
Az Európai Bizottság július 4-én
elfogadta az uniós borpiac reform-
jára irányuló javaslatcsomagot. Az
irányelvekrõl éppen egy esztende-
je kezdõdött konzultáció eredmé-
nyeként egyetértés mutatkozik ab-
ban, hogy az átalakításnak a ter-
melõk versenyképességének a nö-
velését és a borfeleslegek csökken-
tésével a piaci egyensúly helyreál-
lítását kell szolgálniuk. A magyar ál-
láspont szerint a tervezett intézke-
dések nem biztosítják a fenti célok
megvalósulását. 

– Évente 1,3 milliárd euró áll ren-
delkezésre az Európai Unió költ-
ségvetésében a borágazat támoga-
tására. Ebbõl az összegbõl közel 500
millió euróba kerül, hogy megsza-
baduljon a közösség a tagállamok-
ban kereslet nélkül megtermelt bor-
tól. Ha minden változatlan marad,
akkor 2010-re az éves termelés 15
százalékát tenné ki a borfelesleg –
hangsúlyozta Russell Mildon (fotón-
kon) július 4-ei budapesti tájékozta-
tóján. Az Európai Bizottság Mezõ-
gazdasági Fõigazgatóság témáért fe-
lelõs igazgatója a javaslatokról szól-
va ismertette, hogy az elsõ naptól
kezdve megszûnne minden olyan
piactámogatási intézkedés – így a kü-
lönféle lepárlási-, a magántárolási és
az export-visszatérítések –, amelyek
eddig nem bizonyultak hatékonynak.
A cukor hozzáadásával való alko-
holtartalom-növelés – azaz a szá-
razcukrozás – tilossá válna, és meg-
szûnne az ugyanezt szolgáló must
után járó támogatás. A krízislepárlás
helyébe két másik válságkezelõ in-
tézkedés lépne, amelyeket országos
pénzügyi keretekbõl, az úgynevezett
nemzeti borítékokból fedeznének.
Több pénz szolgálna az európai

uniós bor népszerûsítésére, elsõsor-
ban a harmadik országok piacain. Az
átmeneti idõszak öt évig tartana: ez-
alatt életben maradnának a telepítési
korlátozások, és elõnyös pénzügyi tá-
mogatással vonulhatnának ki az ága-
zatból azok a termelõk, akik nem ver-
senyképesek. 2013 után feloldód-
nának a telepítési korlátozások, hogy
az eredményes gazdák belátásuk
szerint bõvíthessék termelésüket. A
címkézés szabályai egyszerûsödné-
nek, valamint az Európai Unió elfo-
gadna olyan borkészítési eljárásokat,
amelyeket a Nemzetközi Szõlészeti
és Borászati Szervezet (OIV) összes
termelõ országa elismer. A minõ-
ségpolitika a földrajzi eredet meg-
közelítéséhez kötõdne. Több pénz
jutna vidékfejlesztésre, így többek kö-
zött a fiatal bortermelõk tevékeny-
ségének megkezdésére és a környe-
zetvédelemre. 

A tanácskozáson a szakma hazai
képviselõi fenntartásaikat fogalmaz-
ták meg a tervezett intézkedések
többségével szemben. Szerintük az
évente rendelkezésre álló 1,3 milli-
árd euró több mint 90 százalékát nem
az új tagállamoknak is megfelelõ te-
rületi alapon osztanák szét, hanem
a történelmi szempontokat figye-
lembe véve. Ez utóbbi pedig az elõ-
zõ évek termelésére alapul és azok-
nak a tagállamoknak kedvez – elsõ-
sorban Franciaországnak, Olaszor-
szágnak és Spanyolországnak –, ahol
eddig is a legnagyobb mértékben vet-
ték igénybe a feleslegek levezetését
szolgáló – elsõsorban a lepárlást ösz-
tönzõ – támogatásokat. 

Az Európai Bizottság vissza szeretné
állítani a piaci egyensúlyt – fejtette
ki véleményét a borreformról la-
punknak Sidlovits Diana. A Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának szak-
mai referense szerint az unió ezt egy
nagyarányú, mintegy 200 ezer hek-
táros kivágással kívánja megtenni. Az
elsõ idõszakban ehhez nagyobb tá-
mogatást kapnának a gazdák, aminek
a mértéke évrõl évre csökkenne.

– A tavalyi elképzelés szerint még
bárki élhetett volna ezzel a lehetõ-
séggel, most azonban már tagállami
korlátozásokat vezetnek be, amelyek
hazánkat is érinthetik – folytatta a
szakember. – Ebben az intézkedés-
ben a legnagyobb veszély, hogy
nincs garancia arra, hogy azok fog-
nak kivágni, akik ténylegesen feles-
leget termelnek az Európai Unióban. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

A rendezvényen Rónavölgyi End-
réné köszöntõjében arra hívta fel a
figyelmet, hogy a szabadság és a ka-
tonaság összetartozó fogalmak, hi-
szen a hadfiak õrzik a lakosság bé-
kés mindennapjait. A program kez-
detén a Magyar Honvédség Székes-
fehérvári Helyõrségének Katonaze-
nekara szórakoztatta a népes kö-
zönséget. 

A katonai alakulatok bemutatóján
elsõként az Amerikai Egyesült Álla-
mok légierejének díszõrsége ejtette
ámulatba a publikumot. Csattanó
puskák, villanó szuronyok és az
utolsó részletekig kimunkált, töké-
letesen végrehajtott koreográfia bi-
zonyította a csapat valamennyi tag-
jának alapos felkészültségét. Nem vé-
letlen, hogy a különbözõ formáció-
kat vastapssal jutalmazta a közönség. 

Az Osztrák Köztársaság díszelgõ
egysége ugyancsak méltán nyerte el
a szemlélõdõk tetszését. A többek kö-
zött õrségváltásokat és parancsnoki
szemlét bemutató mûsorban a szom-

szédos állam katonái is bizonyítot-
ták, hogy valamennyien elsajátítot-
ták a fegyverforgatás tudományát. 

Az utolsó produkcióként a Cseh
Köztársaság alakulata vonult a fõut-
cán. A durrogó fegyverek zajától be-
indult riasztók cseppet sem zavarták
az egyenruhásokat abban, hogy tö-
kéletes fegyelemmel hajtsák végre
gyakorlataikat. Á. A.

A díszelgõ egységek produkciója világszínvonalú látványosság volt.
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KÖZÉLETI LAP � MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN  

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

Különleges katonai bemutató helyszíne volt július 28-án Szerencs.
Szombaton kora délután népes közönség kísérte a Rákóczi úton, a Gei-
senheim térre a miskolci II. Nemzetközi Díszelgõ és Katonazenekari
Fesztivál városunkban vendégeskedõ résztvevõit.

DÍSZÕRSÉGEK PARÁDÉJA 

A polgármester az ünnepi esemé-
nyen kiemelte, hogy valamennyi
vendége fél évszázada, vagy annál
régebben kezdte pályafutását. Mind-
annyian elévülhetetlen érdemeket
szereztek a szerencsi gyerekek ok-
tatásában, nevelésében. Aktív éveik
alatt egy új generáció nõtt fel a köz-
remûködésükkel, akiknek a többsé-
ge tisztességgel megállja a helyét az
életben. A hajdani diákok hálával
gondolnak vissza egykori tanítóikra
és tanáraikra, ami a személyes ta-
lálkozásaik során is megnyilvánul.
Rónavölgyi Endréné egy-egy csokor
virágot és pénzjutalmat adott át az

öt szerencsi aranydiplomás pedagó-
gusnak.

A hivatalos pillanatokat követõ
beszélgetés során az ünnepeltek el-
mondták: jó szívvel gondolnak visz-
sza a helyi oktatási intézményekben
szorgalmas munkával eltöltött éve-

ikre. Az egykori tanítványok szere-
tetét és megbecsülését máig tapasz-
talják. Valamennyiükre büszkék, füg-
getlenül attól, hogy becsületes két-
kezi munkásokként vagy tudományos
kutatóként találták meg boldogulá-
sukat az életben. 

A fotón balról: Urbán Tiborné, Asztalos Sándorné, Kovács Imre, Rin-
ger Andrásné, Rónavölgyi Endréné és Tóth Miklósné.

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

AZ EURÓPAI UNIÓ 
BORÁGAZATÁNAK REFORMJA

ÖTVEN ÉVE DIPLOMÁZTAK 

Aranydiplomás pedagógusokat
köszöntött a város polgármes-
tere. Rónavölgyi Endréné július
27-én hivatalában fogadta Asz-
talos Sándornét, Ringer And-
rásnét, Urbán Tibornét, Tóth
Miklósnét és Kovács Imrét, akik
a közelmúltban a megyeházán
vették át jubileumi oklevelüket. 
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MELEGÜNK VOLT JÚLIUSBAN!

Tizennegyedik alkalommal nyi-
totta meg kapuit július 9-én a sze-
rencsi Nemzetközi Iskola és Mû-
vésztelep. 

Két hét alatt közel százötven, a kép-
zõmûvészetet kedvelõ fiatal bõvíti az
ismereteit az alkotótáborban. Im-
már megszokott, hogy nyár közepén
messzi vidékekrõl érkeznek a festé-
szet, grafika, plasztika és kerámia, va-
lamint a fotózás, a digitális techni-
ka és az építészet iránt érdeklõdõ ven-
dégek Hegyalja kapujába. Az alko-
tótábor különbözõ mûhelyeinek ideá-
lis helyszíne a Bocskai gimnázium.
A helyi középiskola aulájában meg-
tartott ünnepélyes megnyitón Róna-
völgyi Endréné polgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy a város
büszke a már tekintélyes múlttal
rendelkezõ szabadiskolára, ame-
lyeknek országhatáron innen és azon
túl egyaránt jó a híre. 

Fajó János mûvészeti vezetõ la-

punknak nyilatkozva elismeréssel
szólt arról a nyugodt légkörrõl,
amelyben alkothatnak Szerencsen.
Szabadon dolgozhatnak, önállóan
alakítva az iskola szakmai munkáját.
– Árnyékoktatást végzünk, aminek a
mai magyar iskolarendszerben nagy
jelentõsége van a tehetségek felku-
tatásában – emelte ki Fajó János. 
– Ennek az országnak nincsenek je-
lentõs ásványkincsei, a talentumok
biztosíthatják a felemelkedést. Nagy
hangsúlyt helyezünk a vizuális nyelv
oktatására, az alapok elsajátítására.
A látvány, a rajz bevezeti a résztve-
võket az alkotó munka tárgyi vilá-
gába. Sajnos ezen a területen a kö-
zépiskolai képzésben is nagy a hi-
ány, a heti egy-két rajzóra nem ele-
gendõ az elmélyült alkotásra. Nálunk
az egyetlen értékmérõt a teljesítmény
jelenti, amit biztosítja a fiatalok fej-
lõdését.     

A szerencsi alkotótábor július 22-
én zárta be a kapuit. 

Semmelweis Ignácra emlékeztek jú-
lius 3-án a szerencsi rendelõintézet-
ben. 

Az eseményen Borbély Zsuzsanna
térségi tiszti fõorvos az emléknap al-
kalmából felidézte Semmelweis Ignác
munkásságát, aki a gyermekágyi láz
kórokának és a megelõzés módjának
felismerésével írta be a nevét a magyar
egészségügy nagy könyvébe. Az anyák
megmentõjeként emlegetett tudós dok-
tor a szakmai hozzáértés mellett az er-
kölcsi tisztaságot is örökül hagyta az
utókornak. Az eseményen Lipták Jó-
zsefné, a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara területi elnöke adott
át elismerõ oklevelet Lévai Ferencné-
nek, a szerencsi egyesített szociális és
egészségügyi intézet munkatársának.
Bobkó Géza igazgató fõorvos kö-
szöntötte Kosarasné Bazsó Máriát, a
helyi gondozási központ eddigi veze-
tõjét, aki július 1-jétõl a tokaji szociális
otthon igazgatójaként dolgozik.

Az ünnep alkalmából Rónavölgyi
Endréné polgármester elismeréssel
szólt az egészségügyben dolgozókról,
akik – mint mondta – áldozatos mun-
kájukkal a város és a környezõ tele-
pülések lakosságát szolgálják. 

A megemlékezés végén az önkor-
mányzat és az egészségügyi intéz-
mény képviselõi Szántó J. Endre tü-

dõgondozó fõorvos és Gõri Lajos
igazgatóhelyettes, a város egykori al-
polgármestereinek emlékhelyénél
tisztelegtek, majd a város fõutcáján,
Petrikovits László fogorvos bronz
dombormûvénél helyezték el ko-
szorúikat.

NEGYEDSZER KOLOMPOLTAK
SZERENCSEN

Az idén is Szerencs volt a házigaz-
dája a Kolompos együttes által szer-
vezett családi tábornak. A június 24-
én kezdõdõ egyhetes eseményen több
mint négyszáz gyermek és szülõ is-
merkedett városunkban a magyar né-
pi kultúrával. A budapesti népzenei
együttes nyári programja iránt évrõl év-
re nagyobb az érdeklõdés, amit a részt-
vevõk számának folyamatos emelke-
dése mutat. A program alapja a tiszta
muzsikaszó mellett a néptánctanulás,
amibõl a fiatalabb és az idõsebb kor-
osztály egyaránt kivette a részét. Ked-
velt volt a Galga mentérõl származó

ügyességi játék, a csülközés. A festõ-
tanodában pedig kézmûves foglalko-
zások, többek között maszkkészítés kí-
nált hasznos elfoglaltságot az ifjúság-
nak. A Kolompos tábor az elmúlt
évek alatt jelentõs idegenforgalmi
programmá nõtte ki magát Szerencsen.
Egy hétre négyszáz fõvel egészül ki a
település lakossága, ami nemcsak az
õket kiszolgáló intézményeknek, ha-
nem a helyi kereskedõknek is több-
letbevételt jelent. A családok emellett
az országhatáron túlra is jó hírét vi-
szik a településnek, felkeltve az ér-
deklõdést Hegyalja kapuja iránt.

Elõször kettes, majd jú-
lius 16–21-e között hár-
mas fokozatú hõségria-
dót rendelt el Falus Ferenc
országos tiszti fõorvos.
Mint arról az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat Észak-ma-
gyarországi Regionális In-
tézete tájékoztatta szer-
kesztõségünket, az intéz-
kedésre azért volt szük-
ség, mert az említett na-
pokban a várható napi át-
laghõmérséklet elérte, sõt
meg is haladta a 25 Cel-
sius-fokot.

A meteorológiai elõre-
jelzések beigazolódtak,
hiszen július közepén Sze-
rencsen több alkalommal
fordult elõ, hogy a déli, ko-
ra délutáni órákban a hõ-
mérõk árnyékban is negy-
ven fok körüli hõmérsék-
letet mutattak. 

A szakemberek felhívták
a figyelmet arra, hogy a tar-
tósan magas hõmérséklet
károsan befolyásolja az
egészségi állapotot, így
célszerû kerülni a tûzõ
napon való tartózkodást és
javasolt naponta többször zuha-
nyozni. Ebben az idõszakban min-
denkinek ügyelnie kellett a fokozott
folyadékbevitelre, mivel a szerve-

zetnek akár a szokásos mennyiség
többszörösére is szüksége lehet.

Szerencs Város Polgármesteri Hi-
vatalának munkatársai az országos

felhíváshoz csatlakozva
a város több pontján friss
ivóvizet osztottak a járó-
kelõknek. A Szerencsi Hi-
vatásos Önkormányzati
Tûzoltóság egységei, va-
lamint a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Kht. mun-
katársai a nap legmele-
gebb idõszakaiban járták
a település utcáit, vízsu-
gárral hûtve az olvadásig
felforrósodott aszfaltot. 

A hõség a vasúti síne-
ket sem kímélte. A MÁV
illetékesei a közlekedés
biztonsága érdekében a
Hernádnémeti és Miskolc
vonalon a 11 és 19 óra kö-
zötti idõszakban 120-ról
80 kilométer/órára csök-
kentették a vonatok meg-
engedett legnagyobb se-
bességét. Az országosan
elrendelt korlátozások mi-
att a személyszállító sze-
relvények a kritikus na-
pokon késéssel közle-
kedtek.

Az Országos Mentõ-
szolgálat szintén felké-
szült arra, hogy a tartós ká-
nikula idõszakában je-
lentõsen megnövekedhet

a betegek száma, de mint megtud-
tuk, Szerencsen és térségében a hõ-
ségriadó idején nem kellett olyan
rosszulléthez vonulniuk a mentõk-
nek, ami közvetlenül a nagy hõség
miatt következett volna be.

FIATALOK 
A MÛVÉSZTELEPEN 

A szerencsi Dorgai Gréta korongozásban is kipróbálta tehetségét. 

A kézmûves foglalkozások is népszerûek voltak a táborlakók kö-
rében.

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

Kilencedik alkalommal
jelentette meg a Zempléni
Nyári Tárlat felhívását az
idén tavasszal Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Szerencs
és Tokaj. 

A térség négy városa ál-
tal meghirdetett képzõmû-
vészeti seregszemlén hat-
van alkotó munkáit tekint-
heti meg az érdeklõdõ kö-
zönség. A kétévente meg-
hirdetett Zempléni Nyári
Tárlatnak az idén Sárospatak ad ott-
hont. A kiállítás ünnepélyes megnyi-
tóját július 7-én tartották a Mûvelõ-
dés Házában. Hörcsik Richárd, a
Bodrog-parti város polgármestere
megnyitójában a térségi összefogás
fontosságát hangsúlyozta, amire a
mostani képzõmûvészeti bemutató

példaként szolgál. Együtt jelenik meg
Sátoraljaújhely, az egykori közigaz-
gatási székhely, Sárospatak, a kultú-
ra fellegvára, Szerencsen az iparnak
jut fõ szerep, Tokaj pedig hagyomá-
nyosan a borkereskedelem központ-
ja. A polgármester kiemelte, hogy a
bemutatkozó mûvészek magas szá-

ma azt mutatja, hogy a múzsák mind
a négy városban szabadon járnak-kel-
nek, elevenen él a mûvészet vala-
mennyi ága.

Szerencsrõl több mint húszan je-
lentkeztek a tárlatra, akik közül a
megnyitó ünnepségen a város ön-
kormányzatának díját Rónavölgyi
Endréné polgármestertõl Schlosser-
né Báthory Piroska vette át. Több he-
lyi vállalkozás is díjat ajánlott fel a
szerencsi mûvészeknek. A Zanor Bt.
Matuscsák Sándornét, a Denré Kft.
Juhász Gábort jutalmazta. A Szatmári
kerámia felajánlását Sélley Attila
vette át, míg a Sydnex Kft. Lónárt Ad-
riennt részesítette ajándékban. A
több mint kétszázötven alkotást fel-
vonultató Zempléni Nyári Tárlatot
szeptember ötödikéig tekinthetik
meg az érdeklõdõk Sárospatakon a
Mûvelõdés Házában.

ZEMPLÉNI ALKOTÓK TÁRLATA

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ÜNNEPE 



ADOMÁNYOKAT VÁRNAK. A Sze-
rencsi Családsegítõ Szolgálat a lakos-
ság segítségét kéri, használható álla-
potban lévõ babakocsi, televízió, ve-
gyes tüzelésû kályha, gázpalack ado-
mányozására, szerencsi lakosok részére.
Címük: Szerencs, Rákóczi u. 63 sz. Te-
lefon: 362-708.

FOTÓPÁLYÁZAT PARLAGFÜVES
TERÜLETEKRÕL. A parlagfûmentesí-
tési akció keretében hirdetett fotópá-
lyázatot az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Észak-Magyar-
országi Regionális Intézete. Az egész-
ségügyi hatóság két kategóriában, ti-
zennyolc éven aluli és feletti lakosoktól
vár amatõr felvételeket parlagfûvel
borított területekrõl. Fontos, hogy le-
hetõség szerint a helyszín is felismer-
hetõ legyen. Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád megyékbõl papír-
képekkel és digitális technikával ké-
szített fotókkal egyaránt lehet nevez-

ni. A pályamunkák a www.antsz.hu
internetes honlapról letölthetõ jelent-
kezési lappal együtt a regionális inté-
zet címére (ÁNTSZ Észak-magyaror-
szági Regionális Intézete 3300 Eger,
Klapka Gy. út 11.) legkésõbb szep-
tember 20-ig küldhetõk be. A legjobb
képek készítõi a fotózáshoz kapcso-
lódó ajándékokban részesülnek.

ÖSZTÖNDÍJ CIGÁNY TANULÓK-
NAK. A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium, valamint a Magyarorszá-
gi Cigányokért Közalapítvány Kurató-
riuma közösen pályázatokat hirdet
roma tanulóknak a 2007-es évre. A
7–8. általános iskolás korú fiatalok
3,5–4,49 tanulmányi átlag között 15
ezer forintot, 4,5-es átlag felett 20 ezer
forint egyszeri támogatásban része-
sülhetnek. A gimnáziumi és érettségit
adó szakközépiskolai képzésben részt-

vevõk 3,0-s átlag felett 25 ezer forint-
ban, a szakmunkásképzõ iskolába,
szakiskolai, illetve technikusképzésben
nappali tagozatra járó diákok ugyan-
csak 3,0-s átlag felett 20 ezer forint jut-
tatást kaphatnak. A fenti ösztöndíjak-
ra csak olyan tanulók pályázhatnak,
akik elégtelen osztályzat nélkül zárták
az elõzõ évet. A pályázatok benyúj-
tásának szeptember 30. a határideje.

A fõiskolán vagy egyetemen az el-
sõ diplomáját megszerzõ cigány hall-
gató egyösszegû támogatásának 60 ezer
forint az összege. Az igényléseket leg-
késõbb október 15-ig kell beadni. 

A pályázati kiírásokról további in-
formáció olvasható a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány honlapján
a www.macika.hu weboldalon, vala-
mint a szerencsi polgármesteri hiva-
talban a 47/565-265-ös telefonszá-
mon.

A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.
pályázatot hirdet a Szerencs, Hu-
szárvár út 10. szám alatti Huszár-
vár Szálloda bérbeadására. 

A szálloda emelete 6 szobás, 259
m2, tetõtere 13 szobás, 251 m2, ét-
terem és konyha 123 m2. 

Az ajánlat az ajánlatkérõ által ren-
delkezésre bocsátott részletes doku-
mentációban foglalt feltételek szerint
tehetõ meg. A kötelezõen megvásá-
rolandó dokumentáció ára 25 000 fo-
rint (áfával), az ajánlatkérõnek az OTP
Bank Nyrt.-nél vezetett 11734145-
20016313-00000000 számú szám-
lájára teljesített átutalását igazoló ok-

mány ellenében 2007. augusztus 14-
ig ügyfélfogadási napokon 9–12 óra
között személyesen vehetõ át a kht.
központjában. Az átutalási okmá-
nyon a befizetés jogcímeként fel kell
tüntetni: Szerencs – Huszárvár Szál-
loda. Az ajánlattételi határidõ: 2007.
augusztus 15., 9 óra, benyújtási cím:
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. 3900
Szerencs, Eperjes utca 9. 

A kötelezõ ajánlati biztosíték 
200 000 Ft, amelynek a feltételeit a
pályázati dokumentáció tartalmazza.
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HÍREK, INFORMÁCIÓK

MI A VÉLEMÉNYE A SZERENCSI
NYÁR PROGRAMJAIRÓL? 

Bodnár Zoltán:
– Örülök annak, hogy a Szerencsi Fesztivál
híján sem maradt júliusban és augusztusban
kulturális programok nélkül a város. Úgy lá-
tom, hogy színvonalas és változatos produk-
ciók bemutatására törekedtek a szervezõk, az
ajánlatban a különbözõ érdeklõdési körû em-
berek is megtalálják a kedvükre valót. Én, ha
csak tehetem, valamennyi eseményen részt
veszek. 

Klausz Lászlóné:
– A férjemmel szinte mindegyik, a városban
szervezett kulturális rendezvényen ott va-
gyunk, így a Szerencsi Nyár kínálatát is vé-
giglátogatjuk. Megvan a programfüzetünk, ab-
ból kísérjük figyelemmel a következõ pro-
dukciókat. Szeretjük az operetteket, nagyon
várjuk már az augusztus 11-ei elõadást, ami-
kor neves mûvészek lépnek majd színpadra
Szerencsen. 

Szabó Tibor: 
– Nagyon jónak tartom, hogy a nyári idõszakban
nívós programok biztosítanak kikapcsolódási le-
hetõséget a Szerencsen és a környezõ települése-
ken élõ embereknek. Úgy vélem ugyanakkor, hogy
a meglévõ kínálatot tovább lehetne bõvíteni. Nem
olyan produkciókra gondolok, amelyek sok pénz-
be kerülnek. A helyi hagyományõrzõ csoportok,
dalos és táncos közösségek bizonyára szívesen vál-
lalkoznának a fellépésre, színesítve a palettát. 

Pipicz Nikolett: 
– Számomra a folklórest jelentette a leg-
vonzóbb programot, hiszen magam is hosz-
szú évekig voltam néptáncos, a Bocskai gim-
názium tánccsoportjának tagja. Jólesõ ér-
zés volt egykori mûvészeti vezetõnket lát-
ni a színpadon. Színvonalas volt Újvári Ma-
rika és a Forgatós zenekar produkciója, ame-
lyeket szintén vastapssal jutalmazott a kö-
zönség.

Tizenhatodik al-
kalommal rendezik
meg augusztus
10–19. között a
Zempléni Fesztivált,
amely immár az
Észak-magyarorszá-
gi régió meghatáro-
zó kulturális esemé-
nye. Az idei évben
harminc helyszínen
több mint 50 kon-
certtel és számos ki-
egészítõ progra-
mokkal várják a szer-
vezõk a hazai és kül-
földi vendégeket
Zemplénbe.

A négy központi helyszínen – Sá-
rospatakon, Sátoraljaújhelyen, Toka-
jon és Szerencsen – kívül számos ki-
sebb település is aktívan kapcsolódik
a fesztiválhoz. Az idén például Telki-
bánya, Erdõbénye és Tállya is várja a
gasztronómia, a táj és a mûvészetek
szerelmeseit. Talán éppen ezért tar-
tották az idei programsorozatot is-
mertetõ sajtótájékoztatót július 24-én
Európa mértani közepén, a tavalyi esz-
tendõben átadott, igényesen felújított
és korszerûen felszerelt tállyai Vincellér
Házban. Az ország legrangosabb ze-
nei eseményeként jegyzett fesztivál fon-
tos tényezõ a zempléni térség turisz-
tikai vonzerejének erõsítésében.

Hollerung Gábor mûvészeti vezetõ
ismertette, hogy az idei mûsorban – az
emlékéveknek köszönhetõen – helyet
kaptak Kodály Zoltán életmûvének da-
rabjai és a Szent Erzsébet-évhez kap-
csolódó egyházzenei programok. Az
augusztus 10-ei nyitókoncerten Kodály
Székelyfonója csendül fel a Honvéd

Együttes produkciójaként és jeles éne-
kes szólisták tolmácsolásában. A fesz-
tivál színes programkínálatába tartoz-
nak a kulináris élvezetekkel egybekö-
tött hangversenyek: az idén három ilyen
esemény közül választhatnak az ínyen-
cek. A terítéken tangó, flamenco és jazz,
vacsorával egybekötve szerepel. Az
ajánlatok között találhatók kiállítások,
irodalmi és mûvelõdéstörténeti prog-
ramok, valamint a hegyaljai pincék ter-
mékeibõl válogatott borkóstolók. A mû-
vészeti vezetõ a fesztivál küldetésérõl
szólva kiemelte: a térség turizmusának
– ezáltal gazdaságának – fejlesztése az
igényes kulturális eseménnyel, szín-
vonalas programokat kínálva a kö-
zönségnek. 

A Zempléni Fesztivál finanszírozá-
si struktúrájának gerincét az indulás-
tól kezdve fõtámogatóként az Anten-
na Hungária Zrt. hozzájárulása biz-
tosítja. Tóth Árpád kommunikációs és
marketing ágazatvezetõ a sajtótájé-
koztatón hangsúlyozta, hogy a cég

hosszú távú befektetésként tartja szá-
mon a rendezvényt, amely hozzájá-
rul a régió fejlõdéséhez. A programok
létrejöttéhez jelentõs összegû állami-,
magán-, illetve önkormányzati támo-
gatás is társult, így bõvülhetett a
Zempléni Fesztivál pénzügyi háttere.
Igaz, a szervezõk részérõl elhangzott:
ahhoz, hogy tovább folytatódjon a kul-
turális és turisztikai seregszemle, a re-
gionális bevételeknek növekedniük kell
a rendezvény költségvetésében.

A ZEMPLÉNI FESZTIVÁL 
TÉRSÉGI PROGRAMJA

Tíz nap alatt közel ötven színvona-
las zenei produkciót kínál a közön-
ségnek az idei Zempléni Fesztivál. A
programsorozat nyitó koncertjét au-
gusztus 10-én tartják Sárospatakon,
ahol a Székelyfonó címû daljátékot tû-
zik mûsorra. A szerencsi Rákóczi-vár-
ban augusztus 14-én 20 órától a Bu-
dapest Ragtime Band koncertezik,
augusztus 25-én ugyancsak 20 órától
pedig az orosz Svetilen énekegyüttes
mutatkozik be a görög katolikus temp-
lomban. A bodrogkeresztúri reformá-
tus templomban augusztus 11-én 18
órától az Ewald Rézfúvós Quintett lép
fel, másnap 20 órától vacsorával egy-
bekötött Ella Fitzgerard-emlékestet
tartanak a tállyai Oroszlános borven-
déglõben. Augusztus 13-án ugyancsak
Tállyán, a Vincellér Házban amerikai
dalok és spirituálék kínálnak szóra-
kozási lehetõséget. A Disznókõ szõ-
lõbirtok traktorgarázsában augusztus
15-én 20 órától a Metamorfózis címû
tánckölteményt láthatja az érdeklõdõ
közönség. A részletes program meg-
tekinthetõ a www.szerencsitelevi-
zio.hu, illetve a www. zemplenifesz-
tival.hu honlapokon. S. L.

A VÁRAK, KASTÉLYOK 
ÉS A TOKAJI BOROK FESZTIVÁLJA

A májusi adatokhoz képest júni-
usban közel kétszáz fõvel csökkent
a regisztrált munkanélküliek száma
az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Szerencsi Ki-
rendeltségének illetékességi terü-
letén. A statisztikai kimutatások
alapján a hónapban több mint
2005 ügyfél fordult meg a Kassa ut-
ca 23. szám alatti épületben. Je-
lentõs igény mutatkozik az alkal-
mi munkavállalói könyv iránt,

amelybõl júniusban összesen 2006
darabot adtak ki. Jellemzõ, hogy az
álláskeresõ ezzel az okmánnyal az
õt elbocsátó cégnél dolgozik to-
vább. A nyár közepétõl egyre több
pályakezdõ regisztráltatja magát a
munkaügyi központban, akik kö-
zépiskolai vagy felsõfokú tanul-
mányaikat befejezve nem tudnak
azonnal elhelyezkedni. A 25 év
alatti fiatalok foglalkoztatására je-
lentõs támogatás vehetõ igénybe,
amivel szívesen élnek a vállalko-
zások. A szerencsi kistérségben a
települések az idén is élnek a köz-
hasznú foglalkoztatás lehetõségé-
vel. Állami támogatás felhasználá-
sával július közepéig több mint há-
romszáz fõ jutott a szerencsi mun-
kaügyi központ közremûködésével
jövedelemhez. Szerencsen a Vá-
rosüzemeltetõ Kht. alkalmaz leg-
nagyobb számban közhasznú mun-
kásokat, akik jellemzõen a város
közterületeinek virágosítását és kar-
bantartását végzik.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Bene Zétény, Bozsek Imre Gergõ, Oleszka Viktória, Me-

zei László Gergõ, Kiss-Orosz Gergõ, Szomráki Sebestyén, Bódi Ber-
nadett. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Dancsi Ágnes Mária – Pintér László, Pálinkás

Krisztina – Hencsei Zsolt, Pacsuta Éva – Hubay Csaba, Tóth-Dankó
Anett – Nagy István, Marosin Beáta – Dragony Szabolcs, Orehóczki
Ágnes Ilona – Kovács László Attila, Balogh Krisztina – Kovács Tibor,
Lesnyószki Kitti – Puskás Gábor, Elek Melitta – Kalina Balázs.

Elhunytak: Teleki Károlyné (Kondi Matild) 85 éves, Stefán Tibor 52
éves, Ploth Gyuláné (Mezei Erzsébet) 94 éves, Palviscsák Imre 70 éves,
Illés Mihályné (Wágner Ilona) 86 éves, Lehner Anna 94 éves. 

Magyar állampolgárságot szerzett: Mutter Sándor.

A sajtótájékoztatón a Dutar együttes adott ízelí-
tõt az idei színvonalas programból. 

ÁLLAMI ÜNNEPÜNK
SZERENCSI 

PROGRAMJA 
(AUGUSZTUS 20.) 
16 óra: A világörökség kapu-

zat ünnepélyes átadása a 37-es
számú fõút mentén. 

17 óra: Szent István király vá-
rosi ünnepsége. Megemlékezés
és koszorúzás az államalapító
uralkodó emlékezetére készült
márványtáblánál a Rákóczi-vár
udvarán. 

Ökumenikus ima és emlék-
mûsor az udvaros palotaszárny-
ban. Szent István dicsõ emlékét
méltatja és az új kenyeret meg-
áldja: Damjanovics Pál görög ka-
tolikus parókus.

Ökumenikus imát mondanak:
Börzsönyi József református es-
peres, Damjanovics Pál görög ka-
tolikus parókus, Tóth László ró-
mai katolikus plébános. Ünnepi
mûsor: Seance Renaissance
Együttes.

MUNKAÜGYI HELYZETKÉP 

BÉRBEADÓ A SZÁLLODA 



Az idén augusztus 10–11-én ren-
dezik meg a VIII. Taktakenézi Falu-
napot a zempléni településen. 

Program: 
Péntek 17 óra: a Petõfi Sándor Ál-

talános Iskola és Óvoda részlegesen
felújított és kibõvített épületeinek ün-
nepélyes átadása. 

Szombat 9 óra: megnyitó a sza-
badtéri színpadon. 

Ünnepi mûsor: óvodások, iskolá-
sok fellépése. Mini dáridó (táncda-
lok, operettek, csárdások) miskolci
mûvészek elõadásában. Polgármes-
teri hivatal ajándékainak átadása.

16 és 18 óra: Taktakenéz – Tarcal
megyei ifjúsági és felnõtt labdarúgó-
mérkõzések. 

19.45 óra: Tombolasorsolás. 
21.30 óra: Tûzijáték.

FALUNAP TAKTAKENÉZEN
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ELKÖSZÖNT AZ ANYANYELVI TANÁR 
A szerencsi diákok jól beszélnek

angolul – röviden így lehetne sum-
mázni Claudia Peach, angol nyelvû
tanár megállapítását, aki egy tané-
ven keresztül oktatta a fiatalokat a
két szerencsi általános iskolában. 

Hazautazása elõtt tapasztalatcsere-
megbeszélésre hívtam a tanárnõt,
akivel Kulcsár Sándorné igazgató,
Iveszics Györgyné és Bodnárné Gön-
dör Magdolna angoltanárok társasá-
gában beszélgettünk. Fontosnak tart-
juk a kívülálló, a nagy tapasztalattal
rendelkezõ szakember véleményét az
iskoláinkban folyó angolnyelv-taní-
tásról, a diákok tudásáról. Claudia Pe-
ach kiemelte, hogy a szerencsi álta-
lános iskolások érdeklõdéssel tanul-
ják a nyelvet, különösen az alsósok
szívesen nyilatkoznak meg angolul.
A felsõ tagozatosokat jobban kell ter-
helni, s az lenne az igazi eredmény,
ha õk már egymás között is angolul
beszélnének. Az iskolai életet szí-
nesnek, érdekesnek találta az anya-
nyelvû tanár. Azt is megjegyezte,
hogy az Amerikai Egyesült Államok-
ban a gyerekek sokkal kevesebbet sze-
repelnek. Az ünnepségekre ott elõ-

adómûvészek érkeznek az iskolába.
A korábban itt dolgozó vendégtaná-
rokhoz hasonlóan Claudia Peach is
kiemelte, hogy a szerencsi diákok ud-
variasak, jó magatartásúak, vendég-
szeretõk. A beszélgetés végén meg-
köszönte Kulcsár Sándorné igazga-
tónak és a kollégáknak a segítséget,
ami lehetõvé tette számára a nyugodt

feltételt a munkához. Az emelt szin-
tû idegennyelv-oktatás intézménye-
inkben tovább folytatódik. A
2007/2008-as tanévben két anya-
nyelvi tanár segíti az iskolákban az
angol nyelv elsajátítását.

Hajdú Józsefné 
osztályvezetõ, 

Polgármesteri Hivatal, Szerencs

A Szerencsi Nyár programsorozat
idén több mint tíz kulturális ren-
dezvénnyel várja az érdeklõdõket. A
júliust és augusztust átölelõ esemé-
nyek szinte minden korosztály szá-
mára ígérnek kikapcsolódási lehe-
tõséget.

A programsorozat nyitányaként
július 19-én a Rákóczi-várba láto-

gatott el a Nemzetközi Kórusakadé-
mia. A másfél hetes sárospataki kur-
zus résztvevõi a Bodrog-parti város
után Hegyalja kapujában is bemu-
tatkoztak a nagyközönség elõtt. A ren-
dezvény ünnepélyes megnyitóján a
Svájcból, Norvégiából, Japánból,
Lengyelországból, Szlovákiából és
Lichtensteinbõl érkezett résztvevõket
Rónavölgyi Endréné mutatta be a kö-

zönségnek. A város polgármestere be-
szédében kiemelte, hogy a zene
olyan, mint a világ, amely átöleli az
embereket. – Napjainkban óriási
szükség van a világegyetem örök har-
móniáját hirdetõ muzsikára – fogal-
mazott a polgármester. A szimfoni-
kus zenekari kíséretben éneklõ kó-
rus tagjai Haydn- és Mendelssohn-
darabokat adtak elõ a szerencsi nyá-
ri estén.

Második alkalommal szerveztek
ünnepséget augusztus 1-jén a sze-
rencsi védõnõk az anyatej világnap-
ja alkalmából. A helyi rendelõintézet
tornatermébe csemetéikkel érkeztek
az anyukák. A gyermekek a prog-
ramkezdés elõtt birtokba vették a
széksorok elõtt elhelyezett szivacs-
szõnyeget, voltak, akik önfeledten ját-
szottak, míg mások egymással is-
merkedtek. Az esemény résztvevõit
Hubayné Kovács Ildikó köszöntötte,
kiemelve, hogy az egészségügyi vi-
lágszervezet a babák táplálására hat-
hónapos korukig kizárólag az anya-
tejet ajánlja. A védõnõ szerint a szop-
tatás elõsegíti a kicsik testi, szellemi
és lelki fejlõdését, az anyatejben lé-
võ anyagok erõsítik a gyermekek im-
munrendszerét. Székely Zsuzsanna
énekszámokat adott elõ, az óvodás
Buzsik Boglárka és Tóth Zoltán pe-
dig egy-egy megható verset szavalt el
a résztvevõknek, majd Tóthné Tõkés

Tímea egy újszülött szüleihez szóló
kedves gondolatait osztotta meg a hall-
gatósággal. A program végén a vé-

dõnõk ajándék játékokkal lepték meg
a gyerekeket, majd pogácsával és gyü-
mölcslevekkel kínálták a jelenlévõket.

NAPKÖZIS TÁBOR 
A BOLYAIBAN

A Bolyai iskola az idén is nyári nap-
közis tábort szervezett tanulóinak.
Mivel a meghirdetett programok
érdekesnek, izgalmasnak ígérkeztek,
többen gondoltuk úgy, hogy az is-
kolában szeretnénk kezdeni a nyá-
ri szünetet.

Nem csalódtunk, mert nagyon jól
szórakoztunk a hét alatt. Volt érde-
kes nyelvi foglalkozás, ahol angol da-
lokat tanultunk. Kipróbálhattuk ma-
gunkat a batikolásban, üvegfestésben,
de részt vettünk kirándulásokon is.
A nyíregyházi vadasparkban a sok kü-
lönleges és ritka állat mellett meg-
csodálhattunk egy fóka-showt.

Egy másik nap Sárospatakra bu-

szoztunk, ahol végigbarangoltuk a hí-
res Rákóczi-várat. Bejártuk a várost
egy olyan kisvonattal, ami nem sí-
neken, hanem közúton közlekedik.
Nagyon élveztük a programot.

Hódolhattunk a testmozgásnak is:
volt sportvetélkedõ, tánctanulás, va-
lamint úszás színesítette a programot.
És az elmaradhatatlan fagyizások!
Minden napra jutott belõlük!

Úgy érezzük, a szünidõ elsõ he-
tében sok szép élménnyel gazda-
godtunk. Reméljük, jövõre is ha-
sonlóan kezdhetjük a nyári vakációt.

Köszönjük iskolánknak, tanára-
inknak ezt a lehetõséget!
Maczkó Karolina és Németh István

bolyais diákok

Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján a nyári hónapokban, az iskolai
szünet idején is szükség van a gyer-
mekek szociális étkeztetésére, ami-
hez pályázaton állami támogatás
szerezhetõ. Ez utóbbi forrást idén
azok a települések igényelhették, ahol
vállalták: 2007. július 2. és augusz-
tus 31. közötti idõszakban a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ, elsõsorban 10 év
alatti fiataloknak legalább 30 mun-
kanapig folyamatosan napi egysze-
ri meleg étkeztetést biztosítanak,
ideértve a felmelegíthetõ ételrõl va-
ló gondoskodást is.

Szerencs Város Önkormányzata
az elmúlt évekhez hasonlóan a
2007-ben is élt a pályázati lehetõ-

séggel. A Polgármesteri Hivatal Köz-
igazgatási Osztálya a Szerencsi Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lattal közösen felmérte a nyári gyer-
mekétkeztetés iránti helyi igényeket.
A városban 150-en jogosultak az in-
gyenes juttatásra, akik összesen
több mint másfél millió forint tá-
mogatásban részesültek. A jogo-
sultak az ebédet július 16-tól au-
gusztus 14-ig az erre a célra szol-
gáló étkezési utalvány bemutatása
után a hét valamennyi napján étel-
hordóban vihetik el a Bolyai iskola
konyhájáról. Az ondi gyerekeknek
a helyi Idõsek Klubjába szállítják ki
az adagokat, akiknek így nem kell
a településrészrõl a városközpont-
ba utazniuk.

Claudia Peach (a fotón balról a második) szerint a szerencsi diákok
érdeklõdéssel tanulják az angol nyelvet.

INGYEN EBÉD 
A RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK 

A kórusakadémia résztvevõi a Rákóczi-vár udvaros palotaszárnyá-
ban koncerteztek.

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

FELCSENDÜLTEK A DALLAMOK

Kismamák és gyermekek együtt töltötték az idõt az ünnepségen.

„Az Európai Unió és a hátrányos
megkülönböztetés felszámolása” –
ez a címe annak a pályázatnak, ame-
lyet a „Mindenki számára biztosí-
tandó esélyegyenlõség” európai éve
jegyében július 30-án hirdetett meg
Franco Frattini, a jogérvényesülésért,
a szabadságért és a biztonságért fe-
lelõs európai biztos. 

A jelentkezõ fiataloknak plakátot
kell készíteniük, amely a megkü-
lönböztetés-mentesség Európai Unió-
ban élõ eszméjét ábrázolja. A részt-

vevõk az életkoruknak megfelelõ
kategóriában indulhatnak (12–14 év
és 15–18 év), és legalább négy fõ-
bõl álló csapatot kell alkotniuk. 

A pályamûveket elõször nemzeti
szinten válogatják, majd az életkori
kategóriáknak megfelelõ három el-
sõ helyezettet meghívják a novem-
ber 20-án a gyermekjogok nemzet-
közi napján az egyes országokban
megrendezésre kerülõ díjátadásra.
Európai szinten a nemzeti díjazottak
nyertes mûvei újabb válogatáson
vesznek részt, és minden egyes élet-

kori kategória három-három gyõztes
csapata december 15–17. között
Brüsszelben lehetõséget kap a fõvá-
ros és az európai intézmények fel-
fedezésére, valamint az európai díj-
átadáson való részvételre. 

A legjobb plakátokat elhelyezik a
Európai Bizottság tagállamokban
mûködõ képviseleteinek honlapján,
közzéteszik az EUROPA szerveren,
valamint felhasználhatják a hátrá-
nyos megkülönböztetés elleni küz-
delem jövõbeli európai kampá-
nyaiban is.

UNIÓS PÁLYÁZAT FIATALOKNAK 

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS ELÕNYEI
Hetedik alkalommal rendeztek Li-

nux-tábort július 2–9. között Sze-
rencsen. A nyílt forráskódú operációs
rendszer iránt érdeklõdõk egy héten
át a Bocskai gimnázium számítás-
technikai szaktantermeiben gyara-
pították ismereteiket, a negyven részt-
vevõ szálláshelye ez idõ alatt a kö-

zépiskolai kollégium volt. A Linux-
tábor lakói hozzáértõ oktatók irá-
nyítása mellett kezdõ, középszintû és
haladó csoportokban csiszolgatták tu-
dásukat. A szerencsi tábor sikeréhez
a Linux-felhasználók Magyarorszá-
gi Egyesülete szakmai támogatóként
járult hozzá.

LINUX-TÁBOR SZERENCSEN 



Az Országos Egészségfejlesztési In-
tézet szakmai támogatásával Szív-
barát munkahely-pályázat indult. 

A munkahelyi stressz kezelése lé-
nyeges és nem elhanyagolható fela-
dat, ami annak a cégnek a haté-
konyságát is befolyásolja, amelynél
dolgozunk. Ennek ellenére a válla-
latok viszonylag keveset foglalkoz-
nak a stresszkezelés kérdéskörével.
Pedig az üzleti világban szinte min-
denütt fellelhetõ a túlfokozott lelki
feszültség. Ezért indult útjára a Szív-
barát munkahely-pályázat, amely
lehetõséget nyújt a kis-, közép- és

nagyvállalatoknak arra, hogy neve-
zésükkel bizonyítsák: az õ munka-
helyük tesz a dolgozók egészsége ér-
dekében. Néhány egyszerû lépéssel
hatalmas elõrehaladást lehet tenni a
munkahelyi stressz csökkentése és a
szívbarát munkahely megvalósítása
érdekében. A jelentkezési határidõ:
2007. szeptember 15. További in-
formáció és részletes felhívás a
www.szivbaratmunkahely.hu hon-
lapon.
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A szélsõséges idõjárás miatt az el-
múlt tíz év átlagát ötven százalék-
kal elmaradó eredménnyel zárta az
idei aratást a Szerencsi Mezõgaz-
dasági Zrt. Az aszály a kukoricaül-
tetvényekben is komoly károkat
okoz, ezért a részvénytársaság az el-
következõ idõszakban a tekintélyes
állatállomány ellátásához jelentõs
mennyiségû takarmány vásárlására
kényszerül. 

– A szokásosnál két héttel koráb-
ban, június 18-án kezdtük meg az
aratást – tájékoztatta lapunkat Kecs-
kés István, a részvénytársaság ter-
melési igazgatója. Összesen 2648
hektárról takarítottunk be õszi búzát,
õszi és tavaszi árpát, õszi káposzta-
repcét és zabot és július 20-án vé-
geztek a gépek az utolsó kalászos táb-
lában. A szalma összegyûjtését is be-
fejeztük. Hosszú évek óta nem volt
példa arra, hogy a teljes kalászos te-
rületrõl hasznosítsuk a növényi szá-
rakat, a rendkívüli körülmények az
idén erre kényszerítenek bennünket.
– A tavaly õsztõl jelentkezõ aszály
– különösen a vetésidõszakot köve-
tõen elmaradó csapadék – érzéke-
nyen érintette a növénytermesztési
ágazatot – emelte ki Kecskés István.
– A fõ fejlõdési stádiumban jelent-
kezõ vízhiányt különösen a magas
aranykorona értékû területeken síny-
lették meg a növények. A szántóföl-
di hozamok messze, közel a felével
elmaradnak az elmúlt esztendõkben
megszokott mennyiségtõl. Ebben az

évben a termésátlagok megtévesz-
tették a szakembereket, a becsült ér-
tékektõl is jelentõsen elmaradtak. Jel-
lemzõek voltak a szélsõségek: elõ-
fordult, hogy egymástól alig száz mé-
terre lévõ területeken hektáronként
4,5, illetve 2,3 tonna lett a búzater-
més.  

Cégünk jelentõs sertés-, baromfi-
és szarvasmarha-állománnyal ren-
delkezik, amelynek a takarmányel-
látásához nem lesznek elegendõek
a betakarított kalászosok. A kiesõ
mennyiséget a piacról kell majd
megvásárolnunk. Tovább rontja a
helyzetet a kukoricaültetvények rossz
állapota. A vetésterület közel felén,

546 hektáron már bizonyosan nem
lesz szemtermés. Ezeken a részeken
már megkezdtük a felsült növények
silózását. Amennyiben továbbra sem
lesz elegendõ esõ, félõ, hogy tovább
romlik a helyzet. A szárazság a kö-
vetkezõ évi termést is veszélyezteti,
hiszen a kõkeménységû föld miatt
gondot jelent a vetés elõkészítése. 

Kecskés István szerint a társaság a
jövõ évi aratásig tartó idõszakban je-
lentõs többletköltséggel tudja majd
biztosítani a haszonállatok takar-
mányozását. A veszteség elkerülése
érdekében a plusz terhet a termékeik
árában is kénytelenek lesznek érvé-
nyesíteni. Á. A.

ASZÁLY SÚJTOTTA TERMÉS 

Országos találkozót szervezett jú-
lius 28-án Bodrogkisfaludon a helyi
Kékkereszt csoport. A község álta-
lános iskolájában több mint ötven,
többségében korábbi szenvedély-
betegségébõl kigyógyult vendég
gyûlt össze annak érdekében, hogy
közösen tegyenek bizonyságot Isten
szabadító erejérõl. 

A program résztvevõit Valler József
polgármester köszöntötte, kiemel-
ve, hogy 2004. november 16-án
maga is jelen volt a bodrogkisfaludi
utógondozó csoport megalakulásá-
nál. A közösség azóta eredménye-
sen mûködik a lakosság testi és lel-
ki egészsége érdekében. 

Mertán István, a Magyar Kékkereszt
Egyesület helyi tagszervezetének ve-
zetõje lapunk érdeklõdésére ismer-
tette, hogy kezdetben mindössze né-
gyen voltak, a közös munkába Gás-

pár Huba házior-
vos is bekapcsoló-
dott. Napjainkban
már 9-10 fõ láto-
gatja rendszeresen
a foglalkozásaikat.
Sajnos a faluban
ennél sokkal több a
szenvedélybeteg,
elsõsorban az al-
kohol rabságában
élõ ember, közülük
azonban még csak
kevesen ismerték
fel, hogy segítségre
szorulnak. Az egye-
sület alkohológiai
szakintézetet tart
fenn Dömösön,
ahová önkéntes je-
lentkezéssel, vagy
kórházi beutalóval
kerülhetnek a gyó-
gyulni vágyók, akiknek az utógon-
dozását országszerte 54 helyi csoport
végzi. – Foglalkozásainkat minden má-
sodik héten kedden tartjuk – ismer-
tette Mertán István –, Almási Ferenc
református lelkipásztor irányításával.

Igehirdetés, közös beszélgetés, a prob-
lémáinkra megoldáskeresés szerepel
a programban. Feltöltjük a lelkünket
az isteni szeretettel, ami erõt ad ne-
künk a káros szenvedélyektõl való tá-
volmaradásra.

Négynapos táborban vehetett részt
öt település, összesen negyven, a pol-
gárõrség iránt érdeklõdõ 11–14 éves
korú gyermeke július 9–12. között
Taktaharkányban. 

Az esemény megnyitóján elhang-
zott, hogy a fiatalok tartalmas prog-
ram részesei lehetnek e pár nap alatt.
Tájékoztatást kapnak a polgárõr-
alapismeretekrõl, sportfoglalkozá-
sok, közlekedésbiztonsági és fegy-
verzettechnikai bemutató, kirándu-
lás vár rájuk. 

A júliusi rendezvény a fiatalok ré-
szére ingyenes volt, a rendezéshez
anyagi támogatást nyújtott a házi-
gazda önkormányzat, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei, valamint a
helyi polgárõr-szövetség. 

A szervezõk tervei szerint ameny-
nyiben sikeresnek bizonyult a kez-
deményezés, jövõre nagyobb körben

kívánják meghirdetni a programot és
az ideinél sokkal több általános is-

kolást várnak majd a taktaharkányi
polgárõr-táborba.

Taktaharkány

NYÁRI PROGRAM IFJÚ POLGÁRÕRÖKNEK

Körzeti megbízotti
irodát avattak július
30-án Taktabájon. A
közel hárommillió fo-
rintos beruházással
kialakított létesít-
ményt Virág Zoltánné
polgármester és Kö-
kényesi Antal megyei
rendõrfõkapitány ad-
ta át rendeltetésének. 

Az ünnepi esemé-
nyen a helyi önkor-
mányzat tagjai és tiszt-
ségviselõi mellett Lõ-
csei János szerencsi
rendõrkapitány és
Bognár István megbízott tokaji õrs-
parancsnok is meghívást kapott. A
szalagátvágás elõtt elmondott kö-
szöntõjében Virág Zoltánné kiemel-
te, hogy a 620 lelkes település kép-
viselõ-testülete a helyi lakosság igé-
nye alapján formálja a falu életét. A
helyben élõk véleményét figyelem-
be véve döntöttek arról, hogy anya-
gi nehézségeik ellenére biztosítják a
KMB iroda megvalósításához szük-
séges költségeket. Az állandó rend-
õri jelenlét tárgyi feltételeinek a
megteremtésével a baleset- és bûn-
megelõzést szolgálják. 

Kökényesi Antal ismertette, hogy a
Szerencsi Rendõrkapitányság mûkö-
dési területén a taktabáji a tizenhe-

tedik körzeti megbízotti iroda, ami
meghaladja a megyei átlagot. A he-
lyi rendõr biztosítása a testület részérõl
is áldozatvállalást jelent, hiszen ez a
szolgálatellátási forma többe kerül,
mint a járõrözés. Ugyanakkor min-
den lehetõséget ki kell használni a la-
kosság biztonságának növelése ér-
dekében. A lakosság részérõl pedig
nagy igény mutatkozik arra, hogy a
településeknek saját rendõrük le-
gyen – vélekedett a fõkapitány.

A körzeti feladatot Taktabájon és
a szomszédos Csobajon Csontos
Gábor törzsõrmester látja el, akinek
a munkájával a vezetõk és a közsé-
gekben élõ emberek egyaránt elé-
gedettek. 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 
TAKTABÁJON

A körzeti megbízotti irodát Virág Zoltánné és Kö-
kényesi Antal avatta fel. Kármentés a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-nél. Szemtermés hiányában

silózzák a kukoricát.

A tábort Szatmári Gyula, az Országos Polgárõr Szövetség alelnöke
nyitotta meg.

AZ ALKOHOL RABSÁGÁBÓL SZABADULTAK

Az országos találkozó résztvevôit Valler József pol-
gármester köszöntötte. Mellette Mertán István.

A szlovákiai Szepsiben június 29-
én megrendezett kulturális napokon
nagy sikerrel lépett fel a monoki Kos-
suth Népdalkör. A csoport az egész
napos kirándulás keretében megnézte
a Medzef közelében található, még
ma is mûködõ kovácsmûhelyt, illet-
ve a közösségi esemény színhelyéül

szolgáló település tájházát. A dalo-
sok a helyi idõsek otthonában adtak
ízelítõt mûsorukból a közönség elõtt.
Felcsendültek a gyönyörû népdalok
a monoki asszonyok és férfiak ajkán,
amit hatalmas taps követett, majd Új-
vári Marika nótaénekes szórakoztatta
Szepsi lakosságát.

VENDÉGSZEREPLÉSEN A NÉPDALOSOK 

SZÍVBARÁT MUNKAHELYEKET
JUTALMAZNAK

A Társaság a Tiszta Zemplénért ci-
vil szervezet tett közzé felhívást a kö-
zelmúltban a magyar határ melletti
Terebesen építendõ széntüzelésû
hõerõmû elleni tiltakozás jegyében. 

Mint az a társaság internetes kör-
levelébõl kiderül, a tokaji borvidék
tõszomszédságában, Sátoraljaúj-
helytõl légvonalban mintegy 20 ki-

lométerre épülne meg az erõmû,
amelynek 163 méter magas kémé-
nyeibõl évente 4 millió tonna szeny-
nyezõanyag jutna a levegõbe. Az
uralkodó szélirány miatt mindez ma-
gyar területen, és pont a tokaji bor-
vidék ültetvényein csapódna le, ezért
tiltakozik a terebesi széntüzelésû
erõmû megépítése ellen.

TILTAKOZNAK A SZÉNTÜZELÉSÛ
ERÕMÛ ELLEN 



A település két-
száz éves templo-
mát ünnepelték jú-
lius 29-én Rátkán.

A németajkú te-
lepülésen 1805 és
1807. között épí-
tették fel Isten házát,
amelyet napjaink-
ban is szorgalmasan
látogat a többségé-
ben római katoli-
kus vallású lakos-
ság.  

A Szent Anna tiszteletére emelt
templom búcsúján Seregély István ce-
lebrálta a szentmisét. A nyugalma-
zott egri érsek prédikációjában elis-
meréssel szólt a rátkaiak erõs hité-
rõl, amirõl az egyházmegye fõpász-
toraként személyesen is több alka-
lommal meggyõzõdhetett. Erre szol-
gál bizonyítékul, hogy az elmúlt év-
századokban nagy figyelmet fordí-
tottak az immár két évszázados lé-
tesítmény karbantartására, állag-
megõrzésére. Ennek köszönhetõ,
hogy napjainkban is a település
egyik ékessége az Isten dicsõségét hir-
detõ épület. 

Az érsek avatta fel a templom fõ-
bejárata melletti márvány emléktáb-

lát, amelyet az évforduló tiszteletére
készíttetett a helyi egyházközség.

A veterán autók és -motorok máso-
dik miskolci nemzetközi találkozójá-
nak résztvevõi július 28-án Szerencsre
érkeztek. A túraverseny egyik állomá-
sa a Rákóczi iskola elõtti tér volt, ahová
szombaton 13 órától folyamatosan
gördültek be a jármûmatuzsálemek. A
mintegy nyolcvan résztvevõnek a ki-

jelölt szlalompályát kellett minél rövi-
debb idõ alatt teljesíteni. A próbán részt-
vevõ jármûvek között sportkocsik és
túraautók egyaránt szerepeltek. A koros
járgányok jó mûszaki állapotról, ve-
zetõik pedig alapos felkészültségrõl
adtak számot a helyi közönség és a ver-
seny szervezõi elõtt.

A fenti címmel nyílt kiállítás július 3-án Miskolcon az adóhivatal Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságának ügyfélszolgálatán. A bemutatott tárgyak
és dokumentumok emléket állítanak az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
megalakításának 20. évfordulóján. A régi eszközök mellett számos archív irat,
korabeli fotó mutatja be a szervezet 1987-es létrehozása óta eltelt két évtize-
det.

Az eseményen Nagy László üdvözölte a jelenlévõ közigazgatási szervek ve-
zetõit és képviselõit. A regionális igazgató köszöntõjében kiemelte, hogy dol-
gozóik büszkék lehetnek arra a teljesítményre, amit az elmúlt évtizedek során
végeztek, hiszen az adóhivatal alkalmazottai a köz érdekében végzik minden-
napi munkájukat.

Magyar Éva titkársági fõosztályvezetõ néhány gondolatban idézte fel az APEH
és az adózás történetét, majd a jubileumi kiállítást ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe.
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Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

AZ EURÓPAI UNIÓ 
BORÁGAZATÁNAK REFORMJA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Spanyolország, Olaszország éven-

te 4-7 millió hektoliter közötti bor-
mennyiséget párol le és e két ország
az utóbbi tíz évben egyet-
len hektárt sem vágott ki.
Magyarországon az el-
múlt idõszakban a jöve-
delmezõségi problémák
miatt 3600 hektár szõlõ-
ültetvény szûnt meg, és
2007-ben újabb 2000
hektárra kértünk kivágá-
si támogatást. Hazánk
ezzel csaknem kihasz-
nálta a 10%-os határt, amit az EU
2008-tól engedélyezne. Ettõl kezdve
már nem biztos, hogy Magyar-
országnak a kivágást kellene szor-
galmaznia, mivel nálunk is veszély-
be kerülhet a borpiaci egyensúly és
alapanyag-ellátási nehézségek is fel-
merülhetnek. 

A másik probléma az, hogy ezzel
párhuzamosan nem növekednek a fej-
lesztési típusú támogatások. Az EU
jelenlegi büdzséje szerint az évi 1,2-
1,3 milliárd eurós európai uniós ösz-
szegbõl 12%-ot juttatnának a kivá-
gásösztönzésre, 62% kerülne az úgy-
nevezett nemzeti borítékba, ame-
lyen belül öt intézkedést lehetne tá-
mogatni. A maradék 21%-ot a vi-
dékfejlesztési támogatásba csopor-
tosítanák át. A statisztikák alapján már
az elmúlt két évben 66 ezer hektoli-
terrõl több mint 100 ezer hektoliter-
re növekedett Magyarország borbe-
hozatala – emelte ki Sidlovits Diana
(képünkön). – Már az idén is erõtel-
jes volt az import és azt látjuk: bi-
zonyos mértékû borhiány kialakult a
hazai piacon. Az elmúlt két év vi-
szonylag alacsony termése rányom-
ja bélyegét a piaci egyensúlyra, így
a kereslet kielégítése érdekében be-
hozatalra szorulunk. Abban az eset-
ben, ha a kivágások radikálisabban
folytatódnak, vagy nagy arányt érnek
el, akkor sajnos Magyarországnak

egyértelmûen alapanyag-ellátási prob-
lémái lesznek. 

– Kivételes helyzetben van azonban
a tokaji – emelte ki kérdésünkre

Sidlovits Diána. – Ez eset-
ben egy speciális, a vilá-
gon egyedi termékrõl van
szó. A tokaji borvidéket
érintette legkevésbé az
elmúlt idõszakban a ki-
vágás. Bízom abban,
hogy a termelõk a jövõ-
ben sem a kivágás,
hanem a piaci lehetõsé-
gek felé fordulnak – fo-

galmazott a szakmai referens. 
A Földmûvelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztérium közlemé-
nyében diszkriminatívnak tartja a tá-
mogatások történelmi alapon terve-
zett elosztását, mert a 2004-ben és
2007-ben csatlakozott tagállamok
gazdáinak nem garantálja a szüksé-
ges forrásokat a szerkezetátalakításra
és a versenyképesség feltételeinek ja-
vítására. Ez utóbbit rontja a répacu-
kor-felhasználásának tilalma, amely
tovább növelné a hazai gazdák ter-
melési költségeit. A szakminisztérium
ugyanakkor üdvözli az eredetvéde-
lemre vonatkozó szabályok egysze-
rûsítését, a harmadik országokra kon-
centráló marketingtevékenység tá-
mogatását. Pozitívumként értékeli azt
is, hogy a szõlõültetvények támoga-
tás melletti kivágására korábban ja-
vasolt 400 ezer hektár a tervezetben
már 200 ezer hektárra csökkent. Az
Európai Bizottság a javaslatot meg-
fontolásra megküldi az Európai
Parlamentnek és a Miniszterek
Tanácsának. Ez utóbbi testületben a
tervek szerint 2007 végéig lezárulnak
a tárgyalások, ahol még adott a le-
hetõség a magyar érdekek képvisele-
tére. Miután a parlament vélemé-
nyezte, a tanács pedig elfogadta a ja-
vaslatot, 2008. augusztus 1-jén in-
dulhat a borpiac reformja az Európai
Unióban.               Sárkány László

Valljuk be, harmincnégy esztendõ
hosszú idõ. Manapság keveseknek
adatik meg, hogy fél emberöltõt tölt-
hessen el egyetlen munkahelyen. Az
idén 63 évesen nyugállományba vo-
nult Héring István több mint három
évtizedig dolgozott a Szerencsi
Szakképzõ Iskolában. 

Jó egészségi állapotának köszönhe-
tõen több idõt is tölthetett volna diák-
jai körében, de 2007-ben búcsút in-
tett szeretett intézményének. Igaz, csak
néhány hét telt el azóta, hogy utoljá-
ra szólalt meg neki is az iskolai csen-
gõ, de talán sokan kíváncsiak arra a
pedagógusra, aki az elmúlt idõszakban
sokat tett a szerencsi szakképzés fenn-
maradásáért, fejlõdéséért.

Héring István 1944. május 3-án
született Golopon. Az általános isko-
la után a miskolci  gépipari techni-
kumban érettségizett, majd a budapesti
mûszaki fõiskola általános gépész
karán szerzett diplomát.

– 1967-ben nõsültem Rátkára, azóta
ez a település az otthonom és mind-
végig Szerencsre jártam dolgozni – em-
lékezett vissza a ma már nyugdíjas pe-
dagógus. – Az elsõ munkahelyem az
egykori Diósgyõri Gépgyárban (Digép)
volt, majd 1973-tól a szerencsi szak-
munkásképzõ intézet lett a második ott-
honom. Az iskola 1972-ben alakult,
majd egy évvel késõbb szervezték át
az akkori tantestületet, és igazából a

szakképzés el-
indítása is erre
az esztendõre
tehetõ. Min-
den szakma
oktatására az
intézet megfe-
lelõ képesítésû
szakembert
vett fel, így ke-
rültem én is
ide, Atanaszov
Vilmos bará-
tommal és
még két mér-
nök kollégával

együtt. Kezdetben egyikünknek sem volt
pedagógiai végzettsége, de egy év pró-
baidõ után Budapesten szereztem meg
a mérnök-tanári diplomámat. Érdekes,
hogy gyerekkorom óta pedagógus sze-
rettem volna lenni, aztán ha rövid idõre
is, az élet más irányba vitte az utamat.
Mivel a Digépben dolgoztam, ott azt
mondták, hogy nekik mérnökember
kell, csak úgy tudtak támogatni. Így ke-
rültem a mûszaki pályára – idézte fel
a kezdeteket Héring István.

– A szakmunkásképzõben kezdet-
ben tantárgyanként szakosodtunk – is-
mertette a pedagógus. Sokan voltunk,
a számos szakma között voltak átfe-
dések, így több osztályban kellett
ugyanazt tanítani. Szerettem ezt a pá-
lyát elsõ perctõl, egészen az utolsóig.
Imádtam okítani a serdülõkorú fiúkat

és mindig büszke voltam arra, amikor
egy-két kiváló szakember került ki a
kezeim közül. 

Héring István a több mint három év-
tized alatt mûszaki munkaközösség-ve-
zetõ, nyolc évig igazgatóhelyettes és
két évig igazgatója is volt az intéz-
ménynek. Ehhez az idõszakhoz fûzõ-
dik az informatikai képzés bevezeté-
se, ekkor érkeztek az elsõ komoly szá-
mítógépek és alakították ki az okta-
táshoz szükséges szaktantermet. 

– Mindvégig ambícióval telve vé-
geztem a dolgomat, és mivel semmi
jelét nem adtam annak, hogy idén
nyugdíjba vonulok, a tanév végén a
gyerekek megdöbbenve hallgatták a be-
jelentésemet: szeptemberben már nem
találkozunk. 

Szerettem a fiatalságot, a jó szak-
embereket, akik még ma is visszajár-
nak hozzám. Azt hiszem, erre vagyok
igazán büszke. Nem érdekelnek a ki-
tüntetések, nekem az jelenti az igazi
elismerést, ha ma már õszülõ hajú em-
berek keresnek fel és megkérdezik:
hogy tetszik lenni? És ez hála istennek,
gyakran megesik velem… Volt egy esz-
tergályos tanulóm, aki ma sikeres vál-
lalkozó. Nemrég elhívott az új üze-
mének avatására, ahol sok-sok vendég
elõtt rám mutatva kijelentette: ennek
az embernek köszönhetem, hogy ez
lettem és itt vagyok, idáig fejlõdtem,
amire nagyon büszke vagyok!

Héring Istvánnak sokat köszönhet a
szerencsi szakképzés. Sokak szerint je-
lentõs része van abban, hogy ez az ok-
tatási forma ma is megtalálható Hegyalja
kapujában. Mûszaki munkaközösség-
vezetõként kiemelt fontossággal kezelte
a diákok gyakorlati oktatásának kérdését.
– Nekem vesszõparipám volt, hogy jó
tanmûhelyek legyenek, mert ez az
alapja mindennek. Nem elég megta-
nulni az elméletet, az ismereteket gya-
korlatban is el kell sajátítani. 

Nos, a dolgos évtizedeknek ezzel
vége és jöhetnek a gondtalan nyugdí-
jas évek. Az elmúlt idõszakban ismert
személyisége volt Héring István  a város
és környéke közéletének, mivel peda-
gógusi munkája mellett négy cikluson
keresztül tagja, majd elnöke volt a Helyi
Választási Bizottságnak.  A 63 eszten-
dõs tanár rátkai családi házában éli bol-
dog életét feleségével, aki a takaros köz-
ség polgármestereként aktívan foglal-
kozik a település ügyes-bajos dolgai-
val. A nyugdíjas pedagógus pedig örül
két felnõtt gyermekének és az unoká-
inak.                             Muhi Zoltán

Az elmúlt
évben indí-
totta útjára
Afrika Napok
elnevezésû
programso-
rozatát a sze-
rencsi Balogh
Sándor.

A Kongói
Demokrati-
kus Köztár-
saság tiszte-
letbeli kijelölt
konzulja idén
is megrende-
zi az ese-
ményt, amelynek elõkészületeként
augusztus 1-jén városunkba érkezett
a nigériai nagykövet. Adeola Adebisi
Obileye és férje elsõként a polgár-
mesteri hivatalba látogatott el, ahol
Rónavölgyi Endréné fogadta a ven-
dégeket. A város polgármestere kö-
szöntõjében arra hívta fel a figyel-
met, hogy szerencsés dolog, ha
helyi vállalkozók külföldi, más föld-
részek népeivel ápolnak kapcsola-
tokat. A rövid üdvözlés, valamint a
Szerencsrõl készült film megtekin-
tése után a delegáció és a vendég-
látók a helyi református templom-
ba látogattak el, ahol Börzsönyi
Józsefné lelkipásztor szólt a település

és a 800 éves épület történelmi je-
lentõségérõl.

PISTA BÁCSI! HOGY TETSZIK LENNI?

Héring István: Egy-
kori tanítványaim
megbecsülése je-
lenti számomra az
igazi elismerést. 

SZERENCSEN JÁRT
NIGÉRIA NAGYKÖVETE

Adeola Adebisi Obileye a férjével érkezett Hegyalja ka-
pujába.

HÚSZÉVES AZ APEH

JÁRMÛMATUZSÁLEMEK
VERSENYEZTEK 

A szlalom elõtt
összegyûlt a mezõny.

TEMPLOMÜNNEP

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



Az idén Legyesbénye volt a házi-
gazdája Bekecs, Mezõzombor,
Szerencs és a vendéglátó önkor-
mányzat hagyományos együttes ülé-
sének.

A mûvelõdési házban megtartott
eseményen Dócs Róbert parancsnok
számolt be a szerencsi hivatásos
önkormányzati tûzoltóság munkájá-
ról. Az õrnagy kiemelte, hogy a testü-
let tagjai az elmúlt idõszakban kiemel-
kedõen szerepeltek a különbözõ ver-
senyeken, ami az állomány magas szin-
tû felkészültségére utal. Ugyanakkor nap-
jainkra már szükségessé vált a magas-
ból mentõ létrás jármû cseréje és egy
vízszállító jármû beszerzése. A techni-
kai fejlesztésre pályázati támogatás ve-
hetõ igénybe, amelyhez ha valameny-
nyi érintett település hozzájárul, a költ-
ségek nyolcvan százalékára központi-
lag biztosítják a fedezetet. 

Sárándi István, a helyi polgári védel-
mi iroda vezetõje arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a szélsõségessé váló idõ-
járás egyre több kárt okoz, ami miatt szi-
gorodtak a vis major-támogatások igény-
lésének feltételei. Kohánka István me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóhe-

lyettes szerint a helyi tûzoltóság és a pol-
gári védelmi iroda is jól látja el a fel-
adatát, ami a térségben lakó emberek-
nek az érdekét szolgálja. A parancs-
nokságon rendelkezésre áll az oltáshoz
és mûszaki mentéshez szükséges tech-
nika, a magasból mentõ jármû cseréje
indokolt. Kohánka István ismertette,
hogy július 30-án országosan 732 új tiszt-
helyettessel bõvült a testület, ilyen nagy-
fokú létszámfejlesztésre nem volt példa
a tûzoltóságnál. Szerencsre is érkeznek
fiatal szakemberek. Az állomány meg-
felelõ elhelyezése és a nagy értékû jár-
mûvek védelme érdekében indokolt a
laktanya bõvítése, amire a szomszédos
volt cukorraktár alkalmasnak mutatko-
zik. Egeli Zsolt a szerencsi önkor-
mányzat ügyrendi és oktatási bizottsá-
gának a véleményét tolmácsolva arra
hívta fel a figyelmet, hogy a rossz álla-
gú épület felújításához elõ kell majd te-
remteni a fedezetet. A bizottság meg-
jegyezte, hogy a négy település a ka-
tasztrófák szempontjából a béke szige-
tének számít. 

A tájékoztató elfogadása után
Rónavölgyi Endréné számolt be a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról. Az elnök fontosnak tartot-

ta, hogy az érintett települések a part-
nerségben együttmûködve látnak el ok-
tatási, szociális és belsõ ellenõrzési fel-
adatokat, közösen nyernek el pályáza-
ti támogatásokat. A jövõbe mutató ered-
mény, hogy kidolgozták a kistérségi fej-
lesztési programot és akciótervet. Idén
sikerült 60 millió forintot meghaladó
többletforráshoz jutniuk több mint 160
ember átmeneti foglalkoztatásához a
közmunkaprogramban és 10 millió fo-
rint állami pénzt fordíthatnak a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás bõvíté-
sére. Rónavölgyi Endréné az elkövetkezõ
idõszak kihívásai között említette a te-
lepülések közötti elérhetõség javítását,
a 37-es számú fõút négynyomsávosítá-
sának folytatását és a szelektív hulla-
dékgyûjtés kiterjesztését. Az elnök fon-
tosnak tartotta a kistérség gazdasági szer-
kezetének a megerõsítését, a foglal-
koztatás javítását.

Hlivják László, a házigazda polgár-
mester arra hívta fel a figyelmet, hogy
18 település alkotja a kistérséget, ame-
lyek három eltérõ tájegységet, a
Harangod völgyét, a Taktaközt és
Hegyalját fognak össze. Gondot jelent,
hogy a környéken 45 éve nem épült új
út, miközben a forgalom a többszörö-
sére bõvült. A szemétdíj befizetésében
romlott a lakossági morál, amiben
elõbbre kell lépniük. A gyermeklétszám
változásaiból adódó problémáikat az
önkormányzatoknak együttmûködve,
egymást segítve kell megoldaniuk. A pol-
gármester szerint a négy település kép-
viselõ-testületeinek együttes ülése is pél-
daértékû. Falussy Józsefné bekecsi ön-
kormányzati képviselõ a közösen ellá-
tott tanügyi-igazgatási feladatoknál a lo-
gopédiai ellátásnál jelentkezõ hiá-
nyosságokat és a körzeti pedagógus
munkaközösségek megszûnését kifo-
gásolta. Rónavölgyi Endréné ismertet-
te, hogy a korábban a logopédia-ellá-
tás pénzügyi hátterét a központi forrás

mellett megyei közalapítványi pályá-
zatból fedezték. Ez a lehetõség most
megszûnt. 7-8 millió forint hiányzik, a
rendelkezésre álló pénz fél évig volt elég.
Most újra meg kell vizsgálniuk, hogy
az új tanévben milyen források lesznek
erre a feladatra.  

Következõ napirendi pontként a tér-
ség munkaerõpiaci helyzetérõl készített
beszámolót vitatták meg a képviselõk.
Egeli Zsolt a szerencsi önkormányzat
ügyrendi és oktatási bizottságának ne-
vében szólva arra hívta fel a figyelmet,
hogy a térségben regisztrált álláskere-
sõk mintegy fele nyolc általános isko-
lai osztály, vagy az alatti végzettséggel
rendelkezik, akiknek az elhelyezkedé-
sére nagyon kicsi az esély. Hlívják
László ismertette, hogy Legyesbényén
minden közösségi építkezés és parko-
sítás kizárólag közmunkások közremû-
ködésével történik. 

A tanácskozás végén a polgármeste-
rek szóltak a saját településeiken elért
eredményekrõl, az önkormányzatok
nehézségeirõl és a jövõre vonatkozó ter-
vekrõl egyaránt. 

A bekecsi önkormányzatot vezetõ
Béki József ismertette, hogy az elmúlt
években jelentõsen nõtt a község lé-
lekszáma. Ez a jó tendencia többek kö-
zött a kedvezõ áron értékesített nagy-
számú építési teleknek, a helyi képvi-
selõ-testületek eredményes munkájá-
nak és Szerencs közelségének kö-
szönhetõ. Bekecsen sok vállalkozás mû-
ködik, jelentõs számú helyi lakost fog-
lalkoztatva. A polgármester ismertette,
hogy az idén a költségvetés forráshiá-
nya miatt jelentõs beruházás nem sze-
repel a terveik között, de ilyenre nincs
is szükség. Az elmúlt idõszakban meg-
újultak a helyi intézmények, amelynél
kisebb karbantartásokat kell elvégez-
ni. Hosszabb távú feladatként jelent-
kezik a felszíni csapadékvíz-elvezetés
rekonstrukciója, az utak, járdák és a ke-

rékpárút burkolatjavítása, parkosítás
és újabb építési telkek kialakítása. 

Biró Ferenc mezõzombori polgár-
mester sikeres közétkeztetési pályázat-
ról számolt be, amelynek eredménye-
ként 42 millió forint támogatással 300
adagos konyhát építenek. A településen
nyolc aszfaltozatlan utca található, eze-
ket szeretnék folyamatosan szilárd bur-
kolattal ellátni. A polgármester kiemel-
te, hogy az önkormányzat évek óta mû-
ködési forráshiánnyal küzd, ennek el-
lenére nem mondanak le a település fej-
lesztésérõl. Sok még a tennivaló
Mezõzomboron: útépítések, a belterü-
leti vízelvezetés megoldása, közintéz-
mények részbeni felújítása, fûtéskor-
szerûsítése, nyílászáró-cseréje, az orvosi
rendelõ rendbetétele és a helyben tör-
ténõ nõgyógyászati alapellátás biztosí-
tása jelent feladatot. Az idén két utca
rekonstrukciójára 29 millió forint tá-
mogatást nyertek. Takarékossági okok-
ból nyolc önkormányzati alkalmazot-
tól kell megválniuk. 

Rónavölgyi Endréné szerencsi pol-
gármester ismertette: a város az elmúlt
négy év alatt közel kétmilliárd forintot
nyert pályázatokból fejlesztésekre. Ennek
a pénznek a felhasználásával több mint
2,5 milliárd forinttal növelték a közös-
ségi vagyont. Ezt a munkát szeretnék a
jövõben folytatni. Az intézmények to-
vábbi biztonságos mûködtetése érde-
kében jelentõs szervezeti átalakítást
hajtottak végre. A változtatásoktól 80-
120 millió forint közötti megtakarítást
remélnek az idei 180 millió forintos for-
ráshiány csökkentésére. További intéz-
kedéseket is hoznak majd, azonban az
eddig ellátott szakmai feladatokról nem
mondanak le. A polgármester ismertet-
te, hogy egymilliárd forint értékû köt-
vény kibocsátásáról határozott a sze-
rencsi önkormányzat. Ezzel az összeg-
gel kiváltják a város meglévõ hitelállo-
mányát, mûködésre és pályázatok ön-
részéhez biztosítják a forrást. A tervek
szerint 3 milliárd forint értékû fejlesz-
téshez tudják majd biztosítani a saját erõt,
ami Szerencs további fejlõdését is jelenti.
A munkahelyteremtés érdekében to-
vábbfejlesztik az ipari parkot újabb te-
rületek bevonásával. 

Hlivják László legyesbényei polgár-
mester arról számolt be, hogy a közsé-
gi önkormányzat szintén forráshiánnyal
küzd, ennek ellenére dinamikusan épül
a település. Idén több mint negyvenmillió
forintos ráfordítással, pályázati támoga-
tással építik meg a községi borházat és
útépítésre is nyertek forrást. Gondot je-
lent viszont, hogy Legyesbényén a
szennyvízhálózat kiépítettsége 30 szá-
zalékos, amin mindenképpen szeretné-
nek változtatni. Szilágyi-Sándor András
fontosnak tartotta, hogy az önkormány-
zatok a történelmi egyházakat vonják be
a különbözõ programokba. A képvise-
lõ szerint Legyesbénye jó példa arra, hogy
egy településen miként lehet jó hangu-
latot kialakítani.                          Á. A.

Több mint tizennyolcmil-
liárd forint értékû beruházás
valósulhat meg az Észak-ma-
gyarországi régióban a kor-
mány július 25-ei döntését
követõen.

A térség öt kiemelt pro-
jektjeire további pályáztatás
nélkül nyolcmilliárd forint
forrást biztosítanak, míg hatvan al-
sóbbrendû út fejlesztésére közel tíz-
milliárd forint jut – hangzott el július
27-én a miskolci Régióházban meg-
tartott sajtótájékoztatón. 

Az elkövetkezõ idõszakban hét-
százmillió forint hazai társfinanszíro-
zási európai uniós hozzájárulással
épülhet ki a miskolci Mechatronikai
Ipari Park – tájékoztatta a sajtó képvi-
selõit Szabó György (fotónkon). A re-
gionális fejlesztési tanács elnöke is-
mertette, hogy a támogatott, de to-
vábbfejlesztésre szoruló beruházások
között szerepel az edelényi Kastély-
sziget Kulturális Központ, a történelmi
Avas és Miskolc belvárosának rehabi-
litációja, a salgótarjáni városközpont
rehabilitációjának második üteme, va-
lamint a tokaji „Fesztiválkatlan” ki-
alakítása a Patkó bányában. Ez utób-
bi, még átdolgozandó projektre közel
kétmilliárd forint áll rendelkezésre. 

Szabó György kiemelte, hogy a kor-
mány elfogadta az Észak-magyarországi
Operatív Program kétéves akciótervét,
amely a 2007–2008-as idõszakban ösz-
szesen 81 milliárd forint felhasználá-
sára ad lehetõséget. Ebbõl finanszí-
rozzák a kiemelt projekteket, valamint

a négy- és ötszámjegyû utak
felújítását. A szerencsi és a
tokaji kistérségben a Prügyöt
és Tarcalt összekötõ út rend-
betételére félmilliárd forin-
tot, az erdõbényei bekötõ-
útra 162 millió forintot köl-
tenek. Az elnök ismertette,
hogy a tervek szerint a tár-
sadalmi egyeztetést követõ-

en szeptembertõl folyamatosan jelen-
nek majd meg a regionális pályázatok,
amelyek keretében többek között ok-
tatási és nevelési intézmények, ipari par-
kok, kereskedelmi szálláshelyek, já-
róbeteg-szakellátási központok fej-
lesztésére és környezetvédelmi beru-
házásokra lehet majd támogatást igé-
nyelni.

A 2007 és 2013 között megvalósu-
ló Leader-programról tájékozódott jú-
lius 6-ai ülésén a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa. 

Dóka János Leader-tanácsadó is-
mertette, hogy az Európai Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
az elkövetkezõ hat évben összesen több
mint hetvenegymilliárd forint áll ren-
delkezésre a tízezer lélekszám alatti te-
lepülések fejlesztésére. Ebbõl a forrás-
ból a dél-zempléni térség is részesül-
het, amennyiben az elkövetkezõ idõ-
szakban a helyi önkormányzatok, civil
szervezetek és vállalkozások együtt-

mûködésével sikerül a pályázat be-
nyújtásához szükséges akciócsoportot
létrehozni. 

A tanácsülésen döntés született arról,
hogy az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácstól elnyert 35 millió
forint támogatás felhasználásával ösz-
szesen 147, házi segítségnyújtást le-
hetõvé tévõ segélyhívó készüléket és
18 életmentõ berendezést vásárolnak,
amelyeket a kistérséghez tartozó tele-
püléseken helyeznek el.

Jutalomban részesítette a város pol-
gármestere Szabó Imre tûzoltó fõ-
törzsõrmestert, aki a közelmúltban egy
tokaji bánya sziklafalán rekedt férfi
megmentésében szerzett elévülhetet-
len érdemeket. Rónavölgyi Endréné jú-
lius 25-én személyesen fejezte ki elis-
merését a saját életét kockáztató sze-
rencsi tûzoltónak. 

Mint elhangzott, július 12-én délután
a vonatból lett figyelmes egy utazó fi-
atalember a Tisza-parti város közelé-
ben lévõ, elhagyatott kõbányában lévõ
sziklafalra. Elhatározta, hogy felmászik

a közel 150 méter magas meredélyen,
azonban a tetõtõl mintegy 40 méterre
elakadt. Se le, se fel nem jutott tovább,
szerencséjére azonban nála volt a mo-
biltelefonja, amin segítséget kért és rö-
videsen helyszínre érkeztek a szeren-
csi tûzoltók. Hatalmas zivatar közele-
dett és félõ volt, hogy kimossa a talajt
a fiatalember alól. A mentõegység kö-
téllel engedte le a szorult helyzetben
lévõ férfihez Szabó Imrét, aki mentõ-
hámba bújtatta az önjelölt alpinistát,
majd a társai mindkettõjüket felhúzták
a mélységbõl. A felelõtlen sziklamászó
sértetlenül úszta meg a kalandot.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
ebben az évben is megszervezte
a Tourist Police szolgálatot. A
nyári idegenforgalmi szezonban
a járõrök idegen nyelveket jól be-
szélõ középiskolás diákokkal kö-
zösen járják a belvárost.

A Tourist Police-szal a helyi ka-
pitányság a városba érkezõ kül-
földieket kívánja segíteni, akiket
az angol és német nyelvet beszé-
lõ helyi gimnazisták kalauzolnak,
válaszolnak kérdéseikre. Egy kül-
földit ért baleset elõzetes helyszí-
nelésénél, vagy más rendõri in-
tézkedésnél is hasznos segítséget
nyújthatnak a fiatalok. A Tourist
Police szolgálat a nyári hóna-
pokban munkanapokon és hétvé-
geken egyaránt feltûnik a belvá-
rosban.

EGYÜTTESEN ÜLÉSEZÕ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

SZIKLAFALRÓL MENTETT

Az életmentésért járó jutalmat Rónavölgyi Endréné polgármester adta
át Szabó Imrének.

A VIDÉKFEJLESZTÉS FORRÁSAI 

MILLIÁRDOK
RÉGIÓFEJLESZTÉSRE 

TURISTÁKNAK SEGÍTENEK 

A Tourist Police szolgálat az ide-
genforgalmi szempontból frekventált
belvárosban járõrözik.
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Mezõzombor körzeti megbízottja
hóna alá csapta a frissen megkapott
ügyiratot, amely a településén elkö-
vetett motorlopásról szólt és elindult
a községben.

Vinnai Zsolt jó rendõr módjára meg-
mozgatott minden régi és új ismerõst,
gyûjtötte az információt, figyelte a gya-
nús jeleket és a negyedik nap végén
az ominózus kétkerekû elõkerült a
szomszédos településen. A törzszász-

lós annak rendje és módja szerint ki-
hallgatta a gyanúsítottat és örömmel

könyvelte volna el a gyors és sikeres
felderítést, de a kora reggeli órákban
az interneten olvasott hír nem hagyta
nyugodni. Történt ugyanis, hogy
Mezõzomboron az egyik családi ház
udvaráról eltûnt öt kerti törpe. Nem egy
eget rengetõ bûncselekmény, de mégis
csak az õ településén történt az eset,
így az elõzõ ügyben végzett kihallga-
tás közben nekiszegezte a kérdést a gya-
núsítottnak: – És hol vannak a törpék?

A válasz még a kihallgató rendõrt is
meglepte, hiszen az ilyenkor már sok-
szor tapasztalt eszeveszett tiltakozás he-
lyett megbánó beismerésbe kezdett a
gyanúsított. A helybéli férfi házának mel-
léképületébõl mind az öt törpe sértet-
lenül került elõ. Ez az eset is példáz-
za, hogy a legkisebb bûncselekményt
is érdemes bejelenteni a rendõrségnek,
hiszen mindig van esély arra, hogy az
értékek visszakerüljenek a tulajdono-
saikhoz, a bûnözõk kezén pedig kat-
tanjon a bilincs.

A rendõrök a közelmúltban két au-
tóssal szemben is eljárást kezdemé-
nyeztek Szerencsen, akik a gumikat csi-
korgatva hajtottak a belvárosban. 

Egy abaújszántó fiatalember – hogy
autója erejét megmutassa a barátnõjé-
nek – a cukorgyár elõtti körforgalomban
tett néhány eszeveszett kört, majd a bel-
város felé vette az irányt. A produkció-
nak szemtanúja volt egy helyi rendõr-
járõr páros, akik egy megkülönböztetõ
jelzés nélküli Ford Fiestában éppen a ha-
sonló esetek lefülelésére a közelben vá-
rakoztak. Néhány száz méter megtéte-
le után igazoltatták a már nyugodt tem-
póban közlekedõ gépjármû vezetõjét. A
meglepett sofõr arcára fagyott a mosoly,
amikor a tûzpiros autóból egyenruhá-
sok szálltak ki és megállásra intették. Az
intézkedésnek szabálysértési feljelentés
lett a vége, hiszen az utastérben ülõk nem
csatolták be a biztonsági öveket, a már
forgalomból kivont kocsi nem rendel-
kezett kötelezõ felelõsségbiztosítással és
a hátulsó gumik  teljesen le voltak kop-
va. Ugyanezen az estén az egyik élel-
miszer-áruházlánc parkolójában kaptak
rajta a rendõrök egy testvérpárt, akik szin-
tén az autójukat akarták megforgatni.
Egyikük éppen videóra akarta venni a
gumifüstölést, amikor az elsõ kövér gáz-
nál megjelentek a parkolóban a járõrök.

A gyöngyösi lakóhelyû szabálytalanko-
dónak tízezer forintos helyszíni bírságot
szabtak ki, mert nem volt becsatolva a
biztonsági öve és hiányos volt a kötele-
zõ tartozékok sora is.

Átfogó ellenõrzést
tartottak a pénzügy-
õrök és a határõrök jú-
lius 6-án a Bodrogköz-
ben.

A járõrök Felsõ-
berecki térségében egy
Skoda Octavia típusú
személygépkocsit iga-
zoltattak, amikor kide-
rült: a magyar állam-
polgár által vezetett au-
tóban több mint tízezer
doboz ukrán szárma-
zású, magyar zárjegy
nélküli cigarettát rejtet-
tek el. A dohánytermék
értéke közel 4 millió forint. Az áru mel-
lett a mintegy 1,6 millió forint értékû
kocsit is lefoglalta a hatóság, a sofõr

ellen jövedéki orgazdaság bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás. A Miskolci Fõvámhivatal a
büntetõeljárás mellett jövedéki tör-
vénysértés miatt közigazgatási ható-
sági eljárást is indított az ügyben,
amely során közel 14 millió forint jö-
vedéki bírság kiszabása várható.

KÁBEL
A ZSÁKOKBAN 

Kisbaltával felszerelve indult sétá-
ra június utolsó hetében a három tak-
taszadai férfi. Útjuk a Prügy és
Taktabáj közötti mezõgazdasági te-
rületek felé vezetett, ahol a haszná-
laton kívüli elektromos légkábel le-
bontásába kezdtek. Rövid idõ alatt
mintegy 80 méter alumínium veze-
téket vágtak le az oszlopokról, majd
gondosan méretre szabva zsákokba
rakták, s hazaindultak a zsákmány-
nyal. A Tokaji, valamint a Takta-
harkányi Rendõrõrs egy-egy járõre a
körzethatáron szinte egyszerre vet-
ték észre a kerékpáron zsákokat toló
fiatalembereket, akik az igazoltatás
után csakhamar a rendõrõrsön ta-
lálták magukat, ahol beismerték tet-
tüket. 

REZET
ÉS ALUMÍNIUMOT LOPTAK 
Szerencs belterületén a 37-es

számú fõúton igazoltatta a rendõr azt
az utánfutóval közlekedõ személy-
gépkocsit, amely Sárospatak felõl tar-
tott Miskolc irányába a közelmúltban.
A jármû csomagtartójában és az
utánfutóban réz- és alumínium ká-
belkötegek voltak egymásra pakol-
va, aminek eredetérõl zavartan nyi-
latkoztak a gépkocsiban tartózkodók,
így a magyarázkodást Szerencsi
Rendõrkapitányságon folytathatták.
Itt kiderült, hogy a lopás ügyében a
Sárospataki Rendõrkapitányság már
büntetõeljárást folytat.

TAKTAHARKÁNYI
KERÉKTOLVAJOK

Az éjszaka leple alatt egy tiszaúj-
városi utcán parkoló Opel Corsa
három könnyûfém kerekét szerelték
le az ismeretlenek. A tulajdonos jú-
lius 24-én a kora reggeli órákban vette
észre a lopást. A tettesek a gépko-
csit téglákkal támasztották alá és már
a negyedik kerék eltávolítását is
megkezdték, de – mint utóbb kide-
rült –, egy lakó a társasház ablaká-
ból rájuk szólt, így megelégedve az
addigi zsákmánnyal, elfutottak.

Az autó tulajdonosa feljelentést tett
a rendõrségen, majd az adatgyûjtés
során négy taktaharkányi fiatalem-
berhez jutottak el a rendõrök. A gya-
núsítottak elismerték a bûncselek-
mény elkövetését és elmondták,
hogy közülük ketten a környéket fi-
gyelték, amíg társaik a kerekek le-
szerelésével foglalkoztak. 

Az ellopott kerekek eddig nem ke-
rültek elõ, mivel a tettesek úgy nyi-
latkoztak, hogy azokat Tiszaújváros
és Sajószöged között az országút mel-
lett eldobálták. 

A rendõrség kérése: amennyiben
valakinek információja van az eltu-
lajdonított keréktárcsákról, vagy meg-
találta azokat, jelentkezzen a
Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztályán, vagy tegyen be-
jelentést a 107-es segélyhívó számon.

KÖRÖZÖTT BÛNÖZÕK
RENDÕRKÉZEN 

Meglepetésszerû ellenõrzést tar-
tottak a Taktaharkányi Rendõrõrs és
határõrség járõrei július 4-én a haj-
nali órákban öt taktaközi települé-
sen. Az akció során öt körözött bû-
nözõt fogtak el, akik kiszabott jog-
erõs szabadságvesztésük letöltésére
nem vonultak be önként a büntetés-

végrehajtási intézetbe. Ketten
Prügyön, ketten Taktakenézen, míg
egy férfi Taktaszadán került rendõr-
kézre. Közülük többen rokonoknál
meghúzódva próbáltak elrejtõzni a
hatóság elõl, azonban az elõzetesen
beszerzett információknak köszön-
hetõen valamennyien rács mögé ke-
rültek. A megyei top 10-es listán is
szereplõ többszörösen körözött tak-
takenézi férfit egy szekrénybe he-
lyezett paplan, párna mögé bújva ta-
lálták meg. Az akciót követõen az el-
fogott személyeket a büntetés-vég-
rehajtási intézetbe szállították.

HÍDRÓL UGROTT
A TISZÁBA  

A hídról vetette magát a folyóba
egy idõs férfi július 11-én késõ dél-
után Tokajban. A 67 éves helybéli
lakos nem süllyedt el, a közelben
tartózkodó mentõegységnek és a se-
gítségükre sietõ vízimentõknek né-
hány perc alatt sikerült kiemelniük
a vízbõl. Megpróbálták újjáéleszteni,
de nem jártak sikerrel. Szemtanúk
szerint a férfi szándékosan ugrotta
át a híd korlátját. A rendõrségi vizs-
gálat során idegenkezûségre, bûn-
cselekményre utaló adat nem me-
rült fel.

LEBUKTAK
A TAKARÉKJEGY-TOLVAJOK 
Szokatlan, de megható módon,

dísztávirat formájában köszönte meg
egy tiszaújvárosi nagymama a
Szerencsi Rendõrkapitányság gyors
és hatékony intézkedését. Történt
ugyanis, hogy július 9-én a helyi pos-
tahivatalban két személy 400 ezer fo-
rint értékû takarékjegyet próbált meg
beváltani, amelyet korábban az asz-
szony lakásából loptak el. A szerencsi
rendõrök a postások jelzését köve-
tõen rövid idõn belül a helyszínre ér-
keztek és tetten érték a párost. Ellenük
büntetõeljárást indítottak, a takarék-
jegyet pedig átadták a hálás tulaj-
donosának.
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Három új gépjármû érkezett júli-
us 20-án a Szerencsi Rendõrkapi-
tányságra. Mint arról Lõcsei János al-
ezredes tájékoztatta lapunkat, ezzel
befejezõdött a autópark két évvel ez-
elõtt megkezdõdött teljes cseréje. A
kapitányságon és az õrsökön jelen-
leg 18 rendõrkocsi rója az utakat. Az
elsõ új autó 2005 novemberében ér-
kezett a kapitányságra, majd a köz-
ponti beszerzésbõl folyamatosan
cserélték a régi, több százezer kilo-
métert futott kocsikat. A most érke-
zett klímaberendezéssel is felszerelt
Skoda Octáviák a Szerencsi Rend-
õrkapitányság közrendvédelmi osz-
tályát szolgálják.

FIGYELMETLENÜL
KANYARODOTT 

Anyagi káros baleset történt július 12-
én Szerencsen, a 37-es számú fõút ki-
vezetõ szakaszán Sátoraljaújhely irá-
nyában. Az elsõdleges vizsgálati ada-
tok szerint a városközpont felõl hala-
dó utánfutós Wartburg vezetõje úgy
próbált meg balra nagy ívben befor-
dulni, hogy nem gyõzõdött meg arról,
hogy egy másik kocsi már az elõzé-
sébe kezdett. A személyautó jobb ele-
jével ütközött a betegeket szállító fur-
gon oldalának. Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt, a helyszínelés idõ-
szakára a rendõrök a fél útpályát le-
zárták a forgalom elõl.

BALESET A ZEBRÁN
Nyolc napon belül gyógyuló zúzó-

dásokat szenvedett az a fiatal nõ, aki-
nek a Népház elõtti kijelölt gyalogát-
kelõhelyen, a lábán hajtott át egy sze-
mélygépkocsi. A július 5-én délelõtt tör-
tént baleset sérültjét a helyi mentõk lát-

ták el, a helyszínelést a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályának járõrei végezték. A
vizsgálat eredménye szerint a gépjár-
mûvet vezetõ hölgy nem adott el-
sõbbséget a zebrán úttestre lépõ gya-
logosnak. Miután a sofõr elhajtott a
helyszínrõl, a balesetokozás mellett a
segítségnyújtás elmulasztása miatt is
számíthat felelõsségre vonásra.

HALÁLOS GÁZOLÁS

Mentõhelikopter szállította el azt a
kerékpárost, aki június 30-án, szom-
baton délelõtt szenvedett súlyos köz-
úti balesetet Szerencsen. Az ötven év
körüli helybéli férfi a Nagyvárad köz-
bõl kanyarodott a Lipták utcába ke-
rékpárjával, amikor a balról érkezõ
Suzuki elütötte. Az elsõdleges vizsgá-
lati adatok szerint a személygépkocsi
vezetõje figyelmetlenül hajtott az
egyenrangú útkeresztezõdéshez, és
nem adott elsõbbséget a jobbról érkezõ
biciklisnek. 

A súlyos koponyasérült férfit a sze-
rencsi mentõk a Tatay sporttelepen
adták át a mentõhelikopter személy-
zetének, akik életveszélyes állapotban
szállították a miskolci megyei kórház
baleseti sebészetére. A szerencsi ke-
rékpáros kórházba szállítását követõ-
en belehalt sérüléseibe.

FRONTÁLISAN ÜTKÖZTEK
A védett útvonalon haladó autó elé

hajtott a figyelmetlen sofõr július 30-
án délben Bekecsen. A Monok felé ve-
zetõ út keresztezõdésében a Makra felõl
érkezõ Volkswagen vezetõje az Állj!
Elsõbbségadás kötelezõ! jelzõtáblát
figyelmen kívül hagyva akart balra nagy
ívben kanyarodni. Az autó az úttest kö-
zepén frontálisan összeütközött a
Bekecs irányából szabályosan érkezõ
Forddal. A balesetben a Volkswagen
sofõrje és két utasa könnyebben sérült
meg, akiket a mentõk a Szerencsi
Rendelõintézetbe szállítottak. Az üt-
közésben mind a két személygépko-
csiban jelentõs anyagi kár keletkezett.

„HAZAMENTEK” A TÖRPÉK

A kerti díszek visszakerültek tu-
lajdonosukhoz.

RAJTAVESZTETTEK
A GUMICSIKORGATÁSON 

A három új Skodával lezárult a
rendõrautók cseréje. 

MEGÚJULT
GÉPJÁRMÛPARK

TIZENNÉGYMILLIÓS
BÍRSÁG AZ ORGAZDÁNAK

Több mint tízezer doboz csempészett cigaret-
tát rejtettek el a kocsiban.

KÖZLEKEDÉSI BALESETEK



Biciklisek gyülekeztek július 8-án
délelõtt az egyes körzetben lévõ ját-
szótérnél. A Mi Körzetünkért
Alapítvány által meghirdetett csalá-
di kerékpártúrára több mint harminc
gyermek, anyuka és apuka jelentke-
zett. Az útra készülõdés közben az
üstben már rotyogott az ebédnek
való. Az indulás elõtti pillanatokban
a program résztvevõit Kopcsó
Attiláné, a civil szervezet kuratóriu-

mának elnöke köszöntötte. A túrá-
zókhoz Rónavölgyi Endréné polgár-
mester is csatlakozott. A programban
a monoki Kossuth-ház megtekinté-
se szerepelt, majd a visszaérkezés-
kor biciklizõket a szerencsi játszó-
téren ízletes gulyás fogadta.
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Közzétette 2007. évi környe-
zetszépítési felhívását a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. A társaság
a helyi önkormányzattal közösen
ebben az esztendõben is megju-
talmazza azokat, akik élen járnak
a város szebbé tételében. A Virágos
Szerencsért versenyben külön dí-
jazzák magánszemélyeknél a leg-
szebb házak elõtti közterületet, ud-
vart, illetve erkélyt, valamint cé-
geknél, vállalkozásoknál és in-
tézményeknél a telephelyet. A
pályázatokat kategória megjelö-
lésével írásban kell benyújtani
augusztus 15-ig a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. címére
(3900 Szerencs, Eperjes út 9.). A
legeredményesebb jelentkezõk
50 ezer forint értékben nyernek vi-
rágokat és kertészeti eszközöket.
A díjak odaítélésérõl a szakértõk-
bõl álló zsûri augusztus 31-ig
dönt. A pályázatról további tájé-
koztatás a 47/361-308, 20/9120-
9502 telefonszámokon kérhetõ.

Szerencsen éppen két esztendeje
hulladékszigetek építésével és fo-
gadókonténerek elhelyezésével vette
kezdetét a szelektív gyûjtés.

A lakosság többsége elõírás alap-
ján használja a létesítményeket,
azonban gyakran elõfordul, hogy
kommunális szemetet, a háztartá-
sokban feleslegessé vált lomokat is
pakolnak a közterületre. A jövõben
a szabálytalankodókat feljelenti a
szolgáltató.  A település különbözõ
pontjain kialakított és elkerített szi-
geteken különbözõ színû tárolókba
csak az edényzeten feltüntetett, sze-

lektíven válogatott hulladék helyez-
hetõ el. A gyûjtõkocsik csak ekkor
szállíthatják el a szigetekrõl a mû-
anyag PET-palackokat, az üveget és
a papírt. Ellenkezõ esetben csak

kommunális hulladék-
ként vihetik el a járatok
a szemetet, amire pedig
a hetenkénti szállítás
szolgál. Mára a szigetek
gyakran kisebb szemét-
dombbá válnak, amit
megelégelt a szolgáltató
és határozott lépésre
szánta el magát: lefény-
képezi és szabálysértési
eljárást kezdeményez
azok ellen, akik nem tart-
ják be a hulladékszigetek

használatának az elõírásait. A felje-
lentéseket a területileg illetékes pol-
gármesteri hivatal szabálysértési ha-
tósága bírálja el. A kiszabható pénz-
büntetés elérheti a százezer forintot.

FELJELENTIK A SZABÁLYTALANKODÓ
HULLADÉKSZÁLLÍTÓKAT

A kommunális szemétnek nincs helye a sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigeteken.

Megtörtént július 2-án a világ-
örökség kapuzat mûszaki átadása. Az
építési területrõl a napokban már le
is vonult a kivitelezõ Szerencsi
Szivárvány Kft.

Az új létesítmény funkciójáról és sa-
játos megjelenésérõl szólva a városi
fõépítész lapunk érdeklõdésére ki-
emelte: a tervezésnél a magyar népi
hagyományokat vették alapul. –
Hajdanán a bejáratok keretét sasfá-
nak, vagy bálványfának hívták, az ajtó
lapját pedig szárnynak – tette hozzá
Salamin Ferenc. – Ez is arra utal, hogy
valamiféle õrzõ lényeket hordozunk
a magyar nyelvben azokra a dolgok-
ra, amikor az egyik területbõl átlépünk
a másikba, például átmegyünk egy
ajtón. A szerencsi világörökségi ka-
puzat egy kicsit ezekre akar utalni a
két hatalmas, élõlényszerû építmé-
nyével, amelyek képletesen bálvá-

nyokként, vagy akár cerberusokként
õrzik a tokaji borvidéket.

A tornyokba fel is lehet menni, és
körül lehet nézni, mint egy kilátóból.
A létesítményhez kapcsolódó ki-

szolgáló helyiségekben pedig aján-
dékvásárlásra, kávé vagy üdítõ elfo-
gyasztására is lehetõsége lesz a tér-
ségbe érkezõ vendégeknek. 

A parkosítást követõen várhatóan
augusztus 20-án az ünnepélyes át-
adása is megtörténik a világörökség
kapuzatnak.

Életünk mérföldköveit számolgatva, mint egy díjnyertes film képei,
leperegnek elõttünk sok év küzdelmei, váltogatva a megpróbáltatások
sokaságának tapasztalataival. Múltunk terheit cipelve felmerülnek ben-
nünk a reménység megváltó sugarainak képei. A jóság és a szenvedés,
a küzdelmek sorsunkkal. Megjelennek az élet szépségei és tudatosul-
nak bennünk emberi küldetésünk feladatainak magasztos élményei. Éle-
tünk minden pillanatában várunk és remélünk. Hisszük, hogy mindennap
újra ébredve, egy kitárulkozó, boldog világot látunk magunk körül.
Találkozunk a szívünkbõl fakadó beteljesülés éltetõ forrásainak bizta-
tó jeleivel. Felfrissülnek jövõt építõ gondolataink. Hisszük és reméljük,
hogy az eljövendõnk jobb lehet. Amikor az élet jóságos üzeneteit fel-
fogjuk a mindenség távolából, megjelenik az ég horizontján a szivár-
vány.

Az égi csoda: jelkép. Felráz tespedtségünk álmokat látó képzelet vi-
lágából. Gondolatok sorát ébreszti fel bennünk. Megsokszorozza ön-
bizalmunkat. A csodák rejtekébõl elõbújva, égi pályáján mutatja meg,
hogy emberek, földi utatok titkait feltárva, ha hisztek, akartok, és szív-
vel-lélekkel küzdötök, elérhetitek mindazt a magaslatot, ahol életetek
vágyait Ti magatok, az utatokat jelzõ szivárvány követve beteljesíthet-
tek. 

Higgyetek és akarjatok! Küzdjetek meg a rejtett világ titkainak szi-
várványszínbe öltözött varázslatával! Akarjatok emberi életetekben cé-
lokat kitûzni, és odaadó szorgalmatokkal alkossátok meg az égi jelen-
ség párját, a földi életetek gazdag élményeibõl font emberi arcotok,
boldogságot tükrözõ életvidám, földi szivárványát. 

Lakárdy Albert

SZIVÁRVÁNYELKÉSZÜLT A VILÁGÖRÖKSÉG KAPUZAT

Ebben az évben is az Árpád-hegy-
re várta vendégeit Visi Ferenc ön-
kormányzati képviselõ. A június 30-
án megrendezett hagyományos ese-
ményen a fenyveserdõ fáinak ár-
nyékában megterített asztalok körül
üldögéltek a II. számú választókör-
zetbõl és a város más részeibõl ér-
kezett vendégek. 

A házigazda és segítõi jóvoltából
hamarosan felcsendült a muzsika,
megszólalt a szaxofon, a tárogató és
a tangóharmonika. Az est vendégei

kellemes zene kíséretében, finom to-
kaji poharazgatása mellett közösen
énekelték az ismert dalokat.

Muzsikaszó szórakoztatta a program résztvevõit.

JUNIÁLIS A FENYVESBEN

A VIRÁGOS
SZERENCSÉRT

A GW-Borsodvíz Kft. a lakossági vízbekötések ösztönzésére 2007. októ-
ber 20-ig akciót hirdet. A szolgáltató által nyújtott 18 358 Ft kedvezmény
ingyenes helyszíni felmérést és a vízóra térítésmentes biztosítását, valamint
a szerelési díjból 50 százalék engedményt tartalmaz. A kedvezmény ösz-
szege állandó, a megrendelõ által fizetendõ tényleges költség azonban a
bekötõ vezeték hosszától, a gerincvezeték minõségétõl és átmérõjétõl füg-
gõen eltérõ lehet. Az egyéb felmerülõ kiadások (földmunka, vízóraakna el-
készítése, út-helyreállítási költség, stb) a megrendelõ lakost terheli. Az ak-
cióról további információ és jelentkezés: GW-Borsodvíz Kft. Szerencsi
Kirendeltsége (Szerencs, Kisvásártér 16., tel.: 47/362-940).

Az elõzõ év adataihoz vi-
szonyítva idén a Szerencsi
Rendõrkapitányság illeté-
kességi területén mintegy
10 százalékkal csökkent a
közúti közlekedési balese-
tek száma – tájékoztatta a
Szerencsi Híreket Keresz-
tesi János (fotónkon). 

A rendõrkapitányság köz-
lekedésrendészeti osztályvezetõje ki-
emelte, hogy ugyan az anyagi kárral
járó balesetek száma mintegy 16 szá-
zalékkal csökkent, azonban a sérültek
aránya – csekély mértékben ugyan, de
– 6,5 százalékkal emelkedett.
Többségében könnyû sérüléssel járó
eseteknél helyszíneltek a rendõrök,
azonban sajnálatos, hogy az elsõ fél-
évben már hárman haltak meg a város
és környéke útjain. 

A legtöbb gondot továbbra is a
gyorshajtás, az elsõbbségi, kanyarodási,
elõzési szabályok megszegése jelenti.

Az okozók listáját a sze-
mélygépkocsi-vezetõk ve-
zetik, a tehergépjármû-so-
fõrök, a motorkerékpáros-
ok és kerékpárosok elõtt. A
Szerencsi Rendõrkapi-
tányság felmérésébõl ki-
derül, hogy 12–18 óra kö-
zött történik a legtöbb üt-
közés, és továbbra is kü-
lönösen veszélyeztetett idõ-

szaknak minõsülnek a hétvégék. 
Ugyan a korábbiakhoz képest javult

az ittasan volán mögé ülõk aránya, de
a baleseteknél a jármûvezetõk 9 szá-
zalékánál mutatott pozitív eredményt
az alkoholszonda.

A területi megoszlás tekintetében
a legveszélyesebb területek között a
37-es számú fõközlekedési utat, Tak-
taszada, Bekecs, Szerencs, Mezõ-
zombor, Szegi külterületeit, valamint
a Tarcalt és Tokajt összekötõ útsza-
kaszt tartják a közlekedési szakem-
berek.

KEDVEZMÉNYES IVÓVÍZBEKÖTÉS

AZ ELSÕ FÉLÉV MÉRLEGE

CSALÁDI KIRÁNDULÁS
MONOKRA



KÖSZÖNET A JÓINDULATÚ
SEGÍTSÉGÉRT 

Amikor már úgy érzem, elvesztet-
tem a hitem az emberi jóságban, min-
dig találkozom egy emberrel, aki újra
visszaadja. Így történt most is. A te-
metõ kútjára – valaki június elején egy
fémbõl készített hosszabbító kart sze-
relt, megkönnyítve sokunk számára
annak kezelését. Sajnos nem sokáig
örülhettünk ismeretlen jótevõnk ön-
zetlen segítségének, mert egy reggel-
re eltûnt a könnyebbséget adó meg-
hosszabbított kar. (Miért teszi tönkre
egyik embertársunk a másik munká-
ját, hisz’ csak köszönettel tartozunk
érte!?) Legnagyobb örömömre újra
„megezermesterkedte” az ismeret-
len, valószínûleg a közelben lakó a
temetõi kutat. 

A napokban a kegyeleti helyrõl ha-
zafelé tartva egy régi ismerõssel, fér-
jem volt munkatársával találkozva me-
séltem el neki a történteket, hozzá-
téve, hogy sokunk szemében köszö-
netet akarok mondani helyi újsá-
gunkban ismeretlen jótevõnknek.
Ekkor szerényen elárulta, róla beszé-
lek. Mihalkó József önzetlen, jóin-
dulatú segítségéért, munkájáért sokunk
nevében, kik elhunyt szeretteinket lá-
togatjuk, fogadja köszönetemet.

Vantuchné Csikós Zita Szerencs

KÉRDÉSEK
A POLGÁRMESTERHEZ

Harminc éve lakom Szerencsen.
Nem õshonos helybéli vagyok, ezért
más szemmel látom a városban tör-
tént változásokat. Amikor ideköltöz-
tünk, egy sáros, elhanyagolt telepü-
lésre érkeztünk. Aztán jött egy ember
és szép lassan kezdett megváltozni
minden. A sáros utcákat leaszfaltoz-
ták, lett ivóvíz, csatornázás, gáz, szó-
val minden, amitõl Szerencsbõl város
lett. Õt méltatlanul elfelejtették, pedig
ha valaki, õ megérdemelte volna a Pro
Urbe kitüntetést. Ne vádoljanak el-
fogultsággal, a volt polgármester úr
engem nem ismer, azt se tudja, ki va-
gyok. Munkám során sok emberrel be-
szélek, a legkülönbözõbb társadalmi
osztályból, hallom az elégedetlen
megnyilvánulásokat, megjegyzése-
ket, véleményeket. Ezekbõl szeretnék
néhányat tolmácsolni: mi az a för-
medvény, amit a 37-es fõút két ol-
dalára építettek? Mi célt szolgál?
Rengeteg pénzt beleöltek, de miért?
Állítólag ez lenne Hegyalja kapuja?
Aztán itt van a piac átépítése. Nem
tudom, ki tervezte ilyen óriásira, de
biztos, hogy még életében nem árult
ilyen piacon. Ebbe a szél befúj, az esõ
és a hó bevág a tetõ alá, rosszabb, mint
a régi volt. Mindenki azt várta, hogy
egy teljesen fedett, zárt piac lesz. Már
ha egyáltalán elkészül valamikor. Ál-
landóan azt hallani, hogy nincs pénz,
csak azt nem tudom, hogy akkor mibõl
telik évente 3-4 alkalommal tûzijá-
tékra, alabárdos, korhû ruhába öl-
töztetett szolgákkal felszolgáló dári-
dóra, új autóra, állandó mûsorszám-
okra, akik nem is tudom kiknek szól-
nak. Na és a szalmatüzelésû erõmû!
Ez a csúcs! Amikor Sátoraljaújhely tün-
tet és tiltakozik a terebesi széntüze-
lésû erõmû ellen, nekünk Tokaj-
Hegyaljára egy füstöt okádó beton-

kolosszust kell építeni! Nem jár még
elég kamion ezeken az utakon? Kinek
volt érdeke ezt megszavazni? Miért
nem lehet nekünk is szélerõmûvet épí-
teni, mint azt az okos ongaiak és zsol-
caiak csinálták? Itt úgyis állandóan fúj
a szél. Nem lenne környezetszeny-
nyezés, sem tájba nem illõ betontömb.
Lehet, hogy pár embernek munkát
adna, de ezreket betegítene meg.
Miért nem szólt ellene senki? Igaz,
hogy is merne valaki ellent monda-
ni, másnap már nem lenne munkája.
De az embereket meg lehet kérdez-
ni. Az õszinte megnyilvánulások lehet,
hogy nem tetszenének Önnek, de nem
biztos, hogy rosszindulatból monda-
nák el a véleményüket. Ja, és hová lett
a napkollektor az uszoda tetejérõl? Az
eredeti tervek szerint ott kéne lenni.
Erre a pár kérdésre várom sokakkal
együtt a válaszát. 

Bosnyák Gézáné Szerencs

Tisztelt Bosnyák Gézáné asszony!
A kérdéseit azért is köszönöm,

mert a megválaszolásuk újabb lehe-
tõséget teremt az Ön és lakótársaim
tájékoztatására. Hiszek abban, hogy
a folyamatos párbeszéd csak erõsíti
városunk fejlõdését, a pontos infor-
mációk pedig segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy korrekt vélemény ala-
kuljon ki az emberekben a települé-
sünkön történtekrõl. Természetesen
ettõl függetlenül még egy-egy dolgot
másképpen ítélhetünk meg. 

– Õszintén örülök annak, hogy
Szerencset egyre gazdagabbnak és fej-
lõdõnek látja. Bizony, ez sok ember-
nek és az önkormányzatnak áldoza-
tos és együttes munkájának eredmé-
nye. Akik kiemelkedõen sokat tettek
a város építéséért, azoknak a polgá-
rainknak a képviselõ-testület minden
esztendõben április 20-án kitünteté-
sek átadásával ismeri el ezt a tevé-
kenységet.

Így történt ez 1998-ban is, amikor
Magda Gábornak, a város akkori pol-
gármesterének a képviselõk – velem
együtt – egyhangúan ítéltük oda a leg-
magasabb helyi elismerést, a város
díszpolgára címet. Az õ neve is – má-
sokéval együtt – márványtáblába
vésve látható a Népház aulájában,
amelyet éppen az Ön által említett
igénynek is megfelelve helyeztünk el
a városközpont egyik impozáns épü-
letében. Szerencs Város Önkor-
mányzata több alkalommal, egyhan-
gúlag támogatta a 37-es számú út mel-
lett a világörökség kapuzat megépí-
tését, melyhez az Európai Uniótól 95
millió forintot kapott településünk. A
projektet Zemplén 27 településével
együtt készítették el, ha úgy tetszik,
„ajándékba” kaptuk a létesítményt. Ha
lemondtunk volna errõl, akkor ezt a
támogatást nem használhattuk volna
fel, vagyis semmi sem épülhetett
volna belõle. A tervezõk a Makovecz-
iskola követõi. Tudom, többen ked-
velik ezt a stílust, mások pedig ide-
genkednek tõle. Remélem, a Munkás
Szent József templomhoz és a hozzá
tartozó haranglábhoz hasonlóan,
ezzel a létesítménnyel is egyre töb-
ben megbarátkozunk majd. 

Minden jó szándék ellenére évti-
zedek óta alig jutott pénz a piac át-
építésére. Nem véletlen, hiszen nem
volt pályázati lehetõség, ezért most is
csak a város költségvetésébõl való-
síthatjuk meg a felújítást, ezért húzódik
át az építkezés több évre. A ma még
magasnak tûnõ csarnok mellé pavi-

lonsor létesítését is tartalmazza a
terv. Így talán érthetõbb az építész
szándéka, hogy magasabbra tervez-
te a tetõt. 

A település építésében a legfonto-
sabb az infrastruktúra: a víz, a szenny-
víz, a vezetékes földgáz, az utak, jár-
dák, majd az épületek, intézmények.
Így válik gazdagabbá, tisztábbá és él-
hetõbbé városunk. Ezzel párhuza-
mosan legalább ennyire fontosak az
emberi kapcsolatok, Szerencs kultu-
rális, szellemi életének kisugárzása.
A rendezvényeinken ma már több szá-
zan vesznek részt. Jó alkalom ez a ta-
lálkozásra, beszélgetésre, de nem le-
becsülendõk településmarketing
szempontból sem. Itt szeretnék kö-
szönetet mondani azoknak a vállal-
kozásoknak, vállalkozóknak, akik
anyagiakkal is támogatják a progra-
moknak a megvalósítását. 

Egyetértek Önnel, hogy az egyik leg-
fontosabb feladatunk: segítsük az itt
élõ emberek munkához jutását, hogy
megélhetést találjanak városunkban,
mert valószínû, hogy csupán a bo-
rászkodás nem biztosítja ehhez az
anyagi hátteret. Ezért is támogatta az
önkormányzat a legszigorúbb köve-
telményeknek – építészeti, környe-
zetvédelmi – megfelelõ szalmatüze-
lésû erõmû létesítését az ipari park-
ban, ami véleményünk szerint méltó
folytatása a város több évszázados
ipari jellegû hagyományainak.
Hasonló erõmûvek már mûködnek
Dániában, Spanyolországban, Angliá-
ban, többek között a szintén világ-
örökség részét képezõ Cambridge
közelében is. A kizárólag mezõgaz-
dasági alapanyagokat felhasználó
üzem pedig több évtizedes várakozás
után végre jelentõs számú munkahe-
lyet teremthet Szerencsen. 

Megköszönve a kérdéseit, tisztelettel
üdvözlöm: 

Rónavölgyi Endréné polgármester

ÓRÁKIG ÖMLÖTT A VÍZ…
Csõtörés volt augusztus 4-én Szeren-

csen a Bartók Béla utcában. Több óráig
folyt a víz a kilyukadt vezetékbõl, mire
a szolgáltató kizárta a rendszerbõl a
csõszakaszt és megkezdte a hiba el-
hárítását.

– Felháborító, hogy a délután 5 után
néhány perccel az ügyeleti számon
tett bejelentésünk ellenére csak jóval
este 8 óra után szüntették meg a víz
ömlését – panaszolta lapunk munka-
társának a helyszínen egy ott élõ asz-
szony. – Minden területen a takaré-
kosság szükségességérõl hallunk, itt
pedig több száz köbméter ivóvíz ve-
szett kárba. Ha nem is tudtak azon-
nal kijönni, legalább a csapot zárták
volna el, mint ahogy ezt korábban is
tették. 

Kiss Attila, a GW-Borsdovíz Kft. to-
kaji üzemvezetõje érdeklõdésünkre is-
mertette: az ügyeleti feladatokat ellátó
gépész nem a súlyának megfelelõen
kezelte a szerencsi Bartók Béla utcai
csõtörést. Miután a hat órakor váltásba
érkezõ munkatársához újabb beje-
lentés történt, felgyorsultak az ese-
mények. Ebben az idõszakban a szol-
gálatban lévõ dolgozóik éppen
Monokon hárítottak el egy hálózat-
meghibásodást. Ennek ellenére meg-
történt a hibás szakasz kizárása, majd
árokásó gép érkezett a helyszínre és
hajnali egy órakor sikerült visszaállí-
tani az ivóvízellátást a Bartók Béla ut-
cában. Kiss Attila kiemelte: megtette

a szükséges intézkedéseket annak ér-
dekében, hogy az augusztus 4-eihez
hasonló mulasztás ne forduljon elõ a
jövõben. 

SZOMSZÉDPANASZ
Hatvanhét éves, súlyosan mozgás-

korlátozott asszonyként élek Szeren-
csen, a Csalogány utcában. A szom-
szédom a volt bútoripari szövetkezet
ingatlana, amely ma már csak sze-
méttelep, patkányfészek. Rontja az
utca képét, tele van szilvafákkal, ami
miatt a lakásomba soha nem süt be
a nap. Ezek a fák tönkreteszik a tetõt,
a kerítést, ha lenne fényképezõgépem,
elküldtem volna ezt a csúf képet. A
város szégyene ez a terület, mivel mel-
lette van egy nagyon szép, új létesít-
mény, a Gyémántkapu Idõsek
Otthona. 

Nagy Jánosné 
Szerencs, Csalogány út 3.

***
Megkerestük az ügyben a levélíró

által emlegetett ingatlan tulajdonosát.
Plávenszky József érdeklõdésünkre ki-
emelte: a panaszos levélben említett
szilvafákat sok-sok évvel ezelõtt, még
a terület elõzõ gazdái ültették. Igaz,
hogy a porta gondozására az elmúlt
idõszakban kevés figyelem jutott,
azonban a közelmúltban lekaszálták
a területet, az ingatlan hasznosításá-
ra pedig terveim vannak – tette hozzá
Plávenszky József.

NYÍREGYHÁZI FÜRDÕZÉS
A szerencsi, ondi, fecskési idõsek

klubja összefogott, és június 29-én
Nyíregyháza-Sóstóra fürdést szerve-
zett. Reggel 7 órakor indult a kis csa-
pat. Közel két órát töltöttünk a sza-
bolcs-szatmár-beregi megyeszékhely
piacán, ahol kedvünkre vásárolhat-
tunk. Innen mentünk a sóstói fürdõ-
be, ahol mindenki megtalálta a szá-
mára megfelelõ hõmérsékletû me-
dencét, amelyben kedvére fürödhe-
tett, lazíthatott. Néha ugyan egy ki-
csit elborult az ég, de ha már stran-
dolunk, nem vette kedvünket egy-két
kósza felhõ. Így jó hangulatban és kel-
lemes idõben telt el a napunk, kelle-
mesen elfáradva este 5 órára értünk
haza. Szeretnénk augusztusban meg-
ismételni ezt a kirándulást.

A résztvevôk nevében lejegyezte:
Maczkó Zsoltné

„HÁZTÁJI” A HÁZUNK TÁJÁN

A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthonának lakói-
ként szeretnénk köszönetet mondani
Korondi Klárának (a fotón balra), az
I. számú választókörzet képviselõjé-
nek, aki minden alkalmat megragad
arra, hogy segítse otthonunkat és
jobbá, tartalmasabbá tegye a lakók éle-
tét. 

Tavaly õsszel õ szántatott fel egy
addig parlagon heverõ földterületet az
intézmény szomszédságában, amit ta-
vasszal a vállalkozó kedvû lakók bir-

tokba is vehettek. Nagy lelkesedéssel
fogtunk hozzá a terep rendezéséhez,
majd földbe kerültek a magok, a pa-
lánták és a vetõkrumpli. Örömmel fi-
gyeltük, hogyan bújnak ki a földbõl
és fejlõdnek a növények, és még a ka-
pálás is jól esett. Az elsõ terméseket
büszkén mutogattuk és reméljük,
hogy még sok betakarítani valónk lesz
õszig. 

Bízunk benne, hogy jövõre is lesz
„háztáji parcellaosztás”, és ugyanilyen
örömmel gyûjthetjük majd be mun-
kánk jól megérdemelt jutalmát. 

Köszönettel: Jeroskovics Ferencné,
Németh Lajos, Orosz László, Rakóczki
János, Székely Imre

A VILÁGIFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓRA EMLÉKEZTEK 
Az idén ötven esztendeje annak,

hogy 1957 nyarán Moszkvában meg-
tartották a VI. Világifjúsági Találkozót
(VIT). A nagyszabású nemzetközi
rendezvény egyik résztvevõje volt
Stevlik Béla, aki 2007. június 20-án
Budapesten a Magyar–Orosz Baráti
Társaság ünnepi megemlékezésén
idézte fel korabeli élményeit. 

– A rendezvényt Márta Ferenc
akadémikus nyitotta meg, a résztve-
võk korabeli gazdasági és politikai
vezetõk, valamint az elmúlt években
Oroszországból hazatért friss diplo-
más fiatalok voltak – idézte fel a nyug-
díjasként már évek óta a fõvárosban
élõ szerencsi Stevlik Béla. – Amikor
a mikrofonhoz léptem, közöltem a
hallgatósággal, hogy tájékoztatómban
az egykori politikai-ideológiai élet-
hûséget követem. Elsõként ismertet-
tem, hogy 1957 májusában értesül-
tem arról, hogy a cukorgyár vezetõi
javasoltak a VIT egyik magyar dele-
gátusába. Akkoriban nagyon fiatal
voltam, Budapesten mindössze 1-2
alkalommal jártam, viszont B.-A.-Z.
megyében 18 éves koromtól kivet-
tem a részem a társadalmi-politikai
feladatokból. Mindezek mellett vé-
geztem gazdasági munkámat,
1952–68. között minden esztendõ-
ben tanultam valahol dolgozói ta-
gozaton. Tekintélyes munkakörbõl
kerültem nyugdíjba. – A VI. moszk-
vai VIT-en 132 ország képviseltette
magát – ismertette Stevlik Béla. A ma-
gyar delegáció iránt különösen nagy
volt az érdeklõdés, csak az én cso-
portom negyven küldöttséggel tár-
gyalt. Minden nemzet képviselõit el-
sõsorban az 1919-es és az 1956 elõt-
ti történések érdekelték. A világta-
lálkozó több mint három hetében szá-
mos érdekes programon vettünk
részt. A szovjet fõváros nevezetes-
ségeinek a megtekintésén túl többek
között 132 ország képviseletével tar-
tottak cukoripari kongresszust. A ta-
lálkozót követõen hazaérve a sze-
rencsi augusztus 20-ai ünnepségen
több mint háromezer fõ elõtt mond-
tam beszédet moszkvai tapasztala-
taimról a Rákóczi-vár kõerkélyérõl.
– Megtisztelõ volt számomra – tette
hozzá Stevlik Béla –, hogy felszó-
lalhattam a budapesti emlékünnep-
ségen.  Az eredeti VIT-jelvényt saj-
nos nem tudtam bemutatni, mert
2003-ban az életemben kapott ösz-
szes kitüntetést és érmet a
Hadtörténeti Intézetnek hagyatékol-
tam.  

(A visszaemlékezés teljes terjedel-
mében olvasható a www.szerencsi-
hirek.hu honlapon – a szerk.)
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A címben szereplõ kérdésre keres-
te a választ öt település önkormány-
zata azon a közös egyeztetõ fórumon,
amit július 20-án tartottak Abaúj-
szántón.

A történet elõzményét Osika József,
a közmûtársulás elnöke, tállyai pol-
gármester ismertette. E szerint az el-
múlt években elkészült közös szenny-
víztelep és a hozzá tartozó közmûvek
üzemeltetését elõször saját erõbõl
akarták megoldani a társulás tagjai.
Azonban Tállya, Golop, Monok,
Abaújkér és Abaújszántó a megfelelõ
tárgyi és technikai eszközök hiányá-

ban vállalkozót keresett a mûködtetésre.
Koncessziós eljárást írtak ki, amire végül
két beadvány érkezett. A települések
vezetõi közösen felbontották az aján-
latokat, amely szerint az üzemeltetés
fejében a GW-Borsodvíz Zrt. 180 mil-
lió forintot ajánlott a településeknek,
amit 10 év alatt kívántak megfizetni,
a Depona Kft. pedig 200 millió forin-
tot ígért, amit öt év alatt akart teljesí-
teni. Ekkor az utóbbi ajánlatot hirdet-
ték ki gyõztesnek. 

Idõközben vita alakult ki az eljárás
körül. Egyes vélemények szerint a ma-
gasabb összeg, a rövidebb futamidõ
egyértelmûen kedvezõbb ajánlatnak

tûnt, mások azt kifogásolták, hogy az
eljárásban korábban nem szerepelt,
hogy az esetleges rövidebb teljesítési
határidõ elõnyt jelenthet az elbírálás-
nál. A megbeszélésen ugyan lét-
számban döntésképesek voltak a kép-
viselõ-testületek, ám határozat nem
született arról, hogy végül melyik cég
ajánlatát fogadják el a közös szenny-
vízhálózat üzemeltetésére. Mint ki-
derült, a helyhatóságok saját telepü-
lésükön külön-külön határoznak arról,
mely szolgáltató mellett teszik le vok-
sukat, majd a véleményeket egy ké-
sõbbi idõpontban egyeztetik a társu-
lás tagjai.

Tizenkettedik alka-
lommal tartottak falu-
napot június 22–24. kö-
zött Golopon. Az idén
háromnapos program-
sorozat kínált szórako-
zási lehetõséget a la-
kosságnak és a vendé-
geknek. 

A események sorát
pénteken nyáresti ze-
nés-táncos borkóstolós
mulatság nyitotta meg.
A Kossuth utcai pince-
soron megtartott vidám
hangulatú bortúra az
idegenforgalom fellen-
dítését szolgálta. Más-
nap kispályás focitorna kínált kikap-
csolódási lehetõséget, majd délután
malacfogó versenyt hirdettek a szer-
vezõk, az estét pedig utcabál zárta.
Vasárnap délelõtt felvonulással kez-
dõdött a program, majd a kastély-
kertben tartották az ünnepélyes meg-
nyitót. Kiss Lajos polgármester kö-
szöntõjében felidézte a 640 lelkes, a
tokaji borvidékhez tartozó település
történetét. Mint elhangzott, Golopról
az elsõ írásos emlék 1255-bõl szár-
mazik, amikor IV. Béla király egyik
adománylevelében említik a közsé-
get. A polgármester kiemelte, hogy
községben évtizedek óta mûködik fo-
cicsapat, kisebb-nagyobb sikereket el-

érve. Az idén büszkék lehetnek lab-
darúgóikra, hiszen az ifjúsági együt-
tesük az élen végzett a megyei har-
madosztályú bajnokság szerencsi
csoportjában. Kiss Lajos felidézte,
hogy az elmúlt év õszén megalakult
a Golop Idegenforgalmáért és
Kultúrájáért Egyesület. Az önkor-
mányzat, a civil szervezet tagjai és a
lakosság egymást segítve tisztította és
virágosította a települést, hogy minél
szebb környezet fogadja a vendége-
ket és az itt élõket. 

Koncz Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei
Közgyûlés alelnöke örömmel nyug-
tázta, hogy sok gyereket lát a fellé-
põk között a községbõl és a környezõ

településekrõl. Magyar-
országon ugyanis általános
probléma a falvak elöre-
gedése. Fontos, hogy a
nagy múlttal rendelkezõ
Golopnak a jövõjét is biz-
tosítsák, amihez a megyei
önkormányzat saját lehe-
tõsége szerint szeretne
hozzájárulni. 

A nap során számos pro-
dukciót láthattak a ren-
dezvény résztvevõi: a hely-
béli fiatalok mellett a tak-
taharkányi mazsorettek,
megyaszói fúvósok, mo-

noki, abaújszántói és tály-
lyai hagyományõrzõk is
szerepeltek a programban.

Ezúttal is fellépett Újvári Marika
magyarnóta-énekes, volt kabaré, has-
tánc. Este Bunyós Pityu zenés mû-
sora után nosztalgiakoncert és tûzi-
játék zárta a golopi falunapot. 

Megtörtént júli-
us 16-án a legyes-
bényei községi bor-
ház mûszaki átadá-
sa, amelyet az Ösz-
szefogással Tokaj
Világörökségéért
projekt keretében
alakítottak ki a
hegyaljai települé-
sen.

A közel 360 négy-
zetméteres, az eu-
rópai uniós igénye-
ket kielégítõ létesít-
mény 60-70 fõ befogadására alkal-
mas, a szociális és kiszolgáló helyi-
ségekkel rendelkezõ, tufablokkal bol-
tozott ásott pince, az ingatlanon

belül burkolt úttal szép színfoltja a
községnek. Ezzel a fejlesztéssel tu-
risták fogadására alkalmas, színvo-
nalas közösségi, illetve rendezvény-
tér alakul ki Legyesbényén, a jelen-
leginél jobb bekapcsolódási lehetõ-
séget biztosítva a világörökségi terü-
let idegenforgalmába. 

A kánikula és gazdag program várta
július 21-én a monoki falunap részt-
vevõit. A helyi általános iskola ud-
varán megrendezett esemény ünne-
pélyes megnyitóján Szepessy Zsolt
köszöntötte a jelenlévõket, hangsú-
lyozva, hogy az ilyen közösségi ren-
dezvényeknek óriási összetartó ereje
van egy településen. A polgármes-

ter hozzátette, hogy az
önkormányzat ezzel
a programmal szeret-
né megköszönni a la-
kosságnak mindazt,
amit annak érdeké-
ben tesznek, hogy
Kossuth Lajos szülõ-
faluja fennmaradjon
az utókor számára is. 

A Megyaszói Fúvós-
zenekar muzsikája
mellett a monoki ma-
zsoretek is feltûntek az
ünneplõk között,
majd az ugyancsak
helyi és környékbeli

településekrõl érkezett kulturális cso-
portok mutatkoztak be a közönség
elõtt. A kora esti programkavalkád
szinte minden korosztály számára
ígért kikapcsolódási lehetõséget,
majd az éjszakai utcabál elõtt még
a szerencsi Spirit Blue és Wellcome
zenekarok szórakoztatták a monoki
falunap látogatóit.

Környezetbarát és útkímélõ jármûvek
felvonulásával tiltakozott a 38-as számú
fõút növekvõ kamionforgalma ellen a
Tokaji Természetvédõ Egyesület. A né-
hány lovas szekérbõl, biciklisbõl, után-
futós furgonból és kistraktorból álló
menet július 11-én kora délután indult
el az ezen a napon kezdõdõ Hegyalja

Fesztivál helyszínéül szolgáló kemping
elõl, akikhez késõbb kerékpárosok,
mezõgazdasági gépek és személygép-
kocsik csatlakoztak. A rendõri felveze-
téssel közlekedõ forgalomlassítók Tarcal
és Bodrogkeresztúr érintésével megke-
rülték a tokaji hegyet, miközben mö-
göttük jelentõs jármûoszlop torlódott fel.

Abaújszántó

KI LESZ A SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÓ?

A KAMIONFORGALOM ELLEN
DEMONSTRÁLTAK 

A felvonulók útkímélõ jármûvekkel járták körbe a tokaji hegyet.

Golop

HÁROMNAPOS VIGASSÁG 

A helyi néptáncos fiatalok fellépése ez alkalommal is
sikert aratott.

Rangos elismerésben részesült a kö-
zelmúltban a megyaszói Gyarmati Lajos.
Megyaszó 86 esztendõs sütõmestere jú-
nius 30-án Komáromban vehette át a
Magyar Pékek Fejedelmi Rendje által a
szakma legidõsebb aktív képviselõjének
adományozott díszoklevelet.

KITÜNTETÉS
AZ IDÕS

PÉKMESTERNEK

Legyesbénye

FELÉPÜLT A KÖZSÉGI BORHÁZ

A község új büszkesége az idegenforgalom fej-
lesztését szolgálja. 

Monok

A FALUNAPNAK
ÖSSZETARTÓ EREJE VAN

Az arcfestés népszerû volt a gyerekek körében.

MEGISMÉTELT
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Két évvel ezelõtt számoltunk be róla,
hogy fél évszázad elteltével tartottak
osztálytalálkozót a mezõzombori ál-
talános iskola 1955-ben elballagott ta-
nulói.

Az akkori eseményen nem tudott
részt venni az Ausztráliában élõ
Géczy Sarolta. Az egykori diáklány
az idén nyáron járt Mezõzomboron
és az egykori diáktársai ebbõl az al-
kalomból megismételték a 2005-ös
programot. 

Megható találkozások helyszíne volt
a Szerenccsel szomszédos oktatási in-
tézmény folyosója, ahol az egykori paj-
tások hosszú évtizedek után újra kö-
szöntötték egymást. Mi sem termé-
szetesebb, hogy ez alkalommal a
messzi földrészen hazára találó egy-
kori mezõzombori kislány került az ér-

deklõdés középpontjában, akit férje,
Gergely Miklós is elkísért a nevezetes
alkalomra. Mint kiderült, a házaspár
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc bukásakor, a bevonuló szovjet
hadsereg elõl menekült Ausztriába. Az
akkor 15 esztendõs Géczy Sarolta
úgy vélte: nincs tovább keresnivalója
az újra rabigába kerülõ országban.
Kalandos módon jutottak el a távoli
Ausztráliába, ahol megtalálták a bol-
dogulásukat. Napjainkban egy szige-
ten, Tasmániában élnek, két fiúgyer-
mekük mellett három unokával is
büszkélkedhetnek. 

A találkozó megszervezésére ez al-
kalommal is Nagy János vállalkozott,
a programot a 89 esztendõs Fenyvesi
András, egykori osztályfõnök, késõb-
bi iskolaigazgató és tanácselnök is meg-
tisztelte jelenlétével. 

Újra együtt az egykori diáktársak. Balról a második helyen Géczy Sarolta áll.

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



Nincs is annál jobb, mint a felfor-
rósodott nyári melegben elfogyasz-
tani pár gombóc hûsítõ nyári édes-
séget, ami különbözõ változatokban
készül, így mindenki megtalálhatja
a számára kedves jeges finomságot.

A gasztronómiai kutatások szerint
a kínaiaknak köszönhetjük a fagy-
laltot. Ötezer évvel ezelõtt valami
„olyasmit” készítettek tej, víz, jég és
ízesítõanyagok hozzáadásával, amit
már fagylaltnak nevezhetnénk.
Gyártásának titka eljutott az ókori
Egyiptomba, ahol egy lyukas tetejû
edény felett legyezõket lengetve ol-
dották meg a hûtés folyamatát. A
hideg csemege aztán a perzsák és az
arabok közvetítésével jutott el a
Földközi-tenger vidékére és gyorsan
meghódította Európát is. Hippokratész
orvosságként ajánlotta betegeinek.

1775-ben Baróczi Sándor testõr-író
alkotta meg a fagylalt szót, mely so-
káig „lappangó” kifejezés maradt. A
XIX. században a pest-budai cuk-
rászmûhelyek nemcsak a sütemé-
nyeikrõl voltak híresek, hanem fagy-
lalt-különlegességeikrõl is. Ma a régi,
hagyományos tej, tejszín, tojás alap-
anyagból készült termékeket kiszorítja
az iparilag elõállított finomságok sora.
A por alakú termék víz és tej hozzá-
adásával készül, ennek köszönhetõ-
en a fertõzések elõfordulása ritkább.
A legnagyobb veszélyforrást a tojás
felhasználása jelentette a házilag ké-
szített termékeknél. Fogyasztása szin-
te bárkinek elõnyös lehet, de egyes
betegségekben meg kell választani a
megfelelõ formát. A tejcukor-érzéke-
nyeknek a vizes alapanyagúak aján-
lottak, míg a cukorbetegek számára
a tejszínes alapúak a megfelelõbbek.

A tejszínes hûsítõ édességek glikémiás
indexe alacsonyabb, mint a vizes
alapú gyümölcsízû fagylaltoké. Emiatt
a kisétkezések helyett, vagy figyelembe
véve a szénhidráttartalmat, étkezé-
seknél is beiktatható 1-2 gombóc tej-
színes alapú hûsítõ csemege a nyári
napok során. Ma már kaphatóak
cukor nélkül készített termékek is, eze-
ket energiaszegény étrendbe, illetve
cukorbetegség esetén is lehet fo-
gyasztani.

A jégkrémek zárt technológiával ké-
szített, mélyhûtéssel elõállított ter-
mékek. Az eljárás során mínusz 30-
40 

o
C köré hûtik, így hosszabb ideig

tárolható. Alapanyagukat tekintve tej,
tejszín, víz alapú, különbözõ ízesí-
tõkkel készítve. Egyes cégek már cu-
kormentes formában is állítanak elõ
jégkrémeket, így a fogyókúrázók, a cu-
korbetegek is fogyaszthatnak belõlük.

A hideg édességek sokáig csak a
fejedelmi udvarok különlegességei
voltak, ma már bárki válogathat a
kedvenc hûsítõ csemegéi között. 

A túlzásoktól óvakodva élvezzük
a nyár örömeit, a fagylaltokat és jég-
krémeket is!

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb augusztus 13-án) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban szük-
ség van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyez-
tetni.
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb szeptember 5-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb augusztus 22-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb au-
gusztus 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 csü-
törtökön  8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig.

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
szeptember 3-án 9–12 tart fogadó-
napot. 

REGIONÁLIS MUNKAÜGYI
KÖZPONT SZERENCSI

KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8–15

óráig, kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–16
óráig, csütörtök–péntek: 8–12 óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Augusztus 6 – 12.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig.

Augusztus 13–19.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.

Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.

Augusztus 20–26.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15 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. 

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 11–12.: Sándor Ernõ.

Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/4907-771.

Augusztus 18–19-20.: Tóth Attila.
Legyesbénye, Felszabadítók 1/a. Tel.:
30/6258-162.

Augusztus 25–26.: Boros László.
Tiszalúc, Mátyás k. u. 13. Tel.:
20/3236-507. 

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

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETE 
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,

péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. 
Tel.: Tóth Bernadett 30/540-0921.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõn 10–16 óráig,

keddtõl péntekig 12–18 óráig.

VÉRADÁS
AUGUSZTUS 

14. (kedd): Tokaj

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Egészségünkért 

NYÁRI HÛSÍTÕ ÉDESSÉGEK:
A FAGYLALT ÉS A JÉGKRÉM

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET

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 váro-
si felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra kö-
zött rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi ké-
szenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

Augusztus 10.: III. körzet. (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Augusztus 17.: I. körzet. (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.
Augusztus 24.: IV. körzet. (Spák László) Tel.: 47/361-203.

ÉRKEZNEK
A FOLYÓSZÁMLA-KIVONATOK
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési

Hivatal az egyéni vállalkozók és ma-
gánszemélyek részére 2007. július-
ban, augusztusban, míg a gazdálkodó
szervezeteknek 2007. október 1–31. kö-
zött postázza a folyószámla-kivonato-
kat és a 2006-ra felszámított késedel-
mi pótlékról szóló értesítéseket.

Az APEH felhívja az adózók figyel-
mét arra, hogy a kiküldött borítékban
található tájékoztató számos olyan
hasznos információt tartalmaz, amivel
leegyszerûsíthetõ, rövidíthetõ az ügy-
intézés.

Amennyiben a folyószámla-kivo-
nattal, illetve pótlékértesítõvel kapcso-
latban valakinek észrevétele van, azt
elsõsorban írásban jelezze az illetékes
igazgatóságnak. Az írásbeli beadványt
postai úton, vagy személyesen az ügy-
félszolgálati irodán, kirendeltségeken
lehet benyújtani. A levélhez nem árt
csatolni a hiányzó okiratokat – befize-
tési bizonylat, a könyvelési tételt (téte-
leket) módosító dokumentum másola-
tát –, ezzel is gyorsítva az ügyintézést.
Bõvebb információ a www.apeh.hu in-
ternetes oldalon olvasható.

ADMINISZTRÁLNI KELL
AZ UNIÓS ÜGYLETEKET

Hazánk Európai Unióhoz történt
csatlakozása óta megfelelõ adószám bir-

tokában már lehet közösségi kereske-
delmet folytatni. A közösségi termék-
beszerzéshez és -értékesítéshez szoro-
san kapcsolódik az úgynevezett ösz-
szesítõjelentés-készítési és adóható-
sághoz történõ benyújtási kötelezettség,
ami a szolgáltatásokra nem vonatko-
zik. Az összesítõ nyilatkozat bevallás-
nak minõsül, amit negyedévenként, il-
letve az azt követõ hónap 20. napjáig
kell benyújtani az APEH-hez a ’60-as
számú („Bevallás az Európai Közösség
területén belül történõ termékértékesí-
tésrõl”), valamint a ’61-es számú
(„Bevallás az Európai Közösség terüle-
térõl történõ termékbeszerzésrõl”)
nyomtatványokon.

ÚJ KÁRTYÁKKAL BÕVÜL
A START PROGRAM 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal tájékoztatása szerint július 1-jétõl
a Start program újabb kártyákkal bõvült.
A Start program 2005 októberében jött
létre a pályakezdõ fiatalok foglalkozta-
tásának ösztönzésére. A kártyák kivál-
tásának feltételeit, a kedvezményre vo-
natkozó rendelkezéseket a pályakezdõ
fiatalok, az ötven év feletti munkanél-
küliek, valamint a gyermek gondozá-
sát, illetve a családtag ápolását köve-
tõen munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXI-
II. törvény tartalmazza. Az igénylõ
adatlapok letölthetõk az APEH internetes

honlapjáról, a www.apeh.hu webol-
dalon, ahol részletes információt is ol-
vashatnak az érdeklõdõk.

A FEKETEGAZDASÁG
VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

Az idei esztendõ elsõ félévében vég-
zett közös ellenõrzések tapasztalatait
értékelték a regionális adó- és vámha-
tóságok képviselõi a közelmúltban az
APEH Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságán, Egerben. A két testület
közös akcióit idén már megújított
együttmûködési szerzõdés szabályoz-
za, amely szerint a nyugtaadási köte-
lezettség teljesítését, árueredet-vizsgá-
latot, a foglalkoztatás szabályszerûsé-
gének vizsgálatát végzik az adó- és vám-
hatóságok revizorai, valamint adókö-
telezettség ellenõrzése során – ki-ki saját
hatáskörében eljárva –, de együttesen
jelennek meg az adózóknál.

Visszatérõ közös terület az olcsó
távol-keleti ruhával, cipõvel és jövedéki
termékekkel kereskedõk vizsgálata. Az
információkat folyamatosan egyeztetik,
így gyakran elõfordul, hogy például a
vámhatóság ellenõrei után rövidesen az
APEH revizorai is megjelennek egy-egy
adózónál. Az év második felében to-
vább bõvül a közös ellenõrzések és in-
formációcserék köre, többek között
közös áfa-ellenõrzések, a személy-
gépkocsik importjának, valamint az ex-
portügyletek valódiságának vizsgálata
szerepel a tervek között.

AZ APEH HÍREI

RÁSZORULÓ DIÁKOKNAK
GYÛJTENEK  

A Szerencsi Baloldali Nõtagozat
tanszerek, tankönyvek, adományok, kö-
telezõ irodalmi olvasmányok össze-
gyûjtésével segíti a rászoruló gyerme-
kek iskolakezdését.

A gyûjtés ideje: 2007. augusztus 20-
ig minden hétköznap 14–18 óra kö-
zött.

Helye: MSZP szerencsi irodája,
Szerencs, Kossuth út 4.

Kötelezõ olvasmányok: 4. osztály:
A két Lotti (lányoknak), Lassie hazatér
(fiúknak). 5. osztály: A Pál utcai fiúk.
6. osztály: Egri csillagok. 7. osztály: Tom

Sawyer kalandjai, A kõszívû ember fiai.
8. osztály: Légy jó mindhalálig.

KÓRHÁZI VÁLTOZÁSOK 
A közelmúlt egészségügyi struktú-

raváltása miatt június 30-ától a mis-
kolci Szent Ferenc Kórházban meg-
szûnt a tüdõgyógyászati, illetve a re-
umatológiai fekvõbeteg-ellátás. A
megye több települése mellett a vál-
tozás érinti a szerencsi kistérségben
élõket is. Mint arról az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
tájékoztatta szerkesztôségünket, 2007.
július 1-jétõl a tüdõgyógyászati szak-
ellátás miatt a Semmelweis Kórház
rendelõintézetét kell keresni az érin-
tetteknek, a reumatológiára beutalt fek-
võbetegeket pedig a Diósgyõri Kórház
fogadja.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

HÍREK, INFORMÁCIÓK
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Egy-, két- 
és háromágyas, 

zuhanyzós szobákkal, 
lakosztállyal, reggelivel 

és zárt parkolóval biztosít 
minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink 
rendelkezésére!

WWWWEEEEEEEEKKKKEEEENNNNDDDD
PPPPAAAANNNNZZZZIIIIÓÓÓÓ

Szerencs, Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

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

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

Szerencs, Szemere u. 2. 
30/317-8600

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

Színvonalas szórakozási lehetõség 
Szerencsen, a Rákóczi út 95. szám alatt. 

BOWLING CLUB
MINDEN HÉTVÉGÉN 
ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 

Többféle kikapcsolódást nyújtó játékok: 
kétpályás bowling, 9-es pool, 

biliárdasztal, asztali foci,
darts, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

GPS-navigáció hanggal 24 nyelven (magyarul is) ut-
ca-, házszám-szintû Kelet-Európa-,  fõútvonal-szintû Nyu-
gat-Európa-térképpel. Ár: 65 000 Ft

TV-DVD-CD-MP3 lejátszó 12
voltról is mûködõ 38 000 Ft

Lopásgátló 1200 Ft

� HÛTHETÕ nyári üléshuzat 
� sportkipufogók 
� dísztárcsák � trikóhuzatok több színben 

� csúszásmentes sportpedálok 

Bereczk Autósbolt

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

3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357. 

� Acélszerkezetek gyártása, szerelése � Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése 
� Gépek, berendezések gyártása, szerelése � Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyár-
tása, szerelése � Üzemek,
üzemrészek felújítása, kar-
bantartása �Felrakóhegesz-
tések � Lv = 30 mm-ig tör-
ténõ lemezhengerelések 
�Forgácsolás középeszter-
gákon � DP–200 síkeszter-
gán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok meg-
munkálása �Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógé-
peken végzett forgácsolások
� Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!AGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

Üzlet: Szerencs, Rákóczi út 15.
Tel.: 47/364-023, 47/560-096.

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLÉS CSEMPEBOLTT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk 
a sertés-, marha-, birka, bõrössüldõ-, 
baromfihúsokat és hentesárukat! 

NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

Lángolt kolbász 886600  FFtt//kkgg
Parasztkolbász 886600  FFtt//kkgg
Lecsókolbász (Be–Va) 339999  FFtt//kkgg
Ungvári szalámi 556600  FFtt//kkgg
Füstölt csemegeszalonna 665500  FFtt//kkgg
Virsli (Alföldi) 339900  FFtt//kkgg
Párizsi (Alföldi) 336600  FFtt//kkgg
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt//kkgg
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.
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A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

Szerencs, Betonkeverô Telep (Keleti Ipartelep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek 
tervezése és kivitelezése

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel
érti meg Önt? Fülzúgásról panaszkodik?

� szakorvosi tanácsadás 
� 11 év gyártási és hallásgondozási tapasztalata, korszerû szervizháttér
� több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete
� fülzúgás esetén tanácsadás 

Elérhetõség helyben:
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.
Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
47/361-758/122 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

Villamossági szaküzlet Villamossági szaküzlet 
SZERENCS, RÁKÓCZI ÚT 100. (AZ EURONICS MELLETT) 

Parkolási lehetôség az udvarban!

Nyitva tartás: hétfô-péntek 8-16.30-ig, szombat 8-12 óráig

� Fényforrások

� Szerelvények

� Villanyszerelési anyagok 

nagy választékban kaphatók!

� Asztali lámpák, ufólámpák, csillárok, 

spotlámpák kedvezô áron kaphatók!

SStteevvlliikk  ééss  TTáárrssaa  TTeemmeettkkeezzééss
33990000  SSzzeerreennccss,,  RRáákkóócczzii  úútt  3311..

00--2244  óórrááss  
tteemmeettkkeezzééssii  sszzoollggáállttaattááss..

TTeell..::  2200//332222--88887766,,  2200//999922--88111199,,
iillll..  4477//336622--448877..

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
KOSSUTH U. 19/C. I. emelet 3. ajtó, Angyal István: 69
m2 hasznos alapterületû, komfortos, elsõ emeleti társas-
házi lakás a hozzá tartozó tároló kamrával. Önálló víz-
órák, parkettás szobák, vezetékes telefon, alacsony re-
zsi- és társasházi közös költség. A ház kerékpártároló-
val rendelkezik. Az ingatlan azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 7 900 000 Ft. Tel.: 20/428-82-91.  
ZRÍNYI U. 7.: 90 m2 hasznos alapterületû, gáz központi
fûtéses családi ház a hozzá tartozó garázzsal illetõleg
zöldségtároló helyiséggel. Elsõsorban vállalkozás cél-
jára ajánljuk. Irányár: 18 900 000 Ft. Tel.: 30/459-
9027. 
RÁKÓCZI U. 118., IV. ép. I. em (Park): 46 m2 hasznos
alapterületû, villanykályha fûtésû, galériázható, fél-
komfortos társasházi öröklakás. Alacsony rezsi- és tár-
sasházi költségek. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
3 500 000 Ft. Tel.: 20/429-29-05. 
SZABADSÁG U. 2., II. emelet 1. ajtó (Muróczki): 55 m2

hasznos alapterületû, sarki társasházi öröklakás. Alacsony
rezsi és társasházi közös költség. Megfelelõség esetén
beszámításra kerülhet budapesti, legalább 1,5 szobaszámú,
komfortos komfortfokozatú társasházi lakás. Irányár: 
8 900 000 Ft. Tel.: 47/361-269, 20/92-10459. 
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel,
feldolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására al-
kalmas lakrésszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági
épülettel kizárólag együttesen eladó. Irányár: 5 700 000
Ft. Tel.: 20/343-1038.
BEKECS, MARX KÁROLY U. 9., Varga Ferenc: 2006. év-
ben felújított, igényesen karbantartott, 135 m2 hasznos
alapterületû gáz-konvektor, illetõleg cserépkályha fûté-
ses családi ház. Az ingatlan hasznos alapterülete tovább
bõvíthetõ. Az ingatlan ipari árammal ellátott. Parkettás
szobák, kábeltévé, redõnyök. A kertben 15 db beállt gyü-
mölcsfa, 2 sor szõlõ. Aszódi, ikládi, legalább 2 szoba-
számú kertes ingatlant megfelelõség esetén beszámíta-
nak. Nagycsaládosok figyelmébe is ajánljuk! Irányár: 
14 500 000 Ft. Tel.: 20/391-3694, 47/368-160. 
DIÁKOK VAGY BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE!
DEBRECEN, GÖRGEY U. 14. 5. em. 47.: Egyetemek kö-
zelében 54 m2 távfûtéses, összkomfortos társasházi
öröklakás. Beépített szekrények, villanytûzhely. Alacsony
rezsi-, és társasházi közös költség. Dupla lift. Megegye-
zés esetén teljes berendezéssel és felszereléssel is eladó.
Érdeklõdni munkaidõben. Irányár: 9 700 000 Ft. Tele-
fon: 20/429-2905. 
ERDÕ: Eladó 2 ha 8736 m2 erdõ, mely a prügyi út mel-
lett kezdõdik és a vasút mentén  egy  erdõsávot képez.
Az Állami Erdészeti Szolgálat szakvéleménye szerint az
erdõ fele rendben van, míg a másik felét mielõbb szak-
szerûen fel kell újítani, újra kell telepíteni. Állami támogatás
igénybe vehetõ. Az erdõgazdálkodási terv elõ lett készítve.
Az erdõgazdálkodó, mint kizárólagos tulajdonos. Eladó
a vételárra árajánlatot kér. Tel.: 30/3378-751.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu

Az Oroszlános Borvendéglõ, Borház 
és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában

kitûnõ konyhával,
a Szirmay-pince és Tokaj-Hegyalja kiváló boraival,

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

lebonyolítására ideális helyszínt biztosít,
valamint party-szervizzel is rendelkezésre áll.

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

Nyitva tartás: minden nap 10–22 óráig
Telefon: 47/598-889

Asztalfoglalás: 47/598-888
E-mail: info@oroszlanos.hu

www.oroszlanos.hu
Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.
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Augusztus 13-ig még akciós áron kaphatók 
az alábbi termékeink

Delma margarin joghurtos 500 g 189 Ft
Egységára: 378 Ft/kg

Kaiser arany pulykamellsonka 1 kg 1399 Ft
Kaiser eredeti magyar kolbász, paprikás kolbász 75 g 239 Ft

Egységára: 3187 Ft/kg

Oké! Félzsíros tehéntúró 500 g 399 Ft
Egységára: 798 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi 30 g 59 Ft
COOP füst. ízû baromfipárizsi 1 kg 389 Ft
Import trappista sajt 1 kg 999 Ft
COOP konyhakész rizs 250 g 119 Ft

Egységára: 476 Ft/kg

Globus családi sertés-, baromfimájas 190 g 129 Ft
Egységára: 679 Ft/kg

Karaván vák. kávé 250 g + 10% aj. 389 Ft
Egységára: 1415 Ft/kg

Nesquik kakaópor 200 g 199 Ft
Egységára: 995 Ft/kg

Gyõri édes Jó reggelt keksz 50 g 69 Ft
Babaszappan duopack 2 x 125g 189 Ft

Egységára: 756 Ft/kg

Pur extra mosogatószer utántöltõ 0,5 l 
2 db vásárlásánál 159 Ft/db
Lillafüredi ásványvíz 2 l PET 89 Ft

Egységára: 45,50 Ft/l

AKCIÓ
!

Keresse az akciós napokon is COOP-üzleteinket! 

Megújult környezetben 
a megszokott széles választékkal 

és minôséggel várjuk régi és új vásárlóinkat.

SSzzeerreennccss,,  SSaallllaaii  úútt  1133..  ((aa  PPrroovviiddeenncciiaa  bbiizzttoossííttóóvvaall  sszzeemmbbeenn))  
TTeell..::  4477//336633--775588..

AAKKCCIIÓÓ!!!!!!
Méter- 

és rövidáru
üzletünkben 

nnyyáárrii  aannyyaaggookk  
440000--660000  FFtt--ooss

egységáron kaphatók. 

FFüüggggöönnyyöökk  3300--4400%%--ooss
áárreennggeeddmméénnnnyyeell,,

alumínium 
és mûanyag karnisok 
többféle méretben. 

Zemplén Tourist Utazási Iroda
MALLORCA PALMA ÖBÖL 08. 20., 23., 27-tõl 8 nap/7 éj **-os hotel fp., 

79 900 Ft+ill. 
KORFU 08. 15-tõl 8 nap/7 éj 2 ágyas stúdió, önellátó 

56 900 Ft+ill. 
TÖRÖKORSZÁG KEMER 08. 14-tõl 8 nap/7 éj **-os hotel, fp.

79 900 Ft+ill.
ZAKYNTHOS 08. 19-tõl 12 nap apartman, önellátó 

75 900 Ft+ill.
TUNÉZIA 08. 14-tõl 8 nap/7 éj Debrecenbõl 54 900 Ft/fõ+ill.

EGYIPTOM HURGHADA 08. 24-tõl 8 nap/7 éj ***-os hotel
76 900 Ft+ill.

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon, 
utasbiztosítás-kötés, üdülések, körutazások, 

menetjegy-értékesítés, üdülésicsekk-elfogadás.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

ÁÁggnneess  LLaakkáásstteexxttiill
� függöny � sötétítõ � dekoranyagok � paplan

� takaró � ágynemû � asztalnemû � bambuszroló
� karnisok különbözõ kivitelben

SZOLGÁLTATÁSOK: 
� Függönyvarrás, helyszíni felméréssel is. � Karnisszerelés.

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Telefon: 47/362-275.

Szerencs, 

Rákóczi út 100.
Árukiadói 
és raktári 
kisegítõ 

munkakörbe dolgozót
felveszünk 

éjszakai mûszakba. 

Érd.: 46/361-650. 

Szerencs, Rákóczi út 105.
(óra-ékszer bolt mellett)

Telefon: 47/364-009. 

�

Papír-
írószer

Telefon:
47/362-806

Újra itt 
az iskolakezdés! 
A papír-írószer üzlet-

ben akciós füzet-, toll-
tartó-, táskavásárt tar-
tunk a készlet erejéig. 

Továbbá kaphatók 
iskolai egységcsomagok 

és iskolaszerek. 
Beiskolázási 

utalványok levásárolhatók. 
Ugyanitt fénymásolás, 
bélyegzõk, spirálozás.

Szerencs, Kossuth tér 4. 
(OTP Bank mellett)



Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek 

OLLÓCKI KÁROLY 
búcsúztatásán, együttéreztek velünk és sírjára 

virágot helyeztek.
A gyászoló család

2007. AUGUSZTUS 10. AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN/HIRDETÉS16

VÁLLAL
– Angol szakos egyetemista angol nyelvbõl korrepe-
tálást vállal. Érd.: 20/215-5583. (13-14)

VEGYES
– Háromfunkciós Pierre Cardin babakocsi (10 E Ft);
Medella elektromos mellszívó – új – bimbókiemelõs
tejgyûjtõs (10 E Ft); elektromos cumisüveg és bébi-
étel-melegítõ eladó. Érd.: 20/4647-055. (13-14)
– 230 liter kétéves száraz furmint bor, akár hordó-
val együtt, házi pálinka 1 600 Ft/l áron, valamint
5/180 cm méretû hófehér karateruha megkímélt ál-
lapotban 5 000 forintért eladó. Érd.: 20/3820-928.
(13)
– Boltíves pince bontásából kõ, baráti áron sürgõsen
eladó. Érd.: 20/492-8660. (13)
– 2-1 osztású, 2 m x 1,5 m-es, 2 m x 1 m-es zárt-
szelvénybõl készült, lambériázott garázsajtó. Érd.:
30/9651-029, 47/396-260. (13)
– 1000 literes mûanyag tartályok, 3000 l-es üveg-
szálas tartályok, szõlõfeldolgozó gépek eladók. Érd.:
70/313-3767. (13)

KERES
– 23 éves 175/95, barna hajú és szemû, kissé zár-
kózott fiatalember keresi az igazit, romantikus és szo-
lid hölgy személyében. Hobbim: természetjárás és szá-
mítógép. Tel.: 20/319-8156. (13-14)
– Eladó ingatlant keresek Szerencsen és környékén.
Érd.: 30/549-4521. (13)

ÁLLÁS
– Otthon végezhetõ internetes munkát ajánlok.
Skype-elérhetõség 

– Szerencsen a Rossmann feletti társasházban 55 m2-
es, egyedi gázfûtéses, 2. emeleti saroklakás eladó.
Érd.: 70/450-4213. (13)

MEZÕGAZDASÁG
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet:
30/466-0594. (13-14)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-
6020, 47/362-972. (13-14)
– Legyesbényén a Monoki úton 600 négyszögöl szõ-
lõ (közmûvesített) eladó. Érd.: 30/536-4794, 47/368-
124. (13-14)
– Golopon 1,8 h szántó eladó. Érd.: 47/361-681. (13)
– Szerencsen a Piroska dûlõben 400 öl szõlõ, 1200
öl szántó egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287.
(13)
– Szõlõ eladó. Érd.: 20/210-4276. (13)
– Kb. 800 literes, hidraulikus szõlõprés újszerû álla-
potban eladó. Érd.: 47/396-260, 30/9651-029. (13)

GÉP, SZERSZÁM 
– 320 literes fagyasztóláda eladó. Érd.: 70/941-0892.
(13-14)
– Eladó 250 literes, háromfázisú, vontatható beton-
keverõ. Érd.: 70/339-2791, 47/396-260. (13)
– Dobgitár, zongora (30 000–150 000 Ft) eladó.
Érd.: 30/299-4263. (13)

BÚTOR
– 2 db világos színû íróasztal eladó. Érd.: 47/362-
567. (13-14)
– Legújabb típusú, fehér pólyázós baldachinos kis-
ágy (20 E Ft); kárpitozott (kék macimintás) gyer-
mekheverõ leesésvédõvel (8 E Ft) eladó. Érd.:
20/4647-055. (13)

KIADÓ
– Szerencs, Sallai út 11. szám alatt, a piac utcájában
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 30/9388-534. (13)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Budapesten a Stadionokhoz közel, 38 négyzetmé-
teres egyedi gázfûtéses garzonlakás kiadó. Tel.: 20/
242-73-82. (13)
– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gáz-
fûtéses, teljesen felújított kertes családi ház 2 garázs-
zsal, nagy kerttel, 8 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-
5755. (13-14)
– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-
vegyes tüzelésû, központi fûtéses (380 V ipari áram,
kábeltévé) családi ház, két bejáratos, két garázzsal
eladó, vagy budapesti cserét beszámítok. Érd.:
20/396-6020, 47/362-972. (13-14)
– Badacsonytól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re a 8-as
fõút mellett felújítás alatt lévõ háromszobás paraszt-
ház nagy telken 3,9 millió forintért eladó. Érd.: 20/563-
3852 Szerencsen. (13-14)
– Szerencs központjában, jó környezetben, 2,5 szo-
bás, összkomfortos (cirkogejzír), 85 m2-es ház felú-
jítva, rendezett kerttel eladó. Ár: 12,8 M Ft. Érd.:
30/408-3317. (13-14)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó.
Érd.: 47/361-370, 47/362-612. (13-14)
– Szerencsen az Ondi út 15/c alatt kétszobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, nappalis családi ház nagy te-
rasszal, garázzsal, kis kerttel eladó. Érd.: 30/387-
0649, 47/361-822. (13-14)
– Szerencsen a Vörösmarty utcában szintes családi
ház sürgõsen eladó. Érd.: 70/395-1407, 70/603-5623.
(13-14)
– Szerencs-Ond Fõ út 59. sz. alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbö-
zettel Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserél-
hetõ. Érd.: 70/312-1977. (13-14)
– Szerencsen összkomfortos családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Érd.: 30/536-4794, 47/368-124. (13-14)
– Bekecsen a Szerencsi u. 36. szám alatt építési te-
lek eladó. Érd.: 70/312-1977. (13-14)
– Szerencs, Pince köz 1. szám alatt 60 m2-es, gáz-
fûtéses, kertes családi ház eladó. Érd.: 47/362-369,
30/469-2681. (13-14)
– Tokajban, a Tisza-parti üdülõ területén kétszintes
nyaraló eladó (a strandtól kb. 50 m-re). Tel.: 70/317-
6125. (13)
– Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 2. szám alatt 190
m2, új építésû lakóház eladó. Érd.: 30/9388-534. (13)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (13)
– Szerencsen a Bethlen G. út 22. szám alatt családi
ház eladó. Érd.: 47/368-494. (13)
– Szerencsen a Petrikovits út 79. szám alatti lakó-pi-
henõ övezetben gáz + egyedi fûtésû, összkomfortos,
tetõteres ház eladó. Irányár: 15 M Ft. Érd.: 20/5577-
172. (13)
– Bekecsen, központi helyen régi típusú családi ház
olcsón eladó. Érd.: 46/359-860, 20/994-1172. (13)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotóval
jelentetjük meg az eladásra vagy kia-
dásra kínált lakásokat, épületeket. En-
nek költsége hozott fénykép esetén al-
kalmanként 500 Ft, amennyiben a fo-
tót munkatársunk készíti el, akkor 700
Ft. Ezért az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes hon-
lapunkra is ilyen formában felkerül. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt az 
„Apróhirdetési szelvényt” augusztus 17-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Augusztus 24., szeptember 7.

500 forint

Mint arról lapunk elõzõ szá-
mában írtunk, az újságban már
csak azok az apróhirdetések je-
lennek meg egymást követõ két al-
kalommal, amelyek feladói kifi-
zették a díjat. Huszonöt szóig
1000 forintot, negyven szóig pe-
dig 1500 forintot kérünk. A mel-
lékelt eredeti szelvényt bemuta-
tók ötszáz forint kedvezményben
részesülnek és új szolgáltatásként
a Szerencsi Hírek lakossági hir-
detésbörzéje már az interneten is
olvasható a www.szerencsihi-
rek.hu címen. Az apróhirdetések
a szerkesztõségben az erre a cél-

ra szolgáló nyomtatványon ad-
hatók fel. 

Új lehetõségként SMS-ben is fo-
gadjuk a lakossági és közéleti ap-
róhirdetéseket. A szolgáltatást a
Pannon és a T-Mobile szám-
lás/általános, vagy kártyás/domi-
no elõfizetéssel rendelkezõk ve-
hetik igénybe. Küldje el SMS-ben
a hatjegyû hirdetési kód (SZEHIR)
után a hirdetés szövegét a 8100-
555 számra. Közületi hirdetést a
8100-556 számra küldje! 

Hirdetés díja: 1–160 karakterig
1000 Ft, 160–320 karakterig 1500
Ft. Közületeknek: 2000 Ft.

�

�

APRÓHIRDETÉS SMS-BEN 
ÉS AZ INTERNETEN

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a gyászhirdetések, kö-

szönetnyilvánítások és megemlékezések az augusztus 10-ei számtól té-
rítés ellenében adhatók fel lapunkban. A közleményeket egy alkalom-
mal jelentetjük meg, amelyekért egységesen 1000 forintot kell fizetni.
Amennyiben magukkal hozzák az újságban található 500 forintot érõ
hirdetési kupont, kedvezményben részesülnek. Fontos, hogy gyászhir-
detést csak személyesen, halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával le-
het feladni. 

– Szerencsen a Rákóczi út 118. szám alatt
elsõ emeleti, társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/2600-953, 70/2617-290. (13-
14)

EMLÉKEZÉS
Egy éve alussza örök álmát néhai férjem, 

gyermekem apja: 

KERTÉSZ ZOLTÁN
Reá emlékezünk a költõ szavával: 

„Egy csillaggal több lett az égen, 
szívünk ezután õt ott keresi!”

özv. Kertész Zoltánné és családja

„Szent Erzsébet” Segítõ Kezek 
VIII. sz. Szerencsi Támogató Szolgálat
Vállalja:

– fogyatékossági támogatásban, vagy
– vakok személyi járadékában, vagy
– magasabb összegû családi pótlékban részesülõ

személyek:
– szállítását (40 Ft/km)
– személyi segítését
(70 000 Ft jövedelem alatt 90 Ft/óra, 70 000 Ft jövedelem felett
130 Ft/óra.)

Bõvebb információért hívja a 06/47-361-842-es, 
vagy a 06/70-776-3915-ös (Gottfried Péter szolg. vez.) 

telefonszámokat.
Keresse fel irodánkat a Szerencs, Rákóczi u. 114 szám alatt!

BIZALMUKAT KÖSZÖNJÜK!

HHoollllaanndd  ccsseerreeppeess  vviirráágg  ééss  kkeerrttiinnöövvéénnyy--kkiiáárruussííttááss  

5500%%--ooss  eennggeeddmméénnnnyyeell  
augusztus 17-én pénteken 8–15 óráig 

Szerencsen a Népházban.

Magnóliák (tulipánfák) 3 színben 
(sárga, fehér, rózsaszín) 60 cm-es 

már 690 Ft-tól, 1 m-es 1200 Ft-tól

Kerti cserjék 300 Ft, örökzöldek 350 Ft,
kínai rózsa (hibiszkusz) 600 Ft, 

levendula 200 Ft

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

a tulajdonában lévõ beépítetlen földterületek elidegeníté-
sérõl szóló 15/1998. (VI. 24.) számú önkormányzati rende-
lete és 47/2006. (III. 28.) határozata alapján 

ÁRVERÉS  
útján értékesíteni kívánja  a város Miskolc felõli területén,

a Vörösmarty u. déli részén lévõ 2902/3 helyrajzi számú te-
rületbõl, a 37-es fõút és az AGIP üzemanyagtöltõ állomás mel-
letti, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésû, 2 ha, 2984 m2

területet.
Kikiáltási ár: 183 872 000 Ft + áfa
Az ajánlati biztosíték 18 387 200 Ft, amelyet Szerencs Vá-

ros Önkormányzatának az OTP Nyrt.-nél vezetett 11734145-
15349882-00000000 számú számlájára kell befizetni.

A versenytárgyalásra jelentkezõk részvételi szándékukat írás-
ban jelenthetik be legkésõbb a versenytárgyalás megkezdé-
séig az ajánlati biztosíték megfizetésének egyidejû igazolá-
sával. 

Az ajánlati kötöttség az árverésen való részvétel szándéká-
nak bejelentésétõl számított 30 nap.

A versenytárgyalás helye és ideje: 
3900 Szerencs, Árpád u. 11. ügyvédi iroda

2007. augusztus 23., 10 óra
Információ a 47/561-555-ös telefonszámon kérhetõ.



Vízszintes:
1. Euripidész idézetének elsõ része.

12. Ijed. 13. Táplálja. 14. Hallgatói
Önkormányzat röviden. 15. Portré.
17. Majdnem kábít! 18. Megteendõ
út. 19. Szén, oxigén. 20. Táplálék.
22. Személyével. 23. Szántóeszköz.
25. Lent. 26. Vízi jármûvön. 27. Tetõ
alkotója. 29. Angol bárány (LAMB)!
30. Üresen jár! 31. Tenyérnyi szá-
mítógép rövidítése. 32. Aranka be-
cézve. 33. ...eszköz, táplálkozás kel-
léke. 35. Idegen férfinév. 37. Egyik
labdarúgócsapatunk. 39. Fordítva:
vízszintes 30. 41. Ifjúsági Magazin.
42. Byte 1/8-a. 43. Ahová a csavar
megy. 44. Okay becézve! 46. Tej jel-
zõje lehet. 48. Tudatánál (van). 49.

Társadalombiztosítás. 51. Ausztria,
Új-Zéland és Magyarország nem-
zetközi jelei. 52. Német folyóirat. 53.
Fõütõeret. 56. Megkötött cipõfûzõn
van. 57. Nitrogén, nikkel. 58. Erõd.
61. TZÉG. 62. Nõi név.

Függõleges:
2. Nózi. 3. Kihagyhatatlan (pl.: ko-

sárlabdában). 4. Férfikabát. 5.
Majdnem odébb! 6. Szobába. 7.
Folyón keresztülhalad. 8. Valós. 9.
Mountain bike röviden. 10. Római
kettõ. 11. Focikapu része (névelõvel).
15. Gandhi idézetének elsõ része.
16. Gandhi idézetének második,
befejezõ része. 18. ...rizs, étel. 21.
Ausztrália sportjele fordítva! 22.

Amit a határnál fi-
zetünk. 24. Munka
jelzõje lehet. 25.
Angol és (AND).
26. Híres musical.
28. Eritropoetin rö-
viden. 29. Párosan
elér! 32. Függeszt.
34. Hordanád (ru-
hát). 36. Teljesít-
ménytúrázók tár-
sasága. 38. Király
ül rajta. 40. Euri-
pidész idézetének
második, befejezõ
része. 43. Két vé-
gén fúr! 45. Kriszti-
na becézve. 47.
Idegen mûvészet!
50. Építményt rom-
bol. 54. ... de Janei-
ro. 55. ... Maria.
59. Részvénytár-
saság. 60. Vér fo-
lyik benne.

Sz. A. 

A június 29-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése:
Tapasztalat a bölcsesség kezdete.
Nincs hasznosabb, mint a nap és a
só.

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 1500 Ft-os
vásárlási utalvány: ifj. Varga Sándor,
Bekecs, Igazság út 62., 1000 Ft-os
vásárlási utalvány: Bohács Józsefné,
Szerencs, Pozsonyi út 34., 500 Ft-
os vásárlási utalvány: Hallgató
Bertalanné, Szerencs, Ondi út 31. A

helyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 30/392-3064-es telefonszám
tulajdonosa CD lemezt nyert. A
nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) 2007. augusztus
17-ig vehetik át. Az augusztus 10-ei
keresztrejtvény megfejtésének be-
küldési határideje: augusztus 17.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhe-
tik a 20/940-2066 számra.

TALÁLKOZÁS
A SEPULTURÁVAL

Az idei Hegyalja Fesztivál nemcsak
a nézõk számában döntött meg min-
den eddigi csúcsot, de ebben az
évben a korábbiaknál több fellépõ
zenekar szórakoztatta a közönséget.

A Tokaj melletti rakamazi kem-
pingben megrendezett többnapos
program részeként színpadra léphe-
tett a szerencsi Hatás Alatt is. A ke-
ményebb mûfaj kedvelõi közül sokan
voltak kíváncsiak a fiúk szereplésé-
re. A zenekar két tagjának még a vi-
lághírû Sepultura frontemberével is
sikerült egy közös fotót készíteni.
További fotók, információk az együt-
tes honlapján, a www.hatasalatt.hu
címen érhetõk el. 

VÁLOGATÁS – HOLIDAY
A nyár beköszöntével megérkezett

a legnagyobb hazai slágerek váloga-
tása. A korong hallatán végignosz-
talgiázhatjuk az elmúlt évek legfor-
róbb nyarait, hiszen a legsikeresebb
slágerek sorakoznak ezen a lemezen.

Talán sokan emlékeznek még a
Vénus Régi nyár, vagy éppen a Soho
Party Balatoni nyár dalára, de nem

maradhatott ki a sorból a KFT Afrika
címû szerzeménye sem. Összesen
húsz üdítõ felvétel, amely szinte kö-
telezõ használatú a nyári bulikhoz.

KELLY CLARKSON
ÚJRA A CSÚCSON!

Megjelent a My December címû
fantasztikus új album. Nem kis fel-
adat felülmúlni az eddigi 11 millió
eladott lemezt és öt listavezetõ slá-
gert, Kelly Clarkson azonban ponto-
san ezekkel az eredményekkel büsz-
kélkedhetett 2004-es Breakaway címû
albumának megjelenése után. Ilyen
sikerek után Kelly ez alkalommal szer-
zõként is bizonyít, hisz új lemezének
dalait saját maga írta. A szakembe-
rek szerint igazi önmegvalósulás ez
az anyag, amely június 25-én látott
napvilágot My December címmel. 

SUNSHINE 2007 
Ez az év sem múlhat el nélküle,

így mi sem természetesebb, mint
hogy a bulizás szerelmesei azonnal
belehallgassanak a SUNSHINE 2007
címû kiadványba. DJ Berry ebben az
évben egy igazán pörgõs CD-t ké-
szített, és a hagyományok szerint ez
alkalommal is a legnagyobb klub-
slágerek kerültek fel a lemezre.
Helyet kapott az albumon Nari &
Milani club mixében a 2007-es év
legnagyobb durranása, az Alex
Gaudino és Crystal Waters nevével
fémjelzett Destination Calabria. Nem
maradhattak ki a válogatásból Tiesto,
vagy ATB aktuális slágerei és bizo-
nyára sokak örömére Eric Prydz idei
hatalmas durranása, a Proper Edu-
cation is belekerült a mixbe. 

A válogatás nyitó dala DJ Berry vs.
FunCore Meet M’Atth-X legújabb
szerzeménye, a NO, amely csak
ezen az albumon található meg. 

JUBILEUMI
FENYÕ MIKLÓS-KONCERT 
Fenyõ Miklós a mai magyar köny-

nyûzene egyik legkiemelkedõbb

alakja. Nevét mindenki ismeri, az ál-
tala írt dalok hazánk legnagyobb slá-
gereivé nõtték ki magukat. Az egy-
kori Hungária együttes alapítójának
és frontemberének koncertjei rend-
re megtöltenek minden helyszínt.

A 2007-es esztendõ Fenyõ Miklós éle-
tében több jeles évfordulót is tartogat.
A zenész márciusban ünnepelte 60. szü-
letésnapját, az egykori Hungária együt-
test pedig éppen negyven évvel ezelõtt,
1967-ben alapította. A sorból ki ne ma-
radjon, hogy a hagyományos nyári
margitszigeti Fenyõ-koncert dalai éppen
tíz esztendeje, 1997-ben csendültek fel
elsõ alkalommal. A hármas jubileum
méltó megünneplésére augusztus 25-
én egy látványos, nagyszabású show lát-
ható majd a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon. Mr. Rock and Roll ezúttal
is számos meglepetéssel, sztárvendé-
gekkel, s nem mindennapi látvánnyal

készül a koncertre. A fergeteges han-
gulat garantált, hiszen felcsendül a
Limbó Hintó, a Rock and Roll Party, a
Hotel Menthol, a Csavard fel a szõnyeget
és az összes többi híressé vált Hungária-
, valamint Fenyõ Miklós-sláger, melyek
minden bizonnyal egy emberként moz-
dítják meg a közönséget. A koncerten
a Fenyõ Gyöngye zenekar kíséri a nép-
szerû muzsikust, a színpadi show-t a
Jampi Angyalok tánccsoport színesíti,
akik szintén állandó partnerei Fenyõnek.
Az elõrejelzések szerint sztárvendégként
lép fel Baby Gabi, Szandi, Miller Zoltán
és Heilig Gábor.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: „Live At The Gorge 05/06”. A
helyes választ beküldõk közül Bohács
Gergely, Szerencs, Pozsonyi út 34.
szám alatti olvasónk ajándék utal-
ványt nyert, amely a Szerencs,
Rákóczi út 56. szám alatti Music &
Book hanglemezboltban levásárol-
ható. A helyes megfejtést SMS-ben
beküldõ 20/548-0947-es telefon-
szám tulajdonosa egy CD lemezzel
lett gazdagabb. Az augusztus 19-ei
bôcsi Hooligans-koncertre két belé-
pôjegyet nyert: Demkó Edit, Bekecs,
Esze Tamás. u. 11. A nyeremények
a szerkesztõségben, munkaidõben
vehetõk át. Játékunk új kérdése:
Mikor és hol lesz Fenyõ Miklós idei,
jubileumi koncertje? A válaszokat
postai borítékban vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk címé-
re, és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
Az SMS-ben válaszolók továbbra is vá-
sárlási utalványt nyerhetnek. SMS-t a
06-20/940-2066 számra küldhet-
nek.
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:
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Augusztus 11., ( szombat) 19 óra:
OPERETT CSILLAGAI. Fellépnek a
Magyar Állami Operaház és az
Operett Színház mûvészei: Tóth Éva
– primadonna, Leblanc Gyõzõ – bon-
viván, Terembi Trixi – szubrett, Bo-
zsó József – táncos komikus. Hely-
szín: Szerencs, Rákóczi-vár. Au-
gusztus 14., (kedd) 20 óra: JAZZ-
KONCERT. Fellép a Budapesti
Ragtime Band (Zempléni Fesztivál
programja) Helyszín: Szerencs,
Rákóczi-vár udvara. Belépõdíj: 1000
Ft. Augusztus 18. (szombat) 20 óra:
Svetilen énekegyüttes koncertje
(Zempléni Fesztivál programja).
Helyszín: görög katolikus templom

Augusztus 25. (szombat): Utca-
színház – sramlizene – tûztánc a
Budapesti Utcaszínház elõadásá-
ban. 18.30 óra: Fazekas Mihály:
Ludas Matyi. 19.20 óra: Latin Varázs:
Kovács Réka, Bodnár Attila (Lazúr
Táncsport Egyesület). 19.35 óra:
Moliere: Dandin, a megcsúfolt férj.
20.40 óra: Sramlikings 21.30 óra:
Hastánc, tûztánc, görög élõzene.

Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár
udvara. Belépõdíj: 500 Ft. A Szerencsi
Nyár programjaira a szerencsiek-
nek a belépés díjtalan, lakcímet is tar-
talmazó személyazonosító igazol-
vány vagy lakcímkártya felmutatá-
sával.

A SZERENCSI NYÁR
PROGRAMJAI



BAJNOKI RAJT

A LABDARÚGÓKNÁL 

Tizennégy csapat részvételével au-
gusztus 11-én elkezdõdnek a megyei har-
madosztályú labdarúgó-bajnokság sze-
rencsi csoportjában a küzdelmek. Az
SZVSE együttese az elsõ fordulóban
szombaton 17 órától Erdõbényén ven-
dégszerepel. Osváth László edzõ ér-
deklõdésünkre ismertette, hogy a ko-
rábban Sárospatakon játszó Ringer István
leigazolásával sikerült megerõsíteni a sze-
rencsi csapat középpályás sorát és a baj-
noki idényben több ifjúsági korú játé-
kosra is számítanak a felnõtt keretben.
A nyári idõszakban a fiataloknál több új
tehetségígéret látogatta rendszeresen az
edzéseket, ami biztató a jövõre nézve.
Az edzõ kiemelte, hogy az idei eszten-
dõ újra az építkezés idõszaka lesz a vá-
rosi együttesben, eredményben a tava-
lyi évhez képest nem várható jelentõs
elõrelépés. Amennyiben teljes létszám-
mal szerepelnek majd a mérkõzéseken,
az idény végén a középmezõnyben fog-
lalhat helyet a szerencsi gárda. Az
SZVSE felnõtt játékoskerete: Kapus:
Novák Ádám, Lendvay Gergõ. Hátvédek:
Sohajda Tibor, Weisz Norbert, Francz
Ádám, Benke Ádám, Eperjesi Gábor,
Varga György. Középpályások: Tóth
László, Cseppely János, Ringer István,
Orosz Márton, Zsihovszki János, Sélley
László. Csatárok: Eperjesi Péter, Harkály
Endre, Király Ottó, Szentirmai Gergõ. Az
ifjúsági keretbõl a felnõtt csapatban
Kalup Roland, Sipos Zoltán és Knapp
Imre játékára számít Osváth László
edzõ.

TENISZEZÕK A DOBOGÓN

Nagy érdeklõdés kíséri a Magyar
Tenisz Szövetség által az Észak-ma-
gyarországi régióra kiírt területi bajnok-
ságot. A verseny népszerûségére többek
között az szolgál magyarázatul, hogy
remek lehetõséget biztosít a meccsrutin
megszerzésére az országos játékenge-
déllyel rendelkezõ fiataloknak. Az SZVSE
tenisz-szakosztályának ifjú tehetségei
az elmúlt hónapokban eredményesen
szerepeltek a viadalokon, amelyekre
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg

és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékbõl ér-
keztek résztvevõk. A küzdelemsorozat
július 9–10-én Debrecenben megren-
dezett fordulóján született eredmények:
L12 korcsoportban Fábián Luca II. he-
lyezés, F14 korcsoportban Takács Márk
IV. helyezés, F16 korcsoportban Tóth
Ádám  III. helyezés. A negyedik fordu-
lóban július 7–8-án Nyíregyházán elért
helyezések: Fábián Luca II. hely, Takács
Márk III. hely, Tóth Ádám III. hely. 

Országos versenyeredmények: Tens
Premium Core Kupa, Eger: Takács Márk
I. hely. Nike Junior Tour, Budapest:
Fábián Luca III. hely.

SPORTNAP

A FUTBALLPÁLYÁN

Ebben az évben is megrendezte ha-
gyományos kispályás labdarúgó torná-
ját a Nestlé Hungária Kft. Szerencs/Di-
ósgyõr Gyárának szakszervezete és
üzemi tanácsa. A helyi gyár két csapa-
ta mellett további négy miskolci és fõ-
városi együttes fogadta el a szervezõk
meghívását. A Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen lejátszott szombat délelõt-
ti barátságos mérkõzéseken nem is a vég-
eredményen, inkább a jó hangulaton, a
mozgás szeretetén volt a hangsúly. A fut-
ballisták és a meghívott vendégek a mecs-
csek közötti szünetben finomságokat fa-
latoztak, miközben a nagy üstben már
fortyogott az ízletes ebéd is. A délelõtti
küzdelmek végén a vendégként érkezett
Bosch–Miskolc végzett az élen, a diós-
gyõriek és a házigazda együttes elõtt.

NEMZETKÖZI SAKKVERSENY

A GIMNÁZIUMBAN 

Az idén Szerencs ad otthont a tizen-
hetedik Zemplén Kupa nemzetközi
sakkversenynek. A rangos egyéni viadalt

augusztus 17–20. között a Bocskai gim-
náziumban rendezi meg Szerencs Város
Sportegyesületének sakk-szakosztálya.
Program: péntek, 8.30.–9.45 óra: re-
gisztráció, nevezés. 9.45 óra: megnyi-
tó. 10 óra: I. forduló. 15 óra: II. fordu-
ló. Szombat 8 óra: III. forduló. 13 óra:
IV. forduló. Kb. 17.30 óra: schnell ver-
seny. Vasárnap 9 óra: V. forduló. 14 óra:
VI. forduló. Hétfõ 8 óra: VII. forduló.
12.30. óra: eredményhirdetés.

A HÚSBUSINESS 

AZ ÉLEN

Befejezõdött a Hegyalja Szerencs
Kistérségi Labdarúgó Szövetség által
meghirdetett mûfüves bajnokság. 

A június 27-ei utolsó fordulóban a 4-
es körzet 6–2 arányban gyõzedelmes-
kedett a Zemplén Megyaszó gárdája fe-
lett. A szerencsi Városüzemeltetõ Kht.
együttese 2–0-ra bizonyult jobbnak a baj-
nokságot már az elõzõ fordulóban meg-
nyerõ Húsbusiness felett. Mezõzombor
5–1 arányban diadalmaskodott Bekecs
felett, a Szerencsi Bonbon Kft. – Zöld
Varjak összecsapás 3–1-es végered-
ménnyel zárult. 

A mûfüves bajnokságban 18 ponttal
a Húsbusiness gárdája végzett az élen.
Második a Városüzemeltetõ Kht. csapata
lett több lõtt góllal az ugyancsak 16 pon-
tos 4-es körzet elõtt.

EREDMÉNYES VOLT

AZ ÚSZÓSZAKOSZTÁLY

Kiemelkedõ eredményeket hozott az
idei esztendõ a helyi sportegyesület
úszószakosztályának. Több sikeres me-
gyei verseny megszervezése mellett ta-
vasszal két fiatal tehetséges sportolójuk
diákolimpiai aranyérmet szerzett. Az
úszás iránt elkötelezett helyi szakem-
berekre és az edzéseket rendszeresen lá-
togató fiatalokra alapozva a szakosztály
vezetése az idei esztendõre célként a tö-
megbázis növelését, sikeres programok
szervezését és a versenyeken való ered-
ményes szereplést határozták meg. Az
elmúlt idõszakban részben sikerült tel-
jesíteni az elvárásokat. Több szerencsi
fiatal szerepelt eredményesen a megyei,
regionális és országos versenyeken.
Kiemelkedõ teljesítményként Gergely
Gréta és Petrusovics Attila diákolimpi-
ai bajnoki címet szerzett.
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Kos: III. 21. – IV. 20.
Ebben a ciklusban mindent

ural majd a tûz-túlsúly, elsõ-
sorban a három tûz-szülöttet
(Kos, Oroszlán, Nyilas), így

most az lesz a legfontosabb feladata, hogy
megpróbálja kezelni a túlsúly (6. bolygó je-
lenléte a tûzjegyekben) okozta hajlamait.
Mivel Ön éppen egyfajta boldogulás idõsza-
kát éli, kár lenne elrontani azt holmi kapko-
dással, türelmetlenséggel, netán elbizako-
dottsággal. Az a fontos, hogy most minden
cselekedetében õszinte nyíltsággal és nagy-
fokú önuralommal vegyen részt. 16–17-én az
érzelmei is mélyrepülésbe kezdenek, de az
egészségére sem ártana odafigyelnie! 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Az érzelmi és családi élete

ebben az idõszakban inkább
csalódásokat okoz, mint örö-
möket. Az üzleti életében vagy

a karrierje területén sem várható kiemelkedõ
esemény, talán csak némi, de igen lassú elõ-
relépés. Most az a legjobb taktika, ha szépen
háttérbe vonul, s ott csendben marad egy ideig.
Használja fel ezt az idõszakot egyfajta el-
mélkedésre: gondolkodjon el például a je-
lenlegi életvitelén. Képes-e most úgy alakíta-
ni, hogy el tudja kerülni a veszélyeket? A 20-
ai bolygóállások bezárják Önt az érzelmi ne-
hézségekbe: hûtlenséggel, féltékenységgel
kapcsolatosan. A legjobb napja 24-e lesz. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Sajnos, most Ön körül is ala-

posan fölpörögnek az esemé-
nyek. Elõfordulhat, hogy (több-
ször is!) válsághelyzetbe kerül.

Az egészségét tekintve most az immunrend-
szere is legyengült, talán épp egy légúti fer-
tõzés következtében. Ha nem vigyáz, ehhez
még keringési problémák is társulhatnak. A
jelenleg az Ikrekben járó Mars további fe-
szültségeket okoz majd Önnek a ciklus során,
fõleg ha szembekerül a Jupiterrel, vagy 90 fokos
szöget zár be az Uránusszal, illetve a
Merkúrral. Ez esetben kellemetlenségei le-
hetnek a törvényesség, az igazság megítélé-
se terén. 14-én és 21-étõl ügyeljen a be-
szédjére. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Pörgés és feszültség helyett az

Ön napjai inkább lassan csor-
dogálva, minden téren semle-
gesen telnek. Ez az állapot

mégis lehetõséget biztosít Önnek a kibonta-
kozásra, feltéve, ha ezt akarja! Az anyagiak
terén változásra, gyarapodásra számíthat és
ennek nagyon fog örülni. Hiába is tagadja,
Ön bizony meglehetõsén anyagias, ezért is
választ magának a legtöbb Rák Bak társat. Csak
az a baj, hogy hajlamos a megszerzett pén-
zét idõnként fölösleges dolgokra elkölteni.
Most nem árt, ha visszafogja magát, s elkez-
di megtanulni az igazi takarékoskodást. Ét-
kezzen most nyugodtabban, s fogyasszon
bõven folyadékot. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ön a Zodiákus második tûz

jegyû szülöttje. Mivel ezeken a
napokon a tûz-elemi energiák
kerülnek túlsúlyba, igen válto-

zatos – hol kellemes és emelkedett, máskor
pedig nagyon kellemetlen, feszült és robba-
nékony – napokat él meg. 9-étõl hátráló moz-
gása következtében elhagyva a Szûz jegyet,
újra az Oroszlánban tartózkodik a Vénusz.
Hatására, mint már korábban jeleztem, erõs
érzelmek lobbanhatnak fel önben, aminek a
kezelése nem kis feladatot ad majd Önnek.
Az önfegyelem nem csoda, ez azért is na-
gyon fontos, (mármint a gyakorlása), mert most
általa elháríthatja saját képességeinek a túl-
becsülését. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A ciklus szokatlan és várat-

lan eseményei Önben komoly
nyugtalanságot, sõt idegessé-
get gerjesztenek, felborítva a na-

gyon is törékeny egyensúlyát, esetleg még a
bioritmusát is. Ezért nem árt, ha nyomatéko-
san tudatosítja önmagában, hogy az élet nem
más, mint az ellentétes erõk közötti folyamatos
harc (élet-halál, építés-lebontás, jó-rossz, sze-
retet-gyûlölet). Ne görgesse hát maga elõtt a
problémáit, hanem vállalja fel, minden téve-
désének, elkövetett hibáinak a következmé-
nyeit. Méregtelenítsen tehát testben és lélek-
ben egyaránt. (Ez a ciklus balesetveszélyes,
legyen elõvigyázatos!)

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Kedves Mérleg! Hagyja most

a világi dolgait maguktól ala-
kulni, helyette összpontosítson
a szellemi fejlõdésére. Ebben a

ciklusban igen eredményes lehet a méregte-
lenítésben, önmaga megtisztításában, jobbá té-
telében, nemesebbé alakításában. Minden
olyan esetben szükség van az átalakulásra, át-
alakításra, amikor szeretnénk kilépni a már el-
avult állapotokból, vagy szeretnénk a szemé-
lyiségünket megjavítani. A belsõ tisztaság és
szellemi erõ együtt mindig nagy dolgokra képes,
mindig sikeres, eredményes. Ez a ciklus fel-
javítja az Ön médiumi kvalitásait is. Remek
megérzéseivel felismeri a háttérerõket is. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A Skorpió-szülöttek számára

is hasznosabb és idõszerûbb
most a befelé fordulás, mint a
kifelé aktivizálódás. Ne erõltesse

a külsõ dolgait, mert ebben a zûrzavaros au-
gusztusban bárhogyan is próbálkozik, erõl-
ködik, nem tudja megvalósítani – legjobb eset-
ben is csak csekély mértékben – a céljait. Egy
kellemesebb bolygóállás, egy úgynevezett T-
kvadrát kialakulása az égen nagyon erõs be-
zártságérzetet teremtenek Önben. Elõfordulhat,
hogy a stimuláló szerek használatában véli a
megoldást. Ettõl mindenképpen tartózkodjon!
Vonuljon vissza és lazítson! 20-án különös-
képp vigyázzon magára!

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Nyilas (a Kos és az

Oroszlán után) a harmadik tûz-
elem jegy, ami nagyon erõsen
érintett a bolygóhatások által

ebben a ciklusban, ugyanis most 6 bolygó is
tûz-jegyben tartózkodik. A Nap, Szaturnusz,
Vénusz, Merkúr, az Oroszlánban a Plútó és
a Jupiter a Nyilasban. Ez a 6 bolygó olyan tüzes
jelleget ölt, ami nagyon erõsen (legtöbb eset-
ben károsan és hátrányosan) befolyásolja
majd úgy gondolkodási, mint az érzelmi fo-
lyamatait. Ilyen helyzetben az a legjobb, ha
egy Nyilas-szülött fenntartja magában az al-
kalmazkodás és a képlékenység tulajdonsá-
gait és ellenáll a bosszúságoknak. Ismételje:
Isten és magam között én állok!

Bak: XII. 22. – I. 20.
Megint csak Ön az a sze-

rencsés jegy-szülött, akit a leg-
kevésbé érintenek az augusztusi
káros bolygóhatások. A múltkor

már jeleztem Önnek, hogy nemsokára válto-
zásokra, új kihívásokra számíthat. Most elér-
kezett ez az idõ: most olyan állásajánlatot kap-
hat, amelynek egyáltalán nem tud majd el-
lenállni (vagy csak nagyon nehezen). Mielõtt
bárhogy is dönt, azt tanácsolom, feltétlenül
avassa be a családját, beszélje meg velük. Még
egy dolog: ha az új munka az eddiginél na-
gyobb felelõsséggel járna, ne féljen, az Ön
felelõsségérzete magas fokon áll. „A bölcs nem
jár, hanem megismer, nem cselekszik, hanem
végbevisz.” Ezt ismételgesse magának! 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Most Ön körül is nagyon vá-

ratlan és hirtelen történõ, szo-
katlan helyzetek alakulhatnak ki.
Ennek az a legfõbb oka, hogy

a jegyében tartózkodó Neptun jó pár nega-
tív aspektust alkot, fõleg a sorsbolygókkal, így
keserítve meg az életét a mindennapokban –
zavaros, zûrös érzelmi állapotok teremtésé-
vel. Most az egészségére is nagyon kell vi-
gyáznia: diagnosztizálja az Önben felgyü-
lemlett és megbújó mérgeket, hogy eredmé-
nyesen kiûzhesse azokat. A ciklus ideái
ugyanis: a javítás, a javulás (méreg) és a
gyógyulás. Igyon naponta legalább 2 liter fo-
lyadékot, s egyen sok bogyós gyümölcsöt. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Mit mondjak, az Ön számá-

ra sem a legszívetmelengetõbb
ez a ciklus. Sok lesz az el-
úszással kapcsolatos kellemet-

lensége és még ellenséges erõkkel szemben
is helyt kell állnia! Legszívesebben elmene-
külne a hétköznapok sivár valóságából, de nem
ajánlom! Tevékenykedjen csak nyugodtan és
figyelmesen! És közben korlátozza a gondo-
latai csapongásait. Az érzelmeit meg ne en-
gedje felkavarodni! Ugyanakkor figyeljen
arra, hogy közben ne váljon merevvé. Ha egy-
két gondot így sikeresen megold, a többihez
is megjön a kedve. Arra nem árt odafigyelni,
kinek és mit mond. Kerülje a beszólásokat. 

S. K. K.

Második alkalommal nevezett
Szerencs Város Sportegyesülete a
Balaton-átúszásra.

A július 28-án a Révfülöp és
Balatonboglár közötti távnak nekivágó
7200 résztvevõ között a helyi úszó-
szakosztályból három felnõtt és tíz gyer-
mek szerepelt. Az 5,2 kilométert telje-
sítõ legfiatalabbak között Kiss Viktóriát,
Fige Balázst és Kovács Kristófot jegyez-
ték be a szervezõk. A szerencsi cso-
portból a leggyorsabb úszóknak Török
Dániel és Petró Dávid bizonyultak. 

A Balatont idén átúszó szerencsiek
névsora: SZVSE:  Fige Bertalan, Fige
Balázs, Kovács Péter, ifj. Kovács Péter,
Kovács Bálint, Kovács Kristóf, Kiss
Viktória, Kiss Attila, Hidegkúti Nándor,
Petrusovics Attila, Vasvári Alíz, Petró
Dávid, Török Dániel. Egyénileg: Keresztes
Ákos, Taskó Szilárd, Taskó Szilárdné.  

ÁTÚSZTÁK A BALATONT 

A helyi sportegyesület színeiben tizenhárman teljesítették a távot.



NÉMI „GYÓGYÍR” A BAJRA

A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.
a Széchenyi közben folytatta az ön-
kormányzati kezelésben lévõ utak
kátyúzását. Ezen a környéken a kör-
nyezõ bankok és üzletek miatt mun-
kaidõben hatalmas a gépjármûforga-
lom, az autósok azonban csak lépés-
ben haladhattak a gidres-gödrös asz-
falton, a gyalogosok pedig bukdá-
csoltak a nyaktörõ kátyúk között. 

Ezúttal néhány lyuk javításával át-
meneti, tüneti kezelésben részesült a
környék. A teljes rekonstrukcióra kész
tervek vannak, a beruházás pénzügyi
forrását pályázatból kívánja elõte-
remteni az önkormányzat.  

VIRÁGLÁDÁK A JÁRDÁN
Sokan csodál-

koztak, amikor
egyik reggelre a
Rákóczi úton
lévõ játékbolt
bejárata elõtt két
darab, sárgára
festett beton vi-
rágtartó díszel-
gett. Nem sokat
kellett várni arra
sem, hogy meg-
jelenjenek a
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. mun-
katársai, akik nagy igyekezettel ültet-
ték be virágokkal a két beton edényt.
Információink szerint az új köztéri tár-
gyak nem csak a település szépítését
szolgálják, hiszen ezek segítségével
szeretnék megakadályozni azt, hogy
az üzletekbe érkezõ áruszállító – és a
gyalogutakon parkoló – teherautók
hosszabb idõre akadályozzák a bel-
város forgalmát. 

KORSZERÛSÖDÕ
VILLAMOSHÁLÓZAT

Az elmúlt napokban feltört aszfalt,
gépek zaja zavarta a szerencsi Hegy
utcában élõk nyugalmát, az ottani köz-
lekedést. A munka oka, hogy folyta-

tódik a magasfeszültségû villamoshá-
lózat korszerûsítése a városban. Az
áramszolgáltató július végén kezdte
meg az említett területen a 20 kilo-
voltos vezetékek földbe helyezését.
Információink szerint az Ondi út és a
Hegy utca keresztezõdésében lévõ ko-
rábbi vas-tartószerkezetes transzfor-
mátor helyébe korszerû, földre tele-
pített lemezburkolatos berendezés
kerül. A fejlesztésnek köszönhetõen
elõbb a Hegy utcából, majd az Ondi

úti görög katolikus templomtól a
Szabadság utcai elágazásig tartó sza-
kaszáról is eltûnnek a vastag légkábelek
és azok tartóoszlopai. A beruházás vár-
hatóan a Szabadság utcában is foly-
tatódik, ami ugyan némi kellemet-
lenséget okoz majd az ott lakóknak,
de jó hír, hogy a jövõben, a légkábe-
lek miatt már nem kell a kiskertekbe
ültetett fák tetejét megcsonkítani.

ÚJ JÁTÉKOK AZ ÓVODÁBAN
A nyári szünidõ végén minden bi-

zonnyal nagy meglepetés lesz a
Gyárkerti óvoda gyermekeinek, ami-
kor meglátják az intézmény udvarán
elhelyezett új játékokat. 

Mint arról korábban beszámoltunk,
az óvoda jótékonysági bált, majd egy
különleges divatbemutatót szervezett
annak érdekében, hogy az ebbõl be-

folyó összeget az udvari játékok cse-
réjére tudják fordítani. A befolyt ösz-
szeg a képviselõi felajánlásokkal együtt
elérte a nyolcszázezer forintot, ami ele-
gendõ volt ahhoz, hogy idén nyáron
új hinta, csúszda, mászóka kerüljön
a Gyárkerti óvoda udvarára.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb augusztus 24-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. A szerkesztõség cí-
me: 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 Lapunk
friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követô héten péntektôl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVABensõséges ünnepséget
tartottak június 29-én a
szerencsi Oroszlán gyógy-
szertárban. Ezen napon,
éppen 15 esztendõvel ez-
elõtt nyitotta meg kapuit a
városban a második gyógy-
szertár. 

A patikában már hagyo-
mány, hogy ötévente Nyíri
László gyógyszerész csalá-
dias rendezvényre hívja
munkatársait, baráti be-
szélgetés keretében fel-
idézve az elmúlt eszten-
dõket. Nyíri László csa-
ládként emlegette a patika
kollektíváját, hiszen ebben
a közösségben valóban nem jel-
lemzõ, hogy az alkalmazottak fel-
cserélnék munkahelyüket. A gyógy-
szerész, miközben köszönetet mon-
dott az alkalmazottaknak precíz

munkájukért, megjegyezte, hogy az
egészségügyi ágazat átalakításával a
patikák is nehezebb helyzetbe ke-
rültek. Az utóbbi öt esztendõ való-
ban embert próbáló volt gyógysze-

részeknek és szakasszisz-
tenseknek egyaránt. A fo-
lyamatos változások miatt
a betegek sokszor tanács-
talanok a vény kiváltásá-
nál, ezért több figyelmet,
türelmet és törõdést igé-
nyelnek. Bobkó Géza vá-
rosi fõorvos felidézte, hogy
miután a gyógyszertári
központ bezárta az egykori
nyomda melletti, a mai
Geisenheim tér sarkán lévõ
patikát, így Szerencsen
egy, a Siska Gábor által ve-
zetett gyógyszertár maradt
a városközpontban. Elõ-
fordult, hogy az év végi lel-
tározás miatt itt is szüne-

telt a kiszolgálás, így orvosság nél-
kül maradtak a helyiek. Ekkor nyílt
meg 1992-ben Szerencsen az elsõ
magánpatika és állt a betegek szol-
gálatába.

Kamionok foglalták el a parkolóhe-
lyeket július 23-án a Rákóczi útnak a
cukorgyári körforgótól a vasútállo-
másig tartó szakaszán.

A fõutca alsó részén várakozó te-
herautókra helyi lakosok hívták fel szer-
kesztôségünk figyelmét, mivel a köz-
lekedõket is zavarták az út jobb szé-
lén egymás mögött sorakozó, eseten-
ként a forgalmi sávba is benyúló jár-
mûszerelvények. A helyszínen tájé-
kozódva megtudtuk, hogy a kami-
onok a Nestlé Hungária Kft. Szerencsi
Gyárába érkeztek, ahová – egy, in-
formációink szerint a napokban ki-
adott igazgatói utasítás miatt – kor-
látozták a telephelyen várakozó ko-
csik számát. Emiatt kényszerülnek a
sofõrök arra, hogy a közterületi par-
kolókban várakozzanak. Szerkesztõ-
ségünk elektronikus levélben kereste
meg Jean-Christophe Meist, a Nestlé
Hungária Kft. Szerencs/Diósgyõr
Gyárának igazgatóját, akitõl meg sze-
rettük volna tudni, hogy miért nem
a kerítésen belül várakoznak az
áruszállító gépjármûvek, illetve hogy
a jövõben várható-e hasonló torló-

dás a parkolókban, vagy esetleg lé-
teznek logisztikai megoldások is prob-
léma megoldására? Jean-Christophe
Meis válaszában ismertette, hogy a té-
mában már megkereste õket a helyi
rendõrkapitányság képviselõje. A gyár-
igazgató szerint az ügy az önkor-
mányzat hatásköre, ezért a tõle kért vá-
laszok – véleménye szerint – okafo-
gyottá váltak. 

Keresztesi János, a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõje kérdésünkre válaszolva
kiemelte, hogy a megnövekedett ka-
mionforgalom nagyobb balesetveszélyt
jelent a területen, ezért errõl szemé-
lyesen egyeztetett az üzem képviselõ-
jével. Szerkesztôségünk információi
szerint a helyi polgármesteri hivatal
szakhatósági bejárást kezdeményezett

a probléma rendezése
érdekében, amelyre a
rendõrség és a közle-
kedési hatóság mellett
a közútkezelõ, a Volán
társaság és a helyi
Nestlé gyár képviselõ-
it is meghívták. Az
utóbbi napok tapasz-
talata szerint azonban
valami történhetett a
kamionok fogadása
ügyében, mert a júli-
us 23-ai állapothoz
képest számottevõen
csökkent a Nestlé üze-
mébe érkezõ, a város
fõutcáján várakozó ka-
mionok száma.

Két kategóriában is sikeresen pá-
lyázott a szerencsi Kandó Kálmán
társasház az Allianz Hungária
Biztosító által meghirdetett „Társ a
házban 2007” pályázaton.

A lakóközösség összesen 910 ezer
forintot nyert játszóhely kialakításá-
ra, valamint tereprendezésre és kerti

növények telepítésére. – A társasház
az idén kötött biztosítást az épület-
re, így nyílt lehetõségünk támogatás
igénylésére – tájékoztatta lapunkat
Taskó János közös képviselõ. –
Valamennyi kategóriában nevez-
tünk, szerettük volna a kapukat is au-
tomatizálni, ezt azonban most nem
támogatta a bíráló bizottság. A meg-

ítélt összegbõl homokozót, hintát,
pingpongasztalt és három kerti padot
vásároltunk. Az udvar parkosítására
megrendeltük a füvesítést, tujákat,
díszfákat és cserjéket, valamint vi-
rágokat ültettünk. A lakóközösség tag-
jai – a legidõsebbektõl a legfiata-
labbakig – alaposan kivették a ré-
szüket a munkából, a szárazságban
lelkiismeretesen gondozzák, öntözik
a növényeket. 

A beruházás megvalósításához
sokan nyújtottak segítséget – tette
hozzá a közös képviselõ. – Támo-
gatott bennünket az önkormányzat,
személyesen Rónavölgyi Endréné
polgármester, Bíró István választó-
körzeti képviselõ. Sokat köszönhe-
tünk Vaszily Miklós fõkertésznek, a
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.-nak
és több vállalkozás is hozzájárult a
társasház környezetének megszépí-
téséhez. 

Taskó János büszkén említette,
hogy a közeljövõben a lakóépület
külsõ homlokzata is megújul, ami-
hez a forrást a lakóközösség tagjai-
nak befizetéseibõl biztosítják.

Feltehetõen figyelmet-
lenség miatt a virágszige-
teken áthajtva, a jelzõtáb-
lákat kidöntve kanyaro-
dott be egy Sátoraljaújhely
irányából érkezõ bolgár
rendszámú nyerges von-
tató július 4-én reggel a cu-
korgyár elõtti körforga-
lomban a fõutcára. Az
irányt tévesztett sofõr a
polgármesteri hivatalnál
próbált megfordulni, azon-
ban a kamion tolatás köz-
ben lerobbant. A rendõr-
ség lezárta a forgalom elõl a Rákóczi
útnak a Béke utcai és az Ondi úti ke-
resztezõdés közötti szakaszát. Ekkor
történt, hogy a Posta utcán a piac-
tér felõl érkezõ Deawoo vezetõje a
forgalomirányító rendõr jelzésére fi-
gyelve az útpadkának hajtott. A sze-

gélykõtõl irányt váltó kocsi a jelzõ-
lámpának ütközött, derékba törve az
alumínium oszlopot.

TIZENÖT ÉVES AZ OROSZLÁN PATIKA

Együtt ünnepelt a kollektíva.

JÁRMÛSZERELVÉNYEK A PARKOLÓKBAN

A kamionok esetenként a forgalmi sávba is benyúltak.

ÁTGÁZOLT A VIRÁGSZIGETEKEN 

Virágágyásokat, jelzõtáblákat taposott el az
útját tévesztett nyerges vontató.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

SZÉPÜLÕ TÁRSASHÁZ, GONDOZOTT KÖRNYEZET

A gyerekek örömmel vették birtokba az új játékszereket.



2007. AUGUSZTUS 10. HIRDETÉS20

A Szerencsi 

Televízió 

az interneten: 

www.szerencsitelevizio.hu

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

A Szerencsi Televízió az interneten: www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma augusztus 24-én jelenik meg. 
Lapzárta: augusztus 17., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- 
és közmûépítés, vízi és egyéb 

mérnöki létesítmények kivitelezése.
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