, bár nem

számolták, hogy mennyit.  A rend-
õrök mindkettõjüket elõállították,
meghallgatásuk során a bûncselek-
mény elkövetését elismerték. A két
férfival szemben lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt az Ede-
lényi Rendõrkapitányság Szendrõi
Rendõrõrse folytat eljárást.

LÁBA KELT ÖTVENÖT TYÚKNAK

Két férfi egy vonatfülkében mellételepedett, majd kirabolta az ott helyet
foglaló fiatalembert. A rendõrség egyenként elfogta a sértett nyakláncával
távozó elkövetõket, akiket a bíróság elõzetes letartóztatásba helyezett.

Augusztus 26-án délután az Ózd – Miskolc közötti vasútvonalon közle-
kedõ személyvonaton, a kazincbarcikai állomást elhagyva két férfi egy vo-
natfülkében mellételepedett, majd kirabolt egy 19 éves fiatalembert.

Az elkövetõk, hogy beszédbe elegyedjenek a sértettel, elõbb a telefonját
akarták kölcsönkérni „egy hívásra”, majd már pénzt követeltek tõle. Az el-
követõk végül a sértett mindkét karját lefogták és az ezüst nyakláncával tá-
voztak, de elõtte megfenyegették, hogy retorziók érik, amennyiben bárki-
nek is szól az esetrõl. A sértett feljelentése alapján a rendõrség szeptember
elsõ napjaiban elfogta és bûnügyi õrizetbe vette a bûncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható, büntetett elõéletû L. N. 22 éves sa-
jókazai, illetve még büntetlen L. J. 23 éves kazincbarcikai férfiakat, akik-
nek a bíróság elrendelte elõzetes letartóztatását.

Amennyiben rablásban bûnösnek mondják ki az elkövetõket, úgy kettõtõl
nyolc évig tartó szabadságvesztésre számíthatnak.

ELÕZETESBEN A VASÚTI ÚTONÁLLÓK
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A Mátra három túraszakasza az
összes tájegységek között a legrövi-
debb, mindössze 66 kilométer hosz-
szúságú. A 20-as, 21-es, 22-es szá-
mú túrák egyenként 20 kilométer kö-
rüliek. Alkalmasak egynapos túrák-
ra, de ez a távolabb lakóknak a tö-
megközlekedési eszközökön töltött
idõ miatt feszített. Az egy-egy sza-
kasz bejárása két-két nap alatt viszont
kényelmes és még kisebb kitérõkre,
nézelõdésekre is jut idõ. A hegység
idegenforgalma jelentõs és elõször a
két világháború között lett azzá,
amit a trianoni egyezmény utáni ál-
lapot is elõsegített. Síközpont, ma-
gaslati gyógyhely, és a természetjá-
rás fontos területe lett. A Mátrai Táj-
védelmi Körzet 1985-ben jött létre
12 000 hektár területen, és ebbõl
2200 hektár fokozottan védett.

Ez a hegység – ami legegysége-
sebben vulkáni eredetû – foglalja ma-
gába hazánk magassági rekordereit.
A legmagasabb a Kékes 1014 mé-
terrel és a második Galyatetõ 964 mé-
terrel. A Mátrát több részre szokták
felosztani. Ezek közül
a borivók kedvéért a
Mátraalját emelném
ki, ahol szõlõültetvé-
nyek találhatók. Ér-
dekesség, hogy a
hegységben a Disz-
nókút nevû forrás 960
méterrel a tengerszint
fölött fakad, ami szin-
tén rekord. A források
száma 360 körüli.
Ezek vizét részben tá-
rolóban fogták fel,
másrészt pedig a
Zagyva és Tarna fo-
lyók gyûjtik össze és

továbbítják a Tiszába Szolnoknál. A
hegység élõvilága nagyon változatos,
és több, fokozottan védett faj számára
biztosít élõhelyet, amit a természet-
járóknak figyelembe kell venni.

Ha a történelmi oldalt vizsgáljuk,
azt tapasztaljuk, hogy az Aba nem-
zetség lakhelyéül is szolgált. Ebbõl
a családból Aba Sámuel személyé-
ben királyunk is származott. Nevü-
ket Abasár település neve õrzi, amely
híres borászatairól. Megfordultak a
területen Giskra cseh zsoldosai. Hu-
nyadi János és késõbb Mátyás király
hadjáratot indított ellenük, és kiûz-
ték õket. Ezt követõen a törököktõl,
majd a császári hadaktól szenved-
tek az itt élõk. Ezek után nem cso-
da, hogy a Mátrában élõk II. Rákóczi
Ferenc mellé álltak a szabadságharc
folyamán. Megfordult itt Bottyán Já-
nos tábornok is, aki Tarnaörsön halt
meg 1709 õszén. Gyöngyösön te-
mették el, amely egy ideig megye-
székhely is volt.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

Kéktúra XLIII.

MÁTRA HEGYSÉG

Remélem, nem haragszik meg egykori osztályfõnököm, Szádváry Gyu-
la a címért. Ha csak annyit írok, hogy háromszor járta végig az orszá-
gos kéktúrát és közben több mint 60 fiatalt tudott rávenni arra, hogy
idõnként tartsanak vele, már ez sem mindennapi. Én kétszer jártam vele
végig az útvonalat, és legutóbb ez év július 31-re meghívott a Nagy-
Milicre, hogy emlékezzünk együtt Rockenbauer Pálra – akihez szoros
barátság fûzte – és csapatára, akik ezen a napon kezdték el forgatni a
Másfél millió lépés... címû filmet 31 évvel ezelõtt. A Lászlótanya ka-
pujáig autóval mentünk, és onnan egyórai séta után már a tetõn vol-
tunk. Erre az alkalomra készített 20 darab fa plakettet emléktárgyként,
és vitt magával egy palack jó házi kisüstit. Az arra járó turisták része-
sültek az ajándékból, akiknek cserében meg kellett ígérni, hogy ter-
jesztik célkitûzéseit. Szeretné, ha a régi kilátó helyére egy új épülne,
és ez a nap legyen a természetjárók napja, vagy világnapja az említett
tévések tiszteletére.

A találkozókor tudtam meg, hogy könyvet írt Túraélmények Írottkõtõl
– Hollóházáig címmel. Azóta a könyv is megjelent, és újra indul a Nagy-
Milicre, most már könyvekkel is a hátizsákjában. Az érdeklõdõk 2010.
szeptember 5-én, vasárnap 9 és 15 óra között találhatták a hegytetõn
Gyula bácsit, ismét emléktárgyakkal és azzal a jó kisüstivel.

Könyvbemutató a Nagy-Milicen? Nos, ez sem gyakori dolog. A he-
gyen egyébként 50 fõ körüli azok száma, akik egy-egy hétvégén na-
ponta megfordulnak. 

Mészáros Balázs

CSODABOGÁR

Emlékszem, már kisgyermek ko-
romban vonzódtam a könyvhöz.
 Elõ ször csak mint tárgyat szerettem
kézbe venni, lapozgatni, nézegetni
benne a képeket, majd felfedeztem
a  betû ket is. Nem tudtam ésszel fel-
érni, amikor esténként jó anyánkhoz
bújva testvéreimmel ezekbõl a köny-
vekbõl érdekes, szép történetek ele-
venedtek meg képzeletünkben,
szülõnk hangját hallgatva… S mily
nagy öröm volt, amikor már magam
olvashattam, s egy-egy könyvvel el-
vonulhattam, belemerülve csodála-
tos kalandokba, messzi földek vilá-
gába, régmúlt idõk történeteibe!

Emlékszem a hosszú vakációkra,
amikor hol Jókai, hol Mikszáth, hol
Móricz, majd Tolsztoj, Balzac mûve-
ivel a világtól elvonulva kertünk egy
csendes sarkába elbújtam – olvasni,
ameddig jólesett. S emlékszem a ka-
rácsonyra, amikor kisöcsém Benedek
apó meséit találta a karácsonyfa
alatt, énrám pedig – már nagyob-
bacska lévén – Benedek Elek: Nagy
magyarok élete címû könyve várt. Õ
nem történelemtudós volt, hanem if-
júsági író, aki mesélni tudott a tör-
ténelemrõl, aki példaképet állított a
felnövekvõ kis magyarok elé. Mily
felemelõ volt olvasni zágoni Mikes
Kelemen Rákóczi fejedelemhez való
hûséges életérõl, aki mellett 17 éves
korától a fejedelem haláláig meg-
osztotta a bujdosás kenyerét, aki ez-
után szülõföldjét soha viszont nem
látva egyedül hallgatta a „tenger
mormolását,/ tenger habja felett futó
szél zúgását,/ egyedül, egyedül, a buj-
dosók közül, nagy Törökország-
ban…”

Majd Wesselényi Miklós, az „ár-
vízi hajós”, aki az 1838-as nagy pes-
ti árvíz idején 76 órán át mintegy 600
embert mentett meg! Igazi magyar és
szabadelvû volt! Õszinte barátság
fûzte Széchenyi Istvánhoz, akivel ifjú
éveikben együtt utaztak Angliába a
társadalmi viszonyokat megismerni,
majd megpróbálni a tapasztaltakat itt-
hon megvalósítani.

A gimnáziumi történelemórákon
nem hangzott el, hogy Széchenyi Ist-
ván, a „legnagyobb magyar” nem
magyarul tanult meg elõször be-
szélni. S mégis mily sokat köszön-
het neki a késõ magyar utókor.

Atyja, gróf Széchényi Ferenc, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum alapítója
gazdag könyv- és levéltárát a nem-
zetnek ajándékozta, édesanyja Fes-
tetics Julianna, a keszthelyi Georgi-
kon, az Európában elsõ mezõgaz-
dasági fõiskola létrehozójának leánya
– ötödik gyermekeként 1791. szep-
tember 21-én Bécsben született. Is-
kolái elvégzése után részt vett a na-
póleoni háborúkban, huszárkapitá-
nyi rangot ért el. Az ezt követõ béke
éveiben a kor szokásainak megfele-
lõen ismereteinek gyarapítása érde-
kében több utazást tett Nyugat-Eu-
rópában, élte az arisztokrata ifjak
gondtalan társasági életét. 1814-tõl,
23 esztendõs korától írta Naplóját –
német nyelven. Ma Jékely Zoltán és
Gyõrffy Miklós magyar nyelvû for-
dításában ismerhetünk meg egy át-
fogó, nagyobb terjedelmû válogatást
belõle. E feljegyzéseibõl tûnnek elõ
közgazdasági, közlekedési, mûvel-
õdési reformtervei, s szinte állandó
önmarcangoló tépelõdései.

Legfõbb kötelességének tartotta a
közhasznú tevékenységet. Önma-
gával való elégedetlensége sarkallta
újabb és újabb tervek megvalósítá-
sára. Nyugati útjai során szerzett ta-
pasztalatok vezették pl. olyan cél el-
érésére, mint a lóversenyzés meg-
honosítása, melyrõl az 1828-ban
elsõként megjelent „Lovakrul” címû
könyvében foglalkozik. Óriási sze-
repet játszott a hazai vasútfejlesztés

terén is. Nevéhez fûzõdik pl. a vu-
kovár-fiumei vasútvonal építése.

A magyar hon felvirágoztatását
nemcsak szavakkal szorgalmazta.
Az 1825-i országgyûlés idején egy-
évi jövedelmét ajánlotta fel „Magyar
Tudós Társaság”, mai nevén Magyar
Tudományos Akadémia megalapí-
tására.

Már a korábbi századokban meg-
jelent a gondolat egy magyar tudo-
mányos intézet létrehozására Bod Pé-
ter (1712–1769) erdélyi református
pap személyében, aki bevezette a
magyar irodalomtörténet-írásba a la-
tin helyett a magyar nyelvet. Legis-
mertebb mûve a „Magyar Athenas”
(1766), melyben több mint 500 író
adatait közölte.

E gondolattal foglalkozott Besse-
nyei György az „Egy magyar Társa-
ság iránt való jámbor szándék” címû
munkájában, majd az 1780-as évek-
ben Révai Miklós nyelvtudós már
terv- és alapszabályzatot is kidolgo-
zott a létrehozással kapcsolatban.

Széchenyi „Napló”-jában 1825.
november 3-án az ülés után aznapi
keserû feljegyzése mégis mindössze
ennyi: „A kerületi ülésen beszéltem;
minden honfitársamat ellenségemmé
tettem”. Ezen az ülésen ajánlotta fel
egy évi jövedelmét a Magyar Tudós
Társaság megalapítására.

Magyarországon a reformkor fõ jel-
szavai: haza és haladás. E kor leg-
jellemzõbb mozgalma a nyelvújítás,
élén Kazinczy Ferenccel, aki feuda-
lizmusellenessége, felvilágosult gon-
dolkodása következtében részt vett
a Martinovics-mozgalomban, emiatt
elõbb halálra, majd ezt várbörtönre
módosítva hat és fél év után nyerte
vissza szabadságát. 1804-ben a
Zemplén megyei Bányácska nevû
birtokán – melyet Széphalomnak
nevezett el – telepedett le 1831-ben
bekövetkezett haláláig. Irodalmi
munkássága mellett ellátta szülõvá-
rosom, Sátoraljaújhely levéltárosi
munkáját. Ma is az Õ általa terve-
zett bútorok láthatók a Levéltárban.

A reformkorban kezdett kibonta-
kozni a magyar elméleti irodalom,
jeles képviselõivel, Széchenyivel,
Wesselényivel, Kossuthtal. Megje-
lentek magyar utazók útleírásai. E kor
egyik jellegzetes mûfaja az útirajz.
Komoly szerepet játszottak ezen írá-
sok a fejlettebb polgári berendezke-
dések megismertetésében, az elma-
radottság, a feudalizmus kritikájában.
Nálunk ekkor még a jobbágyság el-
len küzdöttek legjobbjaink.

Széchenyi István „Hitel” címû
munkájának megírásakor – tekintve,
hogy ifjúkorában német környezet-
ben élt – nem ismerve a nyelvújítás
újabb stílusát, könyvének szövegét
íróbarátaival (Döbrenteivel és Hel-
meczyvel) javíttatta ki. A „Hitel”-
ben (1830) a magyar közgazdaság
fejlõdésének fõ akadályát a feudális
(õsiségi) törvényekben látta, ironikus
jellemzést adott országunk elmara-
dottságáról. Nem értett egyet azok-

kal a „hazafiakkal”, akik a külföldi
haladás jó példái elõl „nemzetisé-
gükbe” zárkózva elutasítják a refor-
mokat. E könyvében szemléletesen
írt a falusi birtokosok környezetérõl,
beszélgetéseikrõl. Véleménye az
volt, hogy csak „kimûvelt emberfõk”
képesek hazánkat a nemzeti fejlõdés
útjára vezetni a „régi dicsõség” áb-
rándja helyett a közéletben való ak-
tív részvétellel.

„Világ” címû mûvében a magyar
nyelv fontosságát, a fejlõdést elõké-
szítõ intézmények létrehozását –
Magyar Tudós Társaság, vasútfej-
lesztés, kaszinók, lótenyésztés –
szorgalmazta. Megindította az Al-
Duna szabályozásának elõkészítését,
fontosnak tartotta a terménykeres-
kedelem fellendítését, segítette a ha-
jóépítés ügyét, a Tisza szabályozá-
sát, egy Pest-Budát összekötõ híd
megépítését, az ország gazdasági és
mûvelõdési központjává tenni Pest-
Budát.

Harmadik nagyobb mûvében, az
1833-ban megjelent „Stádium”-ban
rendszerezte és törvényjavaslat for-
májában megfogalmazta reformjait
a földmûvelés, ipar, kereskedelem,
közlekedés területén.

1840-ig a fõnemességnél radiká-
lisabb álláspontot képviselt, nem
volt feltétlen híve az udvarnak, de
mindenképpen kerülni akarta az
uralkodóval való összeütközést. Ál-
talában a mezõgazdaság, s ezen be-
lül a nagybirtok fellendülését szerette
volna megvalósítani. Ekkoriban hang-
zott el egyik híres mondata: „Sokan
azt gondolják: Magyarország volt –
én azt szeretem hinni: lesz!” Vele
szemben Kossuth az önálló hazai ipar
szószólója volt, aki szerint hazánk
fejlett ipar nélkül „félkarú óriás”.

Az 1848-as elsõ felelõs magyar kor-
mány közlekedésügyi minisztere gróf
Széchenyi István lett, aki ekkor már
a „fontolva haladás” politikáját foly-
tatta. Ekkor került szembe Kossuth-
tal. 1848 politikai eseményeit vég-
zetesnek tartotta, saját magát kár-
hoztatta a függetlenségi mozgalom
elindításáért. 1848 szeptemberében
az osztrák fegyveres támadás és a
nemzeti önvédelem kibontakozása
idején lelkiismeret-furdalásai elmé-
je elborulását okozták. Élete utolsó
tíz évét a döblingi elmegyógyinté-
zetben töltötte. 1856 után visszatért
munkakészsége. Elemezte Magyar-
ország akkori helyzetét, bírálta Fe-
renc József és kormánya politikáját.
Mûködésére felfigyelve házkutatá-
sokkal zaklatta a rendõrség, burkol-
tan meg is fenyegették.

1860. április 7-én önkezével ve-
tett véget tettekben gazdag, lelki tu-
sákkal nehezített életének. Halálhí-
rére gyászba borult az egész ország.
A gyász napjaiban minden templom
harangja siratta a legnagyobb ma-
gyart. Még az osztrák lapok is õszin-
te megilletõdés hangján írtak halá-
láról, meghajtották zászlóikat emlé-
ke elõtt.

Maholnap harminc éve, hogy a
nagycenki családi sírboltot felkeres-
ve meghatott szívvel állhattam Stróbl
Alajos szobrászmûvész Széchenyirõl
készített teljes alakos bronzszobrá-
nál, melynek kõtalapzatát Hild Ká-
roly soproni kõfaragó készítette. Költ-
ségeit országos gyûjtésbõl fedezték
a község és vágymegye lakói, és fia,
Béla. Ünnepélyes felavatása 1897.
szeptember 21-én, éppen születés-
napján történt, talapzatán híres mon-
dása: „Magyarország nem volt, ha-
nem lesz.”

Hálatelt szívvel, meghatott lélek-
kel tettem le friss koszorúkkal elhal-
mozott koporsója elé egy kis csokor
mezei virágot…

Vantuchné Csikós Zita

SZÉCHENYI ISTVÁN-EMLÉKÉV
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Schlosserné Báthory Piroska: Esôs nap.

Vengrinyák János

ZOMBIK 
LETTÜNK!?

Írhatnék: szelíden, szépen, lágyan
lírába zsongó dalt, rímeket,
de korunk kóros bonctanában,
már csak képernyõn van a képzelet…

Ne csapj a húrodba, õszülõ bárd!
Hiszen nem hallják meg a szólamod.
A szép szavak igénye rég elszállt,
helyében bérenc bohócok és mocsok!

Költészet nélkül nem lehet élet.
Mert az élet a költészet maga.
Hogy ily gyarlók, lúgozottak lettünk,
azt akarja a pénzsóvár média…

Hülyíteni kell az embereket!
Örömük legyen: a fertõ, a piszok…
Csak a lelküket kell tönkretenned!
A testet már dróton rángathatod…

Sélley Attila

NAGYAPÁM
Ráncos kezének simogatása,
Munkában meggörnyedt háta,
Reszketõ, halk hangja
Simogatón fülembe cseng

Mesélve mondta, szépen, csendesen:
Kedvesem, feleségem.
Õk voltak ketten 
A hûséges lelkek.

A munka, csak az volt az elsõ
Aztán minden más
Csoszogó járása, szíve dobbanása
Még hallatszik és sír a határ.

Az alsó-rét, kis-lapos
Felsõ-rét, harangodi dûlõ.
Itt egy hatvékás,
Ott egy magyar hold.

Igaz ember volt,
Pontos, halk szavú.
A sors törte testét, ûzte a földbe.
Lelke tiszta volt
Mert Istent szerette…

Maczkó Edit

ÁRNYAD
TÛLEVELÉN

Egy eltévedt perc és úgy esett,
mintha láttalak volna délután,
felém fordítottad fejed ,
azt hittem, álom vagy csupán…

Egy félreértett gondolat,
egy megragadott képzelet.
Nem, már emlékszem pontosan.
Szívem ma megint vétkezett.

Vendégül láttalak volna tán
lelkem terített asztalán,
ha nem csal meg pillanat
mi a fényben magával elragad.

Kisgyõry Szabó Zsolt

NYITOTT SZÍVVEL
Pilláim vizében fürdik a fény;
igazak álmát aluszva lobban
lángra bensõm láza, vak remény –
hullám, ha hûvös arcomra csobban.

Lassan, szelíden átölel az éj,
lelkembe bújik, hol minden ármány
és szerelem, vad, hús-vér szenvedély–
színekbe boruló szivárvány.

S nézd, mit e talmi csillogás ígér:
fennkölt fohásza a szívemig ér,
megérint, halkan magába zár. –

Nyitott szívvel tekintek az Úrra,
könnyezõ szemem lágyan azúrra
festi a nyár-esti holdsugár...

Jeney András

KINEK
KÖSZÖNHETED?

Csak háborgásnak van örök miértje?
Csak tengerár pusztít el népeket?
Csak ínség lökhet gyarló életet
Kufárok zsíros, martalóc kezére?

Ki küld fájdalmat lázak emberére?
Ki csábít, súg halálról szépeket,
S ken tiszta szívre rút fekélyeket? –
Ha átkozódsz, ki válaszol miértre?

S ha szomjazol, innod vizet ki adhat?
Gyümölcs a fán mosolyra mért fakadhat?
Gyógyult sebek csodája – hogy lehet?

A föld, az otthon, asszonyod szerelme,
A nap s a csillag, fények mindörökje,
Hajnal ha jõ… Kinek köszönheted?

Hetényi György

TÖVISEK ÉS VIRÁGOK
Költõnek kertjében
Kinyílott virágok;
Olyan szépek, mint a
Vissza-visszatérõ
Gyermekkori álmok.
Sorjáznak, pompáznak,
mindenféle színben.
Könnyekkel megírva,
költõnek szívében.

Valamennyi szálat
soronként ültette.
Kerek földi ágyban,
magot bevetette.
– Színes sok virágnak,
ott díszlik varázsa.
Mint a verssoroknak,
dalos leírása.

Költészet szépe,
rózsák virágzása.
Szavaknak képében,
szellemek járása.
Mérgezõ tövisek
mindenhol kinõve;
Melyek beleszúrnak 
költõnek lelkébe.

De költõnek versei,
Virágként kinyílnak.
Sorról sorra megírva,
Egy kötetben hullnak.
– Szavak, jelképek,
Szólnak a jelenrõl,
Vagy a szerelemnek,
Minden boldog percérõl.

Költõ ihletében,
Mindig új vers nyílik,
Szavak verssorokban
lázad, tombol, izzik.
– Legyen a verse,
lírai, vagy dráma,
Te kedves olvasó,
ott vagy benne, látva

Költõnek kertjében,
millió virágok!
Olyan szépek, mint az
idõskori álmok.
– Kinyílnak tavasszal,
majd elmúlnak õsszel,
Együtt halad velünk,
mint a történelem.

Bódi László

A NÕ
Tiszteld, szeresd a nõt,
A varázslót, a csodatevõt.
Aki életet adott neked,
S aki elõször mondta, hogy szeret;
Hogy imád, hogy érted él,
S hogy jobban szeret mindennél.
Szeresd õt, ki óvott téged,
Gyógyította betegséged.

Tiszteld, szeresd a nõt,
Az imaházba igyekvõt.
Aki mindig imádkozik érted,
Kérve rád békét, egészséget.
Segítsd, ha botladozik a lába,
Bizonyítsd, nem szenvedett hiába.
S ha végképp nem bírja beteg testét,
Vedd öledbe kicsit, szeresd még.

Tiszteld, szeresd a nõt,
Ha el kell mennie, kövesd õt.
Csókjaiddal halmozd el kezét,
Köszönd meg minden szeretetét.
Virágszirommal borítsad útját,
Gondozzad, ápoljad sírját.
Bizonyítsd, soha nem felejted õt,
Különösen édesanyádat, az igazi nõt.

Bari Gábor

VERSEKBEN
ÁLMODÓ…
Megismerés szép reményét
jó elõre már szemeltem,
hogy ha néha muszájságból,
vagy csak spontán útra keltem,
de oly jól esett hazajönni,
abba hû szív belésajdult…

Nem kell már az úti zajból,
hol ember és gép kedvét tölti
inkább, csak az éj utaztat
s álomtündér bút töröl ki…

Az ember, nagy éjszakában,
sosem-járt útjait járja
s álma lengi alvó háza
halványfényû zegzugait.

Vagy, ha az a huncut tündér
kedve szerint gonoszkodik
lelkembe szórva szép reményt
s álomriasztó ébredést
hoz szememre idõ elõtt:
építgetett váram, ledõl…

Künn, ha esik vagy hull a hó
lehet, versekben álmodok.
S ha olvasol, kezed fogom;
legyél velem társutazó!

Lukács Emmike

AFORIZMÁK
Jól írni csak Isten akaratából lehet.

Igazat írni bölcsesség, hit, és szeretet.

Az igaz írást tanulni nem lehet,

Becsületbõl is csak Isten után lehet.

Örömet okozni verseimmel, annyit jelent, igaz szeretet.

Ha majd olvasod-e sorokat, jusson eszedbe,
Hogy, aki ezt írta, mindenkit szeretett.



Kompetencia alapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés – ez volt a címe
annak a nagyszabású projektnek,
amit az elmúlt tanévben valósított
meg Bekecsen a helyi általános is-
kola és az óvoda.

A program augusztus 27-ei záró
rendezvényén Volczné Simka Mari-
ann iskolaigazgató kiemelte, hogy a
község önkormányzata pályázaton
32 millió forintot nyert a bekecsi ok-
tatási és nevelési intézményekben a
szakmai munkavégzés színvonalának
emelésére. Az általános iskolában hat
csoportban tartottak a tanulók
 képességei nek és kulcskompeten-
ciáinak a fejlesztésére szolgáló fog-
lalkozásokat matematika, szövegér-
tés és -alkotás, életpálya-építés, va-
lamint szociális, életviteli és kör-
nyezeti témakörökben. A projekt új
tanulásszervezési, korszerû mód-
szertani eljárások bevezetésére is
lehetõséget biztosított. A második
osztályban tantárgyi bontás nélkül
foglalkoztak olvasással, írással és
fogalmazással, míg az ötödikeseknél
az éves óraszám öt százalékában tan-
tárgytömbösítésként két, egymást kö-

vetõ napon 3-3 órában foglalkoztak
matematikával.    

A projektben részt vevõ tanulók tel-
jesítményét különbözõ mérésekkel
tesztelték.  A pedagógusok által ki-
dolgozott programok keretében sok-
féle tevékenységet szerveztek a gye-
rekeknek, amelyek között játszóhá-
zak, versenyek, táncházak, kirándu-
lások, hagyományõrzõ népi játékok
szerepeltek. 

A pályázatnak köszönhetõen az is-
kolában több mint négymillió forintot
költöttek laptopokra, audiovizuális és
multimédia eszközökre, speciális tan-
könyvekre és munkafüzetekre, tanesz-
közökre, valamint oktatási segédletek-
re. Az oktatási és nevelési intézmé-
nyekbõl összesen tizennégy pedagógus
vett részt százhúsz órás képzéseken.        

Sóváriné Kiss Erika óvodavezetõ is-
mertette, hogy a bekecsi Lurkó-Ház-
ban két közösségben szerveztek spe-
ciális fejlesztõ programokat. Ezek
mellett a farsangi hét a hagyo-
mányõrzésben, míg a Zempléni-hegy-
ségben szervezett erdei óvoda a kör-
nyezeti nevelésben jelentett új mód-
szert. Az új tanévben vala mennyi
csoportban bevezetik a kom petencia
alapú foglalkozásokat, így az intéz-
ményben megújult ismeretanyaggal
fejlesztik a gyerekek személyiségét.

Az elkövetkezõ napokban több ünnepi alkalom is adó-
dik Mezõzomboron.

Szeptember 10-én lesz 60 éve annak, hogy a máso-
dik világháborúban felrobbantott korábbi épület helyén
létesült új református templomot felszentelték a köz-
ségben. Erre emlékezik a Mezõzombori Református Egy-
házközség. Az évforduló napján Gryllus Dániel és Vil-
mos adnak koncertet „Mint a szép híves patakra…” cím-
mel református zsoltárokból pénteken 17.30 órai kez-
dettel. A koncertet 17 órától rövid áhítat elõzi meg. A
hálaadó istentisztelet szeptember 12-én, vasárnap 14 óra-
kor kezdõdik, ahol Börzsönyi József, a Zempléni Re-
formátus Egyházmegye esperese hirdet igét.

A szeptember 18-i hétvége Európa-szerte a kulturális örök-
ségekrõl szól. Ez alkalomból egy sajátos kiállítás nyílik  Mezõ -
zomboron „Mit takar a falvédõ? – A feliratos falvédõk múlt-
ja és jelene” címmel. A Kölcsey utcai tulipános házban
(Kölcsey u. 15.) berendezett tárlaton a mûfaj történetét kö-
vetheti nyomon az érdeklõdõ, ami nem ér véget a múlt-
ban… A hagyományos falvédõket – amelyek Sisler Sán-
dorné (Mezõzombor) és Janzsó Imréné (Tarcal) ma-
gángyûjteményébõl valók – a Fábry Show-ból ismert Pitt-
mann Zsófia kollekciója egészíti ki. A képzõmûvész elját-
szik a gondolattal: vajon ma milyen szállóigék és szemé-
lyek kerülnének a falvédõre? Az eredmény pedig? Többek
között falra hímzett Zámbó Jimmy vagy éppen Bíró Ica.

A kiállítás alatt kicsiknek és nagyoknak egyaránt le-
hetõségük lesz elkészíteni a maguk falvédõjét, ki filc-
tollal, ki tûvel-cérnával. A kiállítás szeptember 18-án,
szombaton 10–18 órától várja a látogatókat Mezõzom-
boron, a Kölcsey utca 15. szám alatt. 

A belépés minden programra ingyenes!
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A Móricz-ház szomszédságában
avattak sétányt augusztus 19-én
Prügyön. Az ünnepi eseményen Bo-
ros-Leskó Géza polgármester is-
mertette, hogy a község önkor-
mányzata 15 millió forint pályáza-
ti támogatásból valósította meg a be-
ruházást.

A Móricz sétány a helyben lakók
mellett a községbe látogató turisták-
nak is lehetõséget biztosít arra, hogy
méltó környezetben pihenhessenek.
A helyi általános iskola diákja Mó-
ricz Zsigmond: Fillentõ címû
mûvébõl adott elõ részletet. János Ist-
ván fõiskolai tanár idézte fel a ma-
gyar próza kiemelkedõ alakjának
munkásságát, amiben meghatározó
szerepe volt Móricz gyerekkori él-
ményeinek a Tiszacsécsén, Túrist-

vándiban és Prügyön eltöltött évek-
nek. 

Az új sétányt a község nyugdíjas da-
loskörének mûsorát követõen Koncz
Ferenc avatta fel. Az országgyûlési
képviselõ szerint ez a beruházás is
mutatja a prügyi emberek jövõbe ve-
tett hitét, akik közös erõfeszítéssel dol-
goznak a település fejlesztésén. 

A település sportpályáján tizedik
alkalommal rendeztek falunapot. A
jubileumi eseményen adták át a
Prügy Községért Díjat, amelyet az
idén Rácz Lászlónak, a Prügyi  Mezõ -
gazdasági Zrt. elnök-vezérigazgató-
jának adományozott a képviselõ-tes-
tület. A szabadtéri színpadon szóra-
koztató programok várták a falunap
résztvevõit, ahol többek között a he-
lyi óvodások és általános iskolások
is mûsorral mutatkoztak be.

Ötvennégy millió forint ráfordí-
tással megújult az idõsek klubjának
otthont adó épület Megyaszón. A he-
lyi szociális alapszolgáltatás fejlesz-
tését szolgáló beruházásnak au-
gusztus 31-én volt az átadó ünnep-
sége. Csáki Barnabás polgármester
köszöntõjében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a község kilenc sike-
res pályázata közül a harmadik zá-
rul le az idõsekrõl való gondosko-
dást biztosító létesítmény felavatá-
sával. Az Észak-magyarországi Ope-
ratív Program keretében elnyert öt-

venmillió forint támogatás felhasz-
nálásával kívül-belül egyaránt meg-
szépült és teljeskörûen akadály-
mentesített épületben húsz nyugdí-
jas korú ember napközbeni ellátását
végzik majd a szakemberek. A nem-
zetiszínû szalagot Kavasánszki Zol-
tánné intézményvezetõvel és a kivi-
telezõ Borsod Bau 2000 Kft. képvi-
seletében jelen lévõ Bokor János épí-
tésvezetõvel közösen vágta át a pol-
gármester. Az ünnepség résztvevõi
– köztük a klub gondozottjai – meg-
tekintették a megszépült épületet.

Az idén Újcsanáloson rendezik meg szeptember 11-
én a XIV. Zempléni Településszövetség Napját, amellyel
egy idõben tartják a II. Harangod Vidéke Fesztivált a
községben.

Program: 
8 óra: fúvószenés ébresztõ a település utcáin. Fõzõver-

seny a „Zempléni Nagy Fakanál” díjért.
9 óra: fúvószenekar térzenéje. Játszóház gyerekeknek.
10 óra: zenés felvonulás a résztvevõ tagtelepülésekkel. Út-

vonal: a polgármesteri hivataltól az általános iskoláig. Ün-
nepélyes megnyitó az oktatási intézmény udvarán, köszöntõt
mond: Perge István, Újcsanálos polgármestere. A rendezvényt
megnyitja: Májer József, a Zempléni Településszövetség el-
nöke. Vándorzászló, „Zemplénért” kitüntetõ cím átadása.

11 óra: Zemplén Gála, I. rész. A szövetségi tagtele-
pülések amatõr mûvészeti csoportjainak bemutatója.

11.30 óra: Rudolfné Gecsõ Erika, Harangod vidéki
amatõr festõ kiállításának megnyitója a református temp-
lomban.

13 óra: Zemplén Gála II. rész.
17 óra: Irigy Hónaljmirigy együttes mûsora.
18 óra: Újcsanálos testvértelepülésérõl, a romániai

„Csanálos” településrõl érkezõ fúvószenekar térzenei
mûsora.

18.30 óra: Oszvald Marika és Csere László, a Fõvá-
rosi Operettszínház mûvészeinek mûsora.

19.30 órától utcabál Bodolai Szabolccsal.
Közben:
21 óra: Cairo együttes mûsora.

Szeptember 10., Nyárbúcsúztató családi nap. 17 óra:
a Forgatós Citerazenekar lemezbemutató koncertje a Vin-
cellér Ház udvarán. 19 óra: Dés–Geszti: A dzsungel köny-
ve címû musical. Helyszín: Promenád.

Szeptember 11. Szüreti nap. Helyszín: Promenád. 9 óra:
fõzõverseny meghirdetése. 10 óra: szüreti felvonulás.
11.30 óra: Vigadjunk együtt! 13.15 óra: fõzõverseny ered-
ményhirdetése. 14.45 óra: hagyományõrzõ íjász/harci be-
mutató. 15.20 óra: Újvári Marika mûsora. 16 óra: Bódi Gusz-
ti és a Fekete Szemek. 17 óra: Tarcali Harlequin Tánccsoport.
18 óra: Szandi mûsora. 19 óra: Csírázó BúzaKalász élõ kon-
certje. 21 óra: Zanzibár élõ koncertje, utána utcabál.

Szeptember 12., vasárnap, 14.30 óra: a „Kõvirág” Nép-
dalkör népdalos találkozója a tállyai evangélikus temp-
lomban.

A ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG NAPJA 

SZÓRAKOZTATÓ HÉTVÉGÉK MEZÕZOMBORON

NYÁRBÚCSÚZTATÓ ÉS
SZÜRETI NAPOK TÁLLYÁN

MEGÚJULT AZ IDÕSKLUB
MEGYASZÓN

A nemzetiszín szalagot Csáki Barnabás (középen) vágta át. Mellette
Kavasánszki Zoltánné és Bokor János. 

Bekecs

TUDÁSÁTADÁS KORSZERÛ MÓDSZEREKKEL

A bekecsi pedagógusok eredményesen vezették be az iskolában és
az óvodában a kompetencia alapú oktatást. 

Második alkalommal rendeztek
országos madárijesztõ-készítõ fesz-
tivált augusztus 7-én Golopon. A
Vay-kastély parkjában megtartott
versenyen 17 csapat vállalkozott
arra, hogy a favázat színes ruhákkal
felöltöztetik és szalmával kitömik –
tájékoztatta lapunkat Angelovics La-
josné, az eseményt szervezõ Golop
Idegenforgalmáért és Kultúrájáért
Egyesület elnöke. Az ötletes figurák
a résztvevõk kreativitását dicsérték,
akik bemutatkozó versikét is fabri-
káltak, amit elõ is adtak a zsûri elõtt.
A nyertes a Hajdúböszörménybõl ér-
kezett csoport lett debreceni és a he-
lyi versenytársak elõtt. 

A fesztivál keretében a színpadon
Újvári Marika magyar nótákkal szó-
rakoztatta a közönséget, a gyerekek-
nek a Bojtorján együttes, kézmûves-
foglalkozások és játszóház kínált ki-
kapcsolódást. Zempléni túrájuk ke-
retében megérkeztek a helyszínre a
bodrogkeresztúri Magyar Motorok
Randevújának résztvevõi, akiknek a
kétkerekûit sokan megcsodálták. Az
alkalomra meghirdetett bográcsos-
tárcsás ételek kavalkádján számos fi-
nomság készült, amelyek közül az
elsõ helyezést a golopi Pápai Mihály
muflonpörköltjének ítélte oda a bí-
ráló bizottság. Az egész napos for-
gatag hajnalig tartó utcabállal zárult.

Golop

MADÁRRIOGATÓK 

SÉTÁNYAVATÁS
ÉS FALUNAP PRÜGYÖN

A színpadon a helyi általános iskola néptáncosai is bemutatkoztak.

KISTÉRSÉGI PROGRAMAJÁNLÓ
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:

minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb szeptember 22-
én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
szeptember 15-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
csütörtökön 8–15 óráig, a hét töb-
bi munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb október 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
október 4-én 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtö-
kön 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

Szeptember 6–12.: Centrum: hét-
fõ–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. Szerencs (ügyeletes): hét-
fõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Szeptember 13–19.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs: hét-
fõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Szeptember 20–26.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

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

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház).

Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

A szilva a rózsafélék családjába
tartozik. Az egyik legigénytelenebb
és leggyakoribb gyümölcs, nagyon
sokféleképpen felhasználható. Ki -
tûnõ lekvár, befõtt készíthetõ bel-
õle, de aszalt formában is kiváló.

A friss szilva rendkívül gazdag ká-
liumban, ami szabályozza és nor-
malizálja a szív ritmusát, segít a szer-
vezet salaktalanításában. Frissen ser-
kenti az emésztést, de igazán ott fej-
ti ki az emésztést segítõ hatását, ahol
kevés a zöldség- és a gyümölcsfo-
gyasztás.

Ha figyelembe vesszük, milyen
egyéb jótékony hatásai vannak a friss
és aszalt szilvának, akkor méltán te-
kinthetjük az egyik legegészségesebb
gyümölcsnek.

Tudósok rávilágítottak, hogy egy
szem szilva annyi antioxidánst tar-
talmaz, mint egy marék áfonya! Az
antioxidáns hozzájárul a rákos meg-
betegedések megelõzéséhez, az im-
munrendszer erõsítéséhez, ezért fon-
tos naponta megfelelõ mennyiség be-
vitelérõl gondoskodni. Napi 2-3
szem szilva, vagy aszalt gyümölcs el-
fogyasztása sokat jelenthet az egész-
ségesebb szervezet eléréséhez.

A ma oly gyakori székrekedés
egyik oka a helytelen táplálkozás, a
nagyon kevés rostbevitel. A problé-
ma megoldásában sokat segíthet a
naponta elfogyasztott pár szem aszalt
szilva, vagy ha azokat egy éjszaká-
ra beáztatják, reggel pedig a levét,

illetve a meghámozott gyümölcsöt is
elfogyasztják. Ezzel nemcsak a szé-
kelési problémát oldhatják meg, de
jelentõs mennyiségû vasat, kalciu-
mot, magnéziumot és foszfort is jut-
tatnak a szervezetbe.

A szilvát fogyaszthatjuk nyersen,
befõtt, vagy kompót formájában,
esetleg aszaltan is. Mélyhûtõben és
aszalva hosszú ideig eltartható,
hûtõben tárolva csak néhány nappal
bírja tovább, mint szobahõmérsék-
leten. A nap érlelte aromás szilvát
merészen fûszerezve húsokhoz, már-
tásokhoz is felhasználhatjuk, kelle-
mes ízesítõje a fahéj, a szegfûszeg,
a citrom, vanília, de a húshoz tálalt
mártások esetén egy kevés fehérbors
is alkalmazható. 

Egyik ismert tartósítási formája a
lekvár, amelynek rengeteg elkészítési
módja ismert.

Szilva-alma lekvárt talán kevesen
készítenek. 

Hozzávalók: 1 kg érett szilva, 50
dkg alma, ízlés szerint cukor (de éde-

sítõszer is lehet), és egy kevés tartó-
sítószer.

Elkészítés: kétharmad rész szilva,
egyharmad rész alma kell hozzá,
amit elõkészítünk, a szilvát kima-
gozzuk, az almát meghámozzuk, és
cikkekre vágjuk. Együtt odatesszük
fõni, lassú tûzön sûrû kavargatás-
sal „összeöregítjük” – lekvár
sûrûségûre fõzzük. A tûzrõl való le-
vétel elõtt cukorral vagy az édesít-
õszerrel ízesíthetjük. Nem árt, ha
egy pici tartósítószert is adunk hoz-
zá. Tisztára mosott üvegbe töltjük,
és lezárjuk.

Egészségünk érdekében használjuk
ki még a lehetõséget, fogyasszunk mi-
nél többet ebbõl az értékes gyü-
mölcsbõl!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb szeptember 10-én Váradi
Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû
 idõ pontot 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

Szeptember 10.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Szeptember 17.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638
Szeptember 24.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.

Egészségünkért 

AZ ÕSZ EGYIK LEGEGÉSZSÉGESEBB
GYÜMÖLCSE: A SZILVA

VÉRADÁS
SZEPTEMBER

21. (kedd): Abaújszántó
23. (csütörtök): Mád

28. (kedd): Mezõzombor

Késedelmi pótlék, önellenõrzési
pótlék, adóbírság, mulasztási bírság,
vagy a tevékenység eszközének,
eredményének, illetve az árukész-
letnek a lefoglalása, azok esetleges
értékesítése, valamint az üzlethe-
lyiség lezárása, a tevékenység és az
adószám felfüggesztése – a felso-
roltak mind az adóhatóság által al-
kalmazható jogkövetkezmények,
melyek közül talán a két legismer-
tebbrõl él a köznyelvben a legtöbb
tévhit. A késedelmi pótlék és a mu-
lasztási bírság ugyanis nem egymás
szinonimái – tájékoztatott az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Észak-magyarországi Regionális
Igazgatósága.

Míg a késedelmi pótlék az adó ké-
sedelmes megfizetéséhez kapcsoló-
dik, addig a mulasztási bírság az adó-
kötelezettségek (pl. bejelentési, be-
vallási, adatszolgáltatási, iratmegõr-
zési, bizonylatkibocsátási kötele-
zettségek) késedelmes, hibás, hiányos,
valótlan tartalmú teljesítése, illetve
nem teljesítése, valamint egyéb, jog-
szabályban meghatározott kötele-
zettségek elmulasztása, továbbá az el-
lenõrzés akadályozása esetére kilá-
tásba helyezett joghátrány. Mulasz-
tási bírságot szabhat ki az adóható-
ság például akkor, ha az adózó adó-
számhoz kötött vagy adóköteles te-
vékenységet adószám hiányában
folytat.

A késedelmi pótlék az adó kése-
delmes megfizetése esetén az ese-
dékesség napjától, a költségvetési tá-
mogatásnak az esedékesség elõtt tör-
ténõ igénybevétele esetén pedig az
esedékesség napjáig fizetendõ „bír-
ság”, amely mindig pontosan kiszá-
mítható, tekintve, hogy mértékét az
adóeljárási törvény pontosan meg-
határozza. (Kiszámításához segítsé-
get nyújt az adóhatóság honlapján,
a www.apeh.hu oldalon megtalálható

pótlékszámító segédprogram, amely
a Kalkulátorok menüpont alatt érhetõ
el.) A mulasztási bírság a késedelmi
pótlékkal ellentétben már nem kal-
kulálható ilyen egyértelmûen, tekin-
tettel arra, hogy annak csak a felsõ
határát rögzíti a törvény. Így általá-
nosságban elmondható, hogy a ma-
gánszemély adózó 200 ezer forintig,
más adózó pedig 500 ezer forintig ter-
jedõ mulasztási bírsággal sújtható.

Az adóeljárási törvény a mulasz-
tási bírság alkalmazását nem teszi kö-
telezõvé, és rögzíti azt is, hogy an-
nak kiszabása során az adóhatóság-
nak mérlegelnie kell az eset összes
körülményét, az adózó jogellenes ma-
gatartásának (tevékenységének vagy
mulasztásának) súlyát, gyakoriságát,
továbbá azt is, hogy az adózó, illet-
ve intézkedõ képviselõje, alkalma-
zottja, tagja vagy megbízottja az
adott helyzetben a tõle elvárható kö-
rültekintéssel járt-e el. A fõszabály-
tól eltérõen azonban a jogalkotó kö-
telezõ jelleggel írja elõ az emelt té-
telû (1 millió forintig terjedõ) mu-
lasztási bírság kiszabását arra az
esetre, ha az adózó be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztat vagy fog-
lalkoztatott.

Az adózó az áfatörvény elõírásai
alapján értékesítései – ide értve a
nyújtott szolgáltatást is – után a jog-
szabály szerinti esetekben számlát,
egyszerûsített számlát, ennek hiá-
nyában nyugtát köteles kibocsátani.
Ennek elmulasztása vagy nem a tény-
leges ellenértékrõl történõ kibocsá-
tás esetén – tekintettel arra, hogy ez
a tényállás az adóelkerülés egyik leg-
direktebb módja –, az eljárási törvény
az adózó személyétõl független, egy-
séges és emelt tételû, 2008. január
1-jétõl szintén 1 millió forintig ter-
jedõ mulasztási bírságot irányoz elõ.

A számla-, egyszerûsített számla-,
nyugtaadási kötelezettség elmulasz-

tásáért az adózó mellett az adózó al-
kalmazottja, képviselõje, továbbá az
értékesítésben közremûködõ magán-
személy, valamint ezek közvetlen
vezetõje is mulasztási bírsággal sújt-
ható.

Az adózók nagyon széles körét
érintõ adókötelezettség a bevallás be-
nyújtása. A bevallások pontos kitöl-
tésére irányítja az adózók figyelmét
az a rendelkezés, amely kimondja,
hogy hibásan benyújtott bevallás
esetén a magánszemély 20 ezer fo-
rintig, más adózó pedig 100 ezer fo-
rintig terjedõ mulasztási bírsággal
sújtható. 

A felszámított késedelmi pótlékok
közül a „legismertebb” az évenként
egyszer központilag – a folyószám-
la kivonattal együtt – megküldött ké-
sedelmi pótlékról szóló értesítés (pót-
léklevezetés). Az értesítést az adó-
hatóság a magánszemélyek és egyé-
ni vállalkozók részére a tárgyévet kö-
vetõ év augusztus 31-éig, más adó-
zók (pl.: társaságok stb.) részére pe-
dig október 31-éig postázza. A ké-
sedelmi pótlék felszámítása minden
esetben egy évre (január 1-jétõl de -
cember 31-éig) történik meg. A ké-
sedelmi pótlékot azonban az adózó
– az adóhatóság által évente egyszer
kiküldött értesítéstõl függetlenül – ön-
ként, saját számítása szerint is meg-
fizetheti. 

Az adóeljárási törvény alapelvi
szinten rögzíti a méltányos eljárás kö-
vetelményét, amelyet a szankciók ki-
szabása során is érvényre kell juttat-
ni. A törvényben meghatározott fel-
tételek fennállása esetén az adóha-
tóság nem csak az adótartozást, ha-
nem a bírság- vagy pótléktartozást is
mérsékelheti, vagy akár el is enged-
heti, amennyiben az adózó ilyen ké-
relemmel fordul az APEH-hoz, és
fennállnak a mérséklésre okot adó,
azt megalapozó körülmények.

MI A KÜLÖNBSÉG A PÓTLÉK ÉS A BÍRSÁG KÖZÖTT?
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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

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

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. Augusztustól 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

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. 

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. 

HIGH-CARE STÚDIÓ
több mint egyszerû kozmetika… 

Szalonunkban olyan készülékekkel és eljárásokkal találkozhat, melyek a pro-
fesszionális alakformálás, arc- és testfiatalítás, ill. arcápolás, testápolás, valamint
méregtelenítés  és zsírbontás területén a leghatékonyabb megoldásokat biztosítják.

VACUSTYLER
„Csodacsõ a világûrbõl!”, „A cellulitterápia for-

radalma”, „Nincs többé narancsbõr”. A világsajtó nem-
rég ilyen címekkel méltatta a High-Care legújabb ta-
lálmányát. Nem csoda: a Vacustyler ma a világ leg-
hatékonyabb fegyvere a cellulit ellen. A csodacsõ már
a világûrben is járt. Segítségével az asztronauták nyi-

rok- és vérkeringése még a súlytalanság állapotában is optimális marad.
Mint tudjuk, a cellulit és a visszér „édestestvérek”. Mindkettõ kialakulásának

oka a laza kötõszövet, amely olyan, mint egy idõzített bomba: pangó nyirokáram-
lás, salak- és zsírlerakódás a szervezetben, felszaporodó méreganyagok, ellustuló
vérkeringés, és csak jönnek, jönnek a kilók. Ami húszévesen még csak esztétikai
problémának tûnik, az késõbb igen komoly keringési rendellenességek forrásává
válhat. Aki valamit is ad a szépség és egészség fontosságára, nem nélkülözheti a
vákuum és a pozitív nyomás változásán alapuló Vacustyler-kezelést, amely per-
sze nem helyettesíti a High-Care jól ismert testkezelési technológiáit. A DCT (Dif-
fe renciált – Cellulit – Terápia) legújabb alapköve a Vacustyler, amely egy „külsõ
nyirokszív” az altest számára. Célja a salaktalanítás és a vérellátás, sima bõr és ke-
rületcsökkenés a felsõcombon, a hason és a fenéken. A ké-
szülék a szívás és nyomás segítségével mûködik – tehát a
vákuumot váltogatja az atmoszférikus nyomással. A ne-
gatív nyomásnál a vér és az oxigén az érintett kezelési
felületbe, a lábakba pumpálódik, majd a pozitív nyo-
másnál az elhasznált vér és a salakanyagok a vénákon
és a nyirokereken keresztül a törzs irányába szállítód-
nak. Ajánlott még visszérproblémára, nyiroködémára,
vérkeringés fokozására az alsó végtagokban.

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG 
KEZELÉSEKRE VALÓ BEJELENTKEZÉS 

ELÕZETES IDÕPONTEGYEZTETÉS ALAPJÁN: 
Hidegkúti Erika +36-20/492-6336
Cím: 3900 Szerencs, Zrínyi út 2.  

(Halász Cukrászda mellett)
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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!

Eng.sz.: R-1787/1998

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
ARANY PRÁGA 

2010. október 20–23. 
49 900 Ft/fô-tôl 

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

Utazási irodánk üdülési csekk 
elfogadóhely.

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 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 belvárosában 35 m2-es, igényesen
felújított üzlethelyiség (a jelenlegi 

Vodafone bolt) 2010. október 1-jétõl kiadó. 
Érd.: 20/9237-926.

POLITIKAI HIRDETÉS

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!

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

Bemutató gépek 
nagy kedvezménnyel eladók!

BOZÓTVÁGÓK:

AL-KO BC 4535 59 900 Ft helyett 45 000 Ft
Honda UMK 425 E 114 000 Ft helyett 91 000 Ft
MARUYAMA BC 2300 RS 59 000 Ft helyett 50 000 Ft

FÛNYÍRÓ GÉPEK:

AL-KO POWERLINE 5200 BR 159 000 Ft helyett 110 000 Ft
HONDA HRG 465 138 830 Ft helyett 110 000 Ft

ROTÁCIÓS KAPÁK:

HONDA FG 205 143 000 Ft helyett 110 000 Ft
KF QUANTUM 60 99 900 Ft helyett 89 000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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Szerencs, Gyár út 13. 
(A Mol-kút mellett)

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

GYÛLÖLET- ÉS VISZÁLYKELTÉS HELYETT
TETTEKKEL A SZERENCSI EMBEREKÉRT
URAY ATTILÁNÉ vagyok, Szerencs város önkormányzati kép-

viselõjelöltje. Férjem biztosítási üzletkötõ, Attila fiam tanár a Sze-
rencsi Általános Iskolában. Egyetemi és fõiskolai tanulmányaim so-
rán népmûvelõ, könyvtáros és szociológus szakon szereztem dip-
lomáimat. Az Újságíró Akadémia elvégzését követõen újságíró-szer-
kesztõ képesítéssel rendelkezem. 2008. évben közmûvelõdési szak-
értõi vizsgát tettem. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár igaz-
gatója vagyok, vezetésem és a jó csapatmunka eredményeként in-
tézményünk településünk kulturális életének fellendítéséért kitüntetésben részesült. Vezetõi
tevékenységem elismeréseként miniszteri dicséretben és „Szerencs Város Szellemi Alko-
tótevékenységéért” kitüntetésben részesültem. Az intézmény igazgatójaként továbbra is ga-
rantálom Szerencsen a színvonalas programok majális, Szerencsi Búcsú – Családok Nap-
ja, Fiatalok Fesztiválja, Szerencsi Rock Párbaj, Szerencsi Nyár, Várszínház, Szerencsi és
Szerencsrõl elszármazott képzõmûvészek, gobelinkészítõk kiállítását, Gyermekszínház,  Idõ -
sek napja, városi karácsony, Óévbúcsúztató stb. megszervezését. Önkormányzati képvi-
selõi munkámat igyekeztem tisztességgel elvégezni,  sõt azokat évrõl évre bõvítettem
saját költségembõl. A segélyezési összeghatárokról, fontos tudnivalókról tájékoztató anya-
got  készítettem és juttattam el  körzetem lakóinak. A körzetemben élõ rászorultaknak kö-
zel egy évtizede ruhanemûket gyûjtöttem és saját költségembõl élelmiszercsomagokat
osztok szét. Anyagilag támogattam munkatársaimmal együtt az árvízkárosultakat, mely-
nek összegét átutaltuk az önkormányzat számlájára. A körzetemben lakó gyerekeknek a ki-
adási költségeket állva családi gyermeknapokat és játszóházi foglalkozásokat tartottam.
Megrendeztem a körzet Tavaszköszöntõ Bálját anyagi finanszírozásomból.  A képviselõk
közül egyedül szerveztem pedagógus napokat saját költségembõl, a körzetemben élõ, köz-
tiszteletben álló pedagógusok és óvodapedagógusok részére. Körzeti karácsonyi ünnep-
séget rendezek anyagi támogatásomból. Évekig anyagilag támogattam a körzeti fut-
ballbajnokságot. Fontosnak tartom a körzetem szépítését. A mályvafák, fûzfák ültetése és
a sziklakertek építését követõen együtt parkosítottunk lakótársaimmal  az Ondi út 1., Kos-
suth út 19., Szabadság út 2. szám alatti lakókörnyezetben. A környezetünk szépítését
szeretném más területén is továbbfolytatni. A Hegy út, valamint a Vári telep szilárd út-
burkolatot kapott képviselõi közbenjárásom eredményeként. Kezdeményezésemre az
új bérházak elõtt (Ondi út 10.) új járdaszakaszt építettek.  Körzetemben 2008 novem-
berében az ondi útszakasz is felújításra került. 2010-ben körzetünk járdáit újíttattuk fel.
A saját költségembõl felújíttattam körzetem három játszóterét és a lakókörzetemben
lévõ szétkorhadt pihenõpadokat. Kiváltottuk a Szabadság úti magánterületeken elhe-
lyezett nagyfeszültségû légkábeleket. Támogattam a fiatalok továbbtanulását Bursa Hun-
garica Ösztöndíjpályázat megszavazásával, és az elsõ lakáshoz jutó fiatalokat.

Az 1888/89. évben épült, korabeli Magyarország legnagyobb cukorgyárának a be-
zárását Szerencs város tragédiájaként éltem meg. „Gyár állott, most kõhalom” – mond-
hatjuk a látottak alapján.  A cukorgyár bezárásáról magasabb szinten döntöttek.

A városban munkahelyeket létesíteni akaró cégek szándékát minden egyes esetben
szavazatommal támogattam. A cégek további tárgyalásokat a város szakmai vezetõivel
folytattak. Képviselõként mindig támogattam a város fejlesztését, a szerencsiek  érdekeit
képviselõ döntések meghozatalát: munkahelyteremtést, fiatalok, nyugdíjasok, kis- és kö-
zépvállalkozók támogatását, a templomok, orvosi ügyelet épületének felújítását, gondozó-
ház létrehozását, jelzõrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás bõvítését, egészségügyi
mûszerpark korszerûsítését, óvodák, a tûzoltóság épületének, a  Szerencsi Fürdõ felújítá-
sát, az ESZEI épületének bõvítését, korszerûsítését, a piac bõvítését, pihenõparkok és  új
játszóterek létesítését, a  Rákóczi-vár balesetveszélyes tetõszerkezetének cseréjét, a város
önkormányzati intézményei mûködõképességének zavartalan biztosítását, munkahelyeinek
megõrzését, szennyvíz- és csapadékelvezetõ hálózat teljes korszerûsítését, új parkolóhe-
lyek kialakítását, a szerencsi úthálózat teljes felújítását.

Uray Attiláné önkormányzati képviselõjelölt

POLITIKAI HIRDETÉS

A Tisza-tavi abádszalóki strand
pezsgõ forgatagában, igazi nyári
kánikulában került sor augusztus 20-
án Pusztai Piroska tiszafüredi köz-
jegyzõ jelenlétében a Koral jégkrém
ez évi nyereményjáték sorsolására. 

Az ajándékhúzáson azok a gyere-
kek és felnõttek vehettek részt, akik
Rozek, Pandó és Grand termékekbõl
fogyasztottak, és a vonalkódot is tar-
talmazó csomagolást visszaküldték
a Koral jégkrémcsaládot forgalmazó
Pannon 2000 Kft. szerencsi címére.

A nyereményjátékra május 1-jétõl

augusztus 15-ig ötszázötven pályá-
zat érkezett az ország minden tájá-
ról.

A fõdíj egyhetes törökországi uta-
zás volt, teljes ellátással, 2 fõ részé-
re. A nyertes borítékot a Pannon 2000
Kft. munkatársa, Molnár Nikolett
húzta ki a sorsolási gömbbõl. A
fõdíjat a kismarjai Nagy Sándorné
nyerte. Kisorsoltak további harminc,
vezeték nélküli telefonkészüléket is.
A szerencse azoknak a pályázóknak
kedvezett, akik több borítékot is
postára adtak. Többen két-három
ajándékot is nyertek, amelyet a Pan-
non 2000 Kft. eljuttat a címükre. A
nyertesek listája a www.koraljeg-
krem.hu oldalon megtekinthetõ.

„KORAL NYERÕ 3-AS”

PÉK 
SZAKMUNKÁST 

felveszünk azonnali 
belépéssel. 
Jelentkezni 
személyesen 

Szerencsen, a Petôfi út
10. szám alatt lehet.

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS
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–  Áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön
bejáratú családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662.
(15)
–  Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatti társasházban (a
Nestlével szemben) II. emeleti, 2 szobás, összkomfortos, déli
fekvésû lakás eladó, nagy pincével, kis konyhakerttel. Érd.:
70/529-6342. (15)
–  Szerencsen a Bényei út 4/a. szám alatti szintes családi ház
áron alul eladó. Érd.: 20/465-9063, Szabó Lajosné. (15)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-re nyaraló-
nak is kiválóan alkalmas két és fél szobás parasztház 2233 m2

telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KIADÓ
–  Miskolcon, Avason, Áfonyás út 14. 2/4. szám alatti, 1 + 2 fél-
szobás lakás, jó környezetben, teljesen felújítva, diákok részére
is kiadó. Érd.: 47/368-346. (15)
–  Szerencsen 2 szobás, összkomfortos lakás kiadó. Érd.:
20/286-8768. (15)

VEGYES
– 24-es mountain bike kerékpár, 32-es görkorcsolya újszerû ál-
lapotban, valamint egy Samsung tv eladó. Érd.: 20/258-0674.
(15-16)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön bejá-
ratú, 2 család részére kialakított családi ház. Kisebb cserét be-
számítunk. Érd.: 20/4464-662. (15-16)

– Szerencsen a Kossuth út 19/a. szám alatti társasházban 60
m2-es lakás egyedileg átalakítva, teljesen felújítva eladó. Érd.:
70/3399-091. (15-16)

– Szerencsen a Bethlen G. út 15. szám alatt családi ház eladó
vagy kiadó. Ugyanitt Bosch hûtõszekrény és fehér konyhabútor
eladó. Érd.: 70/953-6728. (15-16)

– Megyaszó központjában 3 szobás, összkomfortos, konvekto-
ros fûtésû, kertes (sok gyümölcsfa) családi ház eladó. Érd.:
20/501-4910, vagy 20/437-7120. (15-16)

– Bodrogkisfalud, Petõfi u. 49. szám alatti ház (2 szoba, össz-
komfortos, 800 m2-es lucernással) haláleset miatt eladó. Érdek-
lõdni személyesen, a Szerencsi Idõsek Otthonában, Tamás
Andrásnál. (15-16)

– Szerencsen az Alkotmány utcában 130 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 70/3400-374. (15)

– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es, központi fû-
téses, 1. emeleti társasházi lakás zárt udvarral, kis kerttel eladó,
vagy családi házra is cserélhetõ. Minden megoldás érdekel. Érd.:
47/361-822. (15)

– Bekecsen 3 szoba, nappali, gáz-központi fûtésû, ipari áram,
vállalkozásra alkalmas családi ház, valamint közmûvesített kert-
rész házhelynek eladó. Érd.: 30/259-0477. (15)

– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs, kis kony-
hakert van. Irányár: 7,2 millió forint. Érd.: 47/364-635, vagy
70/308-2020, Szabadosné, Kilián tér 7/6. (15)

– Szerencsen egy 89 m2-es, gáz-központi fûtéses társasházi
lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron eladó. Érd.: 20/966-9748.
(15)

– Szerencsen a Bástya út 23. szám alatti kis kertes családi ház
eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 47/361-681. (15)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3
szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken,
2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó.
Társasház földszinti cseréje érdekel. Érd.: este 30/921-2255.
(15)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház (vállalko-
zásra, vagy több generációnak is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy 70/655-7576,
vagy 20/491-4918. (15)

–  Legyesbényén a Kossuth út 9. szám alatti 2 szoba, konyha,
fürdõszoba, gázkonvektoros, kertes családi ház eladó. Érd.:
20/331-6220. (15)

–  Szerencs, Gyár út 15. A/5. szám alatti 3 szobás, összkom-
fortos társasházi lakás garázzsal eladó. Érd.: 70/324-4728. (15)

–  Szerencsen az Ondi út 1/b-ben földszinti lakás eladó. Igé-
nyesen felújítva. Szerencsi kertes ház cseréje érdekel. Érd.:
20/542-0861. (15)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

EMLÉKEZÉS

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihent drága szeretõ szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,

de ezzel téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

Pihenjél csendesen a porló hant alatt,
mi õrizzük árván édes álmodat.”

Szomorúan emlékezünk arra a napra, amikor

MAKÓ JÓZSEF
2004. szeptember 10-én örökre itt hagyott

bennünket.
Szeretõ családja

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. október 1-jéig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

szeptember 24., október 8.

500 forint

�

�

–  Szerencs-Ondon borospince, mûanyag ballonok, cserép ká-
posztás edény, 60 literes szõlõprés eladó. Érd.: 47/363-610, az
esti órákban. (15-16)
–  Tûzifa jó áron eladó. Érd. Este: 47/369-067, vagy 20/352-
9404. (15-16)
– 110 literes hûtõszekrény eladó. Ár: 7 ezer Ft. Érd.: 47/361-
429, vagy 30/217-3545. (15)
–  Belkermérleg, monitor, szekrénysorok, ülõgarnitúrák, heve-
rõk eladók. Érd.: 20/5577-215. (15)
–  Bontott garázsajtó, bontott betongerenda (4 db), tölgyfa ülõ-
garnitúra, dohányzóasztal eladó. Érd.: 20/9878-157. (15)
–  Használt KLU típusú fa-szén tüzelésû kazán, valamint 200 li-
teres (nem használt) villanybojler eladó. Érd.: 47/361-465. (15)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen, a Bárány dûlõben 3843 m2 furmint és hárslevelû
szõlõ eladó vagy bérbeadó. Érd.: 47/361-524. (15-16)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255.
(15)

KERES
– Szakképzett takarítónõ munkát keres. Érd.: 20/3737-100.
(15)

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.

Megkímélt állapotú, holland nappali szekrény eladó.
Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 30/824-5173. (14) 

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

Rendeljen autóbuszt
Szerencsrõl!

20 és 45 
személyes 

buszok 
kedvezõ áron!

A szerencsi 
oktatási, nevelési 

és szociális 
intézményeknek,

egyéb 
szervezeteknek,

kluboknak 
10–50% 

kedvezmény!

Érd.: 20/936-3813  



Vízszintes
1. Az idézet elsõ része. 12. Patás

állat. 13. Mozgékony. 14. Ne légy
irigy! 15. Magyar Labdarúgó Szö-
vetség. 17. Kiejtett T! 18. Szundiká-
ló. 19. Electronic Arts, röviden. 20.
Autómárka. 23. Középen leránt! 24.
Amerikai autómárka. 26. Asztácium.

27. Tartósan összeilleszt. 29. Listáz.
31. Nem taszít! 32. Szerb város. 34.
Mondat szereplõje. 35. Rag, az -ül
párja. 36. Havat eltakarít. 39. Zúdítja
(népies) 41. Konnektorban van. 42.
Nõ romantikus megszólítása. 45.
Szemmel érzékel. 46. Énekhang. 47.
Becézett Erika. 48. Keverve tol! 49.

Részben olcsó! 50.
Torre de …, kikötõi
torony Lisszabon-
ban. 52. Los Ange-
les. 53. Nem irigy!
54. Plusz. 55. Mese.
56. Pénzkiadó au-
tomata rövidítése.
57. … vera, gyógy-
növény. 59. Magot
elhint. 60. Légzés-
kimaradás (APNOE)
62. AESG! 

Függõleges
2. Ország. 3. Jö-

vendõmondó. 4.
Személyed. 5. Pihe-
nést elõsegítõ szer.
6. Földet súrolja
(például a nadrág).
7. Táv 2/3-a. 8. Tex-
tilipari növény. 9.
Kén, nitrogén. 10.
… Judit, hazai éne-
kesnõ. 11. Keverve
vad! 15. Az idézet
második, befejezõ
része. 16. Páros
mássalhangzónk.
18. Kedves, rendes. 21. Savval ke-
zel. 22. Üres tár! 23. Férfinév. 25.
Focisták alkotják. 28. James Came-
ron legutóbbi filmje. 30. Becézett La-
jos. 33. Aprít. 35. Undok. 37. El-
lenben. 38. Nem egészen kör alakú.
40. Páratlan nézet! 43. Magányos
személy. 44. … aponeurotica, a
skalp. 46. A felsõfok egyik jele. 50.
Megelégedik. 51. Pénz egyik formája.
54. Magyar Orvostanhallgatók Egye-
sülete. 56. Osztrák, norvég, spanyol
autók jelei. 58. Párosával elõz! 59.
Velõ hangzói. 61. Pascal, röviden. 

Az augusztus 27-ei keresztrejt-
vény helyes megfejtése: Semmi

sem állítja meg azt, aminek eljött
az ideje.

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül Sárossy Dánielné, Szerencs, Kan-
dó K. u. 16. szám alatti olvasónk, va-
lamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 70/324-9211-es te-
lefonszám tulajdonosa nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) szeptember 13–17. között
vehetik át. A szeptember 10-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: szeptember 17. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

HA ROSSZ FIÚT TALÁLSZ...

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

FIGHT CLUB

Évek óta számtalan pletyka kering
zenei körökben, hogy egy igazi
rock szuper group van alakulófél-
ben, melynek alapító tagjai a Ma-
chine Mouse dobosa, Ragadics Csa-
ba (Raga) és a Junkies, Psycho, va-
lamint a Fiesta frontembere, Csor-
dás Tibor. A közös zenélés ötlete
2006-ban egy születésnapi bulin fo-
galmazódott meg a srácokban, ahol
közösen eljátszották pár kedvenc da-
lukat. A kölcsönhatás mûködött a
fiúk között, érezték, hogy ebbõl még
valami komolyabb dolog is kiala-
kulhat. Közben érkezett egy felké-
rés a banda számára, hogy a „Kút-
fejek” címû film zenei anyagát tar-
talmazó korongra készítsenek egy
vadonatúj felvételt. A közös mun-
ka olyan produktív volt, hogy a stú-
diómunka után is rendszeresen ösz-
szejártak próbálni, és számtalan, va-

donatúj szerzemény született. Idõ-
közben kiderült, hogy ez jóval több
lesz, mint egy project, egy hobbi-
zenekar és következõ lépcsõfokként
a Fight Club komolyan ráfeküdt az
élõ fellépésekre. Koncertrõl kon-
certre egyre többen csatlakoztak a
„Club”-hoz, mára komoly rajongó-
táborral rendelkeznek. Persze ah-
hoz, hogy a Fight Club már most
ilyen szintre jutott el, meg kell em-
líteni a gitárost, Tari Botondot és a
basszer Garay Zoltánt. Mindketten
hosszú évek óta zenélnek, Zoli
szinte minden hangszeren kiválóan
játszik, legyen az basszusgitár, gi-
tár vagy dob, mindemellett fan-
tasztikusan énekel, így a vokálban
is számíthat rá a zenekar. A csapat
legfiatalabb tagja a gitáros, Botond,
aki a hathúros mellett szintén éne-
kel és jó pár rockzenekarban meg-
fordult, így fiatal kora ellenére már
õ is rendelkezik a kellõ színpadi ru-
tinnal.

A zenekar bemutatkozó albuma
„Underground King” címmel szep-
tember 10-én kerül a boltokba. A ko-
rong 12 kompromisszummentes, va-
dóc rock’n’roll dalt tartalmaz, dal-
lamos, azonnal megjegyezhetõ ref-
rénekkel. (forrás: www.warnermu-
sic.hu)

FLY ME TO THE MOON…
Nagy népszerûségének köszön-

hetõen Rod Stewart listavezetõ,

többszörös-platina státuszt elérõ,
Grammy-díj nyertes, The Great Ame-
rican Songbook címû sorozata az
ötödik résszel gazdagodik a FLY ME
TO THE MOON… THE GREAT
AMERICAN SONGBOOK, VOLU-
ME V. megjelenésével. Az október
18-án napvilágot látó albumot Rod
ismét korábbi társaival, Richard
Perryvel és Clive Davisszel készítette
el, elõbbi producerként, míg utób-
bi Lauren Wild és Rod Stewart mel-
lett társproducerként is részt vett a
közremûködésben. A FLY ME TO
THE MOON… THE GREAT AME-
RICAN SONGBOOK, VOLUME V a
következõ része a Grammy-nyertes
Great American Songbook sorozat-
nak, mely példa nélkül álló sikere-
ket ért el a legnagyobb példány-
számban eladott, új felvételeket tar-
talmazó hangfelvétel-sorozatként a
történelemben, több mint 17 millió
eladott példányával. Nagyjából 250
millió eladott albummal és kisle-
mezzel a háta mögött, Rod Stewart
megkérdõjelezhetetlenül minden
idõk egyik legsikeresebb zenei elõ-
adója. Rod Stewart a közelmúltban
fejezte be sikeres, 33 állomásból álló
európai nyári turnéját, melynek so-
rán négy teltházas koncertet is adott
a londoni O2 Arénában, Európa
egyik legnagyobb koncerthelyszí-
nén, de Budapesten is láthattuk õt
június végén a Kapcsolat koncert idei
sztárvendégeként, ahol 200 ezer
ember elõtt adott fergeteges ingye-

nes koncertet. (forrás: www.sony-
music.hu)

JÖN AZ ÚJ HOOLIGANS-
LEMEZ

A Hooligans zenekar körül szinte
egész nyáron forrt a levegõ, koncert-
rõl koncertre járták az országot, a kö-
zelmúltban a szerencsiek is részesei le-
hettek a banda fergeteges, pirotechni-
kai showval kiegészített fellépésének.
Jó hír a rajongóknak, hogy a nyári kon-
certezés idején is folytak a stúdióban
az új lemez munkálatai. A zenekar hon-
lapján olvasható, hogy megszületett az
új album címe is, amely várhatóan
NYOLCSZEMKÖZT néven valamikor
az õsz folyamán kerül a boltokba.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: The Final Frontier. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Erdélyi Ká-
rolyné, Szerencs, Bartók B. u. 5. szám
alatti olvasónk, valamint a megfej-
tést SMS-ben beküldõ 70/505-9721-
es telefonszám tulajdonosa nyert.
Nyereményüket szeptember 13–17.
között, munkaidõben vehetik át a
szerkesztõségben. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe a Fight Club zene-
kar bemutatkozó albumának? A vá-
laszokat postai borítékban, vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesz -
tõségünk 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. szeptember 10.

INDUL AZ ÉVAD A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZBAN

Évadnyitó társulati ülést tartottak au-
gusztus 23-án a Miskolci Nemzeti
Színházban. A teátrum az elkövetkezõ
hónapokban tizenegy bemutatóval
és számos, korábban is nagy sikerrel
játszott darabbal várja a közönséget. 

Halasi Imre köszöntõjében arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az új évadban
sok feladat vár a társulatra. Az igaz-
gató-fõrendezõ ismertette, hogy tovább
folytatódik a Miskolci Nemzeti Szín-
ház és a Kassai Állami Színház
együttmûködése. Szeptember 11-én a
két teátrum a Krakkói Operával, vala-
mint a Morva-sziléziai Nemzeti Szín-
házzal közös gálamûsort állít színpadra
Miskolcon. A 2010/2011-es évadban
11 bemutató elõadást tartanak: a nagy-
színházban az Amadeus drámát, a
Menyasszonytánc klezmer musicalt, a
Bajazzók operát és a Képzelt beteg
színmûvet. A kamaraszínházban A
mindenlátó mesejátékot, a Humoris-
ták szövetsége zenés kabarékomédi-
át, az Ármány és szerelem drámát, va-
lamint az Egy bolond százat csinál ze-
nés bolondságot. A játékszínben be-
mutató darabként állítják színpadra a
Tangó színmûvet és a Hat hét, hat tánc
életjátékot, a csarnokban pedig A
szem muzsikája táncszínházi estet. To-

vábbra is mûsoron marad a Hotel
Menthol, a Mosoly országa, a Szere-
lem, az Õrült nõk ketrece, a Közjáték
Vichyben, az Apácák, az Anconai sze-
relmesek, a Botrány az operában, a
Portugál, a Prah, a Leenane szépe, a
Rómeók és Júliák, a Carmina Burana
és a szerelem.hu. 

Rendezõként kapcsolódik be a szín-
ház munkájába Tordy Géza, aki Ama-
deust állítja színpadra. Az alakuló
ülésen köszöntötték Pataki Szilvia és
Kis Domonkos Márk színmûvészeket,
akiket már az elmúlt évadban is lát-
hatott a közönség. Egy-egy szerepre
szerzõdött a színházba Tunyogi Ber-
nadett, Póhly Boglárka, Kovács Zsolt
és Ó. Szabó Soma. A Tánc tagozat régi-
új tagja Kozma Attila, aki táncmû -
vészként nyugdíjba vonul ugyan, de
koreográfusként tovább dolgozik. A
tánckar új tagjai Bányai Mirjam, Lász-
ló Lívia, Papp Bálint és Streicher Pé-
ter, akiket rövidesen színpadon is lát-
hat majd a közönség. Az irodalmi rész-
leg munkájába két irodalmi munkatárs
és dramaturg: Kardos Tünde és Sárközy
Bence kapcsolódik be. Új ügyelõnk-
ként Együd Tündét alkalmazták. 

Az ünnepi társulati ülésen köszön-
tötték a színház egykori igazgatóját, az
idén 75 éves Gyarmati Bélát.



VERSENYBEN
A CSOKIKUPÁKÉRT

Tizenkét csapat versengett a gyõ-
zelemért augusztus 29-én a szeren-
csi városi tanuszodában. Az orszá-
gos csokoládéfesztiválhoz kapcso-
lódó sportrendezvény keretében
meghirdetett vetélkedõben váltók
és ügyességi feladatok szerepeltek.
A helyezettek a csokoládéból készült
kupák mellett értékes tárgynyere-
ményekben részesültek. A viadalt ez
alkalommal a Rábai család kettes
számú csapata nyerte meg, meg-
elõzve a nagy rivális Kovácsékat és
Kisséket. A Szerencs Város Sport-
egyesülete, a Szerencsi Polgári
Együttmûködés Egyesület szervezé-
sében a Szerencsi Bonbon Kft. és a

helyi önkormányzat támogatásával
megvalósított idei versenyen a hely-
béli érdeklõdõk mellett miskolci és
tiszaújvárosi résztvevõk is vízbe
szálltak. 

KILENC GÓL
AZ EDZÕMECCSEKEN 

Kettõs gyõzelmet hozó  edzõ -
mérkõzéseket játszottak monoki el-
lenfeleikkel augusztus 21-én a város
labdarúgócsapatai. Az ifi gárdák ösz-
szecsapásán 2–1 arányú hazai gyõze-
lem született. A vezetést öngóllal sze-
rezték meg a szerencsiek, majd Ga-
csályi talált be az ellenfél kapujába.
A felnõtt találkozón magabiztosan,
5–1 arányban nyertek a szerencsiek.
Boncsér és Lengyel két-két találattal

járult hozzá a sikerhez, Gombos pe-
dig egyszer volt eredményes.

NÕI KÉZILABDA-BAJNOKSÁG 

A 2010/2011-es idényben az új-
jászervezett Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyei bajnokságban szerepel Sze-
rencs Város Sportegyesületének nõi-
kézilabda-szakosztálya.  

A hazai mérkõzések idõpontjai:
szeptember 25-én (szombaton) 16
órától: Szerencs – Mezõnagymihály.
Október 2-án (szombaton) 16 órá-
tól: Szerencs – Alsózsolca. Október
23-án (szombaton) 16 órától: Sze-
rencs – M Handball SE. Október 30-
án (szombaton) 16 órától: Szerencs
– MEAFC. A találkozók helyszíne a
Kulcsár Anita Sportcsarnok.
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HOROSZKÓP
szeptember 10.  – szeptember 24.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
A mostani idõszak elsõsorban

a munkájában hoz sikereket.
Ezek nem lesznek túlságosan lát-
ványosak, viszont annál tartó-

sabbak. Azt határozza el, hogy soha nem rohan,
hanem mindenre kellõ idõt szán! Akkor fan-
tasztikus dolgok várják. Emellett az egészségére
kell odafigyelnie. Ne feledje, hogy a teste addig
szolgálja, amíg mindent megad neki, amire
szüksége van! Ebbe beleértendõ az egészséges
étel-ital és a rendszeres mozgás is. A szakasz
végén több konfliktus is vár Önre. Az egyik a
párjával lehet. Mielõtt hirtelen odamondana
neki bármit, emlékezzen rá, hogy „egy hajóban
eveznek”! A másik vita a fõnökkel vagy egy kol-
légával lehet kapcsolatos. Ne feledje, hogy a
munkája, a pozíciója a tét.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Az egész idõszak remek lesz.

A siker kulcsa két dolog. Egyrészt
engedje mûködni a kreativitását,
vagyis figyelje, milyen ötletek

pattannak ki a fejébõl. Másrészt legyen nyitott
mindenre, különösen az új lehetõségekre. Ne
lepõdjön meg, ha most több megakadt ügye be-
indul. Higgye el, megérdemli, hogy elõre lép-
hessen. A periódus közepén vigyázzon, mert
egy agresszív ember jelenhet meg az életében.
Lehet, hogy jó szándékkal, de elég erõszakosan
akarja rávenni valamire. Kérje meg, hogy lassít-
son. Ebbõl akár szerelem is lehet, ha nem siet-
teti a dolgokat. Legyen rugalmas, mert valami
nem az elképzelései szerint fog alakulni. Ha
„köti az ebet a karóhoz”, akkor biztos, hogy
rosszul jár. Jobb, ha enged.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Jó nagy jövés-menés lesz az

otthonában. Bármi elõfordulhat:
valaki váratlanul betoppan, va-
lami elromlik, vagy költözés is tör-

ténhet. Ha ingatlant akar eladni vagy venni, akkor
sikerülhet, ha kellõen türelmes, és rugalmas tud
lenni. Emellett törõdjön a szüleivel! Szükségük
lesz a segítségére. Jó lenne, ha nem kellene kér-
niük, hanem rájönne, hogy mit tehet értük. A ma-
gánéletén kívül a hivatása is sok feladatot fog
Önre róni. Ezek között lesznek újak és régiek
egyaránt. Mindenhez optimistán álljon hozzá.
Higgyen magában, és abban, hogy kellõ idõben
megkapja a támogatást. Így sikeres lesz. A sza-
kasz végén szó szerint megszállhatja az ihlet.
Írjon le minden ötletet, nehogy egy is elillanjon.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Új szomszédokat kaphat,

vagy a közelében lesz valami
költözés. Igyekezzen segítõké-
szen hozzáállni, meglátja, hálá-

sak lesznek. Emellett a testvérével is ideje lenne
rendezni a kapcsolatot. Nem kell nagy kibékü-
lõs jelenet, elég, ha kedvesen meghívja egy
ebédre. Az idõszak közepén felfokozott lelkiál-
lapotban lesz. Ennek oka lehet szerelem és/vagy
gyermekkel kapcsolatos ügy. Mindkét esetben
bölcs lenne, ha nem sietne el semmit. Körülte-
kintõen nyilatkozzon, és jól nézze meg, kit avat
be a bizalmába. Okosan ossza be az idejét,
mert egyszerre több fronton kell majd helytállni.
A hivatása és az otthona mellett az egészségére
is gondolnia kell. Hiszen ha lebetegszik, nem
tud sehol teljesíteni.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A pénzügyei terén nagy hul-

lámzás lesz. Lesznek plusz bevé-
telei és új források is. De közben
több kiadása lesz, mint szokott.

Az egyensúlyt akkor tudja fenntartani, ha írja,
mikor mit vesz. Így talán elkerülheti azokat a fe-
lesleges kiadásokat, amik megterhelik a pénz-
tárcát. Az idõszak közepén valami bosszúságot
okozhat. Vagy elromlik valami otthon, vagy va-
laki vitát provokál. Mindkét esetben tanácsos
megõriznie a higgadtságát, nehogy mérgében
olyasmit mondjon, amit késõbb nem vonhat
vissza. Jó lehetõség lesz utazásra és/vagy tanu-
lásra. Egyiknél se gondolkozzon túl sokat, men-
jen, ragadja meg, amit felkínál az élet. Emellett
óvatosnak kell lennie a közlekedésben, ha nem
akar megsérülni.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Irigylésre méltóan jól indul ez

az idõszak. Az újhold rengeteg
energiát és ötletet hoz, hogy
végre megújulhasson, vagy újít-

hasson bármiben. Közben egy régi ügy rághatja
a lelkét. Ne akarja lesöpörni magáról. Nézzen
szembe a múlttal, máskülönben sosem fog
tudni továbblépni. Hihetetlenül jó híreket is
kap, és csupa kellemes meglepetés fogja érni.
Ne higgye, hogy ez a véletlen mûve! Sokat tett
azért, hogy ez így legyen. Például a gyerekével
való kapcsolat is pozitív fordulatot vehet. Bebi-
zonyosodik, hogy jól csinálta eddig. Pénz ér-
kezhet. Örüljön neki, de ne költse el azonnal.
Tartalékoljon, mert plusz kiadása is lehet még.
Jó lenne, ha saját erõforrásból megoldaná.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ez a szakasz csak akkor lesz

sikeres, kellemes, ha el tudja vi-
selni, hogy nem minden esetben
az Ön kezében van az irányítás.

Vagyis végig legyen rugalmas és megengedõ.
Ha valamiben akadályba ütközik, akkor azt
vegye jelnek, hogy most nem azzal kell foglal-
kozni. Amennyiben ezeket sikerül betartania,
rengeteg felesleges idegeskedéstõl megkímél-
heti magát. Anyagi fellendülést is tapasztalhat.
Ez vagy plusz bevételt jelent, vagy azt, hogy
jobban tud gazdálkodni. Az a lényeg, hogy be-
csülje meg azt, amije van, és ossza be okosan a
pénzét. A hónap vége felé, 23-án a Nap belép
a Mérleg jegyébe. Ez kifejezetten kedvezõ lesz.
Csak arra vigyázzon, hogy aznap telihold is
lesz, ami vitás helyzetet jelez!

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Többször csöppenhet most

olyan helyzetekbe, amikrõl hatá-
rozottan az lesz az érzése, hogy
ez már megtörtént. Nem téved,

de tudnia kell, hogy ezek azért ismétlõdnek,
hogy újabb esélye legyen rendezni azt, amit
eddig nem sikerült. Erre a szakasz közepéig van
esélye, mert utána tovább kell lépnie. Tegyen
meg mindent, hogy a kapcsolatai békések és har-
monikusak legyenek. Vigyázzon, mert a Mars
hatására úgy fogja érzékelni, hogy azonnal ten-
nie kell valamit. Pedig „nem eszik olyan forrón a
kását”. Vagyis fogja vissza magát! A plusz ener-
giáit valami építõ jellegû dologba vezesse bele!
A legyen diszkrét, és õrizze meg az Önre bízott
titkokat! Azt is, amire magától jött rá!

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Cseppet sem fog most unat-

kozni. A munkahelyén új fõnök
jöhet, vagy új feladatot kaphat.
Ez eleinte terhes és stresszes

lehet, de nem kell aggódnia, bele fog jönni.
Közben a magánéletében is nagy változások
várhatóak. Az sem kizárt, hogy betoppan egy
régi, fontos ember. Minden esetben fogadja a
változást örömmel. Tudja, hogy a változás
maga az élet. Nagy megkönnyebbülést fog
érezni anyagi téren. Valami megoldódni látszik,
és ez nem kis nyomástól szabadíthatja meg. A
szakasz vége felé a gyerekével lehetnek vitái.
Ne engedje, hogy elszabaduljanak az indula-
tok. Önnek kell irányítani és a megoldást meg-
mutatni.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Hihetetlenül pozitív lesz az

elkövetkezendõ idõszak. Olyan
dolgok érnek be, amikre évek,
vagy hónapok óta vár. Ezek a

gyümölcsök akkor lesznek édesek, ha nem kí-
méli magát, és hajlandó gyökeres változásokat
eszközölni. Méltán lehet büszke magára. Igye-
kezzen új stratégiát is felállítani. Legyen nyitott
mindenre, ami új: kapcsolat, munka, szerelem,
tanulás, stb. Annyi remek lehetõség fogja meg-
találni, ami soknak tûnhet. Pedig nem sok, csak
az eddigi „állóvízhez” tûnik annak. Hozza ki
magából a maximumot a munkahelyén! Bizo-
nyítsa be, hogy képes hibátlanul teljesíteni! Ne
az elismerésért tegye, hanem azért, hogy tudja
meg mindenki! Közben ne hanyagolja el a csa-
ládját sem!

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
A munkában és a pénzügyei-

ben várhat változásra. Mindkét
területen legyen visszafogott. Ne
siessen el egyetlen döntést sem,

mindig adjon magának gondolkodási idõt. Így
elkerülheti azt, hogy késõbb megbánja, amit
mondott vagy tett. A munkahelyén új emberek
és/vagy fõnök jöhet. Velük legyen türelmes és
segítõkész. Szükségük lesz erre, hogy beillesz-
kedjenek és felvegyék a ritmust. Nagy elõrelé-
pést tehet azon a területen, ahol eddig elakadt,
de vigyázzon, hogy a lendülettõl ne essen át a
ló túloldalára! A hónap vége felé egyre jobb
passzba kerül, mindent pozitívabban fog meg-
ítélni. Legyen nyitott, mert külföldi munka, ta-
nulmány, vagy utazás lehetõsége adódhat!
Mindenképp vállalja be!

Halak (II. 20. – III. 20.)
Nagyon-nagyon jó idõszak

lesz Önnek a mostani. Több fan-
tasztikus emberrel fog találkozni,
régi és új barátságok örömet fog-

nak szerezni, és akár új szerelem is berobban-
hat az életébe. Ez utóbbi az újholdkor a
legesélyesebb. Ezért, ha párt keres, ezen a
napon nyissa ki a szemét és a szívét is. Régóta
húzódó pereskedésben vagy vitában komoly
 elõ relépést tehet. A siker kulcsa a kommuniká-
ció. Vegyen erõt magán és üljön le egy beszél-
getésre. Ne engedjen teret az érzelmeknek, csak
a tényeket figyelje. Engedje ki az irányítást a ke-
zébõl, jobban jár, ha semmit nem erõltet. Köz-
ben vigyázzon a kiadásaira! Hirtelen
meg növekedhet, ha nem figyel. Hiszen sokkal
könnyebb elkölteni, mint megkeresni a pénzt.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

A város felnõtt és if-
júsági labdarúgócsapata
egyaránt gyõzelemmel
nyitotta az idényt a har-
madosztályú megyei baj-
nokság szerencsi cso-
portjában. A Goloptól
augusztus 29-én begyûj-
tött pontok fontosak,
azonban a sikeres foly-
tatáshoz a most muta-
tottnál jobb teljesít-
ményre van szükség.

Szerencs: Tóth P. – Si-
mon A., Kalup R., Tóth
K., Ladinszki L. Boncsér L., Erdei Z.,
Barabás J. (Rabócz R.), Nagy L. (Var-
ga Cs.), Gombos Á., Lengyel L. Edzõk:
Tóth István, Lukács Bertalan.

A számos kihagyott helyzet miatt
Tóth Dániel találatával csak egygó-
los hazai gyõzelemmel végzõdõ if-
júsági találkozó után nagy várakozás
kísérte a csatársorában megerõsített,
azonban több korábbi kezdõ játéko-
sát elvesztõ felnõtt együttes mérkõ -
zését.  Az idény eleji teljesítményt
nyújtó házigazdákkal szemben egy

védelmi hibát követõen a 8. percben
szerezték meg a vezetést a golopiak
(0–1). A nem várt elõny lendületet
adott a vendég gárdának, azonban a
36. percben az õrzõit háta mögött ha-
gyó Gombos Ádám 1–1-re módosí-
totta az eredményt.  A hazai jó foly-
tatás helyett öt perc múlva újra Go-
lop jutott elõnyhöz (1–2), amibõl a
szerencsi védelem és a hálóõr egya-
ránt kivette a részét. 

A második játékrészben huszonöt
percig kiegyenlített küzdelem folyt a

pályán, azonban a vendég együttes
fáradásával egyre inkább a házigaz-
da legénység ragadta magához a
kezdeményezést. Golop beszorult a
kapuja elé, de a helybéliek nem tud-
ták gólra váltani a fölényüket, ami-
ben az Erdei Zoltán 16-oson belüli
buktatásáért meg nem ítélt büntetõnek
is szerepe volt. Az utolsó percekben
a csereként pályára lépô Varga Csa-
ba kétszer is betalált az ellenfél há-
lójába, 3–2-re módosítva a végered-
ményt.

A huszadik Zemplén Kupa
nemzetközi egyéni sakkver-
senyt rendezték meg au-
gusztus 19–22. között Sze-
rencsen. A Bocskai gimná-
zium immár ötödik alka-
lommal volt a helyszíne a
sportegyesület sakk-szak-
osztálya által szervezett ran-
gos viadalnak. 

A középiskola aulájában
három csoportban 83-an ver-
senyeztek, hogy a komoly
csatákat hozó partikon el-
döntsék az egymás közötti
sorrendet. A legerõsebb
mezõnyben huszonnégyen
szerepeltek, míg a „B” csoportban 52-
en mérték össze a tudásukat. A fia-
talok versenyére nyolcan neveztek.
A Zemplén Kupa nemzetközi jelle-
gét Szlovákiából, Romániából és
Németországból érkezett vendégek
biztosították.    

Az idei 49 résztvevõs schnell
versenyt Medvegy Zoltán nemzet-

közi nagymester nyerte, akivel szi-
multánban is kipróbálhatták tudá -
sukat a játékra jelentkezõk. A 26
résztve võvel megtartott viadalon a
nagymester 21 ellenfelét legyõzte,
vereséget a sajószentpéteri Kubin-
ka Andrástól és a dunaharaszti és
szerencsi színeket is képviselõ Med-
vegyné Balogh Emesétõl szenvedett.

Döntetlent a szerencsi
Cseppely János, a sajó-
szentpéteri Kovács Apollón
és a  mezõ berényi Szász
János értek el. 

A négynapos küzdelem-
sorozat díjátadó ünnepsé-
gén Rónavölgyi Endréné
gratulált a versenyzõknek. A
város polgármestere remé-
nyét fejezte ki, hogy jövõre
ismét Szerencs lehet majd a
házigazdája a sorrendben
21. Zemplén Kupa sakk-
versenynek.   

A viadalon a szerencsi
sakkszakosztály 10 verseny -
zõvel szerepelt, akik közül

a legfiatalabbak mezõ nyében Tóth
Adrián hatodik helyezettként vehe-
tett át tárgyjutalmat. A „B” csoport-
ban legjobb hazai játékosként Tóth
Csaba részesült különdíjban. A leg-
jobbak mezõnyében a legeredmé-
nyesebb nõi játékosként Medvegy-
né Balogh Emese vehetett át tárgy-
jutalmat.

Az idei Zemplén Kupán több mint nyolcvanan
ültek asztalhoz.

NEMZETKÖZI SAKKVIADAL

KISZENVEDETT GYÕZELEM

A mérkõzés utolsó húsz percében a golopi kapu többször veszélybe került.
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piac
Angol használtruha-kereskedés
Szerencs, Kisvásár tér 17. (a bíróság mellett)

CIPŐVÁSÁR
szeptember 11-én

gyermek- és felnôtt-
dzseki, kabát, farmer, pulóver

1500 Ft/kg
Nyitás: 6.00

Igniker Kft.

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  . . . . . . . . . . . . .1030 Ft/kg
Sertéslapocka  . . . . . . . . . . . .950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú)  . . . . . . .1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid)  . . . . . . . . .1220 Ft/kg
Sertéstarja  . . . . . . . . . . . . . .910 Ft/kg
Sertésoldalas  . . . . . . . . . . . . .790 Ft/kg
Sertésdagadó  . . . . . . . . . . . .910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó)  . . . . . . . .690 Ft/kg
Sertéscsülökhús  . . . . . . . . . . .790 Ft/kg
70%-os kolbászhús  . . . . . . . . .720 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb  . . . . . . .200 Ft/kg
Sertésfej  . . . . . . . . . . . . . . . .160 Ft/kg
Sertés fehér csont  . . . . . . . . .60 Ft/kg
Sertés húsos csont  . . . . . . . .320 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna  . . . .580 Ft/kg
Zsírszalonna  (bôr nélküli)  . . . .300 Ft/kg
Csirkemell filé  . . . . . . . . . . .1260 Ft/kg
Csirkecomb  . . . . . . . . . . . . . .650 Ft/kg
Csirkeszárny  . . . . . . . . . . . . .520 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
Füstölt hátsó csülök . . . . . . . . .820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült)  . . . . . . .440 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Az áraink visszavonásig érvényesek! 
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. szeptember 24-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

Mindez elérhető a Szerencsi Autó Kft.-nél, az Ön hivatalos Suzuki márkakereskedésében

25% kedvezmény a raktárkészleten
lévő bemutató autókból

Mozgáskorlátozott-
utalványok
beszámítása
magas áron

Eredetiségvizsgálat
minden nap

Műszaki vizsgáztatás
minden típusra 

Sérült gépkocsik (minden típusú) javítása, teljes körű kárrendezéssel.

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.

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. szeptember 24-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: szeptember 17., 
10 óra.www.szerencsi televizio.hu

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

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

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Rövidkaraj 1099 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 999 Ft/kg
Comb csont nélkül 939 Ft/kg
Lángolt kolbász 859 Ft/kg

Sütnivaló kolbász 849 Ft/kg
Nyári turista 799 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg
Szendvicssonka 999 Ft/kg 

Dagadó 849 Ft/kg
Oldalas 849 Ft/kg
Csontos tarja 939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 959 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt csülök 799 Ft/kg
Füstölt láb 399 Ft/kg
Füstölt sertésfej 469 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 499 Ft/kg
Parasztkolbász 899 Ft/kg

Vastagkolbász 1399 Ft/kg
Cserkészkolbász 1399 Ft/kg
Erdélyi szalonna 799 Ft/kg
Kenyérszalonna 699 Ft/kg
Császárszalonna 899 Ft/kg
Min. kar. sonka aszalt szilvával 

1429 Ft/kg
Parasztmájas 799 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Sertészsír 429 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 
zsírtartalommal 150 Ft/liter

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

Egy kis 
hazai...

Az akció 2010. szeptember 10-étõl a módosításig érvényes!

A BOCSKAI TÁRSASÁG képviselõjelöltjei köszönik a választópolgárok
bizalmát, hogy ajánlószelvényeikkel lehetõvé tették indulásunkat. 

Kedves Szerencsiek!
Ezúton köszönöm, hogy 

ajánlásaikkal képviselõjelöltként
indulhatok az önkormányzati

választáson. Kérem, hogy 
támogatásukat október 3-án 
szavazataikkal erõsítsék meg.

Megtisztelõ bizalmukat köszönöm:

Dr. Bobkó Géza
független képviselõjelölt

Kérjük, 
október 3-án is

minket 
válasszanak, 

hogy 
politikai 

indulatoktól 
mentesen 

biztosíthassuk 
Szerencs-Ond 

fejlõdését!

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS
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