
A mezõgazdasági termékek áre-
melkedése világpiaci jelenség, amely-
nek hatásai Magyarországon is je-
lentkeznek. Elkötelezettek vagyunk
amellett, hogy szükség esetén kor-
mányzati beavatkozással fékezzük a
kedvezõtlen folyamatokat – emelte ki
a Szerencsi Híreknek adott interjúban
Gráf József (fotónkon), földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter. 

– Az idei esztendõ szélsõséges idõ-
járása komoly károkat okozott a hazai
agráriumnak. Milyen stratégiát követ a
szaktárca az ágazat nehézségeinek or-
voslására? 

– Az elmúlt évi nagyszerû eredmé-
nyek után különösen súlyosnak tûnik
a mostani helyzet, de azért ne feled-
jük: 2006-ban a magángazdálkodók-
nak 43 százalékkal, míg a társas vál-
lalkozásoknak 33 százalékkal nõtt a jö-
vedelme. Ágazati szinten tavaly 60-65
milliárd forintos eredményt vártam, ami
végül 74 milliárd forint lett. Joggal bíz-
hattunk a sikeres folytatásban, hogy nem
három év múlva, hanem már jövõre
elérjük az általam kitûzött 100 milli-
árd forintos értékhatárt. Idén azonban
nem volt kegyes a természet: elõbb fagy,
majd súlyos aszály tizedelte a termést,
amire nem lehet felkészülni. A kár-
enyhítési alap ugyan létrejött, de nem
töltõdött fel annyira, hogy a vesztesé-
geket ebbõl lehessen rendezni. Úgy
gondolom, hogy a fagykár ellensúlyo-
zására a közelmúltban lefolytatott tár-
gyalások eredményeként a gazdálko-
dók és a kormány között korrekt egyez-
ség jött létre. Az aszályra pedig a 2003-
as konstrukcióhoz hasonlóan hosszú
lejáratú, támogatott hitellel tudunk vá-
laszolni. A kukoricahiány enyhítésére
az európai uniós intervenciós készle-
tekbõl vásárolunk. Ezen kívül a külföldi
beszerzésekben is jól haladunk, a ta-
karmányalapot biztosítani fogjuk az or-
szágnak. 

– Az alacsony terméshozamok az
élelmiszerek árának jelentõs emelke-
dését vetítik elõre. 

– Ez világjelenség, ugyanakkor úgy
gondolom, hogy az áremelkedés mér-

téke nem fogja meghaladni a 15-20 szá-
zalékot. Amennyiben mégis túllépné
ezt a mértéket, számos intézkedést ho-
zunk majd a kedvezõtlen folyamat mér-
séklésére. Az egyik oldalról meg kell
érteni, hogy ha valamibõl a fele terem,
akkor annak az ára emelkedik. A pia-
ci szabályokat figyelembe véve ez ter-
mészetes. Másrészt a magyar kor-
mánynak komoly antiinflációs törek-
vései vannak, amit be is jelentettünk
az Európai Uniónak, és a vállalásun-
kat nem lehet túllépni. Ugyanakkor a
kormányon belül is vita van az alkal-
mazható eszközrendszerrõl. A pénz-
ügyminiszter nem örül túlságosan an-
nak a javaslatomnak, hogy szükség ese-
tén a tõkehúsok forgalmi adóját 20 szá-
zalékról 5 százalékra csökkentsük.
Meglátjuk ki nyeri meg a csatát. 

– Az Európai Bizottság július elején
hozta nyilvánosságra az uniós borpiac
reformját célzó javaslatait, amelyek több
ponton is ellentétesek a magyar érde-
kekkel. Milyen esélyt lát arra, hogy ezek
a tervezetek a hazai ágazat szem-
pontjából kedvezõen változnak? 

– A bizottsági elképzelések között szá-
mos olyan intézkedés szerepel, ame-
lyek számunkra kifejezetten kedvezõt-
lenek. Ezért már az elsõ olvasat nyil-
vánosságra kerülése után szövetsége-
seket kerestünk ahhoz, hogy az álta-
lunk kifogásolt szabályozásokon vál-
toztassunk. Ebben a hozzánk hasonló
idõjárású, bortermeléssel foglalkozó
országokban, Németországban, Auszt-
riában, Csehországban, Szlovákiában
és Luxemburgban találtunk partnerre.
Elfogadhatatlannak tartjuk a répacu-
korral történõ borjavítás lehetõségének
a megszûnését. A hozzászóló huszonöt
országból húsz rögtön elvetette ezt a
javaslatot az agrárminiszterek tanács-
kozásán. Én a fórum elején igyekeztem
hozzászólni, hogy megadjam az alap-
hangulatot. Koncepcionális vitánk van
azzal kapcsolatban, hogy a borfelesleg
megszüntetésének egyetlen megoldá-
si lehetõsége a szõlõkivágás. Termelõ
típusú ország vagyunk, a probléma meg-
oldását sokkal inkább a szerkezetvál-
tásban, fajtacserékben és korszerû ül-
tetvények kialakításában látjuk. A tag-
államoknak juttatandó támogatási ke-
retösszegeket az ültetvények területe és
a termés mennyisége alapján kell el-
osztani, nem pedig a korábban fel-
használt összegek nagysága szerint. Az
elmúlt idõszakban már megismertek
Brüsszelben, számításba veszik azt, amit
mondok. Tudják, hogy a magyar ál-
láspontot a borreform kapcsán sem le-
het figyelmen kívül hagyni. 

Árvay Attila

Az Összefogással Tokaj Világ-
örökségért projekt keretében meg-
valósult beruházás révén a látványos
kapu mellett 200 négyzetméter alap-
területû turisztikai fogadóépület is lé-
tesült, amely olyan információs bá-
zis lehet a jövõben, ami megállítja
a Zemplénbe közúton érkezõket és
betöltheti a térség kapujának szere-
pét. 

Az épület melletti parkolóban a
Bodrog Néptáncegyüttes két tagja tar-
tott néhány perces bemutatót, majd
a település polgármestere üdvözöl-
te a jelenlévõket. 

Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy
a kapuzat Tokaj-Hegyalja jelképe. 
– A magasba emelkedõ építmény tö-
mör falai, a térségben élõk erejét, él-
ni akarását, a szétterülõ szárnyak  pe-
dig a szabadságvágyat szimbolizál-
ják. Azt kívánom, hogy Zemplén le-
gyen az érintetlen természet, az ígé-
retes befektetések régiója és váljon

az itt élõk gyümölcsözõ pátriájává.
Ez a jelkép fennen hirdesse a táj-
egység szépségét, a hegyaljai em-
berek tehetségét és szorgalmát – fo-
galmazott Szerencs polgármestere. 

– Három esztendõvel ezelõtt, több
hónapos elõkészítõ munkával 13 te-
lepülés térségi összefogáson alapuló

turizmusfejlesztési programot dol-
gozott ki. Ennek köszönhetõen To-
kaj-Hegyalján több mint kétmilliárd
forint értékben valósult meg a Nem-
zeti Fejlesztési Terv legnagyobb tu-
risztikai fejlesztése – kezdte beszé-
dét Szabó György. – E nagyszabású
terv részeként épülhetett meg több
mint 100 millió forintból Szerencsen
is a városképet meghatározó létesít-
mény.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Miskolc felõl érkezve új látványosság tárul az utazó elé.
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A VILÁGÖRÖKSÉGI KAPUZAT ÜZENETE

A hagyományok szerint az épület
1792-es felszentelésének évforduló-
ja alkalmából rendeznek minden
esztendõben búcsút az egyházköz-
ség tagjai. Ugyancsak régi szokás sze-
rint a szent liturgiát követõen a
templom körül körmenet zárja az ese-
ményt. 

Ezúttal azonban ez nem jelentet-
te a vasárnapi ünnep végét, hiszen
a közelmúltban megújult a templom
szomszédságában lévõ, régóta felú-
jításra váró épület, ami a tervek sze-
rint bibliaóráknak, elõadásoknak és

egyházi közösségi összejöveteleknek
ad helyet a jövõben. A körmenet en-
nél a háznál ért véget, majd a görög
katolikus egyház jelenlévõ képvise-

lõi megáldották a létesítmény ódon
falait.

A szent liturgia után papok és a hívek közösen járták körbe a templomot.

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

A HAZAI AGRÁRIUM 
NEHÉZ ÉVE 

GÖRÖG KATOLIKUS BÚCSÚI KÖRMENET

Ünnepre készülõdtek a hí-
vek augusztus 12-én a sze-
rencsi görög katolikus temp-
lomban. 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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Ünnepélyes keretek között avatták fel augusztus 20-án a Szerencsen
megépült Világörökségi kapuzatot és turisztikai fogadóépületet. A je-
les eseményen Rónavölgyi Endréné polgármester és Szabó György or-
szággyûlési képviselõ vágták át a nemzetiszín szalagot. 
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AFRIKA-NAP SZERENCSEN 
Afrika-napot rendeztek augusztus

11-én Szerencsen. Az egzotikus kon-
tinens magyar kapcsolatainak erõsítését
szolgáló programra többek között
diplomaták és üzletemberek fogadták
el az Afrikai–Magyar Egyesület meg-
hívását.

A szervezõk az Africafénál fogadták
az immár második alkalommal meg-
hirdetett találkozóra érkezõket. A ven-
déglátóhelyen Balogh Sándor, az Af-
rikai–Magyar Egyesület elnöke ismer-
tette, hogy az egy évvel korábban az
ugyancsak Hegyalja kapujában életre
hívott civil szervezet tevékenységének
elismerését jelzi, hogy a hazánkban
nagykövetséggel rendelkezõ három fe-
kete-afrikai állam – Angola, Nigéria és
Dél-Afrika – legmagasabb rangú dip-
lomatái személyes jelenlétükkel tisz-
telték meg a szerencsi eseményt. 

A program díszvendége, Adeola
Adebisi Obileye, a Nigériai Szövet-
ségi Köztársaság nagykövete la-
punknak nyilatkozva kiemelte, hogy
hazája és Magyarország között szí-
vélyes az együttmûködés, ami a gaz-
daság és az idegenforgalom terüle-
tein egyaránt érvényesül. A jövõben
elsõsorban az agrárkapcsolatok erõ-
södhetnek. – Önöknél komoly ha-
gyományai vannak a mezõgazda-
ságnak – tette hozzá a nagykövet –
az évszázadok alatt felhalmozott is-
mereteik komoly segítséget jelent-
hetnek számunkra. Külön kiemelném
a halgazdaságok mûködtetését, ami-
hez Nigériában nagyon jók az adott-
ságok, ugyanakkor jelentõsek az inf-
rastrukturális lemaradások. A másik
terület a mezõgazdaság gépesítése,
ahol szintén számítunk a magyarok
tudására. 

A vendégek a kávéháztól rövid sé-
tát tettek a volt cukorgyári kör épüle-
téhez, amit a tervek szerint oktatási cé-
lokra hasznosítanának az ingatlan tu-
lajdonosai. – A rendszerváltás elõtti idõ-
szakban számos afrikai diák végezte
egyetemi tanulmányait Magyarorszá-
gon – emelte ki Balogh Sándor. – Ezek
a fiatal szakemberek otthonukba visz-
szatérve vezetõ tisztségviselõk, a gaz-
dasági élet meghatározó szereplõi let-
tek. Sajnos, a kilencvenes évek elején
megszûnt ez a népek barátságát erõ-
sítõ lehetõség, amit most szeretnénk
helyreállítani. Saját példámról tudom,
hogy ha valaki külföldön tanul, akkor
a fogadó országot második hazájának
tekinti. Egyesületünk a Budapesti Ag-
rárkamarával, a gödöllõi Szent István
Egyetemmel, a Nyíregyházi Fõiskolá-
val és más szervezetekkel együttmû-
ködve azt tervezi, hogy az egykori sze-
rencsi cukorgyári körben mezõgazda-
sági ismereteket oktatunk afrikai diá-
koknak. Az elképzelés még nem ki-
forrott, de elsõsorban szakképesítést
nyújtó képzésben gondolkodunk,
amely alapítványi keretek között va-
lósulna meg. Remélem, hogy egy év
múlva már arról számolhatok be, hogy
tényleges felújítások történtek az épü-
leten.  

A délutáni konferencián Afrika me-
zõgazdaságának fejlesztési lehetõsé-
geirõl váltottak szót a jelenlévõk. A
program különleges kerti partival zá-
rult. Balogh Sándor otthonában látta
vendégül a meghívottakat. A finomsá-
gok és a jó zene mellett a házigazda
gondoskodott arról is, hogy a résztve-
võk helikopteres sétarepülés keretében
gyönyörködhessenek a zempléni táj-
ban.

SAKKOZNI TANULTAK
Második alkalommal

rendeztek sakktábort au-
gusztus 6–11. között Sze-
rencsen. Az ötnapos kur-
zuson szakemberek irá-
nyítása mellett összesen
16 fiatal gyarapította is-
mereteit. A hatfõs kezdõ
csoportot tíz év alatti gye-
rekek alkották, míg a ha-
ladók 12–14 év közötti fia-
talok voltak. A foglalko-
zásokat tíz szerencsi és vá-
roskörnyéki, valamint hat
miskolci résztvevõ látogatta, akiknek
a tanítását Áts Gábor sakkmester és
Ádám Zoltán mesterjelölt végezte.
A program zárásaként a minden
idõk legmagasabb értékszámával
(2207 élõpont) rendelkezõ szeren-
csi sakkozó, Ág Norbert játszott szi-
multánt a táborozókkal. A Debreceni

Egyetem biomérnök szakának má-
sodéves hallgatója 12 táblán mérte
össze tudását a fiatalokkal, akik
ugyancsak próbára tették a mester-
jelöltet. A versenyt végül a szeren-
csi kiválóság nyerte meg kilenc gyõ-
zelemmel, két döntetlen és egy ve-
reség mellett.  

VETERÁN MOTOROK 
RANDEVÚJA

A Bodrogkeresztúrban tizedik al-
kalommal megrendezett Magyar Mo-
torok Randevújának résztvevõi au-
gusztus 5-én délután Szerencsre ér-
keztek. A jubileumi esemény zemp-
léni túrájának egyik állomásaként a
piactéren tartottak pihenõt a felvo-
nulók. Az itt töltött fél óra alkalmat
teremtett a hazai gyártmányú kétke-
rekûek helyi szerelmeseinek, hogy
megcsodálják a Pannóniákat, Danu-
viákat és Csepeleket. A szólóban

vagy oldalkocsival közlekedõ jármû-
vek között az európai motorgyárak re-
mekei is megtalálhatók voltak, de a
világháborús katonai gépek sem hiá-
nyoztak a kínálatból. A nézelõdés mel-
lett a kíváncsiskodók egy-egy jármû-
rõl alaposabb ismeretet is szerezhet-
tek a tulajdonosoktól. A túrázók a piac-
térrõl rendõri felvezetéssel a 37-es szá-
mú fõút érintésével, a város fõutcá-
ján vonultak tovább útjuk következõ
állomására, Mezõzomborra.

Adeola Adebisi Obileye, nigériai nagykövet lendítette a pezsgõs üve-
get az épület falához.

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

Ebben az évben is sok motormatuzsálem érkezett Hegyalja kapujába.Államalapító Szent István kirá-
lyunk tiszteletére rendezett városi ün-
nepséget augusztus 20-án a telepü-
lés önkormányzata, valamint a vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár.

A Rákóczi-vár falán elhelyezett
márványtábla elõtt Rónavölgyi End-
réné emlékezett az ünnepre. A pol-
gármester felidézte Szent István tör-
ténelmi jelentõségét, hangsúlyozva:
Géza fejedelem halála után az elsõ
magyar királynak hazát és keresztény
vallást kellett adnia egy szétszórt-
ságban élõ, többségében pogány nép
számára. A törzsi formában élõ né-
pekbõl pedig nemzetet, országot kel-
lett kovácsolnia. 

Az ünneplõkhöz szólva a város pol-
gármestere kiemelte, hogy napjaink
nagy feladata õrizni és óvni ezer esz-
tendõ örökségét, értékes hagyatékát.
– Szent István adta a fundamentumot,
amit nekünk tovább kell építenünk
– emelte ki Rónavölgyi Endréné – ami-
hez nyugalomra van szükség – foly-
tatta polgármester –, biztosítanunk kell
a hétköznapok bé-
kéjét, ünnepeink
emelkedettségét.
Ehhez a közös
munkához pedig
mindenkire szük-
ség van. Ne csak
szavakban, de tet-
tekben is legyünk
méltó örökösei
Szent István kirá-
lyunknak – jelen-
tette ki a szónok. 

Az ünnepi gon-
dolatok után a vá-
ros önkormányza-
ta, intézmények,
politikai pártok és
civil szervezetek

képviselõi helyeztek el koszorút az
emléktáblánál. 

A program a Rákóczi-vár udvaros
palotaszárnyában folytatódott, ahol
Mihályi Jánosné adta elõ az egykori
szerencsi költõ, Belinszkyné Nagy Irén
versét. Az õsi hagyomány szerint az
aratás végét jelentõ, az elsõ kenyér-
re kért áldás a keresztény vallás sze-
rint meghatározza az emberek elkö-
vetkezõ egy esztendejét.

A színpadon Tóth László római ka-
tolikus kanonok, Damjanovics Pál gö-
rög katolikus parókus és Börzsönyi Jó-
zsef református esperes szentelték és
áldották meg a nemzetiszín szalag-
gal átkötött kenyeret. 

Ezt követõen Damjanovics Pál osz-
totta meg ünnepi gondolatait a jelen-
lévõkkel: valóban lehetett-e István fe-
jén az általunk tisztelt korona, visel-
te a palástot és a jobbot? – tette fel
kérdését a parókus. – A válasz: nem,
de ez kevésbé fontos. Nekünk min-
denképpen szentek ezek a jelképek,
mert az egész magyar nemzet tudja,
hogy István törvényeivel, fiának írott

intelmeivel Jézus Krisztusra alapozta
és a négy fõ erényre: az okosságra, az
igazságosságra, a bátorságra és a mér-
tékletességre építette keresztény or-
szágát. Ha valaki ezen erények sze-
rint él és gondolkodik, akkor valóra
tudja váltani az emberhez méltó iga-
zi boldog életet – fogalmazott Dam-
janovics Pál. Az augusztus 20-ai ün-
nepség a Seance Renaissance együt-
tes mûsorával ért véget. M. Z.

Száztíz résztvevõvel ren-
dezték meg augusztus
17–20. között a XVII. Zemp-
lén Kupát Szerencsen. A
négynapos egyéni nemzet-
közi sakkversenyre négy or-
szágból – Szlovákiából, Svéd-
országból, Ukrajnából és
Magyarországról – érkeztek
a szellemi sport kiválóságai. 

Hegyalja Kapuja immár
harmadik alkalommal volt
házigazdája a rangos via-
dalnak, amelynek ez alka-
lommal és a Bocskai gim-
názium volt a helyszíne. Az
esemény magas színvonalát
a gondos szervezés mellett hat nem-
zetközi nagymester szereplése bizo-
nyította. Szombaton este schnell verseny
helyszíne volt a gimnázium, amelyre Ba-
logh Imre és Balogh László szerencsi sak-
kozók feleségei különleges tortákat ké-
szítettek. A végsõ sorrend hét forduló
után alakult ki a három csoportban, ahol
a legjobbakat jutalmazták.

Eredmény az „A“ csoportban: I.
Krutti Valér (Nagykanizsa) II. Borsos

Bogdán (Kazincbarcika), III. Bakos Ba-
lázs (Heves), IV. Varga Péter (Budapest),
V. Ág Norbert (Szerencs), VI. Levicky
Tibor (Gyöngyös), VII. Zámbó Zoltán
(Kazincbarcika). Különdíj, legjobb ifi:
Simai Máté (Sárospatak), legjobb nem
fõdíjas szerencsi: Balogh László.   

„B“ csoport: I. Szilvási Marcell (Encs),
II. Tóth Csaba (Hollóháza) III. Perhács
Géza (Hollóháza) IV. Kovalcsik Zoltán
(Nyíregyháza), V. Sipka Zoltán (Eger)

VI. Zelei Imre (Tiszaújváros),
VII. Hajdú Zoltán (Miskolc).
Különdíjak, legjobb ifi: Sán-
dor Ákos (Edelény). Leg-
jobb szerencsi: Belinszky
Sándor. Legjobb nõi ered-
mény: Szakács Enikõ (Ede-
lény). Nem FIDE-s: Csõsz At-
tila (Hajdúszoboszló). Leg-
jobb senior: Fekete Sándor
(Berente). Legidõsebb játé-
kos: Nilsson Jan (Heves).  

„C“ csoport: I. Justyák Gá-
bor (Edelény), II. Tóth Le-
vente (Szerencs), III. Hatala
Imre (Encs), IV. Molnár Le-
vente ((Tiszaújváros), V. Buj-
dosó Valentin (Tiszaújvá-

ros), VI. Farkas Dániel (Tiszaújváros),
VII. Molnár András (Edelény), VIII.
Hatala Gergely (Encs). 

A Zemplén Kupa egyben az úgyne-
vezett „Borsod kör“ záróeseménye
volt, ahol a miskolci és aggteleki, va-
lamint a szerencsi verseny eredményei
alapján hirdettek sorrendet: I. Borsos
Bogdán (Kazincbarcika), II. Krutti Va-
lér (Nagykanizsa), Dovzik Juri (Ka-
zincbarcika).

NEMZETKÖZI NAGYMESTEREK A VERSENYEN

KENYÉRÁLDÁS AZ ÁLLAMALAPÍTÓ ÜNNEPÉN

A történelmi egyházak helyi képviselõi szentelték
meg az új kenyeret. 

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

Három csoportban több mint százan ültek asztalhoz. 

Az oktatók hasznos tanácsokkal látták el a
fiatalokat.
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HEGYALJA KAPUJÁBAN, 
A VILÁGÖRÖKSÉG PEREMÉN

MI A VÉLEMÉNYE 
A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLRÓL? 

Turjányi Miklós fesztiváligazgató
– A tapasztalataink alapján azt mondhatom,
hogy soha ekkora érdeklõdés nem kísérte a
Zempléni Fesztivál programjait, mint ebben
az évben. Úgy tûnik, lassan kinõjük a hely-
színeket és a jövõben el kell gondolkodnunk
azon, hogy egyes programokat duplán mu-
tassunk be, vagy másképp osszuk el a tele-
pülések között, hogy még több nézõ részese
lehessen az elõadásoknak. Az idõjárás is se-
gítségünkre volt, az ijesztõ viharos szelek után
kisütött a nap és minden szabadtéri programunkat meg tudtuk tartani. 
Remek helyszínnek bizonyultak a zempléni települések. Itt megemlít-
hetem Szerencset is, hiszen például a Budapest Ragtime Band koráb-
ban már játszott ebben a városban, de ilyen érdeklõdés nem kísérte,
mint azon a kedd estén. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy Szerencs
jó házigazdája volt az eseményeknek és köszönet azért is, mert az ön-
kormányzat anyagi támogatásban is részesítette a fesztivált, és emellett
javul az együttmûködés a helyi mûvelõdési intézménnyel, ami azt tük-
rözi: jó úton haladunk és talán még több programot vihetünk a jövõben
Hegyalja kapujába.

Király Judit közmûvelõdési szakreferens
Polgármesteri Hivatal, Szerencs
– Öröm számomra, hogy egy ilyen nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ programsorozaton
nemcsak mint nézõ lehetek jelen, hanem a meg-
valósításban szervezõként is részt vehetek. Na-
gyon remélem, hogy eljön még az idõ, ami-
kor – hasonlóan az 1996–97-es évekhez – a
Zempléni Fesztiválnak nem csak két, hanem
jóval több rendezvényét is Szerencsen fogad-
hatjuk. Gratulálok a fõszervezõknek, hogy idén

is sokszínû és tartalmas programot hoztak Zemplénbe, és köszönöm a
szerencsieknek, hogy szép számmal látogatták a rendezvényeket.

Uray Attiláné igazgató
Városi Kulturális Központ és Könyvtár
Hegyalja Kapujában, a világörökség részén a
honfoglaló vezérek, fejedelmek, történelmet
formáló személyiségek, Kossuth, Bocskai, Rá-
kóczi lépteit õrzõ térségben, a nemzetegyesí-
tõ, fejedelemválasztó szerencsi országgyûlés
egykori színhelyén múzsák népesítették be a
Rákóczi-várat: felcsendült a dal, a zene, élet-
re kelt a táncnyelvre írt mozdulat, kopogtak
a csizmák, pörögtek a szoknyák. A Szerencsi
Nyár programjait – a Nemzetközi Kórusakadémia szerencsi hangversenyét,
a folklórestet – a média és a közönség által világszínvonalúnak minõsí-
tett Nemzetközi Díszelgõ Alegységek Parádéját, valamint az Operett Csil-
lagainak elõadását a Zempléni Fesztivál mûsora követte. Az Interkultur
Hungária Kht. szervezésében a Budapest Ragtime Band koncertjét hall-
hatta a közönség. Az 1980-ban alakult együttes elõadásában jazz és di-
xileand örökzöldek, egyedülálló zenei paródiák, ismert feldolgozások
szerepeltek. A publikum a virtuóz hangszerszólókat, zenei gegeket, Pa-
pa Fleigh utánozhatatlan humorát vastapssal jutalmazta. 
A Szerencs Város Önkormányzata és a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár által szervezett Szerencsi Nyár programsorozata és Hollerung Gábor
karnagy, mûvészeti igazgató nevével fémjelzett Zempléni Fesztivál sze-
rencsi programja a mûvészet, a zenekultúra gyöngyszemeibõl adott íze-
lítõt. A múzsák a Rákóczi-várban, a fejedelmek várában randevúztak,
mindannyiunk örömére.

Damjanovics Pál görög katolikus parókus
Nagy örömömre szolgált, hogy a szerencsi gö-
rög katolikus templom adhatott otthont a Sve-
tilen énekegyüttes, Kelettõl nyugatig címû
hangversenyének. Az 1989-ben megalakult kö-
zösség tagjai ugyan görög ortodox vallásúak,
de nem egyházi emberek, hanem civil fiata-
lok. Ennek külön érdekessége, hogy a tizen-
hat mû, amit elõadtak, mind vallásos témá-
ról szól. Két évvel ezelõtt, amikor a Szent Ef-
rém kórus adott óriási sikerû hangversenyt,

templomunk zsúfolásig megtelt. Akkor és a mostani koncertre is ötven
darab pótszéket kölcsönöztünk és így is kevésnek bizonyultak az ülõ-
helyek. Mindez óriási öröm volt számomra, de hadd mondjam el szo-
morúságomat is. Ugyan nem számoltam meg az embereket, de a sze-
rencsi arcokat egyházi felekezetre való tekintet nélkül is ismerem és meg-
állapíthattam: a több száz vendég között szinte alig voltak helybéliek,
pedig belépõt sem kellett fizetni. 

A Zempléni Fesztivál elsõ szeren-
csi eseményét augusztus 14-én tar-
tották a Rákóczi-várban. Az udvaros
palotaszárnyat megtöltõ érdeklõdõ-
ket Turjányi Miklós fesztiváligazga-
tó üdvözölte. Mint elhangzott, a
szervezõk és a város önkormányza-
ta közötti egyre gyümölcsözõbb kap-
csolatnak köszönhetõen idén két
együttes mutatkozik be Szerencsen.
Rónavölgyi Endréné polgármester
köszöntõjében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a nyáron számos szín-

vonalas szórakoztató program kínál
kikapcsolódási lehetõséget Hegyal-
ja kapujában, amihez jól illeszked-
nek a Zempléni Fesztivál koncertjei. 

Ez alkalommal a Budapest Ragti-
me Band muzsikája nyújtott felejt-
hetetlen élményt a hallgatóságnak.
A magyar tradicionális jazzélet egyik
legpatinásabb csoportjaként nyil-
vántartott együttes most sem okozott
csalódást. A nyolctagú formáció a
ragtime mellett többek között dixie-
land-slágerekkel és virtuóz hang-
szerszólókkal, valamint egyedülálló
zenei paródiákkal ejtette ámulatba a
közönséget.  

A fesztivál másik eseményeként au-
gusztus 18-án este az orosz Svetilen
énekegyüttes adott mûsort a görög
katolikus templomban. A koncert
résztvevõit a tradicionális görögke-
leti zenével szórakoztatták. 

Az elmúlt évtizedekben a két zempléni város – Sze-
rencs és Tokaj – között soha nem volt felhõtlen a vi-
szony. Voltak ugyan olyan idõszakok, amikor a pus-
kapor a pincék mélyére került, de aztán az érdekek
különbözõsége, vélt vagy valós sérelmek miatt a fegy-
vereket újra töltötték. Azt nem állítom, hogy a város-
lakók között feszülnének antagonisztikus ellentétek.
Bizonyos vagyok abban is, hogy a szerencsiek több-
sége elismeri a Tisza-parti város utóbbi évtizedes di-
namikus fejlõdését. A külsõ szemlélõdõnek is látható
a hangulatos utcáival megszépült városközpont, a ha-
zai és európai uniós pályázatokból elnyert milliárdokból
megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések: színház,
konferenciaközpont, fesztiválkatlan a Patkó-bányában,
épülhet kerékpárút és csapadékvíz-elvezetõ rendszer,
erõsödhet a folyó töltése, hogy csak példákat említ-
sek. Szívesen látogatják a szerencsiek a nagyszabású
kulturális programokat, a szüreti vigasságokat, a nyá-
ri fesztiválokat és az õszi rendezvényeket. Sõt az idén
már helyi cégeink, vállalkozóink jóvoltából az Expe-
ridance együttes elõadásának tapsolhatott Tokajban a
közönség. Így válhat valóban a neves Tokaj Zemplénben
az idegenforgalom és a borkereskedelem centrumá-
vá. Megjegyzem: erre kötelezi múltja is. Mint ahogyan
Sátoraljaújhelyt a történelmi Zemplén közigazgatási
központjaként, Sárospatakot az oktatás és kultúra fel-
legváraként, Szerencset pedig ipari városként emlegetik.
Hegyalja Kapujában a cukor- és a csokoládégyár, az
egykori vas- és fémipari vállalat, a Digép gyáregysé-
ge adott sok száz (több mint ezer) embernek – közöt-
tük tokajiaknak – munkát, megélhetést. Bár az utób-
bi tizenöt évben az ipar szerkezete alapjaiban meg-
változott, de a mezõgazdaság és szolgáltatás mellett
létrejött vállalkozásokban ma is meghatározó, a meg-
élhetés egyik anyagi forrását adja. Szeretném leszö-
gezni: a környezetet védõ ember vagyok! Szelektíven
válogatom és sajtolom a vizes palackokat, a használt
elemeket a boltokban kihelyezett tárolókba viszem –,
a kiskertben nem füstölök (hanem komposztálok), nem

mérgezem embertársaimat, és nem szennyezem a kör-
nyezetet a kazánban elégetett mûanyagokkal. Mind-
ezeket azért tartottam fontosnak elmondani, mert a le-
írtakat figyelembe véve próbálom értelmezni a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû építése körül az utóbbi
idõben kialakult hangulatkeltést, ami szintén nem a
két település békés egymás mellett élését szolgálja. A
sajtó felvállalva az „üzenõfüzet” szerepet, összekap-
csolja a szalmát a szénnel, az energiafüvet a víztáro-
zókkal, az építményt a kultúrtájjal, a borászatot az ipar-
ral. Az elmúlt több mint másfél évben – miután a sze-
rencsi önkormányzat ülése után megkezdõdtek a pro-
jektelõkészítõi munkák – nem találkoztam ezekkel a
megközelítésekkel, amikor fórumok sokaságán, a kör-
nyezetvédelmi hatóság által szervezett közmeghall-
gatáson tartottak a szakemberek az érdeklõdõknek rész-
letes, minden kérdésre választ adó, az elõnyöket és
hátrányokat egyaránt felsorakoztató tájékoztatókat a
beruházásról. Miért éppen most kerültek felszínre a
világörökségi aggályok, amikor immár jogerõs építé-
si engedélyt kapott a hatóságoktól a létesítmény? Ta-
lán azért, mert a legszigorúbb közigazgatási eljárások
után, a szerencsi képviselõ-testület és város lakossá-
gának többsége által támogatott terv már megvalósulni
látszik. Úgy néz ki, hogy megépülhet az ipari park-
ban Szerencs legújabbkori történetének legnagyobb,
a település hagyományaira épülõ, mezõgazdasági
termékeket, alternatív energiaforrást hasznosító, a kul-
túrtájba illesztett üzeme. (Ez utóbbit említve felvillannak
elõttem a világörökségi magterületen a kõbányászat
által okozott, a hegyek oldalán tántogó sebek…) A fej-
lesztéssel valóban a város építésének egy új szakasza
kezdõdhet. Munkahelyeket teremthet, kiegészítõ meg-
élhetést biztosíthat a borászoknak, a mezõgazdaság-
ból élõknek. Nem utolsósorban adóforintokat jelent-
het a helyi önkormányzatnak, amellyel dinamikusab-
ban fejlõdhet Szerencs. Itt, Tokaj-Hegyalján, a világ-
örökség peremén, a kapuzat árnyékában.

Sárkány László 

RAGTIME ÉS GÖRÖGKELETI MUZSIKA 

A Budapest Ragtime Band ferge-
teges koncerttel örvendeztette
meg a közönséget.

A Svetilen énekegyüttes különleges produkciójának a görög katoli-
kus templom volt a helyszíne.

BEIRATKOZÁS 
A ZENETANÁRHOZ 

Hidegkúti Lászlóné 2007. augusztus 28–29–30-án 15–18 óráig ze-
neóvoda és zongora szakokra beiratkozást tart Szerencs, Korvin O. u.
9. szám alatti lakásában.

Két hét úszótáborozáshoz nyert tá-
mogatást az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztériumtól az SZVSE
úszószakosztálya. A szerencsi kistér-
séggel közösen benyújtott pályázatra
a tárca sport szakállamtitkársága nyolc-
százezer forintot ítélt meg. Mindkét tur-
nusban 18–18 fiatal vesz részt a tré-

ningeken. Augusztus elsõ heteiben a
szerencsi tanuszodában gyakoroltak
edzõi irányítás mellett a fiatalok. A leg-
szorgalmasabb sportolók a program zá-
rásaként Szerencs szlovákiai testvér-
városában, Rozsnyón töltöttek el hét
napot az õszi versenyekre való felké-
szülés jegyében.

SZERENCSI ÚSZÓTÁBOR
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL 



A szünidõ második felében is nagy
volt a forgalom a simai ifjúsági tá-
borban. Július végén a szerencsi te-
hetséggondozásban résztvevõ fiata-
lok vették birtokba a létesítményt,
akiket augusztus elején a zeneisko-
la növendékei követtek.

A kistérségi feladatokat ellátó sze-
rencsi tehetséggondozó központ az
elmúlt tanévben is eredményesen
mûködtette a különbözõ mûhelyeit,
amelyeknek a zárása volt a július 29.
– augusztus 4. közötti simai táboro-
zás. A szervezõk a hét nap alatt vál-
tozatos lehetõséget biztosítottak a diá-
koknak képességeik fejlesztésére. 

A természet- és társadalomismeret
mellett az itt töltött napokban külö-
nösen a kézmûves foglalkozások
kaptak hangsúlyt – emelte ki érdek-
lõdésünkre Csider Andorné tábor-
vezetõ. – Ez sorrendben már a ne-
gyedik nyári programunk, amely
népszerû a gyerekek körében. A
tanév során tanultakat itt elsõsorban
a gyakorlatban kell alkalmazniuk a
diákoknak. Az összesen 64 résztve-
võ többsége Szerencsrõl és a kör-
nyezõ településekrõl érkezett, de a
visszatérõk között olyanok is vannak,
akik elköltözés miatt Sátoraljaúj-

helyrõl, illetve Miskolcról jelent-
keztek a simai táborozásra. Jól érez-
zük magunkat és reméljük, a követ-
kezõ tanévben is lehetõségünk lesz
a tehetséggondozó kurzusok folyta-
tására. 

A zeneiskolások augusztus 6-án im-
már tizenhetedik alkalommal ér-
keztek Simára. A Scholtz Jenõ Ala-
pítvány által elnyert pályázati támo-
gatásnak köszönhetõen a korábbi-

aknál kedvezõbb volt a térítési díj,
így idén több mint 60 muzsikusnö-
vendék vett részt a hagyományos
nyárvégi eseményen. 

A magasabb létszámhoz az is hoz-
zájárult – ismertette Helyes Kriszti-
na táborvezetõ – hogy ebben az év-
ben nyolc zenepedagógus foglalko-
zik a gyerekekkel, akik a hangsze-
rek széles skáláján gyakorolhatnak.
A délelõttök a tanulás jegyében tel-
nek egyéni és csoportos foglalkozá-
sokon, a délután pedig a különbö-
zõ vetélkedõk, szórakoztató progra-
mok idõszaka. A zene mellett a ter-
mészet megszerettetésére is figyelmet
fordítnunk, amire a különbözõ túrák
biztosítanak kiváló alkalmakat. Azt
tervezzük – tette hozzá Helyes Krisz-
tina –, hogy a jövõ évtõl nem zene-
iskolás fiatalokat is fogadunk majd,
akik érdeklõdnek a muzsikálás iránt. 

Nincs fonto-
sabb dolog a bol-
dog gyermek-
kornál, amely-
hez hozzátarto-
zik a felhõtlen
nyári szünidõ.
Az átélt szép em-
lékek felnõttko-
runkig elkísér-
nek. A nyári va-
káció idején ne-
héz gondoskod-
ni arról, hogy a fiatalok vidáman, fel-
hõtlenül, de mégis hasznosan töltsék
el szabadnapjaikat. 

Ezért iskolánk ebben az évben is,
immár tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg hagyományos környezet-
védelmi táborát Simán, ahol 10–14
éves, iskoláskorú, a környezetük iránt
fokozottan fogékony gyermekek ré-
szére biztosítottunk egy hét gondta-
lan és tartalmas vakációt. A szerve-
zõk és iskolánk tíz felsõs pedagógu-
sának aktív részvételével változatos
és vidám programokat kínáltunk negy-
ven lelkes gyereknek. A tanévzáró utá-
ni héten, június 18-án nyitottuk meg
a tábort. Az elhelyezkedést követõen
a gyerekek megalakították a „csapa-
tokat”, vezetõt választottak, nevet, jel-
képet találtak ki maguknak, kitûzõ-
ket készítettek, ezzel is jelezve ösz-
szetartozásukat. Élményeiket, megfi-
gyeléseiket a csapatnaplóba rögzí-
tették, amit az utolsó napi záró ve-
télkedõ eredményével összegezve
értékeltünk. 

Felfedezõ túrán voltak, játékos sze-
mélyiségfejlesztõ foglalkozásokon
erõsítették a csapatszellemet és fe-
dezték fel önmagukat, forgatható
„csillagképet” készítettek, „hagyo-
mányõrzõ mûvészeti foglalkozáso-
kon” vettek részt, ahol a társastánc
alaplépéseit ismerhették meg, bõr-
díszmûvel és színes fagyöngyökbõl ké-
szült egyedi kulcstartók, karkötõk és
láncok készültek. A kíváncsi szemek
közelrõl is láthattak olyan mérõkocsit
mûködés közben, amit az Észak-ma-

gyarországi Környezetvédelmi Felü-
gyelõség szakemberei használnak
zaj-, levegõ-, és vízszennyezés mé-
résére. Külön élmény volt a vadre-
gényes tokaji tanösvénytúra Zsólyo-
mi Tamás biológus vezetésével. A
zempléni útvonal sokuk számára már
ismerõs volt, de Boldogkõváralja le-
gendája a vár tövében hallgatva, a vi-
zsolyi templom nevezetessége mel-
lett a vizsolyi vízjeles papírmerítés, a
vizsolyi biblia elsõ oldalának ki-
nyomtatása korabeli eszközökkel, az
íjászkodás, a megszépült füzérrad-
ványi Károlyi-kastély és az arborétum
platánfái elbûvölõk voltak. A legjob-
ban azért titokban már minden gye-
rek a sátoraljaújhelyi libegõn szere-
tett volna ülni, ami igazi „diákcse-
mege” volt számukra. Az utolsó nap
záróvetélkedõjén két csapat holtver-
senyben küzdött az elsõ helyért. Ju-
talmuk természetesen nem maradt el.
Elhagyva a tábort, még várt ránk Má-
don Mátyás Tibor geológus, aki meg-
mutatta a közeli bányákat, és szem-
léletes elõadást tartott az ember és ter-
mészet kapcsolatáról. Zárásként meg-
mászva a mádi hegyet, kóla és ször-
pös víz helyett friss ásványvizet ittunk,
és élménymedence helyett megmár-
tóztunk egy közeli kis tó hûs vizében.
Így a közös fürdõzés öröme sem ma-
radt ki a programból! A táborozás sok
felejthetetlen élményt nyújtott a gye-
rekeknek és a kísérõ tanároknak egy-
aránt. 

Reméljük, jövõre együtt, újra,
ugyanitt! 

Az élményeket átélõ negyven 
bolyais gyerek és Karaszné 
Hudák Tünde táborvezetõ 

Bolyai iskola
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

�47/362-208. 
Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS ZENETANULÁS
VARÁZSLATOS KÖRNYEZETBEN 

VIII. ORSZÁGOS FÉRFIKARI TALÁLKOZÓ 
ÉS BORDALFESZTIVÁL

Szeptember 1. (szombat) 

13 óra: Ünnepélyes fesztiválnyitó. Folklórmûsor: Bocs-
kai Gimnázium Néptánccsoportja. 

13.30 óra: Hangverseny a Rákóczi-vár udvarán. A kó-
rustalálkozó összkari számai: Erkel Fe-
renc–Szabó Miklós: Éljen a haza!, Nap-
köszöntõ bordal. Fellépõ kórusok: Ajka-
csingeri Borostyán Férfikórus (Ajka), Csa-
ronda Férfikórus (Csaroda), Dunakeszi
MÁV Magyarság Férfikar, Edelényi Férfi-
kar, Fehérvári Férfikar (Székesfehérvár), Fel-
sõzsolcai Nyugdíjas Férfi Népdalkórus, Ha-
ladás Férfikórus (Szombathely), Mezõke-
resztesi Férfikórus, Péceli Petõfi Sándor Fér-
fikar, Péti Férfikar (Pétfürdõ), Szerencsi Fér-
fikar, Piar Dalárda (Budapest), Taktaszadai
Férfikar, Vásárhelyi Zoltán Férfikar (Buda-
pest).

19 óra: Karnagyok szakmai megbeszélése a Rákóczi-
vár kaszinótermében. 

19.30 óra: Borozgatás, nótázás. Fellép: Újvári Marika,
a Nemzetközi Balatoni Nótaverseny I. he-
lyezettje. Helyszín: Rákóczi-vár, színházte-
rem. 

Vásárok a Rákóczi-vár udvarán: népmûvészeti vásár,
csokoládévásár, péksütemények vására, borkóstolás. 
Bor- és nótatúra Hegyalja pincéiben.

„A HEGYALJA KAPUJÁBAN, 
ZEMPLÉNI NYÁR” KIÁLLÍTÁS.

Szeptember 7-én 17 óra. 

Széphalmi Jurkó László iparmûvész alkotásaiból nyí-
lik tárlat a Rákóczi-vár árkádtermében. Megte-
kinthetõ szeptember 24-ig munkanapokon 9–16
óráig. 

SZÜRETI MULATSÁG 
Szeptember 8. 

15 óra: Szüreti felvonulás. Kisbíró, szõlõcsõsz, putto-
nyos, dudás, dobos, szüretelõk, kerepelõk, ká-
dárok, vincellérek, szüreti mulatság fellépõi.

15.45 óra: Ovigála a Gyárkerti és Napsugár óvodák
részvételével. 

16.15 óra: Szerencsi Férfikar fellépése. 
16.30 óra: Folklórvarázs. Szerencsi Általános Iskola,

Mûvészetoktatási Intézmény és Óvoda
Néptánccsoportja; Hajnali Néptáncegye-
sület; Bocskai Gimnázium és Szakközép-
iskola Néptánccsoportja. Monoki Nép-
dalkör. 

17.25 óra: Újvári Marika nóta- és népdalénekes.
17.55 óra: Forgatós zenekar. 
18.25 óra: Borókás zenekar. 
Népmûvészeti kirakodóvásár, borsátor, csörögeárusítás,
omnibuszutazás
Helyszín: a polgármesteri hivatal elõtti park.

CSALÁDOK NAPJA – SZERENCSI BÚCSÚ 
Szeptember 9. 

14 óra: Ovigála. 
14.30 óra: Gyermekszínház. 
15.45 óra: Karate-bemutató. 
16.15 óra: Motoros kaszkadõr-show. 
16.45 óra: Zenés, táncos divatbemutató. 
17.15 óra: Hastánc. Modern tánc. 
18 óra: Shaolin kung-fu bemutató. 
18.30 óra: Ír sztepptánc-show. Mazsorett-bemutató. 
19.10 óra: Brodway musical show. 
20.00 óra: Megasztár duett. Kontor Tamás–Szabó Eszter. 
Étel-, ital- és sörsátrak, kirakodóvásár. Helyszín: Sze-
rencs, Rákóczi út 89. Polgármesteri hivatal elõtti park.
A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Már csak néhány nap van hátra a
nyári szünidõbõl. A pedagógusok és
a diákok már javában készülnek a
2007/2008-as tanítási esztendõre. 

A Szerencsi Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Óvoda központi tanévnyitó ünnep-
ségét szeptember 2-án 17 órától
tartják a Rákóczi Zsigmond téren. 

A tankönyvvásár a két alapfokú
oktatási intézményben várhatóan
augusztus 27-én kezdõdik. A sze-
rencsi Bocskai gimnáziumban már
vásárolhatók a könyvek. A közép-
iskola diákjai augusztus 27-éig év-
folyamonként eltérõ idõpontban
vehetik át a csomagokat az intéz-
ményben.

INDUL A TANÉV

Szerencs Város Önkormányzata 260
ezer forint értékben vásárolt füzet-
csomagokat a településen élõ roma fia-
taloknak. A Rákóczi-várban augusztus
17-én Sipos Attila, a helyi Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat veze-
tõje köszöntötte a jelenlévõket, majd
a Szerencsi Cigány Kisebbségi Ön-

kormányzat képviselõivel közösen
osztották szét a tanszereket. Az akció
keretében összesen 160 diák részesült
támogatásban. A szeptemberi iskola-
kezdésre való felkészülés jegyében fü-
zetcsomagot kaptak az általános és kö-
zépiskolás, valamint az egyetemre, fõ-
iskolára járó roma fiatalok.

FÜZETCSOMAGOK 
ROMA FIATALOKNAK 

Közel száz szerencsi család gyermekei kaptak a tanszerekbõl.

A zeneiskola nyári táborozásán is sokat gyakoroltak a gyerekek.

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR

(Amatôr felvétel)



A magyar népi kultúrából kapott
ízelítõt a közönség augusztus 4-én
a Rákóczi-várban. 

A Szerencsi Nyár programsorozat
keretében a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár szervezésében megtar-
tott folklórest résztvevõit Heves János
köszöntötte. A város alpolgármeste-
re kiemelte, hogy a program helyi elõ-
adóknak biztosít bemutatkozási le-
hetõséget, bizonyítva, hogy a város-
ban és környékén nincs hiány tehet-
ségekben. Újvári Marika magyarnó-
ta-énekes Kossuth-nótákkal és du-
nántúli népdalokkal szórakoztatta a
közönséget, kíséretérõl a tállyai For-
gatós zenekar gondoskodott. Az
együttes önálló mûsorral is bemutat-
kozott a publikum elõtt, a fúvós, bil-
lentyûs és más húros hangszeresek-
kel kiegészült citerások különbözõ
magyar tájegységek zenei világába ka-

lauzolták el a nagyérdemût. Nagy si-
kert aratott az egyedi produkció, ami
a népi dallamvilágot a bárzenével öt-

vözte. A színvonalas szombat esti
program a miskolci Avas Néptánc-
együttes fellépésével zárult.
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ÖTVENMILLIÁRD FORINT REGIONÁLIS 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE 

Az Észak-magyarországi régióban
hat közlekedésfejlesztési beruházás
valósulhat meg az elkövetkezõ idõ-
szakban hazai társfinanszírozású,
európai uniós forrás felhasználásá-
val. Többek között errõl is döntés
született az augusztus 8-ai kor-
mányülésen. A térség kiemelt pro-
jektjeire több mint 50 milliárd fo-
rintot költenek, amelynek felhasz-
nálásával közel 41 kilométer út
épülhet, vagy újulhat meg, és forrást
biztosítanak a megyeszékhely villa-
mosközlekedésének bõvítésére, kor-
szerûsítésére – hangzott el augusz-
tus 9-én a miskolci Régió Házban
megtartott sajtótájékoztatón.

A kormánydöntés alapján támo-
gatásban részesülõ beruházások a ré-
gió legégetõbb problémáit orvosol-
ják – hangsúlyozta újságírók elõtt Sza-
bó György. A regionális fejlesztési ta-
nács elnöke ismertette, hogy ezek kö-
zül a legnagyobb szabású a miskol-
ci környezetbarát tömegközlekedés
fejlesztése, amelynek költsége ön-
magában meghaladja a 33 milliárd
forintot. A projekt tartalmazza a vil-
lamossín-hálózat teljes rekonstruk-
cióját és a pálya diósgyõri meghosz-
szabbítását, valamint a jármûpark
korszerûsítését, részleges cseréjét.
Az M30-as autópálya-fejlesztéshez
kapcsolódva tovább folytatják a Mis-
kolcot elkerülõ út építését, valamint
a 26-os fõút Sajószentpétert és Ka-

zincbarcikát elkerülõ összesen több
mint 10 kilométeres szakaszai is el-
készülnek.

Az elnök kiemelte, hogy az idén
befejezõdik a 37-es számú fõút négy-
sávosítása a felsõzsolcai körforgó és
a gesztelyi elágazás között. Az ere-
deti kormányzati szándék szerint
csak 2011-tõl folytatódott volna a be-
ruházás. – Az elmúlt idõszakban több
alkalommal is tárgyaltam Bajnai
Gordon önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszterrel, valamint a
gazdasági és közlekedési tárca ve-

zetõivel – ismertette Szabó György.
– A megbeszéléseken sikerült meg-
állapodásra jutnunk abban, hogy az
útfejlesztés 2008-ban a szerencsi
átkelési szakasz megépítésével foly-
tatódik. Az erre vonatkozó tervek már
korábban elkészültek, amelyeket az
elkövetkezõ idõszakban felülvizs-
gálnak. A közel hárommilliárd fo-
rintos fejlesztésbõl mindössze néhány
belterületi út, illetve a csatlakozó jár-
dák kiépítésének a költsége terheli a
várost. 

Á. A.

Az idei esztendõ szélsõséges idõ-
járása nem kedvezett a tokaji borvi-
déknek. Tavasszal fagy, majd jégverés
tizedelte a termést, a nyári hõséget
és a szárazságot azonban eddig jól
viselték az ültetvények. A szakem-
berek szerint – amennyiben nem lesz
aszú – átlagos mennyiséget és mi-
nõséget hozó korai szüret várható.  

Az enyhe tél
miatt növény-
védelmi szem-
pontból nehéz
esztendõre szá-
mítottak a szõ-
lõtulajdonosok.
A szárazság
azonban nem
kedvezett a kór-
okozóknak. A
júniusban néhány nap alatt lehullott
jelentõs csapadékmennyiség után
ugyan helyenként elõfordult kisebb
lisztharmatfertõzés, peronoszpóra

azonban nem jelentkezett. Idõben
történõ permetezéssel a gazdáknak
sikerült egészségesen tartaniuk az ül-
tetvényeket. Az idén a Szerencs és
térsége hegyközséghez tartozó 235
hektáron mindössze a jégverés oko-
zott számottevõ kárt, ami Ond tér-
ségben 35 hektár szõlõt érintett – tá-
jékoztatott Botár Zsolt (fotónkon)
hegybíró. A szakember a területet jár-
va úgy látja, hogy parcellák döntõ
többségében jó termésre van kilátás,
aminek a mennyisége az elõzetes
becslés alapján hektáronként 55-60
mázsa között alakulhat. A hegybíró
úgy véli, hogy az idén elkél a termés,
vagyis nem marad majd szõlõ a tõ-
kéken Hegyalján. Reményeik szerint
a nagyobb kereslet miatt az árak is
magasabbak lesznek a tavalyinál.
Aszúra azonban csak akkor van ki-
látás, ha az elkövetkezõ hetekben na-
gyobb mennyiségû esõ hullik a to-
kaji borvidéken.

HATÁRSZEMLE 
A SZERENCSI SZÕLÕKBEN 

A 37-es számú fõút négysávosítása folytatódik.

FOLKLÓRVARÁZS A RÁKÓCZI-VÁRBAN 

A Forgatós zenekar a magyar népi zenébõl adott ízelítõt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kapunak üzenete van: aki ide be-

lépsz, tudd, hogy különleges helyre
tévedtél, olyan földre, amelynek la-
kói évszázadok
munkájával vará-
zsolták e tájat ér-
tékké, a világ kin-
csévé, a világörök-
ség részévé – tette
hozzá az ország-
gyûlési képviselõ,
kiemelve: az épület
megjelenésével, har-
minc méteres ma-
gasságával lendüle-
tet, dinamizmust,
kezdeményezõkész-
séget üzen, amire
minden település-
nek nagy szüksége
van. 

Az ünnepélyes
szalagátvágás után a

település polgármestere különleges
városnézésre invitálta a jelenlévõket,
hiszen a 37-es fõút két oldalán ma-
gasló tornyok egyben kilátók is. Az

arra járók lépcsõsoron juthatnak fel
a kapu tetejébe, ahonnan gyönyörû
látkép tárul a településre, a zemplé-
ni tájra. 

A 37-es számú fõúton Szerencs fe-
lé haladva messzirõl látszanak a cu-
korgyár kéményei. A hosszú idõt tá-
vol töltõ itteniek ezeket meglátva tud-
ták, haza érkeztek. Manapság már e
két torony új képe is elénk tárul, ha
a megyeszékhely felõl közelítünk Sze-
rencshez. Talán most még sokan van-
nak, akik meghökkennek e látvá-
nyosságon és kérdezgetik: mi ez va-
lójában, mit akar ábrázolni? Talán ép-
pen ez a csodálkozásra késztetés volt
a tervezõk célja. Kérdéseket ébresz-
teni az emberekben, megállásra
kényszerítve õket, hogy közelebbrõl
is szemügyre vegyék e falakat, a vá-
rost, a térséget és a panorámát szem-
lélve meggyõzõjenek arról: itt egy
szebb világ kezdõdik!

Muhi Zoltán

A VILÁGÖRÖKSÉGI KAPUZAT ÜZENETE

A szüret elôtti idôszak fontos munkafázisa a lombritkítás, ami után
a fürtök több napfényhez jutnak.  

Számítógépet ajándékozott a város
polgármestere augusztus 13-án a
Szerencsen élõ, súlyosan mozgás-
korlátozott asszonynak.  Frumen An-
nának a munkavégzéséhez nyújt nél-
külözhetetlen segítséget a használt,
de felújított számítástechnikai eszköz.
Az átadást követõ beszélgetésen ki-
derült, hogy a megajándékozott 2004-
ben tért haza a Kongói Köztársaság-
ból, majd meghívásra érkezett csa-
ládjával a városba. Néhány hónapja
már egyedül él albérletben, miután
az idõsebbik fia feleségével és gyer-

mekeivel Budapestre költözött, mert
ott kapott munkát. Az asszony anya-
nyelvi szinten beszél franciául, tudását
fordítóként hasznosítja. Korábban
egy elavult számítógéppel dolgozott,
ami azonban használhatatlanná vált.
A most kapott berendezés lehetõsé-
get biztosít Frumen Annának, hogy
szerény jövedelmét újabb munkák
vállalásával kiegészítve biztosítsa
megélhetését, az internet segítségé-
vel pedig kapcsolatot létesíthessen a
távoli országban maradt kisebbik fiá-
val és ottani szeretteivel.

ABLAK A VILÁGRA

A számítógép nagy segítséget jelent a mozgáskorlátozott asszonynak.

A fotón jobbról Rónavölgyi Endréné, Szabó
György és Boros István, a kivitelezô szerencsi Szi-
várvány Kft. ügyvezetô igazgatója.



Egykori diákjai szigorú, embersé-
ges, nagyon jó tanárként emlékez-
nek a napjainkban 64 esztendõs,
nyugdíjas pedagógusra. Jánosi
Józsefné tanítványai nemrég osz-
tálytalálkozót tartottak, és volt, amit
még húsz esztendõ távlatából is fel-
emlegettek. – Tanárnõ! Miért nem
vitt minket soha osztálykirándulás-
ra? – hangzott a kérdés, amire ma
is a régi, tréfás válasz érkezett: nem
akartam idõ elõtt nagymama lenni!

A tanárnõ ma is büszkén idézi fel az
emlékeket, habár több mint tíz éve
annak, hogy nyugállományba vonult.
– Soha nem bántam meg, hogy peda-
gógus lettem – emelte ki Jánosi Józsefné.
– A családban, baráti társaságban gyak-
ran „olyan magyarázós vagyok”, min-
dent meg akarok értetni az emberek-
kel. Ez valahogy bennem van.
Manapság házimunkával, unokázással,
sok-sok olvasással telnek a minden-
napjaim. 

Büszke vagyok a gyerekeimre.
Mindhárman egyetemet végeztek, és
hála istennek, megtalálták helyüket az
életben. Ferenc fiamat sokan ismerik a
városban, õ vállalkozóként dolgozik,
már neki is van egy kisfia. Péter ugyan-

olyan kalandos úton került el az ország
másik végére, mint ahogy annak ide-
jén mi idejöttünk. Õ jelenleg Nagy-
kanizsán él és Zalaegerszegen dolgo-
zik, András unokámat nekik köszön-
hetem. Edit lányom Szerencsen lakik
családjával, most született meg a má-
sodik gyermekük. Így már négy uno-
kám van. Férjem két évvel ezelõtt
meghalt, nehéz megszokni a ma-
gányt… 

Klárika néni tõsgyökeres szegedi.
1943-ban született a Tisza-parti város-
ban, szülei, nagyszülei is ott élték le éle-
tüket. Az általános iskola után az egye-
tem gyakorló gimnáziumában érettsé-
gizett, majd ezt követõen az ugyancsak
szegedi egyetem magyar–történelem
szakos hallgatója lett. – Ezekben az idõk-
ben ismerkedtem meg a férjemmel,
Jánosi Józseffel, aki szintén itt végezte
tanulmányait – kezdte beszélgetésün-
ket Klárika néni. – 1963-ban, még egye-
temistaként házasságot kötöttünk, majd
a következõ évben férjem átvette a dip-
lomáját, így állás után kellett néznünk.
Ekkor derült ki, hogy a környék bõven
el van látva pedagógussal. Az egész me-
gyében nem találtunk munkát. 

A sors messzire vezetett minket szü-
lõhelyünktõl, amikor 1964 augusztu-

sában Szerencsre kerültünk. Férjemnek
is idegen volt e táj, hiszen Nagykõrösön
született, és ha igazak a családi elbe-
szélések, a rokonságában voltak olya-
nok, akik tanártársai voltak Arany
Jánosnak.

– Elõször albérletben laktunk – foly-
tatja a nyugdíjas tanárnõ –, majd egy
szolgálati férõhelyet kaptunk a Ságvári
utcában. Ma már nem létezik az épü-
let, hiszen akkoriban sem volt túl jó ál-
lapotban. Nekem ekkor még két év volt
hátra az egyetembõl, de rektori enge-
déllyel mindkét szakot egyéni levele-
zõ tagozaton befejezhettem. Mindez
talán egyszerûnek tûnik, hiszen látszólag
szépen alakult az életünk, de sajnos a
sors közbeszólt. 

A férjemet 1967 februárjában súlyos
baleset érte, amikor elveszítette a fél
lábát. Ekkor voltam terhes legidõsebb
fiunkkal. Életutamat rendkívül sok tra-
gédia kísérte. Párom mindössze 27 esz-
tendõs volt ekkor, de erõs emberként
megpróbálta magát lelkileg, testileg túl-
tenni ezen a szörnyû, az életét meg-
pecsételõ eseten.

Tehát megszületett Ferenc fiunk,
majd késõbb Péter és Edit. A komfort
nélküli szükséglakás egyre kisebbnek
bizonyult, és hozzákezdtünk a Vajda

János utcai családi ház építéséhez.
A munkák két és fél évig tartottak,
de ez a ház a mai napig ugyanúgy
néz ki, mint amikor elkészült. Itt még
most is az asztalos nagyapám által
készített ablakok vannak beépítve.
1971-tõl élek e falak között. A gye-
rekekkel csak rövid idõt tudtam itt-
hon tölteni, mert az építkezés, az
anyagi gondok miatt vissza kellett
mennem dolgozni. Kis megszakítá-
sokkal mindvégig a Bocskai István
Gimnáziumban tanítottam egészen
52 éves koromig, mivel 1995 má-
jusában korkedvezményes nyugdíj-
ba vonultam.

Jánosi Józsefné harminckét esz-
tendõt töltött el a szerencsi középis-
kolában. Több száz diák, egykori ta-
nítványok emlékeznek ma is szívesen
a szeretõ osztályfõnökre, a megértõ, de
következetes magyar–történelem sza-
kos tanárra.

– Nem volt könnyû a három gyerek
mellett dolgozni. A férjem sokszor töl-
tött be vezetõ állást. Amikor huzamo-
sabb idõre Abaújszántóra helyezték,
reggel fél hétkor elment itthonról és volt,
hogy csak este 8-9 óra felé került haza.
Így a kicsik nevelése, a róluk való gon-
doskodás teljes egészében rám maradt,
ami mellett még ott volt a tanítás. Ennek
ellenére maradéktalanul eleget tettem
pedagógusi kötelezettségeimnek.
Voltam munkaközösség-vezetõ, több-
ször szerepeltem egyetemi felvételi bi-
zottságban, dolgoztam érettségi el-
nökként. Szinte mindvégig osztályfõ-
nök voltam. Idén vettem részt 25, il-
letve 20 éves osztálytalálkozókon,
szeptemberre pedig már szervezik az
összejövetelt azok a tanítványaim, akik
10 esztendeje ballagtak el a Bocskaiból. 

Talán szerencsém volt, hogy mindig
jó gyerekeket taníthattam. Mindegyikük
becsületes ember lett és sokra vitte. Nem
egy közülük vezetõ beosztásban dol-
gozik, többen egyetemi, fõiskolai ta-
nárok. Egeli Györgyöt is tanítottam. Ha
ma szétnézünk a gimnáziumban, a kör-
nyékbeli iskolákban, akkor a jelenlegi
tantestületekben is többen vannak,
akik diákjaim voltak. Sokszor hangoz-
tattam, hogy ez a legszebb hivatás, de
számos nehézséggel is jár. Ennek elle-
nére sokan választották a pedagógusi
pályát.

Azt hiszem, néhány évtizede sem volt
könnyû a diákokkal elfogadtatni: van

egy követelményrendszer, amit ha
törik, ha szakad, teljesíteni kell. Harminc
évvel ezelõtt rendkívül szigorú ellen-
õrzés volt. A szakfelügyelõ elõvette a
naplót, a tanmenetet, és aki nem asze-
rint haladt, annak bizony a „fejére kop-
pintottak”. Megvizsgálták a dolgoza-
tokat, azoknak a javítását. Egyszóval:
nem volt könnyû az elvárásoknak
megfelelni, de úgy érzem, napjainkban
kicsit hiányzik ez a fajta ellenõrzés.
Talán akkoriban kissé túlszabályozott,
szigorú volt rendszer, ma pedig mint-
ha túl szabadon mûködne minden…

Szerettem a diákjaimat. Azt vallom,
ha valaki megtalálja velük szemben a
tisztességes, õszinte hangot, azt min-
dig nagyon értékelik. Az igazmondást
mindig elvártam tõlük. Ha például va-
laki családi gondok miatt nem tudott
az órára készülni, ezt általában elfo-
gadtam. Szoros kapcsolat alakult ki kö-
zöttünk, és talán még olyan problé-
máikat is elmondták nekem, amit oly-
kor a szüleikkel sem közöltek. 

Azt hiszem, õrnagyi rendfokozata van
annak a tanítványomnak, akivel nem-
rég találkoztam. Elmesélte, hogy nõs,
gyermekei vannak, és máig emlékszik
arra a napra, amikor húsz évvel ezelõtt
egy iskolai szüreten azt mondtam neki:
„Fiam, te olyan jó lelkû vagy, belõled
biztosan kitûnõ apa lesz!” Ezt a visz-
szaemlékezést mindketten megsirattuk.
Akadt olyan is, aki az elsõ gyermekét
hozta el megmutatni és számomra is
boldogság volt nézni, ahogy ölében
fogta és mondta: Ez az én fiam! Ez is
az egyik szépsége ennek a pályának.

Muhi Zoltán
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Sorozatunkban olyan, korábban
Szerencsen élõ polgárokat szólaltatunk
meg, akik idõközben más települése-
ken találták meg a boldogulásukat, de
mint az alábbi interjúból is kiderül, nem
szakadtak el teljesen egykori lakó-
helyüktõl. A velük készült beszélgetés
a bemutatkozás után elsõsorban tele-
pülésünkhöz fûzõdõ kapcsolataikra, ér-
zéseikre és véleményükre keres vála-
szokat. 

– A Hunyadi János Általános
Iskolába jártam és szép emlékeim
vannak a szerencsi diákéveimrõl
– emlékszik vissza Bíró Helga. –
Szerintem az oktatás színvonala
nagyon jó volt az intézményben,
a pedagógusok olyan tudással
vérteztek fel, amire a késõbbiek-
ben, a középiskolai, egyetemi
évek alatt is építhettem. Gye-
rekkoromnak meghatározó élmé-
nye volt a szülõi jelenlét és oda-
figyelés. Anyukám – aki pedagó-
gus lévén, nyaranta sok szabad-
idõvel rendelkezett – és apukám
egyaránt sok idõt töltött velem, a
számos zempléni kirándulás és az
akkor még ritkaságszámba menõ
külföldi utazás gyerekkori szép em-
lékeim közé tartoznak.

– Miért hagyta el szülõvárosát? 
– Középiskolás koromtól nem élek

Szerencsen. A Sárospataki Református
Kollégium Gimnáziumában érettsé-
giztem, ami pont 1990-ben, középis-
kolás éveim kezdetekor került vissza
az egyházhoz. Nagyon szerettem
ebbe az intézménybe járni, ami tudás
mellett kétségtelenül erkölcsi tartást is
adott. Miskolcon végeztem a jogi
egyetemet és ezt követõen, 1999-ben
a Miniszterelnöki Hivatal ösztöndíja-
saként kerültem az Egészségügyi Mi-
nisztériumba. Itt elsõsorban az euró-
pai uniós jogszabályok magyar jogba
történõ átültetésével foglalkoztam.
Pályakezdõként nagyon értékes volt
számomra, hogy beleláthattam a jog-
alkotás folyamatába, sõt annak részese
lehettem. Mégis úgy éreztem, hogy
hosszabb távon nem a közigazgatás

az én világom, így 2002-ben váltásra
szántam el magam és ügyvédjelöltként
kezdtem el dolgozni Magyarország
egyik legnagyobb és legpatinásabb
ügyvédi irodájában, a Martonyi és
Kajtárban – ami az amerikai közpon-
tú, Baker & McKenzie nemzetközi há-
lózathoz kapcsolódik. A váltásnak
azonban megvolt az alapja, hiszen már
az egyetemi évek alatt is elsõsorban

a gazdasági jog iránt érdeklõdtem.
Ebben a témakörben két további fel-
sõfokú végzettséget is szereztem: a
Rouen-i Kereskedelmi Fõiskola Master
diplomáját kétéves francia nyelvû
képzést követõen, pénzügyi manage-
ment és banki kapcsolatok témakör-
ben, valamint a Torinói Egyetem nem-
zetközi kereskedelmi jogi kurzusán is
részt vettem 2001-ben. Ugyanebben
az évben lehetõségem nyílt arra is,
hogy egy párizsi ügyvédi irodában
három hónapot eltöltsek jogi gyakor-
nokként, ami – amellett, hogy nagy ka-
land is volt –, a francia nyelvtudásom
elmélyítésében is segített. 2003-tól te-
vékenykedem ügyvédként. A napi
munkámban visszaköszönnek az
Egészségügyi Minisztériumban eltöl-
tött évek, hiszen az úgynevezett gyógy-
szerjogra specializálódtam. Lénye-
gében nagy gyógyszercégek jogi ügye-
ivel foglalkozom, ami sokrétû és ér-
dekes feladat.

– A tanulásról azonban továbbra sem
mondott le. 

– Nagy álmom teljesült 2004-ben,
amikor felvételt nyertem az Oxfordi
Egyetem jogi karára, ahol az egy év alatt
Master diplomát szereztem. Fantasztikus
élmény volt, egy olyan college-nak
(Lincoln College) voltam a tagja, amit
1427-ben alapítottak és úgy éreztem
magam, mintha én is a Harry Potter me-
sének lennék a részese. 2005-tõl a
Martonyi és Kajtár Ügyvédi Iroda bu-

dapesti gyógyszerjogi csoportjának
vagyok a vezetõje, és aktívan részt
veszek a cég európai szintû mun-
kájában is. Külföldi tanulmányaim-
ban és érvényesülésemben kétség-
telenül sokat segített, hogy több
nyelven beszélek: angolból, német-
bõl és franciából felsõfokú nyelv-
vizsgám van, a spanyolt alapfokon
használom.

– A magánéletében is jelentõs vál-
tozás történt. 

– Nagyon szerencsés vagyok, mert
már az egyetemi évek alatt megta-
láltam az embert, akivel reményeim
szerint az életemet leélem. Többévi
együttjárás után, 2006 januárjában
házasodtunk össze. A férjem, Szilágyi
Róbert, a General Electricnél dolgozik
és a kelet-közép-európai régióban ér-
tékesítési vezetõ. Szerintem azért ért-

jük meg jól egymást, mert az érdeklõ-
dési körünk a lényegi pontokon azo-
nos. Például mindketten imádunk utaz-
ni és módszeresen járjuk a tágabb vi-
lágot is. Többször voltunk az Egyesült
Államokban, Mexikóban, most Tajvanra
és Indonéziába készülünk. Legújabb
közös hobbink a golf, amit két éve ta-
nulunk. Budán lakunk egy tágas la-
kásban, ahová néhány hónapja köl-
töztünk. Hamarosan szeretnénk gye-
rekeket is. 

– Milyen gyakran látogat haza?
– A szüleim és a testvérem jelenleg

is Szerencsen élnek, így otthon elsõ-
sorban õket látogatom meg. Sajnos, nem
jutok haza olyan gyakran, mint azt sze-
retném… 

– Hogyan látja a mai Szerencset?
– A település az utóbbi években di-

namikusan fejlõdik, reméljük, ez a len-
dület a jövõben is megmarad.
Különösen örülök például annak, hogy
végre van uszoda a városban 

– Büszke szerencsi származására? 
– Természetesen.

SZERENCSRÕL SZÁRMAZOTT: BÍRÓ HELGA 

Bíró Helga és férje, Szilágyi Róbert.

KLÁRIKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

András és Marci gyakran megláto-
gatják a nagymamát.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Népes közönség érkezett augusztus
11-én a Rákóczi-várba, hogy megte-
kintse a Szerencsi Nyár programsoro-
zat következõ elõadását. Ezúttal a
Budapesti Operettszínház mûvészei lá-
togattak el Hegyalja kapujába, hogy
népszerû szerzeményekkel szórakoz-

tassák a mûfaj helyi kedvelõit. Tóth Éva
és Leblanc Gyõzõ társaságában Kovács
Zsuzsa, valamint Benkóczy Zoltán
szereztek feledhetetlen estét a Rákóczi-
vár udvarán helyet foglaló közönség-
nek. Repertoárjukban sorra csendültek
fel a magyar operett legszebb dallamai.

OPERETTCSILLAGOK
A SZÍNPADON 

Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ is elvarázsolták a közönséget.



Egy hétre megváltozott a tállyai fia-
talok megszokott élete. Kipróbálhatták,
milyen az, amikor nem a gyerekek
gondtalan mindennapjait élik, hanem
felelõsségteljes forgatócsoportot al-
kotnak.

Hogy mi is az, ami õket mostanság
foglalkoztatja? Melyik beállítás lenne
megfelelõ? Honnan süt a nap? Ki rög-
zítse a videót? Ki legyen a riporter? Ilyen
és ehhez hasonló kérdések sorát tették
fel finn és magyar oktatóiknak. A tály-
lyai gyerekek négy napig tanultak és dol-
goztak közösen finn kortársaikkal. A
program elõzménye, hogy 2007 ápri-
lisában Tállya és a finn Nakertaja kö-
zött testvértelepülési együttmûködés jött
létre. A partnerségi program egyik
része a most elindított net-tv csoport.
A program a „Puszta Fuvallata” projekt
keretében valósul meg. Koordinátora
Zajácz Mónika, aki tolmácsként volt
jelen a négynapos kurzuson, egyébként
Finnországból irányítja a projekt minél
sikeresebb megvalósítását. A Tállyára
érkezõk között két oktató, öt gyerek,
egy ifjúsági referens és tolmács volt. A
tállyaiak részérõl hat gyerek és két fel-
nõtt segítette a munkát. Emellett ter-
mészetesen Tállya önkormányzata és
a község általános iskolája is orosz-
lánrészt vállalt a program háttérmun-
kájából, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni. A négynapos munka
eredményeként két videofilm készült,
amely során a gyerekek elsajátították a
kamera használatát, megtanulták, ho-
gyan kell egy felvett anyagot úgy tö-
kéletesíteni, hogy az egy tv-mûsorban

is megállja a helyét. Ezeket a kisfilme-
ket és az addig elkészülõ újabb ripor-
tokat októberben láthatjuk az interne-
ten. Ezt követõen a cél az, hogy rend-
szeres adásokkal jelentkezzen mindkét
fél az internet segítségével. A telepü-
lések hisznek abban, hogy úgy alakulhat
ki különbözõ országok lakói között igazi
jó kapcsolat, ha megismerjük egymás
világát. Erre több megoldás létezik, de
azok mindegyike költséges. Ekkor jött
az ötlet, hogy a Kajanii Egyetemen öt
éve kifejlesztett net-tv program segítséget
nyújtana a távolságok áthidalásában és
a költségek csökkentésében is. A prog-
ram használatáról elõször áprilisban tar-
tottak Tállyán kétnapos kurzust, ame-
lyen három gyerek és két oktató vett
részt. Ezt követõen júniusban a két tály-
lyai oktatónak lehetõsége nyílt
Finnországban nyolcnapos tanfolyamon
részt venni, aminek egy élõadás volt a
lezárása. Az adások a két országban élõk
mindennapjait igyekeznek a lehetõ
legtöbb szemszögbõl bemutatni. Így va-
lósulhat meg egymás megismerése.
Emellett voltak és lesznek látogatások
mindkét országba. Az együtt eltöltött
négy napban a gyerekek között a nyel-
vi akadályok ellenére baráti kapcsolat
alakult ki. Jó érzéssel figyeltük, ahogy
a finn–magyar kifejezésgyûjtemény se-
gítségével ismerkedtek, beszélgettek
egymással. Ez az idõ lehetõséget adott
arra is, hogy megismertessük a finn ven-
dégeinkkel hazánk szépségeit. Tállya
értékeinek felfedezése után Szerencs és
Miskolc következett. Elbûvölte õket ha-
zánk természeti szépsége, gasztronó-
miánk csodái, boraink egyedülálló íze
és a magyarok vendégszeretete. Gazdag
élményekkel térnek haza. Mi pedig re-
méljük, hogy sok hasonló programról
számolhatunk még be. 

Sallai Anett
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Az idén tizenhatodik alkalommal hir-
detett megyei versenyt a Taktaharkányi
Lövészklub.

A program augusztus 8-án az immár
ötödik ifjúsági lövésztáborral kezdõdött,
amelyen 24 általános és középiskolás
gyermek vett részt. Az öt
nap alatt a fiatalok bete-
kintést nyerhettek a sport-
lövészet rejtelmeibe,
megismerkedtek a kü-
lönbözõ fegyverekkel,
technikákkal. Az ese-
mény zárása volt a va-
sárnapi lövészverseny,
ahol a felnõttek mellett az
ifjúság is a lõlapok elé állt. 

Az augusztus 12-én a
nagyközség melletti sza-
badtéri pályán hét borsod-
abaúj-zempléni szerve-
zet közel nyolcvan spor-
tolója mérte össze tudá-
sát kispuska fegyvernem-
ben és standard puskás lövészetben. 

XVI. Takta Kupa 18 év feletti férfiak
eredménye: 1. Krechner Ernõ
(Sárospataki ESE), 2. Butykai Zoltán
(Taktaharkányi Lk.), 3. Ádám András
(Taktaharkányi Lk.). 18 év alatti fiúk:

1. ifj. Butykai Zoltán (Taktaharkányi Lk.),
2. ll. Beregi Dániel (Taktaharkányi
Lk.), 18 év alatti lányok: 1. Pogány
Nikolett (Taktaharkányi Lk.), 2. Fodor
Szonja (Miskolci Egyetem Lk.).
Csapatverseny: 1. Taktaharkányi Lk., (ifj.
Butykai Zoltán, Butykai Zoltán,

Szebenyi László), 2. MVSE (Tarpai
Tamás, Ferencz Zsolt, Szobota Tibor),
3. MELK (Fodor Szonja, Fábián Tibor,
Serfõzõ Péter).

Beregi Ferenc Emlékverseny felnõtt
férfi kategória: 1. Ádám András (Tak-

taharkányi Lk.), 2. Butykai Zoltán
(Taktaharkányi Lk.), 3. Boncsér Attila
(Taktaharkányi Lk.). Felnõtt nõi: 1.
Varga Rita (Edelény TTE), 2. Miglécz
Józsefné (Sárospataki ESE), 3. Jónyer
Béláné (MVSE). Junior fiúk: 1. Burián
Attila (Sárospataki ESE), 2. Neubauer

Miklós (BEFAG FETE). Junior
leány: 1. Pogány Nikolett
(Taktaharkányi Lk.), 2. Fodor
Szonja (Miskolci Egyetem
Lk.). Ifjúsági fiú: 1. ifj. Butykai
Zoltán (Taktaharkányi Lk.), 2.
Beregi Dániel (Taktaharkányi
Lk.), 3. Fogarasi Roland (Ózdi
Meteor Lk.).

Serdülõ fiúk légpuskás ver-
senye: 1. Krajcsik Lóránt (Ózdi
Meteor Lk.), 2. Maczkó Máté
(Taktaharkányi Lk.), 3. Lukács
Dávid (Edelény TTE). Serdülõ
lány: 1. Király Kármen
(BEFAG FETE), 2. Lövei Lili
(Taktaharkányi Lk.), 3. Forgó
Mónika (Taktaharkányi Lk.). 

Csapatverseny: 1. Taktaharkányi Lk.
(Ádám András, Butykai Zoltán, Szebenyi
László), 2. Edelény TTE (Varga Rita,
Kuruczi Sándor, Lukács Roland), 3.
MVSE (Tarpai Tamás, Ferencz Zsolt,
Jónyer Béláné).

Taktaharkány

ISMÉT A HÁZIGAZDÁKÉ A TAKTA KUPA

Ez alkalommal is a helyi lövészek céloztak a legpon-
tosabban.

„JÁTSSZUNK TÉVÉSET!”

Közös munkával készült a televíziós adás.

– A Nestlé Hungária Kft. vállalati fe-
lelõsség programjai bekerültek
Magyarország legjobb tíz ilyen jelle-
gû kezdeményezései közé, és ezzel ki-
érdemelték a „Legjobb gyakorlat” jel-
zõt – derült ki a Magyar Public
Relations Szövetség pályázatának kö-
zelmúltban megtartott eredményhir-
detésén.

A fogyasztók tájékoztatása, a felnõt-
teknek szóló Nestlé Életmód Központ,
a gyerekeknek kifejlesztett Nestlé NUT-
RIKID program, valamint a munkavál-
lalóknak biztosított lehetõségek iga-
zolják Magyarország legnagyobb élel-
miszeripari vállalatának elkötelezett-
ségét a lakosság egészségtudatosságá-
nak fejlesztése iránt.

A Magyar Public Relations Szövetség
(MPRSZ) 2007 februárjában hirdetett pá-
lyázatot azzal a céllal, hogy feltárja és
összegyûjtse a vállalati társadalmi fe-
lelõsségvállalás Magyarországon meg-
valósult legjobb programjait, és ezzel
elõsegítse annak hazai térnyerését.

– A Nestlé Hungária a fogyasztók tá-
jékoztatása, a lakosság egészségtuda-
tosságának fejlesztése terén folytatott
életmódprogramjai, valamint a folya-
matos termékfejlesztésben megnyilvá-
nuló felelõs magatartása alapján a
neves szakemberekbõl álló zsûri a leg-
jobb tíz program közé választotta – ér-
tékelte Szeles Péter, az MPRSZ elnöke
a legnagyobb magyarországi élelmi-
szeripari vállalat tevékenységét. A
Nestlé Hungária mintaértékû kezde-
ményezéseit a szövetség 2007 õszén
megjelenõ „CSR Best Practice 2006”
címû kiadványban is bemutatja.

A Nestlé 1866-os alapítása óta a vál-
lalat fejlõdése is azt mutatja, hogy az
üzleti siker elengedhetetlen része a tár-
sadalmi problémák iránti érzékenység.
Magyarország legnagyobb élelmiszer-
ipari vállalata elkötelezett abban, hogy
vásárlóinak a legjobb élelmiszereket biz-
tosítsa, és a táplálkozástudományban
szerzett évszázados tapasztalatával se-
gítse az egészséges életmódra törek-
võket.

– A társadalmi ügyek iránti felelõs ma-
gatartás a Nestlé Hungária Kft. mûkö-
désének szinte minden területén jelen
van. A vállalat törekszik arra, hogy a

világcég élelmiszeripari kutatásban fel-
halmozott tudásbázisával és egészség
iránti elkötelezettségével a legjobb mi-
nõségû élelmiszereket állítsa elõ és a
fogyasztók tájékoztatásával az egész-
ségtudatos magatartást elõsegítse. A
munkatársakkal való érzékeny bánás-
mód pedig a Nestlé csoport ember-
központú szemléletébõl fakad – emel-
te ki Aldo Siegrist (fotónkon), a Nestlé
Hungária Kft. vezérigazgatója.

A vállalat ezért elkötelezettje a csök-
kentett só-, cukor- és telített zsírsavtar-
talmú, valamint magasabb vitamin- és
ásványianyag-tartalmú termékek gyár-
tásának. A Nestlé-termékek több mint
felénél, a csomagoláson feltüntetett
Táplálkozási Iránytûvel – tényeket és
hasznos tanácsokat adó jelzéssel – a
vállalat a fogyasztókat kívánja segíte-
ni a kiegyensúlyozott táplálkozás ki-
alakításában. 2007-tõl a vásárlók táp-
lálkozással kapcsolatos döntéseit az
Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ) fel-
tüntetése is segíti.

A Nestlé Hungária munkavállalói kö-
rében kiemelt hangsúlyt fektet az egész-
ségmegõrzésre. A cég teljes munka-
idõben foglalkoztat dietetikust, aki a dol-
gozókat személyre szabott táplálkozá-
si tanácsokkal segíti. A vállalat évente
több alkalommal szervez egészségna-
pot, ahol egyéni állapotfelmérésre, sze-
mélyre szabott szakértõi konzultációkra
és sportolásra is lehetõségük van a mun-
kavállalóknak. A Nestlé Hungária – al-
kalmazottai egészséges életvitelének
megtartásához – minden nap biztosít
gyümölcsöt és korlátlan mennyiségû ás-
ványvizet, valamint ingyenes sportolási

lehetõséget. Az alakjukkal, testsúlyuk-
kal elégedetlen dolgozók részt vehet-
nek egy szakember által vezetett, és fel-
ügyelt fogyókúra programban. 

A Nestlé Hungária szorosan együtt-
mûködik az egészségmegõrzés terüle-
tén mûködõ aktív szakmai szerveze-
tekkel. A vállalat konferenciákat szer-
vez, szakmai szemináriumokat és ku-
tatásokat támogat. A cég tavaly az
Országos Élelmiszerbiztonsági és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
szakembereivel készített életmódkuta-
tást a 7–18 évesek körében, idén pedig
a Magyar Tudományos Akadémiával
végez felmérést a felnõtt lakosság élet-
módszokásairól. A Nestlé Hungária Élet-
mód Központ és NUTRIKID program-
jainak fõvédnöke a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége (MDOSZ). A vál-
lalat rendszeres részvevõje szakmai kon-
ferenciáknak (MDOSZ, OEFI, HO-
VENTA), valamint maga is szervez to-
vábbképzéseket pedagógusoknak és vé-
dõnõknek.

A NESTLÉ EGÉSZSÉGTUDATOS VÁLLALAT

A Nyárutó Klub nyugdíjas szervezet
szokásos nyári kirándulásainak egyike
ez évben a hajdúnánási termálfürdõ
meglátogatása volt. Tagjaink közül
sokan dolgoztak aktív korukban a sze-
rencsi cukorgyárban, így jó ismeret-
ségben voltak Mezei Zsófikával, aki
azóta Hajdúnánáson a Református
Idõsek Otthonában él. Zsófika a klu-
bunkkal is jó kapcsolatot ápolt, több-
ször eljött hozzánk, és mesélt a régi idõk-

rõl, amikor még õ szervezte a kulturá-
lis eseményeket, rendezvényeket, for-
málta a közösségeket. Ha már ott jár-
tunk, felkerestük õt, és egy kis szeren-
csi édességgel kedveskedtünk neki.
Meglepõen jó egészségi állapotban és
szellemi frissességgel fogadott ben-
nünket, érdeklõdött a városról és raj-
tunk keresztül küldi üdvözletét vala-
mennyi kedves szerencsinek.

Fincziczki Istvánné klubvezetõ

HAJDÚNÁNÁSON JÁRTUNK

Mezei Zsófia (középen) örömmel fogadta a szerencsi vendégeket.

VÉRÜKET
ADTÁK

A Magyar Vöröskereszt Sze-
rencsi Területi Szervezete ren-
dezett véradást augusztus 9-én a
cukorgyárban. A Mátra Cukor Zrt.
szerencsi telephelyén elsõsorban
az üzem dolgozóit várták a kiér-
kezõ szakemberek, de város lakói
közül is többen érkeztek a felhí-
vásra. Mint arról Kiss Lajosné, a
Vöröskereszt területi titkára tájé-
koztatta televíziónkat, 9 és 14 óra
között összesen 49-en adták vé-
rüket azért, hogy rászoruló em-
bertársaikon segítsenek. 



FELHÍVÁS

Hamisított bankkártyával próbált
meg pénzt felvenni még május 26-án
az egyik miskolci ATM-bõl két férfi,
azonban az automata a plasztiklapot
bevonta. A tranzakciót megkísérlõ
párosról a pénzjegykiadó berendezés
kamerája videofelvételt készített. A
rendõrség kérése: aki a mellékelt ké-
peken látható férfiakat felismeri, illet-
ve a tartózkodási helyükrõl informá-
cióval rendelkezik, jelentkezzenek a
46/514-511-es telefonszám 26-55-ös
mellékén, vagy hivatali idõben a

Miskolci Rendõrkapitányság gazda-
ságvédelmi alosztályán.

RÉMÜLET A PADLÁSON
A minap az éjszakai órákban az egyik

prügyi élelmiszerüzlet tulajdonosának
telefonjára riasztásüzenet érkezett, mely
arról értesítette, hogy az üzletébe be-
törtek. A vállalkozó természetesen
azonnal értesítette a rendõrséget. A ki-
érkezõ járõrök a boltnál már senkit sem
találtak, de a környék átkutatása során,
az üzlet mögötti kukoricásban rátalál-
tak egy sapkára. Kiváló hely- és sze-
mélyismeretüknek köszönhetõen rövid
idõn belül meglett a fejfedõ tulajdonosa
is. A kora reggeli órákban már folyt P.
R. prügyi lakos gyanúsított kihallgatá-
sa, aki elmondta: az épület tetõszer-
kezetének megbontását követõen a
padlásrészre bejutva a riasztóberen-
dezés nagy meglepetésére megszólalt,
amitõl úgy megijedt, hogy meg sem állt
hazáig. A menekülés közben azt sem
vette észre, hogy a sapkáját elhagyta.

LEBUKTAK

A GÁZOLAJTOLVAJOK 

A taktaharkányi cég éber éjjeliõre szo-
kásos bejárását végezte, amikor a kö-
zelmúltban az egyik éjszaka fél kettõ
körül felfigyelt a telephelyen kívül el-
helyezett mûanyag kannákra, melyeket
valaki megpróbált ott elrejteni. Miután
bizonyossá vált, hogy hat darab, egyen-

ként 20 literes edényekben a telephelyrõl
származó gázolaj van, értesítette a
rendõrséget. A Taktaharkányi Rendõrõrs
kiérkezõ beosztottai és az õr rövid vá-
rakozás után tetten értek egy legyesbé-
nyei és egy bekecsi férfit, akik a mun-
kagépekbõl származó üzemanyagot
tartalmazó kannákat elkezdték a saját
autójukba rakni. A páros beismerte, hogy
a telephely alkalmazottaiként a délutá-
ni órákban készítették elõ a gázolajat
azzal, hogy éjszaka visszamennek érte
és elszállítják. A szolgálatát lelkiisme-
retesen ellátó éjjeliõr azonban keresz-
tülhúzta a számításukat.

RABSICOK

A RENDÕRÖK HÁLÓJÁBAN 

Félmázsányi halra bukkantak a
Taktaharkányi Rendõrõrs járõrei abban
az autóban, amelyet augusztus 8-án haj-
nali négy óra körül állítottak meg el-
lenõrzésre a település külterületén. A
kocsi csomagtartójában a mûanyag lá-
dában szállított pontyok, busák és ká-
rászok mellett a kifogásukhoz szüksé-
ges úgynevezett húzóháló is ott lapult.
A rendõrök elõállították a jármûben uta-
zókat, mert a halak származására nem
tudtak megnyugtató választ adni, és en-
gedéllyel sem rendelkeztek. A négy sá-
rospataki férfi beismerte, hogy zsák-
mányukat a tiszalúci Holt-Tiszában há-
lóval fogták. Ellenük kisebb értékre el-
követett lopás miatt indult eljárás.

Az elmúlt idõszakban a hazai média
egyik vezetõ híre volt, hogy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében adósság fe-
jében egy hónapig tartottak fogva egy
kislányt.

Az eset miatt az önkormányzat jegy-
zõje értesítette a rendõrséget, majd el-
járás indult, az elkövetõket õrizetbe vet-
ték. A rendõrség álláspontja szerint a
családon belüli bántalmazás nem ma-
gánügy, hanem közügy, ám a segít-

ségnyújtáshoz információra van szük-
sége a bûnüldözõknek. Ha Ön csalá-
don belüli bántalmazás áldozata, vagy
tudomása van ilyen cselekményrõl
környezetében, rokonságában, ezt je-
lezze a hatóság felé. A rendõrségen szol-
gálatot ellátó áldozatvédelmi referen-
sekkel oldott légkörben, eljárási kö-
töttségtõl mentesen, teljes diszkréció
mellett beszélhet. A rendõrség épüle-
tében megtalálja nevüket, elérhetõsé-
güket, ügyfélfogadási idejüket. Ha
problémáját nem a hatósággal szeret-
né megosztani, akkor több civil szer-
vezet áll rendelkezésre, ahol a 24 órás
telefonszolgálat a családon belüli erõ-
szak áldozatainak nyújt segítséget (06-
80/205-520). Ha név nélkül szeretne
segítséget kérni, azt megteheti hivata-
li idõben a Telefontanú Szolgálatnál (06-
80/555-111). A fentiek mellett azonban
segítséget kérhet az önkormányzat
jegyzõjétõl, a családsegítõ, a gyer-
mekjóléti szolgálat, illetve a gyámha-
tóság munkatársától, az iskolák ifjú-
ságvédelmi felelõsétõl.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Kistehergépjármûvel ütközött egy
mentõautó augusztus 7-én délután a
37-es számú fõúton. Az Országos
Mentõszolgálat kocsija Miskolc felõl
Szerencs irányába haladt, amikor elõ-
zés miatt áttért a menetirány szerin-
ti bal oldalra, ahol karambolozott a
szembõl érkezõ, személyautót von-
tató furgonnal. A mentõ vezetõje, két

szállított beteg és a Volkswagen so-
fõrje nyolc napon túl gyógyuló, az
ápoló, valamint a mentõben tartóz-
kodó harmadik utas könnyû sérülé-
seket szenvedett. Kettejüket a hely-
színre érkezõ mentõhelikopter szál-
lította a baleseti ambulanciára, míg
a vontatott Opel vezetõje sértetlenül
úszta meg a balesetet.

A nyár befejeztével lassan elérkezik
egy újabb iskolai tanév kezdete, ami
sok veszélyforrást is rejt magában. Ezek
közül kiemelkedik az iskolába járáshoz
kapcsolódó közúti közlekedés.

Ezért a jármûvezetõknek nem árt idõ-
ben felkészülni arra a helyzetre, hogy
szeptember elején nagyszámú iskolá-
ba induló diák jelenik meg közútjain-
kon. 

A lakóhely és az iskola közötti út-
szakaszon történõ közlekedéstõl a va-
káció ideje alatt a gyermekek elszok-
tak, elõfordul, hogy az elsõ idõszakban
figyelmetlenek, nem tartják be a KRESZ
elõírásait. 

Nekünk felnõtteknek, gépjármûve-
zetõknek a felelõssége, hogy ebben az
idõszakban egy kicsit
jobban ügyeljünk a
közlekedõ gyerekekre,
különösen az iskolák
közelében, gyalogos
átkelõhelyeken. 

A szülõk figyelmét
is szeretnénk felhívni
a gyermekközlekedés
veszélyeire, és meg-
kérni õket arra, hogy
az elsõ legkritikusabb
idõszakban lehetõsé-
geik szerint kísérjék el
gyermekeiket az ott-
hon és az iskola kö-
zötti útvonalon, az
adott útszakaszra vo-

natkozó gyalogosközlekedési, elsõbb-
ségi szabályokat beszéljék meg velük,
legyenek a rendõrség segítségére a ta-
nulók helyes közlekedésre nevelésében. 

Mindannyiunk érdeke hogy minél
kevesebb gyermek kerüljön baleset-
veszélyes helyzetbe, ezért szeptem-
berben az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen a Szerencsi Rendõr-
kapitányság rendõrei a polgárõrökkel
közösen az iskolák környékén, a tele-
pülések forgalmasabb útszakaszain, út-
keresztezõdéseiben, fõként a gyalog-
átkelõhelyek közelében a diákok vé-
delme, közlekedésre nevelése érde-
kében az iskolakezdés és befejezés idõ-
szakában folyamatos szolgálatot tel-
jesítenek.

Szerencsi Rendõrkapitányság

MENTÕAUTÓ
KARAMBOLOZOTT 

MENTÕAUTÓ
KARAMBOLOZOTT 

A CSALÁDON BELÜLI
ERÕSZAK ELLEN

AZ ISKOLAI TANÉVKEZDÉS
VESZÉLYEIRÕL

Az õszi idõszakban gyakran feltûnnek a rend-
õrök az iskolák környékén.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr Fõkapitányság Bûn-
megelõzési Osztálya – a pályázati
támogatással megvalósuló „TO-
TÁLKÁR” vagyon- és áldozatvé-
delmi programon belül – a betö-
réses lopások megelõzése érde-
kében bemutató táskát készíttetett.
Szakemberek segítségével állítot-
ták össze az elsõsorban mecha-
nikai védelmi eszköztárat, ami a
lakások, melléképületek bizton-
ságát szolgálja. Ennek során fi-
gyelembe vették azt, hogy a költ-
ség mindössze néhány ezer forint
legyen, ugyanakkor a biztonsági
szint a többszörösére emelkedjen.
A több mint 100 ezer forint érté-
kû bemutató táskát vagyonvédel-
mi elõadásokon szemléltetõesz-
közként hasznosítják. 

VAGYONVÉDELMI TÁSKA
A BÛNMEGELÕZÉSÉRT

Az új bemutatóanyag minden bizony-
nyal megkönnyíti majd a rendõrség fi-
gyelemfelhívó tevékenységét.

A Miskolci Határõr Igazgatóság
munkatársai júliusban összesen öt-
száz fõvel szemben intézkedtek jog-
ellenes cselekmények miatt. Tiltott ha-
tárátlépés ügyében két magyar és egy
szlovák állampolgárral szemben indí-
tottak eljárást. A vám- és pénzügyõr-
séggel közösen végzett akciók során
összesen hét alkalommal sikerült fel-
fedni dohánytermékkel történt vissza-
élést. A megtalált közel 10 ezer doboz
ukrán zárjegyes cigaretta értéke meg-
közelíti a négymillió forintot. A Miskolci
Határõr Igazgatóság munkatársai több
személyt fogtak el az elmúlt egy hónap
során, akiket lopás, személyi szabad-
ság korlátozása, csalás, illetve eltûnés
miatt körözték a hatóságok.

ÉBER
HATÁRVADÁSZOK

Térd alatt szinte teljesen leszakadt
a bal lába annak a helybéli férfinek,
aki robogóján ülve egy másik mo-
torossal ütközött augusztus 14-én
kora délután Prügy belterületén. A
baleset helyszínén több száz fõs
tömeg gyûlt össze. Az elsõdleges vizs-
gálat adatai szerint az 59 éves férfi
szabályosan közlekedett a fõutcán
Hondájával, amikor a Szabadság

utcai derékszögû kanyarnál a szem-
bõl érkezõ, balra nagyívben kanya-
rodó motoros nem biztosította szá-
mára az elsõbbséget. Az életveszé-
lyesen sérült vétlen jármûvezetõ ál-
lapotát a szerencsi mentõk stabili-
zálták, majd átadták a kiérkezõ he-
likopter személyzetének. A baleset
25 éves okozója súlyos sérüléseket
szenvedett, õt mentõautó szállította
kórházba. A két motoros ütközésé-
nek körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya vizsgálja.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

MOTOROSOK ÜTKÖZTEK
Súlyos balesethez

érkeztek ki a szerencsi
mentõk.
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Városunk településtörténetének
teljes képéhez hozzátartoznak azok
az épületek, amelyek már egészében
elpusztultak, illetve eredeti rendel-
tetésükhöz képest kisebb-nagyobb
átalakítás révén teljesen más célt
szolgálnak. Ezek a létesítmények
olykor hû képet rajzolnak arról a tör-
ténelmi, kulturális miliõrõl, amely-
ben évszázadokon vagy évtizedeken
át az itt élõk építõ és újjáépítõ
kedve nyilvánul meg. Sorozatunk
célja ezen építmények történetének
felkutatása, bemutatása.

Ezekben a meleg, száraz, igazán
kánikulának mondható nyári hóna-
pok alatt, társaságban, családban –
amikor az érdeklõdés egyébként is
a nyaralás, a víz melletti idõtöltés felé
fordul –, örömmel látjuk, hogy für-
dõnk építése szemmel láthatóan
ismét lendületet vett. Ilyenkor aktu-
ális a fürdõkérdés, ennek apropóján
mélyedtem el kicsit városunk bal-
neológiájában. 

Azokon a vidékeken, ahol a föld-
bõl hõforrások törnek elõ, az õsla-
kosság évszázadok, sõt évezredek óta
élvezte a gyógyvizes fürdõzés jóté-
kony hatását. A termálfürdõk már az
ókori világban is szalonként, talál-
kozóhelyként és a társalgás színhe-
lyeként mûködtek, emlékei máig
megtekinthetõek Aquincumban.
Attiláról, a rettegett hun királyról
sokan tudni vélik, hogy pompás für-
dõkkel vette magát körül, melyek
nemcsak a napi tisztálkodás hely-
színei, hanem egyben áldozóhe-
lyekként is szolgáltak.

A Szent János-rendû keresztes lo-
vagok voltak az elsõk, akik felfe-
dezték városunk bugyogó forrásainak
jótékony hatását, és azt felhasznál-
va gyógyítottak ispotályukban. A vár
nyugati oldalától kicsit északabbra fa-
kadt a salétromkénes víz, mely oly
bõségben tört fel a sziklából, hogy
a várat körülvéve mocsarat és ingo-
ványt képezett. Rákóczi Zsigmond,

a vár újjáépítõje, prédikátora szerint
azért is választotta lakhelyül
Szerencset, mert gyakran vette igény-
be e gyógyvizet köszvénye gyógyí-
tására. II. Rákóczi Ferenc is hason-

ló egészségügyi problémák miatt lá-
togatta elõszeretettel Karlsbad mel-
lett a vidéki, így a birtokán fekvõ sze-
rencsi fürdõ kén-, jód- és vastartal-
mú vizét. Comenius 1675-ben így fo-
galmazta meg a Balneum szerepét:
„A fördõ-házban le-mossuk a szeny-
nyeket, avagy vesztég ülve a fördõ-
kádban; avagy fel-ülvén az veríté-
keztetõ-padra és meg-vakarjuk tajték-
kõvel magunkat.” 

A XIX. században külön kultusza
lett a fürdõbe, gyógyfürdõbe járás-
nak, sorra épültek az ország közfür-
dõi. Városunk melegvizes fürdõje na-
gyon kezdetleges körülmények kö-
zött mûködött az 1890-es évek ele-
jén, reggel 6 órától este 7 óráig, 30
koronás jegyárak megfizetése mellett
csalogatva vendégeit. Ugyanakkor a
szomszédos bekecsi fürdõ bérlõje,

Schwartz Sámuel többféle szervi
bántalmakra gyógyhatással bíró kád-
és tükörfürdõjét, vendéglõjét – éte-
lekkel, italokkal, olcsó árakkal és
igény esetén szállással, mindenféle

hirdetményekben reklámozta magát.
A helyi korabeli sajtóban a közeli
Erdõbénye Gyógyfürdõ féloldalas
keretes hirdetése, a megújított álla-
potú klimatikus gyógyhely a fõváro-
sival vetekedõ szolgáltatási színvo-
nallal invitálja a szerencsi polgáro-

kat a fürdõidény kezdetekor. Nem
csoda hát, hogy városunk lakosai
évrõl évre sorra emelik fel szavukat
– pláne a nagy kánikula idején –,
hogy a melegvíz mellett lévõ helyet
fürdõ céljára alkalmas épülettel lássa
el az elöljárósága. 1899-ben úgy vél-
ték, hogy az óvoda és az állami is-
kola építésébõl fennmaradó összeg-
bõl majd ezt a tervet megvalósíthat-
ják. A következõ év nyarán tartott tes-
tületi ülésen dr. Erõs János szeren-
csi járási fõorvos javasolta: a jelen-
leg meglévõ mosómedence helyén,
a természetes melegvíz-forrásokra
alapozva, kellõ nagyságú tükörfürdõt
(kettõs medencével külön a férfiak-
nak és nõknek), és mellette 2-3 szo-
bát kádfürdõk berendezésére kelle-
ne építeni. Úgy vélte, ott, a most még
oly posványos helyen, a templom

mellett lesz a fürdõnek helye, mert
a rendeltetése mindkettõnek rokon:
egyik a lelket, a másik a testet ne-
veli, erõsíti, edzi, tisztítja. A testület
jóváhagyásával megalakult fürdõbi-
zottság még adott évben feliratot in-
tézett a földmûvelésügyi minisztéri-
umhoz, azzal a kéréssel, hogy egy
közegészségügyi mérnököt küldjön
ki a fürdõ helyének kiválasztása vé-
gett. 

A következõ év tavaszára
Jankovszki János építész ingyen
megtervezte a fürdõt gõzfürdõvel, tü-
körfürdõvel, 4 fülkét 2-2 márvány-
káddal, öltözõfülkékkel és nyári

uszodával. A mély gödörbõl az or-
szágúttal egyenlõ magasságban ki-
emelkedõ fürdõépületet és sétateret
teljes felszereléssel és vaskerítéssel
megálmodó tervezõ, közel 47 800
korona kivitelezéshez szükséges
költségvetését a testület egy kicsit
drágának találta. Közben Pazár István
közegészségügyi mérnök a kijelölt
melegvíz terét 3 napig ásatta, vizs-
gálta, s kiderítette, hogy 2 jó me-
legvíz-forrás is van abban a körzet-
ben, de azt is megállapította, hogy
azon a területen egy gõzfürdõ tele-
pítése csak nagy költséggel és anya-
gilag csekély haszonnal járó lenne,
s még ajánlatos volna egy darab te-
rületet a plébánia kertjébõl meg-
venni. 

Az ötlet megszületésének egyéves
évfordulóján, amikorra úgy remélték,
a forróság elõl a szerencsiek az
uszoda hûs vizében találnak mene-
dékre, ott tartott a város, hogy las-
san a reményét is kezdték elveszíte-
ni a hõn óhajtott fürdõ megvalósítá-
sának. Nehézséget okozott a kivite-
lezéshez szükséges anyagi fedezet
elõteremtése, akadályba ütközött a
szomszédos plébánia területének
megvétele, s ahogy teltek az évek,
megkérdõjelezték a fürdõ szüksé-
gességét is. Az ügy egészen 1908-ig
vajúdott, amikor a földmûvelésügyi
minisztérium szakközegeivel ingyen
tervet és költségvetést bocsátott a
város rendelkezésére. A telek ügye,
a római katolikus templom és a plé-
bánia közötti melegvíz-forrású terü-
let kérdése is megoldódott. A plé-
bánia kertjének vadvizes, haszna-
vehetetlen 2 méteres részéért a város
szántóföldet ajánlott fel a kassai püs-
pökségnek. Az építési költséget egy
70-75 ezer koronás hitelbõl szán-
dékozott a testület fedezni. Eldön-
tendõ függõ kérdés maradt, hogy csu-
pán kádfürdõ és uszoda, vagy gõz-
fürdõ is építtessék az akkor 8 ezer
lakosú városnak. 

Ellenzõi is akadtak a terv kivitele-
zésének azon iparosok, kereskedõk,
hivatalnokok, földmûvelõk körében,
akik gyermekeik boldogulása szem-
pontjából szívesebben látták volna
a városban egy gimnázium megva-
lósulását, az improduktív, inkább
költséggel járó fürdõvel szemben. 

(Folytatjuk)
O. Z. M.

TELEPÜLÉSÜNK RÉGI ÉPÜLETEI: FÜRDÕ I. 

Rövidesen újra régi fényében pompázik az épület.

Az 1908-ban felépített fürdõ álla-
ga az évszázad végére leromlott.

LIPTÁK UTCAI PANASZ
Hiába vagyunk „lakó- pihenõ öve-

zet”, az igazi nyugalmat az autók és
a kutyák miatt nem mindig lehet él-
vezni. Sajnos, mind a kettõ régi
probléma, de ennyire még sosem volt
zavaró, mint mostanság. 

Hadd kezdjem az autókkal. A kör-
nyéken mindenki tudja, hogy pár éve
már rendõrautó is ütközött sze-
mélygépkocsival a Lipták utca és a
Lipták köz keresztezõdésében, a ki-
sebb gondokról nem is beszélve. A
közelmúltban halállal végzõdõ bal-
eset is történt. Nem tudom, hogy a
vezetõ többel ment-e a megengedett
20 km/óránál, de nagyon-nagyon
sokan ezt teszik, napszaktól függet-
lenül. Örömmel látnánk mi is fek-
võrendõröket az utcában, hogy újabb
bajoknak vegyük elejét, mert mint lát-
hatjuk, a táblák nem elegendôk a
nyugalom megõrzésére. 

A másik nagy gondunk a kutyák.
Sajnos, néhány itt élõ ember meg-
engedi magának azt a nem tûrhetõ

viselkedést a környéken, hogy rend-
szeresen „csak úgy” kieresztik a ku-
tyájukat az utcára, nem törõdve a kö-
vetkezményekkel. Az eb pedig
„magát megsétáltatja” és elvégzi a
dolgát ott, ahol. Ebbe beleértve a vi-
rágot, az utcát és a játszóteret is. Örü-
lünk, ha valakinek szép a háza kör-
nyéke, de ez ne másnak a kárán tör-
ténjen! Gondozza mindenki a ma-
gáét, és takarítson a saját jószága
után! Ez most így egészségtelen, és
fennáll a kutyatámadás veszélye is.
Igaz, hogy nálunk már nincsenek kis-
gyerekek, de ezek miatt aggódva fi-
gyeljük az ilyen családokat. Az õ saját
problémájuk mellett még az ilyen ve-
szélyekre is figyelniük kell.

Utóbbi esetben nem tudom, hogy
mit tehetnének az illetékesek, de va-
lamit mégis intézkedni kellene –
sürgõsen! 

Csordás Ádám

A végrehajtási eljárásban az egyik
legdrasztikusabbnak tartott lépés
az ingatlan végrehajtása és árvere-
zése. De ne ítéljünk elsõre és vizs-
gáljuk meg egy kicsit alaposabban
a témát!

A jogszabályok lehetõvé teszik,
hogy az adóhatóság végrehajtási
jogot jegyeztessen be a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásba akár az el-
járás legelején. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a szóban forgó va-
gyontárgy máris kalapács alá kerül. 

Az ingatlanok végrehajtásával kap-
csolatos jogszabályok számos mó-
dosításon mentek keresztül napjain-
kig. A sok változtatás legfõbb oka az,
hogy részben biztosítani kell a vég-
rehajtási eljárásban a tartozás be-
szedését, amely lehet, hogy csak az
ingatlanvagyon értékesítésével ér-
hetõ el. Másrészt az állam sem sze-
retné teljesen kisemmizni és föl-
dönfutóvá tenni állampolgárait. Ezt
az ellentmondást kell feloldani,
amely lássuk be: nem könnyû feladat.

Fontos tudni, hogy a méltányolható
lakásigénynél nem nagyobb ingatlan,
amely az adós és a közeli hozzátar-
tozóinak lakhatását szolgálja, csak
abban az esetben árverezhetõ, ha a
végrehajtási eljárás során inkasszó-
val, munkabérletiltással, követelés-

foglalásból, ingóvégrehajtásból, in-
góárverésbõl, illetve nem lakás cél-
jára szolgáló ingatlan árverezésébõl
nem térült meg a tartozás vagy azok-
ból a tartozás nem egyenlíthetõ ki.
Végrehajtási jogot is csak akkor je-
gyezhet be az adóhatóság, ha a tar-
tozás nagysága meghaladja az 500
ezer forintot, vagy az ingatlan érté-
ke arányban áll a tartozás nagysá-
gával. Ha ezek a feltételek nem tel-
jesülnek, akkor csak jelzálogjog-be-
jegyzésre van lehetõsége a végre-
hajtónak. 

Új szabályként jelent meg a tör-
vényben, hogy a végrehajtó nemcsak
az ingatlan becsértékét közli az
adóssal az árverést vagy a pályázta-
tást megelõzõen, hanem ezzel együtt
a részletfizetés lehetõségét is fel-
ajánlja, így az adósnak adhat még
egy esélyt a fizetésre, elkerülhetõvé
téve ezzel az ingatlan értékesítését. 

Ha mégis árverésre kerül sor, akkor
lehetõséget ad a jogszabály, hogy a
lakóingatlan becsértékét – ha nincs
vételi ajánlat – ne a felére szállítsa
le a végrehajtó az árverésen, hanem
csak hetven százalékra. Ez azonban
kizárólag akkor történhet meg, ha az
adósnak ez az egyetlen lakóingatla-
na, és a végrehajtási eljárás megin-
dítását megelõzõ hat hónapban la-
kóhelye is ott volt. Ilyen esetben talán

az adósnak is marad valami a vétel-
árból, amibõl új életet kezdhet, sõt
az ingatlan értékesítése esetén, annak
elhagyására hat hónapig terjedõ ha-
lasztást is kaphat, amennyiben ezt ké-
relmezi.

A végrehajtás tisztaságát hivatott
elõsegíteni az az elõírás, miszerint
az árverésrõl a jegyzõkönyv mellett
ma már kép- és hangfelvételt is kell
készíteni.

Nem árt tudni, és figyelni azonban
egy fontos tényezõre. Amennyiben
a végrehajtást megelõzõen jelzálog-
gal terhelték meg az ingatlant, mert
pl. banki hitelt kellett felvenni, akkor
a végrehajtási jog bejegyzését kö-
vetõen értesíteni kell a zálogjogo-
sultat, aki a zálogjogból fakadó igé-
nyét érvényesítheti. Ha a zálogjo-
gosult, – példánknál maradva a
pénzintézet – be kíván kapcsolódni
a végrehajtási eljárásba, megtörtén-
het, hogy a banki hitel egy összeg-
ben válik esedékessé, ráadásul az in-
gatlant önálló bírósági végrehajtó
fogja értékesíteni, megeshet, nem
kevés végrehajtási költség felszámí-
tása árán.

A fentiekbõl talán érzékelhetõ,
hogy az ingatlan végrehajtását és ár-
verezését körültekintõen igyekszik az
állam szabályozni és az adóhatóság
elvégezni.

APEH: INGATLAN-VÉGREHAJTÁS
CSAK VÉGSÕ ESETBEN

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A POSTÁJÁBÓL
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Kiss Béla

ÖNKÉNT

JÖTTEM

Válaszvers Okányi Kiss Ferenc 
Állami-díjas közírónak

Nem vagyok követ, se küldött,
Senki nem hívott, nem küldött.
Mindnyájatokkal tudatom:
Nincsen küldetéstudatom!
Önkéntes közlegény vagyok,
Nem hordom a marsallbotot.
Lázadó vagyok, háborgok!
Soha ne legyek tábornok!
Én nem vagyok az ács fia,
Nem engem szült Szûz Mária.
Kovácsmester volt az apám,
Háztartásbeli az anyám:
Tanított a SZERETETRE!
Apám: acélkeménységre!
Soha nem volt drótszamaram,
Gyerekkocsim, szürke lovam.
Tarlón, réten, árkon, bokron,
Mezítláb indultam, gyalog.
Vászonból varrt tarisznyámban
Hamuban sült pogácsákkal.
Váci-kötettel, Ratkóval,
ATTILÁVAL, Nagy Lászlóval.
Kezemben a SZENT ZÁSZLÓVAL!
Rügyektõl áldott karóval.
Napfényes tavaszi szélben,
A megszállottak HITÉVEL!
Szeretettel a szívemben,
Utamat vigyázta Isten.
Õ az én legjobb barátom,
Õ segíti minden harcom!
Közös CÉLUNK, hogy a földön:
A JÓSÁG, SZERETET GYÕZZÖN!!
Ápolni a mûvészetet, 
Zenét, táncot, KÖLTÉSZETET,
A KULTÚRÁT, amíg élünk:
Ez a SZENT KÖTELESSÉGÜNK!!!
Nem akarom mindenáron
Megváltani a világot.
A legnagyobb boldogságom,
Ha örömkönnyeket látok.
Utamon Isten vezérel,
Õ az egyetlen vezérem!
Benneteket is segítsen!
Most és mindörökké, Amen.

Pázmándy László

HOL MARADT?
(H. I.-nek)

Hol maradt elõdeink kézfogása,
A kezet rá, adott szó hitele,
Nagyapáink vásári parolája?
Társunk lett a szószegés hidege.

Gyermeki emlékeinkbõl dereng
Az alkudozások hangulata,
Hol lovat vásárolt az idegen,
Félpénzért is hajthatta haza.

Írás nem készült ott semmirõl,
Csak kézfogás volt, majd áldomás, 
És nem csúfolták meg az idõt,
Hitték az ígéret zálogát.

Idõben kopogtatott az idegen
Nagyapánk s apánk ajtaján,
Hozta a hiányzó pénzt, fizetett,
Majd barátként ült az asztalnál.

Hol vannak a régi kézfogások?
Kiürült tekintetek erejében
Hiába keresed, nem találod,
Gondolkodni szeretnél más fejével.

Szerzõdés készül a szerzõdésrõl,
Betûkhöz bilincseljük a bizalmat.
Az olvasólámpák fénykörébõl
Látott írások sem adnak nyugalmat.

Hol maradt elõdeink kézfogása,
A kezet rá, adott szó hitele,
Nagyapáink vásári parolája?
Társunk lett a szószegés hidege.

Szontágh Emil

BÚCSÚ A NYÁRTÓL
Festõ nem keverhet szebb színt
Fûre, virágra, határra
Mint amit a nagy õsz készít
A nyár búcsúztatására

Palettája a múló nyár
Mibõl szedi szép színeit
A színek válogatásában 
A napsugár is segítkezik

A dér is kiveszi részét
Reggelenként hófehéren
Hulló levelek jelezvén
A tündöklõ nyár mivé lesz

Rezzenéstelen arccal állok
S nézem e káprázatos csodát
A nap is elvörösödik
Az összharmónia láttán

Bodnár Edit

VERA ÉS ZSOLT
Nyárvégi napsugár simogat eget és földet
Aranyba mártja a vízparti fákat
A Tiszára békésen hajlanak a zöldek.
Lassan folynak tova a napok s az évek
A hullámokba a vágyak is elmerülnek.
Vörös alkonyon késõi vándor jõ a széllel,
Kopog a szíveken, míg ébred a lélek
Míg a szerelem lángja csap fel az égre,
Éjjelek, nappalok s évek teltek,
Nem csitult szenvedélye,
– Egymáséi lettek
Mint Tisza s Bodrog
Szerelmük magasan szárnyal az égbe.

A H. A. T. HÍRE
�� Domahidi Klára és Szabó Sándor június 23-ai esküvõjén a Hegyaljai Alkotók

Társulását az érintetteken kívül hét fõ képviselte.
�� Sárospatakon július 6-án nyílt meg a IX. Zempléni Nyári Tárlat. A népes me-

zõnybõl Kovács Mária, Schlosserné Báthory Piroska és Sélley Attila munkáit válo-
gatta be a szakavatott zsûri. Báthory Piroska Szerencs Város Díját érdemelte ki, Sélley
Attilát a bodrogkeresztúri Szatmári Kerámia jutalmazta.
�� A XII. Bodrogközi Napok keretében július 7-én Pácinban bemutatták Bari Gábor

Õszi üzenet címû verseskötetét. A HAT-ot Gaál Ernõ és Maklári Bódi István képviselte.
�� A HAT és a MAIT Lázadó dalnok címmel augusztus 11-én Tiszalúcon a mûve-

lõdési házban rendezte irodalmi és képzõmûvészeti pályázatának eredményhirde-
tõ gáláját.

Ez év júniusában egy újabb alkotó csatlakozott
a H.A.T.- hoz, a Szerencsen 1978. június 25-én
született (Pappné) Jakab Zsuzsanna. A férjezett fia-
talasszony egy hároméves kislány (Boglárka Enikõ)
boldog édesanyja. Jelenleg Monokon él. Sza-
badidejében szívesen rajzol (grafika), illetve fest
akvarelleket. Pár képpel ugyan, de hamarosan a
faluközösség elõtt is bemutatkozik. 1997 óta íro-
gat, olvasóközönsége eddig a szûkebben vett csa-
ládi és baráti társaság volt. A szárnypróbálgató szer-
zõ verseiben bár még tetten érhetõek az „öröm-
muzsikusokra” oly jellemzõ csetlések-botlások, de
bátran elmondható, hogy gondolatai sok-sok em-
bernek szereznek majd örömöt. Ha ma még csak
pár akkordot képes is megszólaltatni a képzelet-
beli lanton, bizonyos vagyok abban, hogy a maj-
dani sikerek hatására ennél sokkalta kiforrottabb
szerzeményeket is olvashat tõle a Szerencsi Hírek
kulturális mellékletét rendszeresen olvasók tábo-
ra. Kérem, csak úgy, mint én: bátorítsák és biztassák
P. Jakab Zsuzsannát alkotói pályája során. 

(M. B. I.)

EGY ALKOTÓ
BEMUTATKOZIK

P. Jakab Zsuzsanna

MÉG NEM

TUDOD…
Még nem tudod, mi az:
Szeretni valakit, szívbõl, igazán,
Addig az életet úgy fogod fel
Szeleburdin s lazán.

Még nem tudod, mi az:
Aggódni valakiért,
S önzetlenül tenni valamit
A szeretett emberért.

Majd, ha szíved igazán szeret,
Akkor megtudhatod azt is,
Milyen jó érzés azt tudni,
Hogy Téged szeret õ is.

S megtudod, hogy az a 
Legnagyobb boldogság, 
Ha nemcsak Te szeretsz,
Hanem viszontszeret más!

Schlosserné Báthory Piroska: Diák a vonaton.

Leskó Imre

EGY POHÁR BOR,

EGY POHÁRBÓL
Nézem a nedût, mely nem dühösít.
Nézem, mert üdít, kedvre derít.
Látom a színt, s a szintet,
nekem ez elárul mindent.

Nézem a nedût, már dühösít!
Pohárban várja sorsát, a mindenit!
De nincs indok: Egészségedre…
Felhajtottam – egészségemre!



A taktakenézi falunap keretében
Szabó György országgyûlési képviselõ
augusztus 10-én avatta fel a teljesen
átépített óvodát és az új tantermek-
kel kibõvített helyi oktatási intéz-
ményt. 

A Petõfi Sándor Általános Iskola ud-
varán gyülekezett a lakosság augusz-
tus 10-én, ahol Molnár Tibor mondott
ünnepi köszöntõt. A település pol-
gármestere többek között kiemelte:
három esztendõvel ezelõtt kezdtek ter-
veket szõni annak érdekében, hogy
Taktakenéz ifjúsága ismét méltó kö-
rülmények között tölthesse minden-
napjait. Mint elhangzott, az elsõ ered-
ménytelen pályázat után 2005 nyarán
Szabó György országgyûlési képvise-
lõ tett ígéretet arra, hogy siker koro-
názhatja a próbálkozásokat, majd ha-
marosan közel 125 millió forintos tá-
mogatást nyert az önkormányzat.

Az elmúlt év õszén elkezdett beru-
házás eredményeként teljes egészében
megújult az óvoda épülete, az általá-
nos iskola pedig két tanteremmel, fej-
lesztõszobával és számítástechnikai
szaktanteremmel bõvült. – Még van-
nak hiányosságaink – tette hozzá
Molnár Tibor –, de reményeink sze-
rint pályázati pénzekbõl a jövõben to-
vább folytathatjuk a tanintézet fej-
lesztését. 

Szabó György szerint az elmúlt
másfél évtized nem múlt el nyomta-
lanul Taktakenéz életében. – A sok-
szor hátrányos helyzetûként emlege-
tett falu lakossága bebizonyította,
hogy valóban tenni akar saját kör-
nyezetének fejlõdéséért, az elõbbre ju-

tásért – fogalmazott az országgyûlési
képviselõ.

Az ünnepi köszöntõk után a törté-
nelmi egyházak jelenlévõ képviselõi
áldották meg a megújult létesítmé-
nyeket. Ezt követõen Molnár Tibor a
helyi képviselõ-testület döntését olvasta
fel a jelenlévõk elõtt, amely szerint
ezen a napon a település díszpolgári
címét adományozzák Szabó György-
nek. Az oklevelet a polgármester adta
át a térség országgyûlési képviselõjé-
nek. 

Nem csak a fiatalok ünnepeltek a
hétvégén, hiszen az itt élõ idõs em-
bereket a falunapon mûsorszámokkal,
szórakoztató programokkal köszöntik
évrõl évre.

Szombaton a sportpálya szabadté-
ri színpadán Rónavölgyi Endréné ki-
emelte, hogy a helybéliek nagy büsz-

keséggel gondolhatnak vissza az el-
telt idõszakra, hiszen a szorgalomnak
látható eredményei vannak. – A meg-
újult intézmények jelzik, hogy
Taktakenéz gondol a jövõre, és olyan
életteret teremtenek maguknak, ahol
fiatal és idõs egyaránt jól érezheti magát
– fogalmazott a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke. 

Az ünnepi köszöntõ után a helyi
óvodások és iskolások léptek szín-
padra, majd mini dáridó szórakoztat-
ta a közönséget. A délutáni órákban
futballmérkõzéseken vehettek részt a
sportolni vágyók, este pedig fényes tû-
zijáték zárta a taktakenézi falunapi
programsorozatot.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A helyi közétkeztetés fejlesztése
régóta tervezett elképzelés volt
Mezõzomboron. A közelmúltban
több mint ötvenmillió forint ráfor-
dítással korszerûsítették, és három-
száz adagosra bõvítették az iskola
konyháját. 

Az épületfelújítással
egybekötött beruházás
augusztus 17-én meg-
tartott ünnepélyes ava-
tásának résztvevõit Biró
Ferenc köszöntötte. A
település polgármeste-
re beszédében felidéz-
te, hogy a helyi ön-
kormányzat korábban
háromszor sikertelenül
igényelt támogatást a
beruházás megvalósí-
tására, amihez leg-
utóbb a terület- és ré-
giófejlesztési célelõ-
irányzatból 42 millió
forinthoz jutottak. Ezt a
forrást tízmillió forint-
tal kiegészítve valósíthatták meg a
konyhafejlesztést, amelynek kere-
tén belül a jövõre százesztendõs egy-
kori állami iskolaépület tetõszerke-
zetének és homlokzatának a felújí-
tására és ebédlõ kialakítására is le-
hetõség nyílt. Az óvodába és isko-
lába járó gyerekek ellátása mellett

szociális étkeztetést tudnak biztosí-
tani a nehéz anyagi körülmények kö-
zött élõ, idõskorú lakosságnak. 

– A választókörzet országgyûlési
képviselõje, Szabó György 2002 óta
minden év elején látogatást tesz

Mezõzomboron és közösen tekintjük
át az esztendõre vonatkozó tervein-
ket – idézte fel Biró Ferenc. – Idén
egy tizenöt pontból álló listát nyúj-
tottam át neki. Amikor ezt végigol-
vasta, megjegyezte: valamennyi fel-
sorolt elképzelés fontos a település-
nek, de a megvalósításukhoz három

választási ciklus szükséges. Most az
elsõ, legfontosabb beruházást kipi-
pálhatjuk – tette hozzá a polgármester.

Szabó György avató beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy az el-
múlt idõszakban jelentõs fejlesztések

történtek Mezõzom-
boron. Most több mint
félszáz millió forint
ráfordításával sikerült
javítani a közétkezte-
tés feltételeit és a jobb
helyi közlekedés ér-
dekében két utca fel-
újítása is megvalósul-
hat a településen. – Az
avatás elõtt néhány
perccel megnéztem
az új konyhát – emel-
te ki az országgyûlé-
si képviselõ –, meg-
gyõzõdve arról, hogy
annak színvonala és
felszereltsége megfe-
lel a legszigorúbb eu-
rópai uniós elõírások-
nak. Ilyen környezet-

ben a korszerû eszközökkel a ko-
rábbinál jobb kedvvel dolgoznak
majd a szakácsok, finom ételeket
fõzve a gyerekeknek és a felnõttek-
nek egyaránt. 

Az ünnepi eseményen Rónavölgyi
Endréné, a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás elnöke örvendetes-
nek nevezte, hogy az utóbbi idõben
a környék több településén iskolá-
hoz kapcsolódó beruházások való-
sultak meg. Példaként Taktakenézt,
Mezõzombort és Prügyöt említette az
elnök. Ezek a fejlesztések az önkor-
mányzatok elkötelezettségét mutat-
ják az ifjúság ügye iránt, ami a jövõ
szempontjából meghatározó jelen-
tõségû. 

Az idén harmadik alkalommal
rendeztek borfesztivált augusztus
10–12. között Tolcsván. A három-
napos rendezvénysorozat nyitó ese-
ménye a helyi Bormúzeum és
Borászati Kultúra Háza felavatása
volt. 

A tokaji nemes nedûket, valamint
a szõlõmûvelés és a borkészítés ha-
gyományos eszközeit bemutató lé-
tesítményben szakmai konferenciák
és kisebb tanácskozások megtartására
is lehetõség nyílik. Az átadó ünnep-
ségen Vojnár László polgármester kö-
szöntõjében ismertette, hogy az egy-
kor magántulajdonban lévõ, késõbb
idõsek otthonaként hasznosított épü-
let rekonstrukciója az Összefogással
Tokaj Világörökségért projekt kere-

tében valósulhatott meg. Szabó
György országgyûlési képviselõ a tér-
ség önkormányzatainak az együtt-
mûködését méltatta, ami a közösen
benyújtott hazai társfinanszírozású
európai uniós pályázati lehetõség ki-
használásában is megmutatkozik.
Az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke kiemelte,
hogy a világörökségi címet frissen el-
nyert települések törekvései külön-
külön nem nyerhettek volna támo-
gatást, a partnerség azonban gyü-
mölcsözõnek bizonyult. Ennek kö-
szönhetõen számos, az idegenfor-
galmat szolgáló fejlesztés valósulhat
meg Zemplénben. Így történt ez
Tolcsván is, ahol az új Bormúzeum
és Borászati Kultúra háza újabb lát-
nivalót biztosít a vendégeknek. 

Mezõzombor 

HÁROMSZÁZ ADAGOS KONYHÁT AVATTAK 

Az avatás résztvevõinek Biró Ferenc polgármester (jobbra)
mutatta meg az új létesítményt.

Tolcsva 

FELAVATTÁK A BOROK HÁZÁT

Az új létesítményt Gráf József mezõgazdasági és vidékfejlesztési mi-
niszter (középen), Szabó György (jobbra) és Vojnár László (balra)
adta át rendeltetésének.

Prügy

HETEDSZER IS FALUNAP
Megáldották

az új kenyeret,
emlékmûvet, is-
kolarészt avat-
tak, majd szóra-
koztató sport- és
kulturális prog-
ramok várták a
lakosságot au-
gusztus 18-án
Prügyön, a hete-
dik alkalommal
megrendezett fa-
lunapon.

Az eseményso-
rozat a helyi re-
formátus temp-
lomban indult,
ahol ökumenikus
istentiszteleten
vettek részt az ünneplõk. Boros-Leskó
Géza megnyitó beszédében kiemel-
te, hogy korábban az volt a kívánsá-
ga, hogy Isten házában vegye kezde-
tét a falunap, ahol reformátusok, ka-
tolikusok együtt ünnepelhetnek. A
polgármester a lelkipásztorokhoz for-
dult: kérjék a mindenható áldását a fa-
lura, a prügyi emberekre. 

Az ökumenikus imákat követõen
Tóth László római katolikus plébá-
nos megszentelte és Nagy Károly re-
formátus tiszteletes áldotta meg az
új kenyeret. 

A helyi református templom kert-
jében nyugszik a II. világháború ide-
jén Prügyön elesett katonák közül egy
román kapitány, egy hadnagy, vala-
mint 102 közlegény. Az õ tisztele-
tükre avattak katonai emlékhelyet
ezen a délelõttön. Ireny Comaroschi
asszony, Románia magyarországi
nagykövete köszönetét fejezte ki a
település vezetõinek és lakosságának
e nemes cselekedetért, majd Boros-
Leskó Géza idézte fel gondolatait: az
elsõ világégésben 44 társunk, a má-
sodik világháborúban pedig 74 fa-
lubelink hunyt el a csatamezõkön,
akikrõl nem tudjuk, hol nyugszanak,

kik temették el õket. Kérem, hogy vi-
seljük gondját e helynek, és adóz-
zunk tisztelettel az itt eltemetett
román katonák emléke elõtt – fo-
galmazott a polgármester. 

Az ünnepi gondolatok után a je-
lenlévõk elhelyezték a tisztelet ko-
szorúit, majd a szomszédos általá-
nos iskolában folytatódott a program.
A közelmúltban fejezõdött be a helyi
oktatási intézmény egyik szárnyának
felújítása, amit az iskola diákjainak
mûsora után közösen tekintettek
meg a résztvevõk. 

A délutáni órák már kizárólag a
szórakozás jegyében teltek Prügyön.
Elõször kispályás labdarúgó-mérkõ-
zések keretében rúgták a bõrt a fo-
cipályán, majd a helyi gyermekek
mellett neves elõadómûvészek szó-
rakoztatták a hetedik prügyi falunap
közönségét. Idén elsõ alkalommal
szavazott a helyi képviselõ-testület
a Prügy Községért-díj odaítélésérõl.
A döntés értelmében Erdei Sándor,
korábbi polgármester vette át az el-
ismerést Boros-Leskó Gézától. 

Katonai tiszteletadás mellett helyezték el a román
katonák emlékmûvénél az ünnepség résztvevõi a
tisztelet koszorúit.

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

Taktakenéz

A FIATALOK ÉS IDÕSEK ÜNNEPÉN

A taktakenézi diákok megújult környezetben tanulhatnak. 



Hazánkban minden negyedik
ember szenved a szénanátha tüne-
teitõl! A késõ nyári és a kora õszi
hónapokban jó néhány fû és gyom-
féle virágzik, és ezek pollenjei az al-
lergiás emberek számára nehéz idõ-
szakot eredményeznek.

A nyárvégi idõszakban, a virág-
zásuk sorrendjében a lándzsás útifû,
majd a fekete üröm és a parlagfû je-
lent veszélyt azokra, akik érzékenyek
a füvek pollenjeire. 

A szénanátha tünetei az orrfolyás,
orrdugulás, a garat, a hallójárat és a
szem viszketése, könnyezés. Az al-
lergiát okozó pollenek mellett heves
reakciókat válthat ki egyes gyümöl-
csök, zöldségek fogyasztása is. Ezen
reakciók hátterében a keresztallergia
áll, ugyanis az adott allergizáló nö-
vényhez hasonló anyagokat tartal-
maznak bizonyos zöldségek, gyü-
mölcsök. Ezekre a zöldségekben,
gyümölcsökben lévõ „hasonló” anya-
gokra a szervezet ugyanúgy, vagy
még erõsebben reagál, mint magá-
ra a gyomnövény pollenjére.
Parlagfûre allergiásoknak, a lehetsé-
ges keresztallergia miatt fokozottan
vigyázni kell a görög- és a sárga-

dinnye, a paradicsom, uborka, cuk-
kini, tök, a zeller és a banán fo-
gyasztásával. A növények és gyü-
mölcsök allergizáló hatását fõzéssel,
sütéssel, párolással lehet csökkente-
ni, a hõkezelés után a fogyasztáskor
nem, vagy kevésbé erõteljesen lép-
nek fel a kellemetlen tünetek.
Természetesen nem minden allergi-
ás egyénnél jelentkezik a keresztal-
lergia, így ha nem tapasztal reakci-
ót, nyugodtan fogyaszthatja nyersen
is az említett zöldségeket, gyümöl-
csöket! A nyári idõszak veszélyét rejt-
hetnek magukban a külföldi nyara-
láskor a tenger gyümölcseibõl készült
fogások. Ezek természetesen a halak
bizonyos fajtáira allergiás emberek
számára veszélyesek! Megfigyelés,
hogy a házi poratkára allergiások pél-
dául a rákok fogyasztásánál tapasz-
talnak hasonló reakciókat. 

Az allergiás tünetek kialakulásának
megelõzésére, azok enyhítésére fon-
tos odafigyelni. A diagnosztizálás
után az allergológus vagy a kezelõ-
orvos által tanácsolt gyógyszereket,
készítményeket a veszélyes idõ-
szakban alkalmazni kell! A fû pol-
lenjeire allergiások ne nyírjanak
füvet, amikor a virágzás ideje van!

A hosszú hajjal rendelkezõk gyak-
rabban mossanak hajat, mert a tin-
csekben megragadnak a pollenek. A
keresztallergiában is szenvedõk is-
merjék a rájuk veszélyt jelentõ táp-
lálékokat. Ezeket hagyják ki az ét-
rendjükbõl, vagy hõkezelve fogyasz-
szák. Amennyiben vizsgálattal ki-
szûrték a szervezetében a tüneteket
okozó allergént, könnyebb kezelni,
vagy esetleg megelõzni a reakciók ki-
alakulását!

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb augusztus 27-én) a sze-
rencsi rendelõintézetben Váradi
Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb szeptember 5-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb szeptember 5-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
augusztus 29-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

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

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 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.

Augusztus 27 – szeptember 2.:
Oroszlán (ügyeletes): 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.

Szeptember 3–9.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30
–11.30 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 25–26.: Boros László,

Tiszalúc, Mátyás k. u. 13. Tel.:
20/3236-507. 

Szeptember 1–2.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi u. 13. Tel.:
46/383-168. 

Szeptember 8–9.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/4907-771.

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

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig.
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.: Fekete Diána 20/802-0391,

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

keddtõl péntekig 12–18 óráig,
szombaton 14–16 óráig.

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Egészségünkért 

A SZÉNANÁTHA
ÉS A KERESZTALLERGIA

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 24.: IV. körzet. (Spák László), tel.: 47/361-203.
Augusztus 31.: V. körzet. (Gál Tamás), tel.: 47/560-144. 
Szeptember 7.: I. körzet. (Rohály Judit), tel.: 47/362-638.KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság területén au-
gusztus 31-ig több mint 122 ezer
egyéni vállalkozó és magánszemély szá-
míthat pótlék-, illetve folyószámla-ér-
tesítõre.

A gazdálkodó szervezetek értesítõit
azonban csak októberben postázza az
APEH. Felmerül a kérdés: kik számít-
sanak a folyószámla-kivonatra? A sza-
bályok szerint idén azok az adózók kap-
nak kivonatot:

– akiknek 2006. évre vonatkozóan
késedelmi pótlékot kell fizetniük,

– vagy ugyan pótlékot nem kell fi-
zetniük, de a folyószámlájuk 2006. év
december 31-én tartozást vagy túlfizetést
mutatott,

– illetve akiknek a 2007. évi illeték-
integráció kapcsán, az adófolyószám-
láján 2007. január 1-jével illetékfize-
tés került feltüntetésre.

Aki ebben a körben nem érintett, az
természetesen hiába várja a postást.

A kivonatban közölt késedelmi pót-
lékot a hétvége miatt 2007. szeptem-
ber 17-ig kell megfizetniük az érintet-
teknek. A bankszámlanyitásra nem kö-
telezett adózóknak az értesítõvel ér-
kezett csekken, a bankszámlanyitásra
kötelezett adózóknak viszont kizárólag
átutalással lehet teljesíteniük befizeté-
si kötelezettségüket.

Az idei év eddigi tapasztalatai is azt
mutatják, hogy a tájékoztató levelet
sokan nem olvassák el, – hanem azon-
nal igyekeznek az ügyfélszolgálatokra
– pedig az számos olyan hasznos in-
formációt tartalmaz, amellyel saját
ügyük intézését leegyszerûsíthetik, a sze-
mélyes megjelenést elkerülhetik, illet-
ve teendõikrõl eligazítást kaphatnak.
(Ilyen gyakorta szükséges információk;
pl. hogy hibás bevallás önrevízióval mó-
dosítható, valós túlfizetés visszautalá-
sának, vagy más adónemre történõ át-
vezetésének kérése 17. sz. nyomtatvány

beadásával kezdeményezhetõ és a
magán-nyugdíjpénztári adónemekre
vonatkozó speciális átvezetési és ki-
utalási szabályok ismertetése stb.).

Ebbe a hibába esett a minap egy
adózó, aki személyesen jelent meg
egyik ügyfélszolgálatunkon, – mivel azt
hitte, hogy fizetnie kell – sorát kivárva
és türelmét vesztve dühösen értesült

arról, hogy folyószámláján túlfizetés mu-
tatkozik, melyet, ha akar, visszaigé-
nyelhet. Természetesen, ha valaki el-
térést tapasztal az egyenlegértesítõ és
saját nyilvántartásai között, akkor éljen
észrevétellel, – melyet a sorban állást
elkerülendõ – elsõsorban írásban ér-
demes az érintetteknek megtenniük.

APEH

A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a biológiai sokféleség
világnapja alkalmából „Nézzünk
szét a házunk táján!” címmel pá-
lyázatot hirdetett általános és kö-
zépiskolás diákok számára. 

Napjainkban a nagy arányban
megjelenõ egzotikus gyümölcsök és
zöldségek választéka elfedi azt a szo-
morú tényt, hogy valójában egyre ke-
vesebb fajta gyümölcsöt és zöldsé-
get termesztenek nagyüzemi mére-
tekben. A kereskedelem igényeinek
jobban megfelelõ fajták a szemünk
láttára egyre jobban kiszorítják a helyi
viszonyokhoz alkalmazkodott, íze-
sebb, értékesebb fajták ezreit, ame-
lyek egykor a Kárpát-medencében
mindennaposak voltak. Pedig a helyi
tájfajták alapvetõ jelentõségûek mind
természetvédelmi, mind mezõgaz-
dasági szempontból. Régi fajtáinkat
csak úgy tudjuk megõrizni, ha a la-
kosság és a gazdálkodók is igénylik,
termesztik és fogyasztják õket. Ehhez
azonban meg kell tudnunk, mik ma-
radtak még meg, és hogy miért is
olyan értékesek ezek a régi fajták. 

A feladat diákok számára: * Ösz-
szegyûjteni, hogy milyen régi gyü-
mölcs- és zöldségfajokat és fajtákat
termesztenek a környezetükben ta-
lálható konyhakertekben; melyek ta-
lálhatók meg a településen az utak
szélére ültetve, a felhagyott gyü-
mölcsösökben vagy a piacon; melyek

azok a falubeli   „öregek” emléke-
zetében még élõ fajták, melyekkel ma
már alig találkozunk. 

* Feljegyezni, hogy hol találkoz-
tak az adott gyümölcs- vagy zöld-
ségfajokkal és fajtákkal (melyik tele-
pülésen, konyhakertben vagy köz-
területen); mi a fajta neve, van-e
népi/helyi elnevezése; melyek a fajta
jellemzõ tulajdonságai és miért ter-
mesztik; van-e különleges termesz-
tési módja; illetve bármi egyebet, ami
fontos lehet. 

A versenyt az alábbi korcsoport-
kategóriákban hirdetik meg 1–10
fõs diákcsapatok részére: I. korcso-
port: 1–8. évfolyam. II. korcsoport:
9–12. évfolyam

A fényképekkel, rajzokkal illuszt-
rált dolgozatokat a termésbetakarí-
tást, szüretet követõen 2007. no-
vember 11-ig, Szent Márton napjá-
ig bezárólag kell az alábbi címek
egyikére eljuttatni: 

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Zöld Pont Szolgálat
1011 Budapest, Fõ utca 44–50. (pos-
tacím: 1394 Budapest, pf. 351), vagy
biodiv@mail.kvvm.hu.

A pályamûvekhez csatolni kell a
nevet/csapattagok nevét, lakcímét, te-
lefonszámát, e-mail címét. A díja-
zottak értékes jutalomban részesül-
nek! A pályázattal kapcsolatban ér-
deklõdni a biodiv@mail.kvvm.hu
címen vagy az 1/395-6857-es tele-
fonszámon lehet.

„NÉZZÜNK SZÉT
A HÁZUNK TÁJÁN!” 

ADÓFOLYÓSZÁMLÁKTÓL DAGAD
A POSTÁSOK TÁSKÁJA



Változatos programokkal várta az
érdeklõdõket augusztus 18–19-én a
Szerencsi Autó Kft. A cég által elsõ
alkalommal meghirdetett családi
nyílt hétvégén a Suzuki hazai for-
galmazású autóival is megismer-
kedhetett a közönség. A márkake-
reskedésben ezen a két napon a ko-
csik megtekintése mellett tesztveze-
tésre is lehetõségük volt azoknak, akik
érdeklõdtek a különbözõ típusok
menettulajdonságai iránt. A gyere-
keket bohócok szórakoztatták, volt

arcfestés és aszfaltrajzverseny egya-
ránt. A vállalkozó kedvûek a társa-
ság telephelye elõtt kialakított pályán
quadokat is kipróbálhattak. A fõzõ-
versenyen résztvevõk kondérjaiban
ízletes gulyások és pörköltök ro-
tyogtak, amelyekbõl szívélyesen kí-
nálták a programra érkezõket. A
szervezõk mûsorról is gondoskodtak:
divatbemutató, táncos lányok és
koncert szórakoztatta a közönséget.
A kétnapos program vasárnap este
tûzijátékkal zárult.    

CSALÁDI HÉTVÉGE 
A SUZUKINÁL

A tesztautókat sokan kipróbálták. 
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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

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

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

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

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..

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!

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.

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. 

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

Telefon: 47/364-009. 

�

Hallottál az õssejt 
mindenható erejérõl?
A világszenzációs új magyar ta-
lálmányról, az õssejtfokozó kap-
szuláról? Többet szeretnél róla
tudni? Hívj fel! 

Tel.: 70/384-4331, 
47/361-241. 
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Szerencs, Gyár út 13.
(A Mol-kút mellett)

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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

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.

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

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)
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COOP üzleteinkben augusztus 27-ig 
még akciós áron kaphatók!

Delikát 8 ételízesítõ 75 g 109 Ft
Egységára: 1453 Ft/kg

Sertésmájkrém classic 62 g 32 Ft
Egységára: 516 Ft/kg

Delma light csészés 250 g 119 Ft
Egységára: 476 Ft/kg

Camping sonkás sajt 140 g 189 Ft
Egységára: 1350 Ft/kg

Gyõri édes omlós keksz 180 g 149 Ft
Egységára: 828 Ft/kg

Paloma vák. kávé 250 g 329 Ft
Egységára: 1316 Ft/kg

Dove tusfürdõ kényeztetõ duo 2x250 ml 799 Ft/cs.
Egységára: 3196 Ft/l

Amodent+ eredeti íz 75 ml 149 Ft
Egységára: 1987 Ft/kg

Baba tusfürdõ lanolinos 250 ml 329 Ft
Egységára: 1316 Ft/l

Augusztus 31-ig további termékeink akciós áron: 
Minna dobozos tej 1 l 1,5% 155 Ft
Minna bocis tejföl 375 ml 12% 149 Ft

Egységára: 397,33 Ft/l

Lillafüredi ásványvíz 2 l PET 89 Ft
Egységára: 44,50 Ft/l

AKCIÓ!

Keresse a hét minden napján COOP üzleteinket!

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
RÁKÓCZI U. 118. I. em. 4. (Horváth Henriett): belvá-
rosi, 2001-ben részlegesen felújított egyedi gáz-köz-
ponti fûtésû, 55 m2 hasznos alapterületû, tehermen-
tes társasházi saroklakás. Beépített konyhabútor (3 fel-
sõ, 3 alsó szekrény mosogatóval). Egyedi vízórás (2
db). Alacsony rezsiköltségû, a társasházi költség a sze-
métdíjjal havi 3500 Ft. Közös használatú tároló. Zárt
parkoló. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 900 000 Ft.
Tel.: 20/260-09-53.
GÁRDONYI U. 20. (Kiss András): Kertvárosi csendes,
nyugodt környezetben, 86 m2 hasznos alapterületû, gáz-
konvektoros tehermentes, jó mûszaki állapotban lévõ
családi ház. Tetõterében is tovább bõvíthetõ. Redõnyök,
reluxák, szalagfüggöny. Udvari-kerti világítás, ásott kút.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 12 000 000 Ft. 
Tel.: 20/266-05-31.
ZRÍNYI U. 7.: 90 m2 hasznos alapterületû, gáz-központi
fûtéses családi ház a hozzá tartozó garázzsal, illetõ-
leg zöldségtároló helyiséggel. Elsõsorban vállalkozás
céljára 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. em. 1. ajtó (Muróczki): 55 m2 hasz-
nos alapterületû, sarki társasházi öröklakás. Alacsony re-
zsi- és társasházi közös költség. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet budapesti, legalább 1,5 szobaszá-
mú, komfortos komfortfokozatú társasházi lakás. Irány-
ár: 8 900 000 Ft. Tel.: 47/361-269, 20/92-104-59.
BEKECS, MARX KÁROLY U. 9. Varga Ferenc: 135 m2

hasznos alapterületû gázkonvektor, illetõleg cserép-
kályha fûtéses családi ház. Aszódi, ikládi, legalább 2
szobaszámú kertes ingatlant megfelelõség esetén be-
számítanak. Nagycsaládosok figyelmébe is ajánljuk!
Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/391-3694, 47/368-
160. 
DIÁKOK VAGY BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE ! DEBRECEN,
GÖRGEY U. 14., V. em. 47.: Egyetemek közelében 54
m2 távfûtéses, összkomfortos társasházi öröklakás.
Beépített szekrények, villanytûzhely. Alacsony rezsi-
és társasházi közös költség. Dupla lift. Megegyezés ese-
tén teljes berendezéssel és felszereléssel is eladó. Ér-
deklõdni munkaidõben. Irányár: 8 300 000 Ft. Tele-
fon: 20/429-29-05. 
ERDÕ: Eladó 2 ha 8736 m2 erdõ, mely a prügyi út mel-
lett kezdõdik és a vasút mentén egy erdõsávot képez.
Állami támogatás igénybe vehetõ. Az erdõgazdálko-
dó, mint kizárólagos tulajdonos. Eladó a vételárra ár-
ajánlatot kér. Tel.: 30/33-78751. 

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

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

AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

Tel.: 47/362–264, 
30/294-6417, 20/981-6065.

Szerencs, Kassa út 4. 
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig. 

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN minden hónap 1-jétõl 10-ig!
Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

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.

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.



Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

IFJ. HUSZTI JÁNOS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, a
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek 

OLLÓCKI KÁROLY 
búcsúztatásán, együttéreztek és virágot helyeztek el.

A gyászoló család
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– Szerencs-Ond, Fõ út 59. sz. alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbözettel
Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserélhetõ. Érd.:
70/312-1977. (14)
– Szerencsen összkomfortos családi ház melléképületek-
kel eladó. Érd.: 30/536-4794, 47/368-124. (14)
– Bekecsen a Szerencsi u. 36. szám alatt építési telek ela-
dó. Érd.: 70/312-1977. (14)
– Szerencs, Pince köz 1. szám alatt 60 m2-es, gázfûtéses,
kertes családi ház eladó. Érd.: 47/362-369, 30/469-2681.
(14)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Piroska dûlõben 400 öl szõlõ, 1200 öl szán-
tó egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287. (14-15)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (14-15)
– Tállyán 2000 négyszögöl szõlõ eladó. Érd.: 47/362-094.
(14-15)
– Legyesbényén pince feldolgozóval, felszereléssel, 6000 m2

szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-0594. (14)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (14)

– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gázfûté-
ses, teljesen felújított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy
kerttel, 8 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755. (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 bu-
dapesti cserét beszámítok. Érd.: 20/396-6020, 47/362-
972. (14)

– Badacsonytól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re a 8-as fõút
mellett felújítás alatt lévõ háromszobás parasztház nagy
telken 3,9 millió forintért eladó. Érd.: 20/563-3852 Sze-
rencsen. (14)

– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.:
47/361-370, 47/362-612. (14)

– Szerencs központjában, jó környezetben, 2,5 szobás, össz-
komfortos (cirkogejzír), 85 m2-es ház felújítva, rendezett
kerttel eladó. Ár: 12,8 M Ft. Érd.: 30/408-3317. (14)

– Szerencsen az Ondi út 15/c alatt kétszobás, összkomfortos,
gázfûtéses, nappalis családi ház nagy terasszal, garázzsal,
kis kerttel eladó. Érd.: 30/387-0649, 47/361-822. (14)

– Szerencsen a Vörösmarty utcában szintes családi ház sür-
gõsen eladó. Érd.: 70/395-1407, 70/603-5623. (14)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN

– Budapesten a stadionokhoz közel, 38 négyzetméteres egye-
di gázfûtéses garzonlakás kiadó. Tel.: 20/ 242-73-82. (14)

– Szerencsen az Ondi u. 1/B-ben kettõ db kétszobás la-
kás reális áron eladó. Érd.: 70/45-33-669. (14-15)

– Budapesten a IX. kerület Gát utcában 43 m2-es, új épí-
tésû lakás teljes felszereltséggel kiadó megbízható egye-
temista lány számára szeptembertõl. Érdeklõdni: 20/937-
8202-es telefonszámon. (14-15)

– Szerencsen a Szabadság úti garázssoron új garázs ela-
dó. Érd.: 47/362-094. (14-15)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuteré-
nos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920
m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rend-
ben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-
2255. (14-15)

– Tokajban a Tisza-parti üdülõ területén kétszintes nyara-
ló eladó (a strandtól kb. 50 m-re). Tel.: 70/317-6125. (14-
15)

– Szerencsen a Késmárk u. 6. szám alatt 120 m2-es, alá-
pincézett, kertes családi ház gáz- és vegyes tüzelés fûtés-
sel, garázzsal eladó. Érd.: 47/361-992. (14-15)

– Szerencsen pihenõövezetben 2 szoba, összkomfortos, csa-
ládi ház (80 m2) garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Irányár: 12 M Ft. Érd.: 17 órától a 47/361-167, 47/363-
041. (14-15)

– Betegség miatt eladó Mezõzombor külterületén 3 ha, 4529
m2, 48 AK szántó. Továbbá építési telek 480/1 hrsz. 973
m2 és 480/2 hrsz. 3879 m2. Érd.: 20/382-0928. (14-15)

– Szerencs, Kölcsey út 16. szám alatti, háromszobás csa-
ládi ház eladó. Érd.: 70/220-7096. (14-15)

– Monok fõutcáján 1251 m2-es telken lakóház gazdasági
épülettel eladó. Érd.: 20/910-6823. (14-15)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fo-
tóval jelentetjük meg az eladás-
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munka-
társunk készíti el, akkor 700 Ft.
Ezért az összegért egyszer jelen-
tetjük meg hirdetését, ami az in-
ternetes honlapunkra is ilyen for-
mában felkerül. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt az 
„Apróhirdetési szelvényt” augusztus 31-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Szeptember 7., szeptember 21.

500 forint

Mint arról lapunkban már ír-
tunk, az újságban már csak azok
az apróhirdetések jelennek meg
egymást követõ két alkalommal,
amelyek feladói kifizették a dí-
jat. Huszonöt szóig 1000 forin-
tot, negyven szóig pedig 1500 fo-
rintot kérünk. A mellékelt eredeti
szelvényt bemutatók ötszáz fo-
rint kedvezményben részesül-
nek és új szolgáltatásként a Sze-
rencsi Hírek lakossági hirdetés-
börzéje már az interneten is ol-
vasható a www.szerencsihirek.hu
címen. Az apróhirdetések a szer-
kesztõségben az erre a célra

szolgáló nyomtatványon adhatók
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. 

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

MALLORCA PALMA ÖBÖL 08. 27. 8 nap/7 éj ***-os hotel fp., 83 900 Ft + ill. 
TÖRÖKORSZÁG ALANYA 08. 30. 8 nap/7 éj ***-os hotel fp., 64 900 Ft + ill.

TUNÉZIA 08. 28. 8 nap/7 éj ***-os hotel fp., 44 900 Ft/fõ + ill.
EGYIPTOM 08. 29. 8 nap/7 éj ***-os hotel fp., 79 900 Ft + ill.

ZAKHINTOS 08. 29. 11 nap stúdió, vacsora 
85 900 Ft/fõ + ill.

KRÉTA 08. 30. 8 nap/7 éj **-os hotel R., 59 900 Ft + ill.
TOSCÁN VÁROSOK 09. 5–9. 5 nap/4 éj szállodában R 

58 900 Ft/fõ
INDIÁN NYÁR ERDÉLYBEN 10. 20–22. 3 nap/2 éj R 

34 500 Ft/fõ

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon, 
utasbiztosítás, 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

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. 

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

Kiadó a bérlakás 
Szerencsen az Ondi út 10/a szám alatti épületben lévõ összkomfortos

kétszobás lakást hirdet meg bérbevételre a Szerencsi Városüzemeltetõ

Kht. A második emeleti, nappalival és étkezõvel rendelkezõ ingatlan 86,5

négyzetméteres, bérleti díja havi 45 326 forint. A pályázati csomagok át-

vehetõk a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Szerencs, Rákóczi út

89.) vagy a városüzemeltetõ társaságnál (Szerencs, Eperjes út 9.) Beadá-
si határidõ: szeptember 10-én 15 óra.

Mérnöki állásokat hirdetnek
A Nestlé Hungária Kft. Szerencs/Diósgyõr Gyára munkatársakat keres
elsõsorban a városból és környékérõl projektmérnök és karbantartó mér-
nök munkakörökbe.
Az alkalmazás feltétele: mûszaki felsõfokú végzettség, kiváló angol nyelv-
tudás írásban és szóban. Szakmai tapasztalat, gyakorlat elõnyt jelent,
de várják pályakezdõk jelentkezését is. Munkavégzés helye: szerencsi
gyár.
A fényképpel ellátott magyar és angol nyelvû önéletrajzokat a Nestlé
Hungária Kft. Szerencs/Diósgyõr Gyára 3900 Szerencs, Rákóczi út 122.
címre küldhetik az érdeklõdõk.

– Legyesbényén a Monoki úton 600 négyszögöl szõlõ (köz-
mûvesített) eladó. Érd.: 30/536-4794, 47/368-124. (14)

GÉP, SZERSZÁM 
– 120 literes hûtõláda eladó. Érd.: 47/364-380. (14-15)

– 320 literes fagyasztóláda eladó. Érd.: 70/941-0892. (14)

BÚTOR
– Vendéglátó-berendezési tárgyak: asztal, pad, pult, tükrös
polcrendszer eladók. Érd.: 20/661-0123. (14-15)

– Hagyatékból eladók: 4 részes szekrénysor + ágynemû-
tartó, kárpitozott garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék), szét-
nyitható heverõ, 2 x 3-as szõnyeg, gyermekheverõ, gáz-
tûzhely + palack. Érd.: 47/361-167 17 órától. (14-15)

– 2 db világos színû íróasztal eladó. Érd.: 47/362-567. (14)

ÁLLAT
– 5 éves rotweiler kan, jó házõrzõ, de játékos és családsze-
retõ ingyen elvihetõ. Érd.: 70/286-6597. (14-15)

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

VEGYES
– Vendéglátó-berendezési tárgyak: CO-palack sörcsapoló
hûtõberendezéssel, bontott cserépkályha, bejárati ajtó el-
adók. Érd.: 20/661-0123. (14-15)

– 70 db új pázsitkõ 40 x 40 x 8 cm-es (11,2 m2). Érd.:
47/361-167 17 órától. (14-15)

– Háromfunkciós Pierre Cardin babakocsi (10 E Ft); Me-
della elektromos mellszívó – új – bimbókiemelõs tejgyûj-
tõs (10 E Ft); elektromos cumisüveg és bébiétel melegítõ
eladó. Érd.: 20/4647-055. (14)

KERES
– Albérletet keresünk egy gyerekkel Szerencsen vagy Aba-
újszántón. (Kis kertes ház is érdekel.) Tel.: 30/352-9594.
(14-15)

– 23 éves 175/95, barna hajú és szemû, kissé zárkózott
fiatalember keresi az igazit, romantikus és szolid hölgy sze-
mélyében. Hobbim: természetjárás és számítógép. Tel.:
20/319-8156. (14)

ÁLLÁS
– Otthon végezhetõ internetes munkát ajánlok. Skype-el-
érhetõség elõny. Érdeklõdni: egyjobbelet@gmail.com. (14)Köszönetet mondok a Szerencsi Polgárôr Egyesület két ifjú tagjának,

hogy a fiam, Lénárt János és Oravecz Ágnes esküvôjén biztosították a
rendet. Lovász Viktor és Lovász Sándor kora délutántól másnap hajnalig
láttak el szolgálatot, amit köszönök személyesen nekik, illetve a helyi
polgárôrszervezetnek. Lénárt Jánosné, Bekecs
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avagy könnyûzene mindenkinek

Vízszintes:
1. Vauvenargues idézetének elsõ

része. 12. Mosópormárka. 13. Ezüst.
14. Történet. 15. Az a bizonyos! 16.
Ír szemét (LITTER)! 19. Kis település.
21. Kéte! 22. Csinálsz. 25. Szabadban.

28. Kiejtett Lee! 29. Vas. 30. Nõi név.
32. Futball-liga. 34. Méltóság, pozíció.
36. Nem átkoz! 37. Kézzel megragadja.
40. Tol. 42. Fõvárosa: Cockburn város.
43. Vád része! 44. Kicsinyítõ képzõ.
45. Dísze. 47. Amely személyre. 49.

Aranka becézve. 50. Öz-
vegy, röviden. 52. Szá-
mítógépes márka (ASUS).
53. Holland légitársa-
ság. 55. Vauvenargues
idézetének második be-
fejezõ része. 58. Föld
felé. 59. Vas, ozmium.
60. Október eleje! 61.
Egyik végtagunk. 62.
Település, Szerencs ré-
sze. 63. ... Ferré, francia
hegy. 64. ... Gibson, szí-
nész, rendezõ. 66. Kén,
bór.

Függõleges:
2. Anya. 3. Király. 4.

Nikkel. 5. Ágyból ugrik.
6. Angol idegen (ALIEN).
7. Alkonyat része! 8. Ló
teszi. 9. Öröm vége! 10.
Van, volt, ... 11. Kettõs
mássalhangzónk. 15.
Estienne idézetének elsõ
része. 17. Személyed.
18. Részben terel! 20.
Urán, jód, nitrogén. 23.
Estienne idézetének, második befeje-
zõ része. 24. Keverve fen! 26. Ame-
rikai rapsztár. 27. Munkamenet váz-
lata. 31. Középen helyes! 32. Nagy
kígyó. 33. Távol-keleti gépkocsi márka.
35. Azonos magánhangzók. 38.
Zalaegerszegi futballklub. 39. Teleki
Lajos Aladár. 41. Centiz. 43. Átveré-
se, csalása. 46. Mely személyé? 48.
Szintén. 49. Arra a helyre. 50. Bicska,
tõr. 51. Üres váz! 54. Szellõ mozgat-
ja. 56. ... és Clark. 57. Ceruza és gó-
liát is lehet. 63. Köszönés szava. 64.
Páratlan makk! 65. Föld felé.

Sz. A. 

Az augusztus 10-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Hozzon bármit a jö-
vendõ, mindig a jobbat. A legjobb ta-
nítómester a példamutatás.  A helyes
megfejtést beküldõk közül a szeren-
csések jutalma: 1500 Ft-os vásárlási utal-
vány: Török Béla, Szerencs, Tatay Z.
út 2., 1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Murányi Imre, Szerencs, Magyar u. 23.,
500 Ft-os vásárlási utalvány: Lapis
Istvánné, Prügy, Vörösmarty út 30. A
helyes megfejtést SMS-ben beküldõk kö-
zül a 30/337-4855-es telefonszám tu-
lajdonosa CD-lemezt nyert. A nyerte-
sek a nyereményeket a Szerencsi Hírek

szerkesztõségében (Szerencs, Népház)
2007. augusztus 31-ig vehetik át. Az
augusztus 24-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: au-
gusztus 31. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

SIKERES
A DREAM THEATER:
SYSTEMATIC CHAOS

A csapat kilencedik Systematic Chaos
címû albuma közvetlenül a piacra ke-
rülés hetében az elsõ helyen debütált
a Mahasz Top 40-es eladási listáján. A
siker értékét növeli, hogy a lemez
Magyarországon szerezte meg legko-
rábban az elsõ helyet a világon. Mindez
talán annak is köszönhetõ, hogy a Chaos
In Motion elnevezésû világkörüli tur-
néjuk hazánkban is nagy érdeklõdést
keltett, a Pecsa-ban teltház elõtt mu-
tatták be a legújabb dalaikat, s termé-
szetesen a számos régi felvétel sem hi-
ányzott a repertoárból. 

SZIGET 2007
Véget ért az immár 15. alkalommal

megrendezett Sziget fesztivál. A jubi-
leumi eseményen 56 ország 250 kül-
földi és 500 hazai elõadója szórakoz-
tatta a közönséget. A koncertek mel-
lett számos hazai kulturális esemény,
civil szervezetek bemutatója várta a
Sziget látogatóit. A kiadós esõ miatt a

szervezõknek a remek programok el-
lenére sem sikerült idén csúcsot dön-
teni, bár a hét nap alatt érkezett 370
ezer látogató nem mondható kevésnek.
A Sziget zárónapján már megkezdõdött
a nagyszínpad bontása. A munkálatok
a takarítással mintegy két hetet vesz-
nek igénybe.

MARKUS SCHULZ:
PROGRESSION 

Miután Markus Schulz kiadta elsõ
szerzõi albumát, felkerült az elõkelõ DJ
Top 100 slágerlista elõkelõ 19. helyé-
re. Nagy sikert aratott Ibiza 2006-os CD-
jével, a hetente jelentkezõ Global DJ
Broadcast rádiós show-ja több mint 30
rádióadón megy világszerte, bejárta a
világot Ausztráliától kezdve Orosz-
országig, Kínáig. Második Progression
címû albuma egy igazi melodikus tran-
ce-lemez, gyönyörû chill-out dalokkal,
gitárral és fenséges vokálokkal fûsze-
rezve. Markus szerint „A Progression
nyáron született, míg a debütáló album
télen és akkor is jelent meg, ezért a
Progression-on sokkal inkább a napfé-

nyes Miami napok érzõdnek. – A
„Trinidad to Miami” akkor született,
amikor éppen az óceán felett repültem,
és a napsugarak a vízen csillogtak, ezt
a boldogságot és optimizmust sugározza
a dal – fogalmazott.

BOLOND VAGYOK, MERT…

Gáspár Laci legújabb lemezének
„Bolond vagyok, mert…” címû dala
igazi csemegének számít a hazai zenei
piacon. Az énekes szerint ez a nóta tö-
kéletesen tükrözi a roma kultúra sok-
színûségét, s optimista, mégis olykor
„sírva vigadó” életszemléletét. –
Mondhatni, véletlenül született a
„Bolond vagyok, mert…”, egy baráti po-
énkodás eredménye – idézi fel Gáspár
Laci – dúdolgattunk, pengettük a gitárt,
végül annyira megtetszett a rögtönzött
remekmû, hogy bekerült a már kész
lemez dalai közé.

A dalból készült videoklip hûen tük-
rözi a „Bolond vagyok, mert…” mon-
danivalóját. Ázsiai, afro-amerikai, in-
diai és roma származású szereplõkkel
Laci az igazi örömzenélésre, egymás

szeretetére, s a másik ember valós ér-
tékeire próbálja ráirányítani a figyelmet. 

AMATÕR
ELÕADÓK FIGYELMÉBE

Szerencsen és a környezõ települé-
seken több amatõr együttes keresi a fel-
lépés, bemutatkozás lehetõségét. A
Szerencsi Hírek továbbra is nyitott a
szárnyaikat bontogató zenekarok be-
mutatására. Csak abban az esetben tu-
dunk hírt adni a különbözõ formációk
és elõadók munkájáról, fellépéseirõl, a
helyi és térségi zenei rendezvényekrõl,
ha az információ eljut hozzánk. Ke-
ressenek minket, várjuk leveleiket a szer-
hir@t-online.hu e-mail címen!

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: augusztus 25-én a Margitszigeti
Szabadtéri Színpadon. A helyes választ
beküldõk közül Szaniszlóné Tóth Ágnes
Szerencs, Kölcsey út 7. szám alatti ol-
vasónk ajándék utalványt nyert, amely
a Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban le-
vásárolható. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 20/442-6705-ös telefon-
szám tulajdonosa egy CD-lemezzel lett
gazdagabb. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben vehetõk
át. Játékunk új kérdése: Mi a címe a
Dream Theater legutóbb megjelent al-
bumának? A válaszokat postai borí-
tékban, vagy levelezõlapon juttassák el
szerkesztõségünk címére, és arra írják
rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben
válaszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2007. augusztus 24.

IDÉZETEK

Kéthetente megjelenô közéleti lap

Fôszerkesztô: Sárkány László

Felelôs szerkesztô: Árvay Attila

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi titkár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85

Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

Szedés, tördelés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Készült:

a  Német Nyomdában

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

Árusítja:

Északhír Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô

postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.

A lapból értesüléseket átvenni,

írásokat újraközölni 

kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával 

vagy a forrás megjelölésével lehet.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

A Miskolci Nemzeti Színház 2007/2008-as évadjára augusztus 21-étõl
válthatók bérletek. Az érdeklõdõk a teátrum Széchenyi u. 23. szám alatti
jegyirodájában vásárolhatnak több alkalomra szóló belépõt a nagyszínhá-
zi, kamaraszínházi és gyermekelõadásokra, valamint a Játékszín Ráadás pro-
dukcióira. A régi bérletesek korábbi helyeit szeptember 10-ig fenntartják.
A színház jegypénztára hétfõtõl péntekig 10–18 között van nyitva.

SZÍNHÁZI BÉRLETÁRUSÍTÁS

– Szeretnék (szerencsi) önkormányzati kötvényt jegyezni!...
(Izsák Jenô rajza.)

ÚJ BEFEKTETÉSI LEHETÔSÉG
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HOROSZKÓP
augusztus 24. – szeptember 7.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Kedves Kos, a fa sorsa a tûz,

és amíg van fa, addig tûz! Szóval,
ha összhangban tartja az életét
a sorsával, akkor megtalálja a he-

lyet a világban. Térjen hát be a szélekrõl kö-
zépre és foglalja el a helyzetét – az aktuális
követelményeknek megfelelõen! 31-én és szep-
tember 1-jén, amikor a Földanya hava kezdõ-
dik, finom, harmonikus tapasztalásokra szá-
míthat, azaz felemelõ élményekben lehet
része. Ezen a két napon igen eredményes lehet,
ha tisztán érzelmeket, érdekektõl mentes sze-
retetet fakaszt magában. Ebben a ciklusban, s
talán még a következõben is, érdemes meg-
kockáztatnia a szerencsejátékokat. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Továbbra is figyelmeztetem,

ha túlhajszolja szervezetét, az a
nyár végére komolyan megbosz-
szulja magát. Ne siessen el sem-

mit, hiszen éppen Ön az, aki a legjobban tudja,
hogy a türelem rózsát terem. A bölcs megfi-
gyeli, hogy milyen hatású a másik gondolata
és hogy ez milyen körülményekkel járhat. Arra
ügyel, hogy minden körülmények között be-
következzenek bizonyos dolgok. Ha Önt meg-
kérdezik, igyekezzen másoknak is bölcs taná-
csokat adni! Az ön helyében én most nagy súlyt
fektetnék a továbbképzésemre, a hivatásom-
mal kapcsolatosan. Ha mást nem is, de legalább
a szakirodalomba mélyedjen el egy kicsit. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Kemény napokkal kezdi ezt a

kéthetes ciklust. Uralkodó boly-
gójának, a Merkúrnak a Jupiterrel
(és még a Marssal is!) bezárt ne-

gatív fényszöge sok igazságtalanságot, tör-
vénytelenséget, durva, erõszakos beszédeket,
ingerült érzelmi állapotokat ad az életébe.
Ráadásul 28-án a Halakban betelõ Hold is kvad-
rátba kerül az Ikrekben járó Marssal, ami szin-
tén nem könnyíti meg a nehézségek kezelé-
sét. A további napokban sem számíthat semmi
jóra, hiszen újabb és újabb negatív bolygóál-
lások szaporítják a nehézségeit, erõsítik pesz-
szimizmus-érzeteit, szorongásait. Egyedül a jó
megérzései, megsejtései segíthetik. Ezért nagyon
vigyázzon, nehogy válságot robbantson ki
maga körül. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ön nagyon bonyolult szemé-

lyiség és meglehetõsen sebez-
hetõ. Még az a szerencse, hogy
ugyanakkor igen fejlett önvé-

delmi képességgel rendelkezik. Most is az a
gond, hogy nehezen szembesül a valósággal,
csak a pillanatnak él. Ezzel eltakarja a belsõ
fényeit, a világosságot. Igyekezzen szilárdab-
bá, kitartóbbá és megingathatatlanná válni belül,
kívül pedig (amellett, hogy óvatos) engedéke-
nyebbé. Ne tûrjön meg magában haragot, in-
dulatot, ha kell, erõvel fegyelmezze magát! A
legjobb napja a ciklus végén, 6-án lesz, ami-
kor eredetinek, függetlennek érezheti magát,
és a családi körben is szívesen tartózkodik. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Már a ciklus legelején jól

teszi, ha figyeli úgy a gondol-
kodási, mint érzelmi tudatfolya-
matait és nem engedi, hogy kü-

lönbözõ problémákat okozzanak. Ugyanis
Szaturnusz szembekerül a Neptunnal, igen za-
varos érzelmi állapotokat és csalással, megté-
vesztéssel kapcsolatos kellemetlen helyzeteket
jelez. Ha tartózkodni tud a vakmerõségtõl, az
erõszakosságtól és attól, hogy önzõ módon
igyekszik kicsikarni bizonyos eredményeket –
nem lesz különösebb baj. E ciklusban ne szö-
vögessen nagyszabású terveket. Ha unja is a
munkáját, nem kell feltétlenül egy újba vág-
nia. Azonkívül ott is alkalmazkodni kellene!
31-én kellemes napja lesz. 2-án elhagyja végre
a jegyét a Szaturnusz! 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Önnek is komoly problémá-

kat okoz majd (6-ig!) a jegyében
járó uralkodójának, a Merkúrnak
a bolygókapcsolatai. Ezek a

napok balesetveszélyesek is! Amennyiben si-
keresen kezelni tudja a feszültségeket, akkor
a rossz bekövetkezésének esélyei látványosan
csökkenhetnek. Ön tudja, hogy belülrõl faka-
dó nyugalom csak jól megalapozott meditáci-
ós praxissal érhetõ el! Mindazonáltal ne ag-
godalmaskodjon. Ha valami nem sikerül, az
nem csak az Ön hibája lesz, viszont Ön az,
aki gyakorlati érzékével megtalálja majd a meg-
oldást. 2-án este köszöntse gyertyagyújtással a
jegyébe lépõ Szaturnuszt. E bolygó jelenléte
jó lehetõséget ad arra, hogy megszilárdítsa ma-
gában a józanságot. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Ezekben a napokban, amelyek

hál’ Istennek mentesek a komo-
lyabb feszültségektõl, érdemes a
saját nem tudatos, az ösztönös

megfékezését gyakorolnia, ami valójában szel-
lemi fejlõdésének alapfeladata. Kedves Mérleg,
Ön túl erõsen kötõdik a múlthoz, érzelmileg
és anyagilag is összefonódik vele. Nem gon-
dolja, hogy eljött az ideje a változtatásnak?!
Ha már képes segítséget kérni azoktól, akiket
eddig Ön támogatott, most kellemes meglepetés
érheti! 29-étõl jelentõs javulás várható az
anyagi és érzelmi ügyeiben, de a kreatív
munka szempontjából is igen elõnyösen vál-
tozik. 5-én este köszöntse gyertyagyújtással a
Mérlegbe lépõ Merkúrt, mely pozitívan hat majd
a kommunikációra. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Úgy tûnik, most haladást ta-

pasztalhat a személyes függet-
lenségében és az anyagi stabili-
tását érintõ ügyeiben. De még-

sem a számításai szerint alakulnak a dolgai, csak
magát hibáztathatja, mivel most kizárólag Ön
mozgatja a szálakat. Figyeljen oda, kinek mit
mond, hiszen egy elejtett megjegyzésbõl is olyan
következtetéseket lehet levonni, amelyek ko-
moly hátrányt okozhatnak Önnek. Kellõ kö-
rültekintéssel és tapintattal azonban elkerülheti
mindezt. A 28-ai Telihold szerelmi félreérté-
seket hozhat az Ön számára. A legjobb napja
a ciklus során 6-án lesz. Ez az a mágikus fény-
szög, ami a Hold, a Neptun és a Jupiter között
jön létre! Használja ki! 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A ciklus mottója a Nyilas szá-

mára: a fordulópont, a megmoz-
dulás, a visszatérés. E két hét során
egy igen emlékezetes találkozó-

ra számíthat, amely majd nem várt következ-
ményekkel jár: kiránthatja Önt a haszontalan
nosztalgiázásból, amire az utóbbi idõben haj-
lamossá vált. Fogadja el kedves Nyilas, hogy vál-
toznak az idõk, senki sem élhet a múltban. Ha
elmulasztja a visszatérõ idejét, letérhet a helyes
útról. Amíg 31-e finom, harmonikus, felemelõ
élmények megtapasztalására ad lehetõséget,
addig 5-e, fõleg a kora délutáni órák, igen kel-
lemetlen lesz. 7-én újra egyenesbe fordul a Plútó,
jelezve, véget ért az átgondolás idõszaka. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Úgy érzi, rengeteg nehézség

tornyosul most Ön elõtt és kép-
telen megbirkózni velük. Rosszul
érzi. Ön elõtt nincs lehetetlen és

Ön az (hogy rímeljen is), aki korántsem tehe-
tetlen, aki nem riad vissza a nehézségektõl, a
felelõsségtõl. Szeptember 2-án az uralkodó boly-
gója, a Szaturnusz, az Oroszlánból átlép a Szûz
jegyébe – onnan segíti Önt, hogy elérje szak-
mai természetû céljait. 3-án az utazásért fele-
lõs szektorban jelentkezõ Uránusz, mely ne-
gatívan kapcsolódik a Marssal, arra inti Önt,
hogy legyen fokozottan óvatos utazásai során,
s kerülje a zsúfolt közlekedési gócpontokat. Az
otthonában, a családjában is igyekezzen fon-
tos szerepet játszani! 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
A ciklus elsõ napján a jegyé-

ben tartózkodó Neptunusz szem-
be kerül a Vénusszal – zavaros-
zûrös érzelmi állapotokat te-

remtve az életében. Elõfordulhat, hogy csalással
vagy megtévesztéssel kapcsolatos kellemetlen
helyzetekbe kerül. Hasonló érzelmi zavart
okoz majd 27-én a Hold együttállása a
Neptunnal. További rossz hír, hogy szeptem-
ber elsõ napjaiban további négy bolygó kerül
ilyen rossz aspektusba, amelyek meghatározó
befolyást gyakorolnak majd életének számos
területére. Mivel ez a négy bolygó elsõsorban
a 2. és 8. házában fejti ki hatását, ez negatív
hatással lehet a pénzügyeire, üzleti ügyeire, de
még a közlekedésre is! 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ebben a ciklusban Ön hely-

zete sem lesz könnyû vagy kel-
lemes. Az elsõ napok különösen
feszültek lesznek (28-án, amikor

Halak–Telihold lesz és 29-én), amikor nagyon
visszafogottan kell részt vennie az esemé-
nyekben. A nagy feszültség életének minden
területét érinti – a ciklus utolsó napjáig. És nem
lesz alkalma elszakadni a problémáktól, netán
kipihenni magát, ez lelki és fizikai értelemben
is komoly tehernek nézhetõ. A 28-i Telihold a
társkapcsolatát ismét veszélyezteti. Noha 6-án
talán némiképp jól érzi magát, de már újra vál-
ságos, excentrikus helyzetekbe kerül. Figyeljen
a megérzéseire! 

S. K. K. 

Gyõzelemmel mutatkozott be az
idény elsõ hazai találkozóján az
SZVSE labdarúgócsapata. A megyei
III. osztályú bajnokság szerencsi
csoportjában szereplõ együttes au-
gusztus 18-án Bekecs gárdájánál
2–0 arányban bizonyult jobbnak. 

SZVSE: Novák Á. – Sohajda T.,
Benke Á., Csepely J., Eperjesi G.,
Orosz M., Weisz N., Tóth L., Ringer
I., Eperjesi P., Király O. Edzõ: Osváth
László.

A találkozó elsõ részében legin-
kább a középpálya volt a játék szín-
helye, mindkét csapat távoli lövé-
sekkel próbálkozott. A hatodik perc-
ben Gazdag 25 méterrõl elengedett
bombáját hárította Novák, majd
Benke csavarta el a labdát a vendé-
gek kapujának jobb felsõ sarka mel-
lett. Az elsõ félidõben az erõs szél a
bekecsieket segítette, azonban tá-
madásaik nem jelentettek igazi ve-
szélyt a házigazdákra. Az idõ múlá-
sával egyre többször pattogott a

labda a szomszéd tele-
pülés csapatának térfe-
lén, azonban a kínál-
kozó lehetõségeket
Osváth László játékosai
sem tudták kihasználni.

A második játékrész-
ben egyre több gólve-
szélyes támadást indí-
tottak a szerencsiek,
akik a 26. percben meg-
szerezték a vezetést.
Király a félpálya köze-
lébõl a védõket maga
mögött hagyva egye-
dül tört kapura, a hálóõr
azonban a tizenhatoson
belül lerántotta a már
rajta is túljutó csatárt. A
Gyuránnak felmutatott piros lap mel-
lett megítélt büntetõt Tóth értékesí-
tette (1–0). A vendégek kapujába
Rábai állt be. A tíz fõre csökkent lét-
számú együttes elõtt tíz perc múlva
felcsillant az egyenlítés lehetõsége,
azonban a 16-oson belüli kezezésért

járó újabb büntetõt Bodnár a felsõ
léc fölé rúgta. Hat perccel a találkozó
lefújása elõtt Király tizenöt méterrõl
emelte be a labdát a hosszú sarok-
ba, beállítva a végeredményt (2–0).
Az ifjúsági csapatok találkozóján
2–1-es szerencsi siker született.

A hajdúböszörményi Bocskai gim-
názium keretei között mûködõ váro-
si sportiskola fiú kosárlabdacsapata
edzõtáborozott augusztus 8–13. között
Szerencsen. A serdülõkorú játékosok-
ból álló együttes visszatérõ vendég
Hegyalja kapujában. 

Immár kilenc esztendeje annak, hogy
a hajdúsági város középiskolájának te-
hetséges kosárlabdázói augusztusban
városunkban tréningeznek. Szállás-
helyük a kezdetektõl a középiskolai kol-
légium, az edzéseiket az utóbbi idõ-
ben a helyi Bocskai gimnázium torna-
termében tartják. Szabó Tibor testne-
velõ kiemelte: ideális körülmények kö-
zött dolgozhatnak Szerencsen. Nem vé-
letlen, hogy a gyerekek is szívesen tér-
nek vissza a zempléni városba. A test-
nevelõ reméli, hogy az edzõtáborozás

is hozzájárul majd a hajdúböszörmé-
nyi csapat sikeres szerepléséhez a kö-

zépiskolás bajnokságban és diákolim-
piai küzdelmekben.

Eredményes félévet tudhatnak
maguk mögött a szerencsi birkózók.
A SZVSE fiatal sportolói a regioná-
lis és megyei versenyek mellett or-
szágos viadalokon is elõkelõ helye-
ken szerepeltek.

Hét esztendeje annak, hogy Illésy
László vezetésével megalakult a vá-
rosi sportegyesület birkózó-szakosz-
tálya. Kedden és csütörtökön délutá-
nonként két csoportban közel negy-
ven fiatal látogatja rendszeresen a
Rákóczi iskola tornatermében az
edzéseket. Az elvégzett szorgalmas
munka eredménye az idei versenye-
ken elért dobogós helyezésekben is
megmutatkozott. – Az idei megmé-
rettetéseknek közel a kétharmadán va-
gyunk túl – emelte ki érdeklõdé-
sünkre Illésy László. – Két korosz-
tályban is megrendezték már az or-
szágos diákolimpiai döntõket, ame-

lyeket összesen hét szerencsi fiatal vett
részt. Orosházán a diák I-es korcso-
portban Koncz Bence hatodik lett. A
másik viadalt Pécsett tartották a fiúk
serdülõ korosztályban, ahol Tóth
Gergõ megõrizte a tavaly megszerzett
második helyét. Kellemes meglepe-
tésként Vinnai Dávid az elsõ igazi or-
szágos megmérettetésén szintén ezüst-

érmes lett. Az ifjúságiaknak meghir-
detett magyar bajnokságnak Szom-
bathely adott otthont, itt az újoncnak
számító Pipicz Tamás és Kertész
Attila egyaránt ötödikként zárta a
küzdelemsorozatot. Bükfürdõn a ser-
dülõ korosztályban Török Dániel és
Török Péter a dobogó harmadik fo-
kára állhatott. Az ifjú birkózók a

nyári szünetben
sem tétlenked-
tek. Rövid pihe-
nõ után tíz fiatal
utazott Ibrány-
ba, a diósgyõri-
ekkel közös egy-
hetes táboro-
zásra. Az au-
gusztus már a
fizikai felkészü-
lés jegyében
telik, hogy a
szakosztály tag-
jai õsszel is si-
keresen szere-
peljenek a ver-
senyeken.

Labdarúgás

SZERENCS – BEKECS 2–0

A szerencsiek támadójátéka eredményesnek
bizonyult. 

KOSÁRLABDÁZÓK TRÉNINGEZTEK

A hajdúböszörményi fiatalok a gimnázium tornatermében edzettek.
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A forgalmi rend felülvizsgálata volt
a célja annak a helyszíni bejárásnak,
amelyet augusztus 10-én tartottak a
településen, a Rákóczi út alsó sza-
kaszán.

Az elmúlt idõszakban ezen a részen
növekedett a parkolóban várakozó ka-
mionok száma, amelyek a buszfor-
galom biztonságát is veszélyeztetik.
A Borsod Volán Zrt. ezt a problémát
korábban jelezte a rendõrségnek. A
közigazgatási bejáráson a személy-
szállítási cég képviselõje azt kérte,
hogy a tömegközlekedés biztonsága
érdekében a forgalmi sávban tiltsák
meg a jármûszerelvények parkolását.
A Magyar Közút Kht. munkatársa ki-
emelte, hogy a mintegy tíz éve léte-
sített várakozósáv személygépko-

csiknak épült. A teherjármû-szerel-
vények, a kamionok átnyúlnak a for-
galmi sávba, a felezõvonal átlépésé-
re kényszerítve a közlekedõket, így a
buszokat is. Nehezíti a helyzetet,

hogy az útszakaszon belát-
hatatlan ívû kanyar is van.
A közlekedési szakember
azt javasolta, hogy kiegé-
szítõ tábla felszerelésével ki-
zárólag személygépkocsik-
nak biztosítsanak a szóban
forgó útszakaszon parkolá-
si lehetõséget, a tehergép-
kocsiknak pedig alternatív
útvonalakat, várakozóhe-
lyeket jelöljenek ki. Ez utób-
bival a rendõrség is egyet-
értett, lehetséges helyszín-
ként említve a MÁV-állomás

rakodóterét, valamint a cukorgyári ré-
pabeszállító utat. A polgármesteri hi-
vatal és a városüzemeltetõ társaság
munkatársai a nyilatkozatokkal egyet-
értve közremûködésüket ajánlották fel
az alternatív parkolási lehetõségek
egyeztetésében. A Nemzeti Közle-
kedési Hatóság képviselõje telefonon
történt konzultáció után egyetértett a
korlátozás bevezetésével és támogatta
a közigazgatási bejáráson kialakított
javaslatot. 

MÛEMLÉK?

A város kapu-
jában egy közúti
jelzõtábla jelzi,
hogy Szerencsen
mûemlék épületet
tekinthetnek meg
az erre utazók. Az
információt csu-
pán azok vehetik
észre, akik éppen
itt szállnak ki au-
tójukból, mivel
hosszú hetek óta
megdõlve, elfordulva álldogál a helyén.
Mivel az eredeti funkcióját ebben az
állapotában nem tudja betölteni, így két
dolgot lehet tenni: le kell szerelni, vagy
helyre kell állítani. Megjegyezzük, a vá-
rosban már szinte általánosak az ide-
oda dülöngélõ, sokszor a fák lombo-
zata miatt láthatatlan helyeken rejtõz-
ködõ jelzõtáblák, amire érdemes lenne
folyamatosan odafigyelni, mert ez is
hozzátartozik a település képéhez.

RIKÍTÓ BETONLÁDÁK

Legutóbbi számunkban szóltunk a
Rákóczi úton elhelyezett beton vi-
rágtartókról. Az elmúlt hetekben kissé
megszaporodtak ezek a város szépí-
tése céljából lerakott edények. Az em-
lített járdaszakaszon ma már több he-
lyen is „díszeleg”, sõt a túloldali
Népház bejárata mellé is került sárga
betonláda. Több kérdés merült fel az
elmúlt idõszakban ezzel kapcsolatban.
Miért pont itt helyezték el a virágtar-
tókat? Miért éppen rikító sárgára fes-
tették azokat? Ez utóbbi azért is ért-
hetetlen, mert a fõutca épületeinél, a
mûtárgyak, utcabútorok esetében elõ-
írás határozza meg, hogy milyen
színárnyalattal lehet felújítani azokat.
Az egymás mellett sokasodó, „kidol-
gozatlan” betonelemek már nem iga-
zán illenek a városképbe és úgy

tûnik, a virágok sem érzik jól magu-
kat benne.

LASSAN FORMÁLÓDÓ

VÁRKERT 

Közel egy esztendeje kezdõdtek a
szerencsi várkert átalakítási munkái. A
napokban az egykori gyepszõnyegen
a mederbõl kiemelt iszapcsomók, föld-
kupacok és építési törmelék éktelen-
kednek, nem túl szívderítõ látványt
nyújtva a turisták által gyakran látoga-
tott környéknek. 

Csanádi Béla, a polgármesteri hiva-
tal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje televíziónk érdeklõdésére
ismertette, hogy a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Kht. a cég kapacitásának és
a rendelkezésre álló anyagi források
függvényében végezte az elmúlt idõ-
szakban a várkert átalakítását. A tavaly
õsszel elindított, európai uniós társfi-
nanszírozású beruházás a történelmi
környezetben lévõ zöldterület teljes re-
konstrukcióját tartalmazza. Az elmúlt
idõszakban megtörtént a sétányok sze-
gélykövezése, a kivitelezõ tereprende-
zést végzett, növényeket ültetett, ki-
burkolták a vízelvezetõ árkokat és a
hidak fa korlátjai is a helyükre kerül-
tek. A parkbútorokat és játékokat a cég
telephelyén tárolják. A napokban meg-
kezdõdött az új tómeder kialakítása is.
Az innen kikerült iszapot részben hasz-
nosítják, a felesleget pedig elszállítják.
Csanádi Béla kiemelte, hogy az ösz-
szességében 42 millió forintos beru-
házással szeptember végére kell elké-
szülnie a kivitelezõnek. Emiatt az el-
következõ idõszakban várhatóan a
munkálatok felgyorsulnak – tette hozzá
az osztályvezetõ.

VÉCÉRONGÁLÓK

A szerencsi piactéren található – nem-
rég felújított – nyilvános WC folyama-
tos javításra szorul, mert eldugul és emi-
att használhatatlan. A karbantartást
végzõk rendszeresen járnak vissza és
rendszerint szándékos rongálással ta-
lálkoznak. A szerelõk a közelmúltban
egy fotót juttattak el szerkesztõsé-
günkhöz. Mint az a képen is látható,
több kilogrammnyi rongy, ruhama-
radvány került elõ a  vécécsatornából.
Gyanítható, hogy valaki szándékosan
„szórakozik” és teszi tönkre a létesít-
ményt, jelentõs kárt is okoz a városnak.
És akkor még az emberek bosszúságáról
még nem is beszéltünk….
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A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyével partnerséget ápoló né-
metországi Rheingau–Taurus
járás küldöttségét augusztus 4-én
fogadta Szerencsen Heves János
alpolgármester.

A Burkhard Albers elnök által
vezetett önkormányzati küldött-
ség megyei látogatása során fel-
kereste azokat a településeket,
amelyek kinti városokkal és köz-
ségekkel ápolnak hivatalos kap-
csolatot.

Heves János köszöntõjében ki-
emelte, hogy Szerencsnek több eu-
rópai testvérvárosa van. A Rajna-
parti Geisenheim mellett a szin-
tén németországi Malchinnal, a
szlovákiai Rozsnyóval, az erdélyi
Nyárádszerdával és a luxembur-
gi Hesperange-val írtak alá part-
nerségi szerzõdést. Ezek a kultu-
rális és gazdasági kapcsolatok
színesítik a települések életét. Az
alpolgármester szólt a vendégeknek
Szerencs történelmi jelentõségérõl,
gyarapodásáról és a város életében

az elmúlt idõszakban megvalósuló fej-
lesztésekrõl. A külföldi delegáció
tagjai a helyi magántulajdonú idõs-

otthon mûködésével ismerkedtek,
majd megtekintették a városi tan-
uszodát és a nevelési tanácsadót. 

A nyári szünidõ a végéhez
közeledik, az oktatási és ne-
velési intézmények is javá-
ban készülnek a szeptemberi
tanévkezdésre.

Az elmúlt hetekben a
Bocskai gimnáziumban
újabb tantermet alakítottak ki
a nagyszámú diáksereg fo-
gadására, öt helyiséget ki-
festettek, két osztályban a
parkettát is felcsiszolták. A
Bolyai iskola épületében a ki-
sebb javításokon túl folyosót
festettek, radiátorokat, fûtés-
csöveket mázoltak, és több
tanterem teljes felújítását is
sikerült elvégezni.

A Rákóczi iskola épületé-
ben a szokásos tisztasági meszelé-
sek mellett bõvítik a tanári szobát,
új hangversenytermet alakítottak ki.
A Csalogány utcai óvodában pedig
az ajtók és ablakok mázolása adott
munkát az idei nyárra.

A Gyárkerti óvodaépületben már
véget ért a nagytakarítás, az udvar-
ra új játékszerek érkeztek. A böl-

csõdében a kiszolgáló helyiségek bur-
kolásával együtt egy csoportszoba fel-
újítása történt meg. A Napsugár óvo-
dába járó gyerekeket átfestett udva-
ri játékok várják szeptemberben. Itt
is elvégezték a nyári nagytakarítást,
hogy az új nevelési évben ismét kel-
lemes környezetben tölthessék min-
dennapjaikat a csöppségek.

Az elmúlt években több
panasz hangzott el a város
peremterületein lakóktól,
hogy a frekventált helye-
ken túl már nem jut a
színpompás virágokból
Szerencsen.

A városüzemeltetõ társa-
ság az idén korábbi ígére-
tének megfelelõen meg-
kezdte a településközpon-
ton kívül esõ területek par-
kosítását. A programnak kö-
szönhetõen néhány helyen
új ágyásokat alakítottak ki,
virágtartó edényeket he-
lyeztek el, így napjainkban már az ondi
városrészen és a Fecskésen is néhány,
növényekkel teleültetett oszlop díszíti
a közterületeket. Színpompás virágok
kerültek az Árpád utca környéki ágyá-
sokba. A városüzemeltetõ cég telep-
helyén további harminc, úgynevezett
fakaloda készül, melyek újabb külte-

rületek szépítését szolgálják a jövõben.
A világörökségi kapuzat beruházásának
befejezésével a létesítmény környéké-
nek a rendbetétele is megtörtént.
Díszfák, cserjék és virágágyások biz-
tosítják, hogy a város új látványossá-
gának környezete is szemet gyönyör-
ködtetõ legyen.

NÉMET VENDÉGEK SZERENCSEN

A delegációt Heves János alpolgármester (balra) fogadta.

Parkettacsiszolás közben.

VIRÁGOSÍTOTT KÜLTERÜLETEK

Az Árpád utca környékén is szép parkok lé-
tesültek.

MEGTILTANÁK A KAMIONOK PARKOLÁSÁT 

NYÁRI FELÚJÍTÁSOK
AZ INTÉZMÉNYEKBEN

Elképzelhetõ, hogy hamarosan már nem áll-
hatnak itt meg a jármûszerelvények.
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- 
és közmûépítés, 

vízi és egyéb mérnöki
létesítmények 
kivitelezése.

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 
szeptember 7-én jelenik meg. 

Lapzárta: augusztus 31., 10 óra.

Friss hírek, érdekességek az Eu-
rópai Unióról a Szerencsi Televí-
zió honlapján!

A www.szerencsitelevizio.hu
honlapon Kistérségi Ablak Európára
rovatcímre kattintva az Európai Bi-
zottság által támogatott oldalunkon
számos hasznos információt talál-
hat. 

Tekintse meg a Szerencsi Tele-
vízió Európa Klubjának legutóbbi
adásait!

Kapcsolódjon be fórumunkba, ír-
ja meg véleményét, szavazzon fel-
tett kérdésünkre és nyerjen!

Szeptember 1-jétõl induló játé-
kunkban december végén MP-4 le-
játszót sorsolunk ki azok között,
akik a fórum valamennyi kérdésé-
hez hozzászólnak és minden sza-
vazásban részt vesznek!

ABLAK EURÓPÁRA
– NYEREMÉNNYEL 

Legyen Ön a szerencsés nyertes!
Regisztráljon és játsszon!
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