
Salamin Ferenc 1987-ben látoga-
tott el elsõ alkalommal Hegyalja Ka-
pujába. Makovecz Imre tanítványa
immár két évtizede dolgozik azon,
hogy Szerencs ismét visszanyerje a
XX. század elsõ felében kialakult kis-
városi arculatát.

A fiatal szakember 1985-ben szer-
zett diplomát a Budapesti Mûszaki
Egyetem építészmérnöki karán. 1984-
tõl Makovecz Imre munkatársa, majd
1987-tõl Szerencs fõépítésze, 1990-
tõl saját építészirodát vezet. 

Munkássága során õ is – sok más
kortársához hasonlóan – Makovecz
úgynevezett „élõ építészetének” ha-
tása alá kerülve alakította ki sajátos
stílusjegyeit. Az általa tervezett épü-
letekben jellemzõen megtalálhatók
a plasztikusan formált tömör falak,
nagy szeretettel alkalmazza a ter-
méskövet, a fa építõelemeket, a ter-
mészeti képzõdményeket idézõ ge-
rendaszerkezeteket, hullámzó, asz-
szimmetrikus tetõket, és sokat hasz-
nálja a hegyaljai régi építészet ele-
meit, épít a „hely szellemére”.

– Annak idején Magda Gábor pol-
gármester hívta meg Szerencsre be-
szélgetésre Makovecz Imrét, aki ak-
koriban sokat dolgozott Sárospatakon
és már a nyolcvanas évek végén is-
mert építésznek számított. Bejárták
a polgármesterrel a várost, és egy-
kori mesterem azt javasolta: kell egy
ember, aki építész szemmel foglal-
kozik a településsel. Majd engem
ajánlott – idézte fel Salamin Ferenc
(fotónkon), amikor beszélgetésünk
elején a húsz évvel ezelõtti idõkrõl
faggattam. 

– Sajnos a fõépítészi megbízatás
elég ritka Magyarországon – folytat-
ta –, ugyanis ez nem kötelezõ stá-
tusz, pedig ha jobban belegondolunk,
az élet minden területén vannak

hozzáértõ szakemberek a települé-
seken. Éppen az épített világnak, va-
gyis a környezetnek, amiben élünk,
nincs gazdája!

– Idén két évtizede, hogy Szeren-
csen dolgozik. Hogyan jutott ér-
vényre építészeti tevékenysége a te-
lepülésen?

– Az építészet számomra egy fo-
lyamat – ahogy egykori mesterem
mondja: egy dráma – az emberekkel
való kapcsolat és meggyõzése szelíd,
vagy kevésbé szelíd eszközökkel.
Amikor 1988-ban tanulmányt készí-
tettünk arról, hogy a Rákóczi út hom-
lokzatait miként kellene felújítani,
vagy helyreállítani, borzalmas kép tá-
rult elénk. Szinte minden épületet el-
csúfítottak, a régi nyílászárók helyére
több méteres üvegportálokat raktak be,
amolyan „szocreál” stílusban, a falakról
leverték a díszeket, a homlokzatok csu-
paszok és lehangolók voltak. A több-
ségében a múlt század elején készült
eklektikus házak, amelyek egy korszak
magas színvonalú építészetét képvi-
selték, teljesen átalakultak. 

Amikor elkészült a tanulmányterv
– amihez 100 évvel ezelõtti fotókat
vettünk segítségül – az eredetihez ha-
sonló karakterû küllemet kívántunk
újra megteremteni, próbáltuk az el-
fuserált dolgokat helyrehozni. Az ön-
kormányzat jó példával járt elöl és
néhány tulajdonában lévõ épületet
a mi terveink alapján elkezdtek fel-
újítani. Elkészültek, szépek lettek és
akkor már lehetett mondani a ma-
gántulajdonosoknak: mi elkezdtük,
akkor ti is folytassátok ezt a folya-
matot. A mai napig ezt a koncepciót
követjük, és a fõutcán számos épü-
let kapta vissza régi képét.

– Nem minden esetben örültek en-
nek a helybéliek.

– Talán az építészetnél is fontosabb,
meggyõzni az embereket – ha szép
szóval nem megy, akkor jogszabá-
lyokkal – arról, hogy egy kicsit min-
denki tegyen hozzá a közös jövõhöz,
hogy Szerencs lakhatóbb, élvezhe-
tõbb város legyen. Nagyobb ered-
mény ez – mint megtervezni egy épü-
letet –, hiszen 6-7 év elteltével már
többen voltak, akik e szerint akarták
rendbe tenni a házukat, mint azok,
akik azt mondták: ez a fõépítész már
megint mit írt elõ! Kezdett elterjed-
ni, hogy milyen stílusban és mód-
szerrel kell egy régi fõutcai üzletet át-
alakítani, és ma már látható, hogy en-
nek meg is lett az eredménye. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az idei enyhe tél, majd a tavaszi
fagyok és az utánuk következõ aszá-
lyos és rendkívül meleg nyár miatt
a borvidék szakemberei is aggódva
tekintettek a szüret elé. A szõlõ
azonban viszonylag jól tûrte a szél-
sõséges klimatikus viszonyokat, a sav-
tartalom drasztikus csökkenésétõl
tartva a felvásárlók már szeptember
közepén megkezdték a szõlõ átvé-
telét. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján a termés mennyisége mintegy 20-
30 százalékkal marad el a tavalyi-
tól, a szõlõ cukorfokára azonban
nincs panasz. A Tokaj Kereskedõház
a korábbi esztendõkhöz hasonlóan
70-80 ezer mázsa boralapanyagot
vesz át szerzõdéses partnereitõl a tár-
saság által meghatározott ütemezés

szerint, amit még az idén ki is fizet-
nek. – Emberemlékezet óta nem volt
ilyen korai szüretkezdés az ország-
ban, különösen pedig a Tokaji bor-
vidéken – emelte ki lapunknak nyi-
latkozva Kiss László, a Tokaj Keres-
kedõház Zrt. vezérigazgatója. – Ez
egyrészt elõnyös, mert jó idõben le-
het betakarítani a termést, másrészt
viszont kétséges, hogy lesz-e ele-
gendõ aszú. Ez azért fontos kérdés,

mert ebbõl a borkülönlegességbõl ki-
merülõben vannak a készletek min-
den pincészetben. A jobb fekvésû ül-
tetvényekben bizonyosan lesz aszú
az idén is, de jelentõsebb mennyi-
ségre nem lehet számítani. 

A vezérigazgató kiemelte, hogy az
idén a korai, illatos szõlõfajtákért 30-
40 százalékkal több pénzt kaptak a
termelõk. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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KEVESEBB FELVÁSÁRLÓVAL 

A regionális szervezet elsõ sze-
rencsi állásbörzéjének megnyitóján
a házigazda település nevében He-
ves János köszöntötte az esemény
résztvevõit. A város alpolgármeste-
re kiemelte, hogy a helyi önkor-
mányzat komoly erõfeszítéseket tesz
a munkahelyek bõvítése érdekében.
Ezt a célt szolgálja többek között az
ipari park fejlesztése, aminek nap-
jainkban már kézzelfogható az ered-
ménye. Gúr Nándor országgyûlési
képviselõ, a parlament foglalkozta-
tási és munkaügyi bizottságának al-

elnöke az állásbörzék jelentõségére
hívta fel a figyelmet. Mint fogalma-
zott, ezeken a programokon egy-egy
térségbõl koncentráltan jelennek
meg a munkát keresõk és a foglal-

koztatók, ami jó lehetõséget teremt
a kapcsolatfelvételre. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A szerencsi állásbörzén a régióban egyedülállóan európai ajánlatokból
is válogathattak az érdeklõdõk. 

HÚSZ ÉVE ÉPÍTÉSZKÉNT 
SZERENCSEN

HÉTSZÁZ MUNKAHELYET KÍNÁLTAK

Tizenegyedik alkalommal ren-
deztek pályaválasztási kiállítást,
képzési és állásbörzét szeptember
28-án a Városi Sportcsarnokban.
Az Észak-Magyarországi Regio-
nális Munkaügyi Központ szeren-
csi és tokaji kirendeltségei által
szervezett fórumon hatvan mun-
káltató közel hétszáz ajánlatából
válogathattak az érdeklõdõk. 

9

HU ISSN 1216-3066

771216 306002

05009

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

A rendkívüli idõjárás ered-
ményeként a szokásosnál egy hó-
nappal hamarabb, már szep-
tember közepén elkezdõdött a
nagyszüret a Tokaji borvidéken.
A termés jó minõségûnek mu-
tatkozik, de a mennyiség elma-
rad a szokásostól. Ennek ellenére
óvatos becslések szerint is félõ,
hogy a tõkéken lévõ szõlõbõl
mintegy 20-30 ezer mázsa nem
talál majd gazdára Hegyalján.

A szõlõ jó minõségû, de a teljes termésre várhatóan nem lesz vevõ a borvidéken. 



Nem mindennapi kezdeményezés-
sel lepte meg a helyi tanuszoda törzs-
közönségét az SZVSE úszószakosztá-
lya. Az intézményt rendszeresen lá-
togató felnõttek és gyerekek közös-
séggé kovácsolása érdekében hu-
szonnégy órás úszást szerveztek. 

A szeptember 28-án 18 órakor kez-
dõdõ rendezvénynek három csapat-
ban összesen százkét résztvevõje volt.
Az eseményt megnyitó Cseppely Já-
nos sportlétesítményi igazgató a je-
lentkezõk magas számát méltatta,
ami bizonyítja, hogy az úszás igazi tö-
megsporttá fejlõdött a településen. 

A nonstop programra kijelölt pá-
lyákat a Kiss Attila, Farmosi István és
Fige Bertalan által vezetett csapatok fog-
lalták el. Elõírás volt, hogy minden pá-
lyán folyamatosan legyen úszó, akik
az elsõ és az utolsó órában az általá-
nos szabályként meghatározott 30,
vagy 60 percenkénti váltás helyett akár
ötpercenként is cserélõdhettek. 

Az esemény legfiatalabb résztvevõje
hatéves, a legidõsebb 67 esztendõs
volt. Mintegy hatvanan az egész éj-
szakát is az uszodában töltötték. Vol-

tak, akik matracon, hálózsákokban
aludtak, míg mások egész éjjel ját-
szottak, beszélgettek, és természete-
sen úsztak.

A szombaton 18 óra után megtar-
tott díjkiosztón Kormos Sándor, Sze-
rencs Város Sportegyesülete (SZVSE) el-

nöke adta át az emléklapokat a pró-
bát teljesítõknek. Mint kiderült, a há-
rom csapat 24 óra alatt összesen több
mint 186 kilométert úszott. Adott idõ
alatt a legnagyobb távot a nõknél Vas-
vári Alíz és Gergely Gréta, a férfiaknál
Kincses Péter, Petrusovics Attila és Kun
Levente teljesítette. A legkitartóbbak-
nak Vasvári Alíz (4700 méter) és Kiss
Attila (6100 méter) bizonyultak. 

A huszonnégy órás úszást mind-
végig kitûnõ hangulat jellemezte,
ami után valószínû, hogy lesz még ha-
sonló sportrendezvény a városi tan-
uszodában. 

A szerencsi szalmatüzelésû bio-
massza-erõmû ügye nem környe-
zetvédelmi kérdés – szögezi le szer-
kesztõségünk megkeresésére küldött
közleményében az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség.
Álláspontjuk szerint az ipari és tu-
risztikai szempontok értékelése nem
tartozik az egységes környezethasz-
nálati engedélyt kiadó területileg il-
letékes szakhatóság feladatai közé,
ezeket figyelembe véve a helyben
élõk döntenek a beruházásról. A köz-
lemény megerõsíti, hogy környezet-
védelmi szempontból a biomassza-
erõmû korszerû, az elõírásoknak
megfelelõ, a kibocsátott káros anya-
got minimális szinten tartó létesít-
ménynek számít, amely hozzájárul

a megújuló energiaforrás felhaszná-
lásának növeléséhez. A felügyelõség
közleményében ismerteti, hogy az
engedélyezési eljárás során a beru-
házáshoz szakhatósági hozzájárulást
adott többek között a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, a lakosság
és a helyi önkormányzatok sem tet-
tek észrevételt. A területileg illetékes
környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõség megállapí-
totta, hogy a mezõgazdasági bio-
massza-tüzelésû erõmûben haszno-
sítható tüzelõanyagok mezõgazda-
sági termelésbõl származó mellék-
termékek: 80%-ban gabonaszalma,
20%-ban napraforgószár, rizsszalma,
kukoricaszár. Az erõmûben alkal-
mazni kívánt technológia a legkor-
szerûbb konstrukciós elveknek felel
meg, és kevés hulladékot termel – áll
az Észak-Magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség közleményében.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A muskotályért a kereskedõház a

tavalyi 65 forint helyett 100 forintot
fizetett, amivel elégedettek lehettek a
gazdák. A furmintnál és a hársleve-
lûnél azonban már nem érvényesül
ez a tendencia. – Ebben jelentõs sze-
repe van annak, hogy 2007-ben mint-
egy 600 ezer liter asztali kategóriás
olcsó importbor
kerül be az or-
szágba 80-85 fo-
rintos áron – is-
mertette Kiss Lász-
ló (fotónkon). – Ez
a hazai fogyasztás
egyötödét jelenti,
ami túlkínálatot eredményez a piacon.
Ebben a helyzetben alakult ki a 70-
80 forint közötti felvásárlási ár a bor-
vidéken, ami nagyobb szõlõterületet
és jó termésátlagot feltételezve némi
nyereséget is hozhat a termelõknek.   

– Abban, hogy ilyen árak érvé-
nyesülnek a borvidéken, egy olyan
fontos probléma is közrejátszik, ami-
rõl eddig nem nagyon beszéltünk –
emelte ki a vezérigazgató. – Az áru-
házláncok borkínálatát megvizsgál-
va érdekes felfedezéseket tehetünk.
A napokban az egyik kereskedelmi
hálózat reklámújságja egy-egy üveg

tokaji furmintot és hárslevelût kínált
összesen 499 forintért. Ha ezt visz-
szaszámoljuk, akkor hét deciliter
palackozott tokajiért kevesebb mint
250 forintot kértek. Ez szõlõárra
visszakalkulálva maximum 40-45
forintot jelent. Ennyit kellene kínál-
nunk a termésért, hogy állni tudjuk
az árversenyt az általam csak sze-
rencselovagoknak nevezett piaci ver-
senytársakkal. Nem jobb a helyzet
a borkülönlegességeknél sem, ahol
egy palack, – a címkén szereplõ szö-
veg szerint – háromputtonyos aszú
679 forintos áron szerepel a kataló-
gusban. Ennyiért ezt a borkülönle-
gességet nem lehet elõállítani! Nem
csoda, hogy az általunk megvizsgált
tétel beltartalmának semmi köze
nincs a Tokajihoz. Meggyõzõdé-
sem, hogy amíg a tisztességes ter-
melõk és forgalmazók nem közösí-
tik ki maguk közül ezeket a társasá-
gokat, addig az itt megtermelt bor ára
és presztízse nem éri el azt a szin-
tet, amire méltó lenne.   

A kereslet visszaesése miatt ebben
az évben a Tokaji borvidék termé-
sébõl egyes vélemények szerint 50-
60 ezer mázsára, óvatos becslések
szerint pedig 20-30 mázsára nem lesz
vevõ. Á. A.

HÉTSZÁZ MUNKAHELYET KÍNÁLTAK
(Folytatás az 1. oldalról.)

Akik pedig nem tudnak elhelyez-
kedni, a különbözõ képzési lehetõ-
ségrõl való tájékozódás mellett ha-
tékony álláskeresési technikákat is el-
sajátíthatnak. 

Szabó József, az Észak-Magyaror-
szági Regionális Munkaügyi Központ
fõigazgatója megnyitó beszédében
megemlítette, hogy a korábbi sike-
res megyei rendezvénysorozat immár
regionális szinten folytatódik. – Az
idén tizenöt nagyvárosban szerve-
zünk fórumokat, amelyeken össze-
sen mintegy 600 kiállítóra, 400 mun-
kaadóra és 25-30 ezer látogató rész-
vételére számítunk – emelte ki a fõ-
igazgató. – Az elmúlt évek tapasz-

talata azt mutatja, hogy sikeresek
ezek a programok, amelyeken álta-
lában mintegy ezer embernek sike-
rül elhelyezkedni. 

A szerencsi rendezvényen elsõ al-
kalommal vett részt az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség, ahol az igénybe vehetõ
pályázati lehetõségekrõl tájékozód-
hattak az érdeklõdõk. A térség kö-
zépfokú iskolái is felvonultatták kép-
zési kínálatukat. Szerencsrõl a gim-
názium és szakképzõ iskola is önál-
ló standdal szerepelt a programon,
ahol bemutatókkal is népszerûsítet-
ték az oktatási intézményeket. 

A hatvan foglalkoztató kínálatá-
ban szereplõ közel hétszáz ajánlat

fele vonatkozott a megyére, illetve
a térségre. A régióból szervezõdõ ál-
lásbörzék közül egyedül Szerencsen
nyílt lehetõségük az érdeklõdõknek
arra, hogy on-line kapcsolaton ke-
resztül közvetlenül válogassanak az
EURES-hálózat teljes európai adat-
bázisában. 

Az idei szerencsi állásbörze kíná-
latában betanított munkát és felsõ-
fokú végzettséget igénylõ beosztás
egyaránt szerepelt. A programon
ezerötszáz érdeklõdõ jelent meg, akik
közül 35-en a helyszínen el is he-
lyezkedtek. Munkahelyek betöltésé-
rõl további 249 esetben született elõ-
zetes megállapodás.

Á. A.

Az energia-elõ-
állítás új lehetõ-
ségeirõl szerve-
zett fórumot a
Szerencs és Kör-
nyéke Fejlõdésé-
ért Alapítvány. A
Népházban szep-
tember 20-án megtartott tanácsko-
zásnak Németh Imre (fotónkon), a
Miniszterelnöki Hivatal államtitkára
volt az elõadója. 

Az eseményen Takács Zoltán, a ci-
vil szervezet elnöke ismertette, hogy
a rendezvény egy fórumsorozat elsõ
állomása. 

Németh Imre arról szólt, hogy a glo-
bális energiafelhasználás növekedé-
se hatalmas kihívást jelent az embe-
riség számára. Egyre fontosabb kér-
déssé válik a környezetszennyezés
mérséklése, valamint a folyamatosan
dráguló kõolaj és földgáz helyettesí-
tése és a fogyasztás csökkentése. 

– Az emberiség energiafelhaszná-
lása 1970 óta megduplázódott –
emelte ki az elõadó. – Ennek a ha-
tása napjaink klímaváltozásában már
érzékelhetõ, azonban az ENSZ elõ-
rejelzése szerint 2030-ra további
60-70% közötti bõvüléssel kell szá-

molni elsõsorban az ázsiai országok
energiaéhsége miatt. A tudományos
világ számára egyértelmû, hogy ezt
a terhelést a Föld már nem tudja el-
viselni és az országoknak azon is el
kell gondolniuk: képesek-e finan-
szírozni a 2000 óta megháromszo-
rozódott olajárakat a tendencia to-
vább folytatódásával számolva. Vagy-
is meg kell vizsgálni a rendelkezés-
re álló saját erõforrásokat és takaré-
kossági lehetõségeket, amely terüle-
teken nemzetközi felmérések szerint
a kelet-európai országoknak komoly
tennivalóik vannak. Jó példaként
említhetem Ausztriát és Svájcot, akik
a villamosenergia-szükséglet csak-
nem felét a vízi erõmûvekkel állít-
ják elõ. Dániában a helyi adottsá-
gokra alapozva 5800 szélerõmû mû-
ködik és élenjárnak a mezõgazdasági
termékek, többek között a szalma
energetikai célú hasznosításában.
Nyugat-Európában elterjedõben van-
nak a növényi eredetû hajtóanyag-
ok. 

– Magyarországon alternatívaként
kínálkozik az agrártermelésbõl szár-
mazó biomassza hasznosítása, ami-
hez kiválóak az adottságaink – vél-
te Németh Imre. A mezõgazdaságra
alapozó energiatermeléssel új ipar-

ág születhet hazánkban, amely javítja
a megélhetési lehetõségeket a vidé-
ken. A már említett Ausztriában szá-
mítanak a magyar biomasszára, ne-
kem azonban meggyõzõdésem, hogy
az itthon megtermelt alapanyagot
saját magunknak kell hasznosíta-
nunk, így tudjuk csökkenteni a más
országokkal szembeni, ma még erõ-
teljes energiafüggõségünket. 

A biomassza-elõállításnak nagyon
sok válfaja van – emelte ki az ál-
lamtitkár. A hagyományos mezõ-
gazdasági termékeket – például szal-
ma, kukoricaszár – fel lehet használni
energianyerésre, valamint fás- és
lágyszárú növények termeszthetõk ki-
mondottan erre a célra. A feldolgo-
zásukhoz szükséges hazai technikai
és logisztikai hátteret ki kell építeni,
amellyel biztosítani tudjuk, hogy kü-
lönbözô térségekben élõ emberek ol-
csóbb energiához jussanak. 

Az államtitkár a megújuló helyi
energiatermelés bõvítése mellett a fel-
használás mérséklését szorgalmazta.
Mint fogalmazott: a megtakarított ki-
lowattok számítanak a legzöldebb
energiának. Ilyen célokra pedig ha-
zai forrású és európai uniós társfi-
nanszírozású pályázatokon egyaránt
igényelhetõ támogatás.

A szerencsi születésû
Tóth Miklósné (fotón-
kon) mûvésztanár neve
nem csak a városban,
de országszerte isme-
rõsen cseng a képzõ-
mûvészetet kedvelõk és
értõk körében. A ma
már nyugdíjas pedagó-
gus táj- és életképeit,
portréit, csendéleteit
több hazai és külföldi kiállításon lát-
hatta a közönség.

A közelmúltban a Honvédelmi
Minisztérium, valamint a Magyar
Mûvelõdési Intézet és a Képzõmû-
vészeti Lektorátus pályázatot hirde-
tett Battyány Lajos gróf születésének
200. évfordulója tiszteletére. A kiírás
szerint a mûvészek által beküldött
munkák között elõnyt élveztek azok
az alkotások, melyek témái az elsõ
független magyar kormány, a hon-
védsereg megalakításának esemé-
nyeihez, a reformkorhoz, az 1848-
49-es forradalomhoz és szabadság-
harchoz kapcsolódnak.

Tóth Miklósné szeptember 20-án
kapta kézhez a szervezõk értesítését,
mely szerint az ország 30 legjobb al-

kotása között a tempe-
ra-, akvarell-, ceruza-
technikával készített,
„Császár-huszár men-
tében és köpenyben
1848-ban” címû alko-
tását kiválónak értékel-
te és kiállításra javasol-
ta a bíráló bizottság. A
mûvésztanár ezzel éle-
tének százhuszadik tár-

latához érkezett el, ahol a nagykö-
zönség megcsodálhatja valamely ké-
pét. A „Battyány és kora” címmel
meghirdetett pályázat legjobb mû-
alkotásai október 18–30-a között
láthatók Budapesten, a Stefánia Ga-
lériában.

Ugyancsak a közelmúlt esemé-
nyeihez tartozik, hogy Tóth Miklós-
né neve bekerült a Kortárs Mûvészek
Lexikonába, majd pályázati támo-
gatás segítségével a Magyar Mûve-
lõdési Intézet internetes honlapot ho-
zott létre számára. A www.erika-
net.hu oldalain a mûvész adatai sze-
repelnek, ahonnan egy linkkel Sze-
rencs honlapjára kattintva a galériá-
ban kilenc mappa alatt, összesen 120
képét csodálhatják meg az érdeklõ-
dõk.

ÚJ IPARÁG SZÜLETHET HAZÁNKBAN

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL
KORSZERÛ AZ ERÕMÛ

A tömegsport programból a fiatalok is alaposan kivették a részüket.
A fotón balra Kormos Sándor, az SZVSE elnöke.

HUSZONNÉGY ÓRÁT ÚSZTAK

HUSZÁR MENTÉBEN 
ÉS KÖPENYBEN



A Magyar Televíziós- és Filmmû-
vészeti Szövetség által létrehozott If-
júsági Mûvészeti Alap segítséget
nyújt a filmkészítés iránt érdeklõdõ
ifjúságnak. Az alap új programjában
hallás- és beszédkárosult fiataloktól
várnak forgatókönyveket. 10–14 év
közötti gyerekeknek egy és öt perc,
a 14–18 éves korosztálynak 10 és 25

perc idõtartamú kisfilmek elkészíté-
séhez nyújtanak technikai és szak-
mai támogatást. A programról bõvebb
információ a www.mtfsze.hu inter-
netes címen olvasható.

Az Európai Unió mezõgazdasági
miniszterei szeptember 26-án tá-
mogatták a cukoripar szerkezetáta-
lakítási programjának módosításait,
amelyek fenntartható szintre korlá-
tozzák az uniós cukortermelést. 

A szerkezetátalakítási program a
cukorpiac közös szervezése terén
2006-ban végrehajtott reform kulcs-
fontosságú eleme volt azáltal, hogy
pénzügyi ösztönzést nyújtott az ága-
zat elhagyására azon termelõknek,
akik az új, alacsonyabb árak mellett
már nem lennének versenyképesek.
A program végrehajtásának elsõ két
éve során a gazdák a vártnál jóval
kevesebb kvótáról mondtak le, ezért
módosításokra volt szükség a rend-
szer vonzóbbá tétele érdekében. A
legfontosabb elfogadott változtatások
értelmében a termelõknek és a gép-
ipari beszállítóknak nyújtott támo-
gatás százalékos arányát 10%-ban
kell meghatározni, de a kvótáról le-
mondó termelõk további kifizetésben
részesülnek. Ez utóbbiak visszame-
nõlegesen történnek, így nem szen-
vednek hátrányt azok, akik már le-
mondtak a kvótáikról. Új elem az is,
hogy a cukorrépa-termelõk – egy bi-
zonyos összeghatáron belül – köz-
vetlenül igényelhetnek támogatást a
szerkezetátalakítási alapból. Szin-
tén a vállalkozások bekapcsolódását
hivatott ösztönözni, hogy azok a ter-
melõk, akik lemondanak 2008/2009-
es kvótájuk bizonyos hányadáról,

mentesülnek a szerkezetátalakítási le-
vonás fizetésének azon része után,
amely a 2007/2008-as gazdasági
évben megelõzõ kivonás hatálya alá
esett. Az Európai Bizottság várako-
zásai szerint a változtatások ered-
ményeként a termelõk az eddigi 2,2
millió tonnán felül további 3,8 mil-

lió tonna mennyiségû cukorkvótáról
mondanak majd le. Ha 2010-re nem
lesz elegendõ a csökkentés mértéke,
ezt követõen kötelezõen érvényesí-
tik. Ennek szintje változó lesz attól
függõen, hogy az egyes tagállamok
mennyi kvótáról mondtak le a szer-
kezetátalakítási program keretében. 

Az Országos Gyermekegészségü-
gyi Intézet és a Házi Gyermekor-
vosok Országos Egyesületének aján-
lása a szülõknek arról, hogy milyen
esetekben forduljanak mentõhöz,
illetve orvosi ügyelethez. 

A csecsemõk és kisgyermekek ál-
lapota rövid idõ alatt változhat, sú-
lyosbodhat, ezért ha gyermekénél az
alábbi aggasztó tüneteket tapasztal-
ja, kérjen mielõbb segítséget! 

A mentõket riassza, és kezdje meg
az elsõsegélynyújtást! Mentõk: 104. 

– Ha a gyermek nem vesz levegõt,
eszméletlen, pulzusa nem tapintható. 

– Egyes légzészavarok esetén: ne-
hézlégzés, fulladás, leszürkülés, el-
kékülés, ugató köhögési rohammal
kísért nehéz, húzó belégzés, hirte-
len bekövetkezõ rekedtség kínzó
légszomjjal, hirtelen kialakuló heves
mellkasi fájdalom. 

– Sérülések, balesetek esetén: lát-
hatóan súlyos sérülés, észlelhetõ
csonttörés, magasból leesés, nagy vér-
zés, vérvesztés, eszméletvesztéses fej-
sérülés, égés, forrázás, fagyás, kihû-
lés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest
félrenyelése, áramütés, vagy ezek
gyanúja, állat súlyos harapása, kí-
gyómarás. 

– Idegrendszeri tünetek esetén:
eszméletlenség, eszméletzavar, esz-
méletzavarral járó izomrángatózások,
feltûnõ aluszékonyság, szokatlan he-
ves nyugtalanság, merev tarkó, csil-
lapíthatatlan fejfájás, erõs kínzó szé-
dülés, hirtelen látászavar, kettõslátás,
öngyilkossági kísérlet. 

Ügyelethez forduljon elsõsorban!
(telefon: 47/364-300)

– Egyes lázas állapotok esetén: láz
3 hónaposnál fiatalabb csecsemõnél,
szabályos lázcsillapítás ellenére sem
enyhülõ magas láz, láz súlyos, ele-
sett állapottal. 

– Egyes légúti tünetek esetén: kín-
zó, nem csillapodó köhögés, nehe-
zített ugató köhögés, sípoló nehéz-
légzés, légúti betegségben hirtelen
rosszabbodás, fájdalomcsillapítás el-
lenére is fennálló kínzó fülfájás. 

– Hasi tünetek esetén: csillapítha-
tatlan görcsös hasfájás, kínzó has-
puffadás, szelek elakadása, súlyos, is-
métlõdõ hányás, hasmenés (kiszá-
radásra utal, ha több órája száraz a
pelenka), csecsemõnél véres széklet,
erõs alhasi fájdalom, erõs nõgyó-
gyászati vérzés, a here fájdalmas duz-
zanata esetén. 

– Vizeletürítési zavarok esetén: vi-
zeletürítés több mint 12 órás hiánya,

gyakori fájdalmas vizelés lázzal, vé-
res vizelet nagy hasi fájdalommal. 

– Veszélyes allergiás állapot ese-
tén: hirtelen bekövetkezõ, rekedt-
séggel járó nehezített belégzés, ro-
varcsípés kifejezett fej/nyak és szem-
héj duzzanattal, nagy testfelületre ki-
terjedõ csalánkiütés. 

– Egyes bõrtünetek esetén: terje-
dõ bõrvérzések, sárgaság, kiterjedt
bõrkiütések lázzal. 

– Szociális sürgõsség esetén: ha a
gyermeket felügyelet nélkül hagyják,
elhanyagolás, bántalmazás jelei van-
nak. 

Indokolatlannak tekinthetõ az
ügyelethez fordulás, ha a gyermek-
nek: 

– enyhe náthája, kevés köhögése,
csak hõemelkedése van, vagy láza
csillapítható, 

– kevés, nem terjedõ kiütése van,
általános állapota jó, kullancsot kell
kivenni, 

– hasmenése, nem ismétlõdõ há-
nyása, székrekedése van jó állapot
mellett, 

– receptírás: a szokásos tápszere,
állandó gyógyszere elfogyott, 

– igazolás közösségbe, táborozás-
hoz, sportoláshoz.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

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

MI A VÉLEMÉNYE AZ ÉPÜLÕ
SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRÕL?

Tallár Miklós, mezõgazdasági vállalkozó:
– Támogatom az erõmû megépítését, mert
nagy szükség volna új munkahelyekre a tér-
ségben. A létesítmény üzemelésével azok
a mezõgazdasági vállalkozók, akik eladják
a szalmájukat vagy energianövények ter-
mesztésébe fognak, bevételhez juthatnak.
Napjainkban az ilyen beruházásoknál már
olyan korszerû technológiát alkalmaznak,
hogy a növények elégetésénél valójában
nem is lehet környezetszennyezésrõl be-
szélni. Aki ezzel riogat, valójában csak a
levegõbe pufogtat, mert az erõmû szûrõk-
kel felszerelt kéményeibõl tisztább levegõ távozik, mint egy családi ház
széntüzelésû kazánjából. 

Salánki István, nyugalmazott cukorgyári fõ-
mérnök:
– Örömmel vettem hírét a beruházásnak.
Az erõmûre és a foglalkoztatásra szükség
van a városban. Miután a szerencsi cu-
kormúzeum mûködésének kezdetén azt ta-
pasztaltam, hogy a látogatók zöme nem
ismeri a bio-hajtóanyag fogalmát és je-
lentõségét, ezért a tárlatot bemutató elõ-
adásomban ezt ismertettem. Városunk hí-
rét és elismertségét fokozza, hogy ezen a
területen is elindul a fejlesztésben.

Vakter Béla, vállalkozó, szõlõsgazda:
– Hat évvel ezelõtt egy miskolci cégnek szál-
lítottunk szalmabálákat. Én magam nem is
gondoltam, hogy ezt már akkor is hasonló
célra használták fel. A bálák fóliába voltak
csomagolva, nem peregtek, nem szemetel-
tek, könnyû volt vele dolgozni. Akkoriban
tudtam meg, hogy ezzel a termékkel törté-
nõ tüzelés nem káros a környezetre. 
Ezért is rosszallom, hogy olyan emberek áll-
nak az épülõ erõmû útjába, akik nem is-
merik a technológia lényegét. Én támoga-
tom az építkezést, mert szükség van Sze-
rencsen új munkahelyekre. 

Dorgai László, ügyvezetõ – Szerencsi Ipa-
ri Park Kft.:
– Napjainkban a megújuló energiákat fel-
használó erõmûvekre van szükség. Ezen a
területen pedig a legkorszerûbb technológiát
alkalmazva kell a fejlesztéseket megvalósí-
tani. Köztudott, hogy a legjobb hatásfokkal
mûködnek manapság a gázturbinás és a kü-
lönbözõ szilárd tüzelésû létesítmények, mint
például a szalmaerõmû. Szerencsen feltét-
lenül meg kell valósítani ezt a beruházást,
nagyon figyelve a környezetvédelmi elõírá-
sokra. Ha a hatóság által elõírt értékeknek

megfelel a létesítmény, akkor ebbõl nem származhat kára a térségnek.

Október 6., 15 óra:  MEGEMLÉKEZÉS
AZ ARADI VÉRTANÚK HALÁLÁNAK
158. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 

I. Emlékünnepség az aradi vérta-
núk fejfájánál.  Ünnepi beszéd: Bör-
zsönyi József református esperes.
Irodalmi mûsor: Szerencsi Általános
Iskola. Helyszín: Kossuth tér.

II. Tisztelgõ megemlékezés és ko-
szorúzás az aradi vértanúk emlék-
táblájánál. Emlékmûsor: Szerencsi
Szakképzõ Iskola. Koszorúzás, hely-
szín: Arad út 3.

Október 12. 15 óra:  SZERENCSI
IDÕSEK NAPJA. Az ünnepi mûsor fel-
lépõi: Városi Nyugdíjas Klub kama-
rakórusa, Mihályi Jánosné – szava-
lat és ének, Mizsó Jánosné – vers,
Publik Albertné – ének, Nyárutó
Klub Nefelejcs népdalköre, Takács
Cintia, a Bocskai gimnázium tanu-
lója, Csalogány óvoda. Helyszín:
Rákóczi-vár, színházterem.

MIKOR HÍVJUNK MENTÕT, 
VAGY RIASSZUK AZ ORVOSI ÜGYELETET?

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Éliás Sára, Jakab Jázmin Virág, Árvai Lilla, Matolcsi Lili. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Karsai Zita – Tóth Zoltán, Pummer Viktória –

Siska Gábor, Gyurán Erzsébet – Tóth László, Bársony Szilvia Brigitta
– Kardos György, Földvári Emõke – Rakóczki István, Szilágyi Nikolett
– Dóka István, Gyurán Margit – Szalai Péter, Kundrát Erzsébet – Ta-
kács Csaba, Gál Ivett – Simkó Krisztián. 

Elhunytak: Miklósi József 68 éves, Kiss Sándor 55 éves, Varga Im-
réné (Kurucz Margit) 74 éves).

BELÉPÕDÍJ NÉLKÜL 
A TANUSZODÁBA 

A „Tártkapus sportlétesítmények”
programsorozat keretében október 6-
án, 13-án és 20-án  ingyenesen láto-
gatható a Városi Tanuszoda. A kedvez-
mény igénybevételére szombatonként
17 és 19 óra között van lehetõség.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

KÍNÁLATÁBÓL 

A CUKORIPAR ÁTALAKÍTÁSÁNAK 
FRISSÍTETT PROGRAMJA

FILMPÁLYÁZAT HALLÁS- ÉS 
BESZÉDKÁROSULT FIATALOKNAK

Közös kereskedelmi társaságot
alapított három jelentõs európai cu-
korgyártó vállalkozás – a Nord-
zucker, a Cristal Union és az ED&F
Man – annak érdekében, hogy
megfelelõ választ adjanak az Eu-
rópai Unió által bevezetett új cu-
koripari rendtartás okozta válto-
zásokra. A német versenyhivatal
2007 májusában adta hozzájáru-
lását az Eurosugar S.A.S. néven lét-
rehozott cég mûködéséhez, amely
október 1-jétõl megkezdte tevé-
kenységét.  

Manfred Steffen, az új társaság ve-
zérigazgatója hangsúlyozta: a három
partner sokéves tapasztalattal ren-
delkezik a nemzetközi logisztika és
az európai cukorkereskedelem terü-
letén. Ez nagyszerû lehetõség az ak-
tív szerep biztosítására az erõsen vál-
tozó piacon.

Az új cég azonnal elkezdi mint-
egy 2,5 millió tonna cukor értékesí-
tését az Európai Unióban és a leg-
jobb minõségû termékeket, vala-
mint szolgáltatásokat biztosítja a
kontinensen található vevõi részére.  

Bár az Eurosugar a legnagyobb cu-
kormennyiséget Németországban ér-
tékesíti, kereskedelmi irodákat nyit
Európa-szerte: Franciaországban,
Lengyelországban, Szlovákiában,
Magyarországon és Spanyolország-
ban. Ezt az értékesítési hálózatot erõ-
sítik a kapcsolódó írországi és olasz-
országi kereskedelmi befektetések. A
vevõi igények kielégítésének érde-
kében a regionális fióktelepek to-
vábbra is felelõsek a helyi operatív
ügyletekért. Az Eurosugar magyar-
országi partnerei számára az eddigi
értékesítési kapcsolattartók tovább-
ra is elérhetõk lesznek, az itteni
fióktelepet Michal Abelovic vezeti.  

AZ EUROSUGAR MEGKEZDTE
TEVÉKENYSÉGÉT 



Az erdei iskola a széles körben el-
fogadott meghatározás szerint az ok-

tatási intézmény székhelyétõl elté-
rõ helyszínû, a környezet adottsá-

gaira építõ tanulásszervezési forma.
Szerencsen a tanítók már hosszabb
ideje alkalmazzák a komplex is-
meretszerzésre alapozó alternatív
oktatási módszert, amihez a peda-
gógusok külön munkafüzetet szer-
kesztettek. Az õszi programra a vá-
ros általános iskolájából 98 máso-
dik évfolyamos diák érkezett az
önkormányzat által fenntartott ifjú-
sági táborba. A három nap alatt a
különbözõ tantárgyak tanulása so-
rán az erdõvel ismerkedtek. A ter-
mészetben szerzett élmények, a ta-
pasztalaton alapuló ismeretek a tá-
bori foglalkozások során rögzültek
a gyerekekben. A munkafüzet út-
mutatása alapján többek között a nö-
vényekrõl és az állatokról beszél-
gettek, vagy éppen a rajzóra kere-
tében levéllenyomatokat készítettek.
A Simán megszerzett tudást az el-
következõ hónapokban az iskola fa-
lai között is hasznosítani tudják a
diákok. 
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Az idén nyáron megvalósított át-
szervezések eredményeként ôsztôl
két összevont oktatási és nevelési in-
tézményben kezdõdött meg a tan-
év Szerencsen. Külön szervezetet al-
kot a bölcsõdét, az óvodákat és a mû-
vészeti oktatást biztosító általános
iskola, valamint a kollégiumot és a
nevelési tanácsadót magába integ-
ráló gimnázium. 

A helyi önkormányzat számára a
szeptember eleji tapasztalatokat ösz-
szegzõ tájékoztató ismerteti, hogy a
hazai oktatásügyben megvalósuló
változások fõ mozgatórugója, hogy
ebben a tanévben országosan 20
ezerrel kevesebb elsõs ül be az is-
kolapadokba. A népességfogyás Sze-
rencsen is érzékelhetõ, ahol 2000–
2007 között 10 655-rõl 10 019-ra
csökkent a lakosság száma. A válto-
zó körülményekhez alkalmazkodva
döntött a képviselõ-testület a intéz-
ményhálózat átszervezésérõl, ezzel
is megteremtve a hatékonyabb ne-
velõ-oktató munka feltétételeit. Az új
szisztémában a gyerekek ellátásának

a helyszíneiben nem történt változás,
mindössze a szervezeti keretek mó-
dosultak. Az eddigi kötelezõ és vál-
lalt feladatok nem csökkentek, azon-
ban öregségi és elõrehozott nyugdí-
jazással, határozott idejû szerzõdé-
sek lejártával, a Prémium évek prog-

ramba való bekapcsolódásával, va-
lamint a közalkalmazotti jogviszony
alóli felmentéssel összesen 49 állás-
hely szûnt meg a városban. Az új,
többcélú közös igazgatású intézmé-
nyek költségvetési elõirányzatai fe-
lett az igazgatók rendelkeznek, a gaz-
dálkodással összefüggõ feladataikat
a Városi Kincstár látja el. A képvi-
selõ-testület az étkeztetés és a taka-
rítás megszervezésével a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht.-t bízta meg. Fõ-
zés a kollégiumban és a Bolyai épü-
let konyhájában történik, valamint öt
melegítõkonyhát mûködtetnek. Az in-
tézményekben a nyári felújítási mun-
kálatok elõzetes kidolgozott terv sze-
rint történtek. Szeptember 3-án az ok-
tatási intézmények megnyitották ka-
puikat a diákok elõtt. Az általános is-
kolában összesen 1002 fiatal jár, akik-
rõl a mûvészeti képzést is figyelem-
be véve 89 pedagógus gondoskodik.
Alapfokú mûvészetoktatásban 465
gyerek részesül. A négy óvodában
mûködõ 13 csoportban összesen
321 gyermekrõl 26 óvónõ és 13 daj-
ka gondoskodik. A Bocskai gimná-
ziumban az új tanévben 1027 tanu-
ló iratkozott be, a fõállású pedagó-
gusok száma 62 az intézményben.
A 146 fõvel mûködõ kollégiumban
11, a pedagógiai szakszolgálatnál pe-
dig 14 pedagógust alkalmaznak.   

A tájékoztató összegzése szerint a
2007/2008-as tanév beindulása zök-
kenõmentes volt a városban. Az el-
következõ idõszak feladatai között
szerepel a tehetséggondozás, a mû-
vészeti képzés és az idegennyelv-ok-
tatás területén elért eredmények
megtartása, a hátrányos helyzetû
fiatalok felzárkóztatása. 

ZÖKKENÕMENTESEN INDULT A TANÉV

Az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve szeptember 27-én ismét meg-
rendezték a Mihály-napi vásárt a be-
kecsi Lurkó Ház óvodában. A szüre-
ti hangulatot idézõ programon az in-
tézmény nagycsoportosai mutatták
be az õszi betakarítási munkálatok-
hoz kapcsolódó népszokásokat, já-
tékkal, táncokkal színesítve a bemu-

tatót. Az anyukák és az apukák büsz-
kén nézték végig az óvónõk és daj-
kák által betanított mûsort. A Mihály-
napi program igazi vásári hangulat-
ban ért véget. A különbözõ játékokért
és sós süteményekért gesztenyével fi-
zettek a szülõk és a csöppségek.

A tanév végén Maier Raimund ta-
nár bácsi nagy lelkesedéssel mesélt
a nekünk a Hadadi Néptánc- és Kéz-
mûvestábor nagyszerûségérõl. Nem
várattunk sokat magunkra és hárman
– Maier Boróka, Prunyi Eszter, Tirk
Gábor – jelentkeztünk. Elõzetes tá-
jékozódásunk alapján megtudtuk,
hogy Hadad Erdélyben, a Szilágy-
ságban található, nem messze Ér-
mindszenttõl, Ady Endre szülõfalu-
jától.

A várakozásunkon felüli volt min-
den. Igazán jól éreztük magunkat. Jú-
lius 29-én volt a tábor kezdete, meg-
kaptuk a szállásunkat. Nagyon ér-
dekes volt, hisz egy régi kastélyban,
a Degenfeld család örökségében töl-
töttük napjainkat. Nagy és szép ud-
vara is volt, sõt hátul még egy foci-
pálya is várt ránk. Ebbe a táborba sok-
sok táncolni szeretõ gyerek érkezett,
úgyhogy rengeteg új barátság szüle-
tett. A tábornyitást az esteli tánc-
házzal ünnepeltük meg. Ez a foglal-
kozás minden este nagyon jól sike-
rült, különösen azok, amikor a falu
öregjei is eljöttek, és fiatalokat is meg-

szégyenítõ frissességgel ropták. Két
zenekar is érkezett, hogy a talpalá-
valót húzza. Azért jött kettõ, mert két
csoport volt: kezdõ és haladó. Mind-
hárman a haladók közé kerültünk,
mert Rátkán már jártunk néptáncra.
Örömmel jelentjük: megálltuk a he-
lyünket!

Feledhetetlen élménnyé vált az
elég különös, de nagyon szórakozta-
tó ébresztõ. A muzsikusok kitárták a
szobánk ajtaját és elkezdték húzni a
dalokat. Az utolsó napra mi is meg-
lepetést szereztünk zenészeinknek:
hajnali ötkor énekkel keltettük õket.

A napirendünk: reggeli, két óra tánc,
utána népdaltanulás, ebéd, kézmûves
foglalkozás, megint két óra tánc. Per-
sze ezek között kaptunk sok szabad-
idõt is. Az esti program a vacsora után
a táncház volt. Ilyenkor mindig jókat
szórakoztunk. Az egész heti kemény
„munka” jutalmaként strandra men-
tünk Tasnádra. Szuper volt az is.

Olyan jó volt ez a tábor! Annyi él-
ményt, annyi barátot gyûjtöttünk! Ha
jövõre is lesz, ismét megyünk!

Maier Boróka
Rátka

HADADON TÁBOROZTUNK

Kilencedik alkalommal ren-
dezték meg az enyhén és kö-
zépsúlyosan értelmi sérült
fiatalok regionális és nem-
zetközi atlétika versenyét
szeptember 22-én Miskolcon.
A viadalra a lengyelországi
Katowicébõl is érkeztek lel-
kes sportolók. 

Néhány éves kimaradás után
a szerencsi általános iskola is
benevezett a rendezvényre,
és háromfõs csapatunk dere-
kasan helytállt a küzdelemben. 

Legeredményesebb tagunk,
Pozsgai Annamária 400 méte-
res síkfutásban eddigi legjobb-
ját nyújtva ezüstéremmel gaz-
dagította éremtáblánkat, míg
Stumpf Adrián és Lapcán-Sza-
niszló Krisztián ugyanebben a
versenyszámban kitartóan
küzdve sikerrel teljesítette a tá-
vot. A két legényünk távolugrásban is
remekelt, az elsõ menetben az addi-
gi két legjobb eredményt hozták, vé-
gül – hacsak egy hajszállal is – sajnos
lecsúsztak a dobogóról. Mindezek
ellenére nagy örömünkre meghall-

gathattuk Annamária tiszteletére a
We are the champions-t, s kellemes
élményekkel, ajándékcsomagokkal
ellátva elégedetten tértünk haza.

Tavasszal ugyanitt!
Varga Gábor

SIKERREL VERSENYZÕ 
SÉRÜLT FIATALOK 

A szerencsi iskolákba több mint kétezer diák jár.

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

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

Az erdei gombákkal is megismerkedtek a diákok.

SIMAI ERDEI ISKOLÁBAN A MÁSODIKOSOK 

Kelendõnek bizonyultak a portékák.

Több mint tíz éve annak, hogy szerencsi általános iskolásoknak elsõ al-
kalommal szerveztek erdei iskolát a pedagógusok. Az idén szeptember 
17–19-e között a második osztályos diákok töltöttek három napot Simán. 

A TUDÁS FÁJA

GESZTENYÉÉRT VÁSÁROZTAK
A BEKECSI LURKÓK  

Pozsgai Annamária ezüstérmet szerzett.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

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

HÚSZ ÉVE ÉPÍTÉSZKÉNT 
SZERENCSEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Azért sok vád érte az

eltelt idõ alatt. Megfogal-
mazódott, hogy olykor ma-
gánszemélyekkel, vállal-
kozásokkal szemben sok-
kal szigorúbb a fõépítész,
az önkormányzat eseté-
ben pedig gyakran elnézõ. 

– Ez természetesen nem
igaz. Én mindenkivel
szemben megpróbálom
ugyanazt a mércét, érték-
rendet képviselni, illetve el-
várni. Azt is tudni kell,
hogy én tanácsadó va-
gyok, szerencsére hatal-
mam nincs, és néha más-
képp döntenek, mint ahogy szak-
mailag, városképileg jó volna. Én leg-
inkább csak meggyõzéssel és lelki erõ-
vel tudom elérni, ami Szerencsnek
fontos.

Itt kell megköszönnöm azt a bizal-
mat, amit a város korábbi és jelenle-
gi vezetõi irányomban mutattak és te-
szik ezt ma is. Próbálok úgy dolgoz-
ni, hogy mindezt viszonozzam.

– Bár látványosak az Ön által ter-
vezett épületek, de sokak szerint
funkcionalitásukat tekintve már nem
dicsérik ennyire!

– Amit én kitalálok, azt valakinek
el is kell fogadni és meg kell építtet-
ni. A megbízónak ismernie kell a ter-
vet olyan mélységében, hogy átlássa
azt, hogy neki szüksége van-e arra,
vagy sem. A legrosszabb dolog a vi-
lágon, ha akkor kezdik elmarasztal-
ni a tervezõt, amikor már készen van
minden. Az én terveim minden eset-
ben a megbízó igényei szerint ké-
szültek. 

A másik probléma: az úgynevezett
funkcionalista építészet miatt elterjedt
egy olyan félreértett gondolkodás,
ami szerint a funkció az, hogy egy vé-
cé 80 centiméterszer egy méter tíz,
és kész. Mindez vulgáris felfogása a
funkciónak, amit a magyar egyébként

egyszerûen csak „józan paraszti ész-
nek” hív. Az embernek van szeme,
lelke és tudata is, amire ugyanúgy kell
hatnia az épületnek. Ha megnézünk
egy templomot, hogy magas a tornya,
tágas a belsõ tere, nem kérdezzük,
hogy miért, és azt sem mondjuk, hogy
elpazarolták a teret, hiszen annak az
a funkciója, hogy magas legyen, mert
azzal emelkedett lelkületre hangol és
kifejezi az Isten felé való fordulást.

Vegyük példaként a szerencsi Nép-
házat. Egykoron a Hazafias Népfront
részére készült, és az volt a kívánság,
legyen benne nagy tér, ahová sok em-
bert be lehet hívni, gyûléseket tarta-
ni, stb. Mire felépült és átadták, a szo-
cializmusnak vége lett, a nagy tér pe-
dig ott maradt kihasználatlanul, pe-
dig sokféle rendezvényre, zenei ese-
ményre is alkalmas lenne.

A következõ gond szerintem az,
hogy az építészet Magyarországon
olyan, mint a futball, mindenki azt hi-
szi, hogy ért hozzá, hiszen két téglát
egymásra rakni nem bonyolult dolog.
De a település képe az egész életün-
ket meghatározza, például Miskolcon,
az Avasi lakótelepre senki nem megy
szívesen kirándulni, inkább megné-
zik a belvárost és ott költik a pénzü-
ket. A környezet esztétikai minõsége

és szépsége magával hoz-
za tehát a gazdasági elõ-
nyöket is. Ez egy olyan
szakma, melynél nem sza-
bad a szellemi és esztéti-
kai értékekkel spórolni. 

– A közelmúltban ké-
szült el a település új lát-
ványossága, a világörök-
ségi kapuzat. Megoszlanak
a városban a vélemények,
miszerint erre a létesít-
ményre volt-e szüksége a
településnek? 

– Azokat az embereket
is meg lehet érteni, akik
nem tudják megvenni a
tankönyvet a gyereknek, és

azt mondják: fölösleges volt százmillió
forintot kiadni ilyen célra. Ám ezt a
pénzt erre adták, másra nem lehetett
felhasználni. Az egész projekt három
évvel ezelõtt indult, amelyben el-
döntött tény volt, hogy Hegyalja Ka-
puját ábrázoló építményt kell létre-
hozni. Mivel felkértek erre a funkcióra,
erre a célra kellett a lehetõ legkifeje-
zõbbet megtervezni. Tokaj-Hegyalja
kultúrájában, szõlõtermelésében, tör-
ténelmében az egyik legértékesebb eu-
rópai térség. Megérdemli azt, hogy
olyan kapu fogadja a látogatókat,
amely felhívja a figyelmet arra, hogy
olyan vidékre érkezett, ahol nagyszerû
emberek élnek, akik többek között fel
tudnak építeni egy ilyen kapuzatot,
és csodálatos borokat is tudnak ké-
szíteni. Nem szabad kishitûnek len-
ni, mert a magyar ember tehetségét
és szívét kevesen tudják túlszárnyal-
ni a világban.

– Salamin Ferenc két évvel ezelõtt
Ybl Miklós-díjat vett át, majd idén Az
Év Fõépítésze elismerést kapta.

– Az ember nem a díjakért dolgo-
zik, és ahogy öregszik, egyre többet
gondolkodik azon, hogy miért teszi
azt, amit. Ismét egykori mesteremet
kell idéznem: úri jó kedvbõl, azaz Is-
tennek tetszõen kell dolgozni. A te-
remtést kell folytatnunk, hiszen ezért
lettünk megalkotva, és mindenkinek
az élete végén önmaga elõtt kell el-
számolnia azzal, amit tett. Termé-
szetesen mindig meglepõ és jól esik,
ha valakik figyelik, hogy mit csinálok,
és értékelik azt.

– Két évtized távlatából milyennek
ítéli meg Szerencs fejlõdését?

– Ha végigjárjuk a városközpontot,
akkor láthatjuk, hogy nagyjából a fe-
lét éri el azoknak az épületeknek a
száma, melyeket eddig rendbe tettek.
Jelentõs a pozitív változás, de ez nem
szabad, hogy nyugalomra intsen min-
ket. Éppen ellenkezõleg: tovább kell
folytatni a megkezdett munkát, ami-
bõl bõven akad még a következõ év-
tizedekre! M. Z.

Salamin Ferenc nevéhez fûzõdik többek között a Bolyai is-
kola tervezése.

Idén húsz esztendeje annak, hogy
1987-ben Halász Tibor és felesége meg-
alapította a város elsõ magántulajdo-
nú cukrászatát. A családi vállalkozás
az eltelt idõszakban folyamatosan fej-
lõdött, az egykori 22 négyzetméteres
gyártóhelyiségbõl napjainkra korszerû
kisüzemet hoztak létre, ahol naponta
készülnek a finomságok.

– Az eltelt két évtized az aktív pá-
lyafutásom felét teszi ki, és idõközben
felnõttek a gyermekeim is – sûríti ösz-
sze egy mondatban húsz év történetét
Halász Tiborné. 

– Hogyan kezdõdött a kisüzem lét-
rehozása?

– A nyolcvanas években a férjem kül-
földre látogatott, és azt tapasztalta, hogy
a kis családi vállalkozások ott már ak-
kor jól mûködtek, azzal az ötlettel tért
haza: építsünk egy üzemet. Ezt megelõ-
zõen mindketten a Borsodi Vendéglá-
tó Vállalatnál dolgoztunk, ezért tudtuk,
hogy milyen követelményei vannak
egy ilyen létesítmény kialakításának. A
párom megrajzolta a terveket, beadtuk
a kérelmeket, amit másodszorra el is fo-
gadtak. A családi házunk üres szuterénja
alkalmasnak bizonyult erre a célra. A
kis helyiségben egy kemencével, ketten
kezdtük a munkát. Az indulás utáni idõ-
szakban egyre többen kerestek fel ben-
nünket, a következõ év õszétõl már ta-
nulónk is volt, így már háromfõsre fej-
lõdött a cégünk. 

– Kinek készültek az elsõ Halász-fé-
le sütemények?

– Ismertek minket, sokan tudták,
hogy mivel foglalkozunk. Már az üzem
beindítása elõtt is elõfordult, hogy ba-
rátok, ismerõsök olykor felkértek egy-
egy torta elkészítésére. Mindig is ke-
resték az emberek a házias ízeket és
így egyre többen rendeltek születésna-
pi, vagy éppen esküvõi tortát. 

– Honnan voltak a receptek?
– Elsõsorban szakmai könyvekbõl,

majd mindig próbáltuk követni a napi
divatot, a legújabb igényeket és fej-
lesztgettünk. Természetesen vannak
olyan termékeink, melyeket saját ma-
gunk kísérleteztünk ki. Csak példaként
említem, hogy a pogácsánk receptje a
húgomtól származik. Ugyan azóta ki-
csit változtattunk rajta, de alapjaiban
az eredeti recept szerint készül. Elein-
te csak tortákat sütöttünk, majd kértek
különbözõ süteményeket is. Számos öt-
let a vendégektõl származik, hiszen egy-
re többen akartak egyedi termékeket,
amibõl mi sok újdonságot állítottunk elõ.

– Tudatosan irányították a három gyer-
meket erre a pályára?

– A három gyerekem még kamasz-
korban sem akart cukrász lenni, mert
látták, hogy ez – különösen az ünne-
pek elõtti idõszakban – sok idõt igény-
lõ, nehéz munka. Amikor mások már
régen otthonukban terítik az asztalt, mi
még dolgozunk. Régebben is azt mond-
tam nekik: azzal foglalkoztok majd, ami-
bõl meg tudtok élni! 

Eredetileg egyikük sem ezt a szakmát
tanulta. Tibi a Kandó Kálmán Mûsza-
ki Szakközépiskolában végzett, Tomi
üzletgazdász szakon szerzett diplo-
mát. Az idõsebbik fiam az érettségi után
a vendéglátó szakközépiskolában is ké-
pesítést szerzett. Õ hamarabb ráébredt
arra, hogy neki itt van keresnivalója.
Mártika az érettségi után szerezte meg
a cukrász szakképesítést. Tamásnak már
családja volt, amikor látta, hogy sok a
munka és végül hazajött. A két fiú is
megszerezte idõközben a cukrász vég-
zettséget, így ma már mindannyian eb-
ben a szakmában dolgoznak. 

– Tudomásom szerint a vállalkozást
még ma is a mama irányítja.

– Tibi fiam különvált, épített egy új

üzemet magának, így a családi vállal-
kozásból két cég jött létre. A Zrínyi ut-
cai szerencsi cukrászdát õ üzemelteti.
A két kisebb gyermekem pedig velem
dolgozik. Itt a termelést még mindig én
irányítom, de a fejlesztéseket és az üz-
leti ügyeket Tamás vette a kezébe. Je-
lentõs fejlõdésen mentünk keresztül az
elmúlt idõszakban, idén már az ISO
9001/2000-es minõsítést is megsze-
reztük, amire nagyon büszkék va-
gyunk. Egyetlen problémánk, hogy
nincs cukrász-utánpótlás, alig találunk
szakembert, szinte senki sem akar két-
kezi munkával foglalkozni. Míg tizen-
öt éve egy tucat jelentkezõbõl is tud-
tunk válogatni, ma már szinte „lasszó-
val kell fogni” a tanulókat.

– Idén húszéves az üzem. Hogyan
ünnepelték a jeles évfordulót?

– Természetesen munkával. Minden
évben egy alkalommal céges összejö-
vetelt rendezünk a Bortó partján. Ezt
most is megtartottuk. Egyébként külö-
nösebb családi ünnep ez alkalomból
nem volt, de mindannyian szívesen gon-
dolunk vissza a dolgos esztendõkre. 

Idén szeretnék elmenni nyugdíjba, de
az üzemben tovább fogok dolgozni. Be-
tanítom a fiatalokat, és fokozatosan
igyekszem majd átadni a munkát. De
ha a jó Isten engedi, még legalább 8-
10 évet dolgozom, utána már fõállású
nagymama szeretnék lenni. M. Z.

KÉT ÉVTIZEDE KÉSZÍTIK
AZ ÉDESSÉGEKET

„vannak síró hegedûk...”
„Csak azért töltünk egy kis idõt a földön,
hogy megtanuljunk a szeretet fényével tündökölni.”

Február volt. A védõnõk ünnepségre készültek. Tóth
Istvánné Magdika vezetõ védõnõt köszöntöttük ked-
ves kis mûsorral abból az alkalomból, hogy nyugdíj-
ba vonul. Kívántunk neki jó egészséget és hosszú, bol-
dog életet a családja és barátai körében.

Sajnos a betegség közbeszólt.
Szeptember végén a hajdúdorogi temetõben örök-

re elbúcsúztunk tõle. Tóth Istvánné, Dobi Magdolna
1946. április 13-án Hajdúdorogon született. A sze-
retõ családban a hét testvér közül õ volt a hatodik
gyermek. Hivatásának a védõnõi pályát választotta.
A szegedi védõnõképzõ elvégzése után Szerencsre ke-
rült. Körzeti védõnõ lett. Szerette a körzetében élõ
családokat, akiket gyakran látogatott. Jó tanácsokkal
látta el a terhes anyákat, a csecsemõket-kisgyerme-
keket gondozó anyákat. Majd vezetõ védõnõnek ne-
vezték ki. Több mint 30 évig 35 kollégája tevékeny-
ségét segítette, irányította. Munkájában lelkiismere-
tes, pontos, precíz és maximalista volt, és ezt várta
el másoktól is. Munkáltatója a járási hivatal egész-
ségügyi osztálya, majd a KÖJÁL, ESZEI, végül az ÁNTSZ
volt. Az átszervezések állandó változással jártak, de
õ mindig a beosztásában maradt. Munkáját nemcsak
védõnõk, hanem a vezetõk is elismerték. Több me-
gyei és minisztériumi elismerésben részesült. A leg-
nagyobb kitüntetése az élettõl az volt, hogy édesanya
lehetett. Az élet legnagyobb ajándéka a két fia: Ist-
ván és Viktor. Felnevelte õket, diplomát szereztek, már
mindketten családot alapítottak. Az unokák beara-
nyozták az újdonsült nagymama napjait.

Magdika 2007.
szeptember 22-én
csendesen elhunyt.
Visszatért övéihez.
Szerettei megõrzik
majd emlékét. Fiai
járják tovább a pél-
dás utat. Aki ilyen
örökséget hagy csa-
ládjára, az nem élt
hiába.

Elmenni csendben, szinte észrevétlenül, mint egy
távoli hulló csillag. Néhány másodpercnyi fény, az-
tán a sötét égbolt nyeli el az éjszakai vándort. Pedig
szeretett volna kicsit köztünk maradni.

Búcsúszavak, búcsúkönnyek után csend borul a te-
metõ virágligetes sírjára. Mégis, mintha távolból halk
zenével köszöntené az újonnan érkezettet valami lágy
éteri hang, vagy szívekbe nyilalló hegedû, és mintha
a zene közeledésével együtt hasítana a fájdalom: 

„Koncsertó, harsogd! Nem lehet sikoltó
hegedûidet nem hallani!
Nem nyomja el dzsessz, se gyárzaj, sem siker
Bár óriási ez a föld,
S a nagy mindenség végtelen,
És lehet szerzett, örökölt vagyon
Fényes, töméntelen, 
De vannak síró hegedûk mindenkiben
Aki csak él ...
S mikor a csend órája üt
Félelmetesen mindenütt
Az õ hangjuk zokog, zenél.”

Szabóné Szentléleky Terézia

ÖNZETLEN 
SEGÍTÕK 

Az idén második alkalommal ren-
deztek véradást Bekecsen. A Magyar
Vöröskereszt Szerencsi Területi Szer-
vezete által szervezett alkalomra
szeptember 27-én összesen 49 ön-
kéntes jelentkezett. Elsõsorban a
községbõl érkeztek résztvevõk, de
Szerencsrõl is többen felajánlották a
segítségüket. Kiss Lajosné, a Vörös-
kereszt területi titkára arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy Bekecsen ez al-
kalommal hét új véradó jelentkezett.

TÓTH ISTVÁNNÉ
1946 – 2007 

Halász Tiborné: Büszke vagyok
arra, hogy a gyermekeim is a cuk-
rász pályát választották.



Kammerer Zoltán és Andrejszky
Zoltán, a Sport1 TV csapata gyõ-
zelmével ért véget szeptember 21-
én a II. Coop Rally a minõségi ma-
gyar termékekért autóverseny.

Ezüstérmes helyen a Szalay József
és Miletics Péter alkotta Kaiser Food
Kft. csapat, a dobogó harmadik fo-
kára a Nestlé Hungária Kft.-t képvi-
selõ Deák Károly és Kanyó Bálint áll-
hatott fel.

Az immár második alkalommal
meghirdetett kétnapos ügyességi au-
tóversenyen hatvan csapat indult azért,
hogy népszerûsítse a Magyarországon
gyártott termékeket, illetve a hazai
gasztronómiát és vendéglátást. Az au-
tóba szállók között a programot élet-
re hívó Coop-csoport tulajdonosi kö-
rének képviselõi, a napi fogyasztási cik-

keket gyártó vállalatok reprezentánsai
és a média képviselõi szerepeltek. A
túra megtételére Kemény Dénes, az
olimpia- és világbajnok magyar vízi-
labda válogatott kapitánya is vállal-
kozott. A résztvevõk az útjuk során
Észak- és Kelet-Magyarország kiemelt
gyártó és forgalmazó központjait érin-
tették, ahol ügyességi versenyeken,
gyárlátogatásokon, termékbemutató-
kon vettek részt. Térségünkben
Tarcalon volt az egyik megállóhely-
ük. Murányi László, a Coop Hungary
Zrt. vezérigazgatója sikeresnek ítélte
a II. Coop Rally-t, aki értékelésében
hangsúlyozta: – A tavalyihoz képest
nagyobb szabású lett a rendezvény,
több piaci szereplõt mozgatott meg,
ezzel is segítve az alapcél megvaló-
sítását. Véleménye szerint a program
hozzájárult az emberi és üzleti kap-
csolatok elmélyítéséhez a kereskedõk
és a beszállítók között, akik vala-
mennyien kiemelt figyelmet fordítanak
a minõségi magyar termékekre.
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ETELKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Néhány hónap-
ja tartó soroza-
tunk sok érdekes
történettel gazda-
gította már olva-
sóinkat. Nemrég
meglepõdve hall-
gattam egyik idõs

ismerõsöm kérdését: ki lesz a kö-
vetkezõ? Miután elmondtam, hogy
ezt majd csak a Szerencsi Hírekbõl
tudhatja meg, nem is tulajdonítot-
tam nagy jelentõséget a beszélge-
tésnek. Néhány nap múlva egy la-
kótelepi lépcsõházban állítottak meg
nyugdíjasok. Megkereste már Búza
Jánosnét? Úgy szeretném tudni, mi
van vele!

Az olvasó kérésének eleget téve ha-
marosan tárcsáztam a telefon-
könyvben talált számot. A Bocskai
István Gimnázium egykori ma-
gyar–történelem szakos tanára idõs
kora és betegsége ellenére vállalta a
beszélgetést. 

A napjainkban már 78 esztendõs
Búza Jánosné (fotónkon), leánykori
nevén Jaczkó Etelka 1929-ben,
Szegilongon született. Szülei föld-
mûves gazdálkodóként szõlõvel fog-
lalkoztak. – Sárospatakra jártam pol-
gáriba és a tanítóképzõbe is – fo-
galmaz az egykori pedagógus, aki ko-
rábbi súlyos agyvérzése ellenére
pontosan idézte fel a régmúlt dolgait. 

– Bejáró voltam. Általában a három
órakor induló vonattal érkeztem
haza, anyuék többnyire nem voltak
otthon, de engem egy papír várt, rajta
az alábbi néhány sorral: kint vagyunk
a szõlõben kötözni, ha akarsz, gyere
utánunk! Én pedig mentem, minden
áldott nap, ha munka volt. Szerettem
dolgozni! 

Szegilongon nevelkedtem, általá-
nos iskolába is ott jártam. 1949–50-
ben jött a fordulat, akkor átalakítot-
ták a sárospataki tanítóképzõt líce-
ummá és mi líceumi érettségivel vé-
geztünk. Akkor nyílt meg az egri fõ-
iskola és jelentkeztem magyar–tör-
ténelem szakra. Úgy emlékszem, a
felvételin Babits-tételt húztam. Akkor
úgy hívták, hogy pedagógiai fõisko-
la, most Eszterházy Károly a név-
adója.

Ma már ötven éve annak, hogy vé-
geztem. Szerettem a magyart, azért
mentem erre a szakra.

Az elsõ munkahelyem is Szeren-
csen volt, a leányiskolában. Nemes-
kéri Lajosné, Erzsike volt az igazga-
tó, aki nagyon szívesen fogadott.
Rögtön ifjúsági vezetõnek neveztek
ki, amely megbízatást sokáig betöl-
töttem. Nagyon szép idõk voltak.
1952. augusztus 1-jén kezdtem a gya-
korló évemet, majd egy esztendõvel
késõbb adták ki a végbizonyítványt.
Így nevezték akkoriban.

Késõbb egyre gyakrabban hívtak át
helyettesíteni a gimnáziumba is. Hol
Hajagos Laci bácsi, hol pedig
Humenyikné óráit kellett megtarta-
nom. Ezen felbuzdulva 1964-ben Bu-
dapesten elvégeztem az Eötvös
Loránd Tudományegyetem magyar
szakát. 

Szívesen emlékszem vissza a kol-
légákra. Én mindenkivel jóban vol-
tam. Segítettük az úttörõmozgalmat,
sok szervezõmunkát végeztem. Az
elsõ osztályom diákjai 1942-ben
születtek. Amint odakerültem, azon-
nal kaptam egy csoportot. Még ma
is tudom a nevüket: Boros, Faragó,
Dianicska, a Hanti ikrek, Haraszti
Magdi, Kondás Vali, Karácsony
Magdi, Majoros Éva, Molnár Évike…
el tudnám mondani talán végig.
Harmincketten voltak. Máig emlék-
szem rájuk, pedig ma már õk is 65
évesek. 

Nagyon megszerettem Szerencset
– vallja Búza Jánosné. – 1974-ben a
gimnáziumba kerültem. Itt is azon-
nal osztályt kaptam, átvettem a
könyvtár irányítását, ahol rengeteget
dolgoztam. Akkor még nem volt ka-
talogizálva az állomány, én ezt is el-
végeztem. 1987-ben nyugdíjba vo-
nultam, majd három évig még dol-
goztam, mert volt egy osztály, azt hi-
szem a Búza Laciéké, akik kérték,
hogy vigyem végig õket az érettsé-
giig. Beszéltem Lapis László igazga-
tóval, aki rábólintott a kérésre. 

Amikor Szerencsre kerültem, kap-
tam szolgálati lakást a Ságvári út 11.
szám alatt. Ma is megvan a ház, csak
azóta átépítették. Akkoriban ismer-
kedtem meg Búza Jánossal, õ körzeti
kereskedelmi revizor volt. Fiatal ko-
rában a 2-es ABC-t vezette, utána is-
kolákat végzett és járta a megyét, el-
lenõrizte a kereskedelmi egységeket.
Míg élt az én drága uram, õ járt vá-
sárolni, együtt fõzõcskéztünk, utaz-
gattunk. Látogattuk a rokonokat.

Nagyon jó ember volt, most múlt egy
esztendeje, hogy elment…

Augusztus 1-jén volt 20 éve, hogy
nyugdíjas vagyok. Ma már egyedül
olvasgatok. Segítettem a testvéreim
gyerekeinek felkészülni az érettségire,
egy kicsit én is hozzájárultam a si-
keres fõiskolai és egyetemi tanul-
mányaikhoz. Ma már az õ gyereke-
ik járnak hozzám. 

– Nagyon sokan kíváncsiak arra,
hogy tetszik lenni. Mit üzen a régi
kollégáknak, tanítványoknak?

– Nagyon szerettem õket! Mindenkit.
Az urammal szépen éltünk. A jó Isten
nem ajándékozott meg utóddal, itt van-
nak az én gyerekeim a tablóképeken.
Megvan mind, az általános iskolai és
a gimnáziumi is. Ma is õket nézege-
tem…                        Muhi Zoltán

Az Állami Számvevõszék vizsgá-
lata megállapította, hogy a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat gazdálkodása a 2004–2006
közötti idõszakban törvényes volt.
Minderrõl Lóránt Zoltán tájékoztatta
az újságírókat szeptember 20-án a
megyeházán.

A programon az Állami Szám-
vevõszék (ÁSZ) fõigazgatója az átfogó
ellenõrzésrõl számolt be a jelenlé-
võknek. Lóránt Zoltán szerint a vizs-
gálat célja volt annak értékelése, hogy
a megyei önkormányzat milyen
módon biztosította a pénzügyi egyen-
súlyt a költségvetésben és annak tel-
jesítése során. Mint elhangzott, a ter-

vezett bevételek és kiadások közöt-
ti eltérés miatt a hároméves idõ-
szakban folyamatos likviditási gon-
dokkal kellett küzdenie a helyható-
ságnak. Az ÁSZ fõigazgatója azon-
ban hangsúlyozta, hogy a nehéz-
ségek ellenére biztonságos volt a
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat gaz-
dálkodása, eredményesen pályáztak
az uniós források elnyerésére, ami-
vel sikerült növelni bevételeiket.

Ódor Ferenc, a közgyûlés jelenlegi
elnöke arról beszélt, hogy napja-
inkban kevés pályázati lehetõsége
van a megyei helyhatóságnak és a
gazdálkodásukból elvont tízmilliárd
forint is hozzájárul a folyamatos lik-
viditási gondokhoz.

GONDOSKODNAK

AZ IDÕSEKRÕL 

Köszönetemet fejezem ki a község-
ben lakó idõs emberek nevében ifjabb
Horányi Tivadarnak, Szegi polgár-
mesterének azért, hogy a szívén vise-
li sorsunkat. Személyes gondoskodá-
sa és az önkormányzat hozzáállása tá-
maszt jelent számunkra a minden-
napokban, hiszen tudjuk, örömünkben
és bánatunkban sem maradunk egye-
dül. 

Juhász Imréné, Szegi 

NEM MI VOLTUNK! 

A Szerencsi Hírek szeptember 21-
ei számában A lap postájából ro-
vatban jelent meg lakossági észrevétel
egy sírásással kapcsolatban. Stevlik
Csaba ez úton tájékoztatja az olva-
sókat, hogy a kifogásolt munkát nem
az általa vezetett temetkezési vál-
lalkozás végezte.

CÍMLAPLÁNYOK LETTÜNK!

Az idén szeptember 15-én tartot-
ta meg a Nemzedékek Találkozója el-
nevezésû programot Alsózsolcán a te-
lepülés önkormányzata, valamint a
B.-A.-Z. megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége.

A megye legfiatalabb városának
sportcsarnokában közel hétszáz fõ
gyûlt össze a megye nyugdíjas klub-
jaiból. Negyven produkcióban több
mint négyszázan szerepeltek külön-
bözõ mûsorszámokkal. A szerencsi
Nyárutó Klub Nefelejcs Népdalköre is
nagyon várta ezt a napot, hiszen egész
nyáron készültek a fellépésre.
Mûvészeti vezetõink: Czinkné Ronyecz
Ildikó és Koroknainé Kalina Andrea úgy
állították össze mûsorunkat, hogy iga-

zodva a rendezvény nevéhez, több ge-
neráció is részt vehessen benne. Így a
népdalkörön és a szólótáncos páron
kívül három óvodás kislány is szere-
pelt a produkcióban. Fellépésünket az
elejétõl a végéig vastaps kísérte. A si-
kert az is bizonyítja, hogy a vasárna-
pi megyei lap címoldalán a negyven
produkció közül a Nefelejcs népdal-
kör fotója volt látható.

A rendezvényre elkísért bennünket
Rónavölgyi Endréné polgármester, aki
a mûsor végén köszöntötte a megye
legfiatalabb városának lakóit és a sze-
rencsiek nevében ajándékot adott át
Zsíros Sándorné alsózsolcai polgár-
mesternek. 

Úgy gondolom, hogy csapatunk
méltón képviselte városunkat, mi pedig
úgy éreztük, hogy jó volt akkor és ott
szerencsinek lenni.

Fincziczki Istvánné
klubvezetõ

BEMUTATÓ HELYETT

BOSSZÚSÁG

Alig telik el úgy nap, hogy ne ke-
rülne valamilyen termékbemutatóra
csalogató szóróanyag a szerencsi la-
kások postaládáiba. Ezeken a lapokon
a program szervezõi általában vala-
milyen ajándékot is kilátásba helyez-
nek a résztvevõknek, akik emellett –
a reklámszöveg szerint– fantasztikus

árucikkeket is-
merhetnek meg,
természetesen vá-
sárlási lehetõség-
gel. Újabban oly-
kor már egy kis
részvételi díjat (pl.:
199 Ft) is kérnek,
ezzel is hangsúlyt
adva az esemény
komolyságának.
Az pedig szinte ál-
landó kitétel, hogy
a bemutató meg-

kezdése után nem fogadnak vendé-
geket és a rendelkezésre álló helyiség
befogadóképessége korlátozott. A na-
pokban éppen ez utóbbira hivatkoz-
va tessékelték ki durva hangnemben
egy szigetvári cég képviselõi a
Szerencsre meghirdetett „fantasztikus
termékbemutatóra” érkezõ ondi asz-
szonyokat annak ellenére, hogy a te-
remben voltak még szabad ülõhelyek.
Szilágyi Ferencné, Nikházi Györgyné
és Varga Ferencné szerint valószínû,

hogy nem volt több ajándékuk a szer-
vezõknek, ezért volt az elutasítás.
Nem is ezzel volt a bajuk, sokkal in-
kább a bántó fellépéssel, ami igazán
nem illett az „egészséges életmód leg-
korszerûbb eszközeit” kínáló vállal-
kozáshoz. – Sok bemutatóra járunk, de
ilyen bánásmódban még nem volt ré-
szünk – mondták el panaszukat sze-
mélyesen a szerkesztõségben.

MERRÕL FÚJ A SZÉL?

Meglepetéssel olvasom a Szerencsen
megépítésre kerülõ szalmatüzelésû
erõmûvel kapcsolatos, a sajtóban meg-
jelenõ véleményeket.

Elõször is ott kezdeném, hogy
Tokajnak és Hegyaljának sincs félni-
valója az új bioerõmûtõl. A legkor-
szerûbb technológiát alkalmazó és a
legszigorúbb környezetvédelmi elõ-
írásokat teljesítõ létesítmény által maj-
dan  kibocsátandó égéstermékek mesz-
sze az EU-határértékek alatt lesznek,
Szerencs környékének levegõje to-
vábbra is a jó minõségi kategóriába fog
tartozni. Ugyanakkor a borvidék szá-
mára az is megnyugtató, hogy a terü-
leten nincs olyan meghatározó szél-
irány, ami a Szerencstõl északi-észak-
keleti irányba elterülõ szõlõterületek
felé fújna. Ezzel pontosan ellentétesen,
északi irányból, a hegyek övezte sze-
rencsi medencén keresztül a szélirány
a Taktaköz felé mutat, ami tudvalevõleg
nem része a Tokaji borvidéknek, és ott
csak egy-két szõlõtõke található a ker-
tekben, aminek a mikroklímája az
erõmû mûködése miatt nem fog vál-
tozni. Ezek a tények, a keletkezõ új
munkahelyek és a beruházás várható
további kedvezõ hatása miatt is a város
önkormányzata mellett a szerencsi
emberek és a környék lakosságának túl-
nyomó részénél egyetértésre és támo-
gatásra talált.

Egyébként Szerencs amellett, hogy
szõlõtermelõ területeivel a Hegyalja
Kapuja, mindig meghatározóan ipari
központ volt a cukor- és csokoládé-
gyárak megépítése óta, már több mint
egy évszázada. Ez a folyamat folyta-
tódik most, amihez az ipari parkunk
adja a kereteket.

Takács Zoltán
a NESTLÉ Hungária Kft.

Szerencsi Gyárának
nyugalmazott fõmérnöke,

a Szerencs és Környéke
Fejlõdéséért Egyesület elnöke

JÓL GAZDÁLKODOTT
A MEGYEI KÖZGYÛLÉS
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MAGYAR TERMÉKEKÉRT



Az ivóvíz- és szennyvízszolgálta-
tás, valamint a gázellátás volt az elsõ
témája a szerencsi önkormányzat
szeptember 20-ai ülésének.

Az írásos elõterjesztés szóbeli ki-
egészítéseként Vouszka Zoltán, a
GW Borsodvíz Kft. fõmérnöke is-
mertette, hogy Szerencs vízellátásá-
nak bázisai a helyi és a bekecsi fúrt
kutak. Az elõbbibõl kitermelt víz
ugyan nem igényel kezelést, azonban
nitráttartalmát folyamatosan ellen-
õrzik, a bekecsi kutakba pedig szû-
rõket szereltek fel, hogy csökkentsék
a vas- és magántartalmat. Az elkö-
vetkezõ idõszakban az európai uniós
elõírásoknak való megfelelés érde-
kében mérsékelni kell a szerencsi ivó-
víz arzéntartalmát, amit a szolgálta-
tó véleménye szerint a golopi kút ka-
pacitásbõvítésével és korszerûsíté-
sével lenne a legcélszerûbb megva-
lósítani. Az idén megkezdõdtek a tíz-
éves szennyvíztisztító telep korsze-
rûsítésének munkái is, amire hatmil-
lió forintot költött az üzemeltetõ. 

Hidegúti Ákos a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság nevében meg-
fontolásra méltónak tartotta a cég elõ-
terjesztésben is szereplõ javaslatokat.
Egeli Zsolt az iránt érdeklõdött, igaz-
e, hogy Szerencsen országos össze-
hasonlításban a legtöbbet kell fizet-
ni a vízért és várható-e változás a szol-
gáltató árképzésében? Visi Ferenc sze-
rint magas a városban a vízdíj és a
lakosságnak a többmilliárdos beru-
házások költségét is meg kell majd
fizetnie. Ehelyett inkább a helyi víz-
bázist kellene bõvíteni. Bíró István a
Kandó Kálmán utcában a MÁV-tele-
pen lévõ 18 lakás megfelelõ szenny-
vízelvezetését szorgalmazta és szóvá
tette a szennyvíztelep környékén
lakók életét megkeserítõ kellemetlen
szagot. Uray Attiláné az Ondi úti csa-
tornákból áradó bûzt tette szóvá. A
képviselõ szerint az ivóvíz-szolgál-
tatásnál a negyvenszázalékos háló-
zati veszteség nagyon magas, amit
csökkenteni kell. Takács István elis-
meréssel szólt a GW-Borsodvíz Kft.
tevékenységérõl, és megkérdezte,
hogy Szerencs és Ond milyen mér-
tékben részesül a cég által megvaló-
sított fejlesztésekbõl. A képviselõ a
társaság nyereségrátájára is kíváncsi
volt az igénybe vett állami támoga-
táshoz és a lakossági befizetésekhez
képest. Gál András a szolgáltató által
a gimnáziumnak átutalt szakképzé-
si hozzájárulásért mondott köszöne-
tet. Heves János arra volt kíváncsi,
minként fordulhat elõ, hogy egy ve-
zeték ugyanazon a helyen többször
is meghibásodik és szóvá tette, hogy
a városban volt olyan csõtörés, ami-
nél a bejelentés ellenére órákig folyt
az utcán a víz. Vaszily Miklós is-
mertette, hogy a szennyvízbûz a vá-
lasztókörzetében is jelentkezik, el-
sõsorban a Rózsa és a Pozsonyi ut-
cákban. Koncz Ferenc is jelezte,
hogy az Ondi út tetején állandósult
a büdösség. Az azbesztcement-ve-
zetékeket városszerte gyorsan újra kel-
lene cserélni és a szennyvízhálózat
bõvítésében is elõbbre kellene lépni,
például a Malomtanyán. Hidegkúti
Ákos szerint a sok elfolyó víz is emeli
a szolgáltatás árát. A tervek között sze-
replõ hálózatrekonstrukció kedvezõ
hatását reménye szerint a lakosság is
érzékelni fogja.

Vouszka Zoltán válaszában ismer-
tette, hogy a szolgáltatási díjak meg-
állapításánál a költségek jelentik a leg-
fontosabb tényezõt. A külföldi be-
fektetõ távozása után a valós kiadá-
sok alapján határozzák meg az ára-
kat, miközben a társaságnál szigorú

takarékosság érvényesül. Az elkép-
zelésük az, hogy a drágulás ne ha-
ladja meg az infláció mértékét. A gra-
vitációs elven mûködõ szennyvíz-
hálózatoknál már van mûszaki meg-
oldás a szaghatás ellen, amit
Szerencsen is alkalmazni fognak.
Elhangzott továbbá, hogy a vállalati
szintû fejlesztésekbõl 10 százalékban
részesedik Szerencs. Az azbesztce-
ment vezetékek cseréje sikeres pá-
lyázat esetén 2013-ra megtörténhet,
ilyen forrás nélkül hosszabb idõt
vesz igénybe. Kiss Attila, a szolgál-
tató cég tokaji üzemvezetõje ismer-
tette, hogy a MÁV-telep problémája
nem újkeletû, itt kizárólag a vasút-
társasággal való megegyezéssel szü-
lethet megoldás. A városban a gya-
kori nyári csõtörések oka a föld ki-
száradásában keresendõ, az az-
besztcement vezetékek rosszul vise-
lik a talajmozgásokat. Az idén nyá-
ron egy esetben fordult elõ, hogy em-
beri mulasztás miatt nem zártak el idõ-
ben egy tolózárat. Csanádi Béla, a pol-
gármesteri hivatal építésügyi és vá-
rosfejlesztési osztályvezetõje ismer-
tette, hogy a Malomtanyán azért
nincs szennyvízhálózat, mert a terü-
letet tulajdonló vállalkozás nem vál-
lalta a ráesõ költségek megfizetését.
Rónavölgyi Endréné polgármester
szerint a nap 24 órájában biztosíta-
ni kell a biztonságos ivóvízellátást,
mert erre érzékeny a lakosság.
Szerencs élharcosa volt a szolgálta-
tó teljes önkormányzati tulajdonba
történõ visszakerülésének, a draszti-
kus díjemelési gyakorlat megszünte-
tésének. A város és a társaság között
korrekt együttmûködés alakult ki,
ami a közmûfejlesztések összehan-
golásában is megnyilvánul. Így tör-
tént ez korábban a Kolozsvári utcá-
ban, vagy most a Gyári-kert esetében.
A tervezett városrehabilitációs prog-
ram az ivóvízhálózat korszerûsítését
is tartalmazza. Jó hír, hogy a csator-
nából áradó kellemetlen szag meg-
szüntetésére van mûszaki megoldás.
A tájékoztatót a képviselõtestület
Danyi László tartózkodásával elfo-
gadta. (A képviselõ a napirend tár-
gyalásának a végén, a szavazás elõtt
érkezett a terembe – a szerk. megj.)

KÖZÉPPONTBAN

A FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁS

Ezt követõen a térségi földgáz-
szolgáltatásról szóló tájékoztató ke-
rült az önkormányzat elé. Kiss Béla,
a Tigáz Zrt. gázdíjszámlázás és kint-
levõség-kezelés vezetõje ismertette,
hogy a hajdúszoboszlói székhelyû cég
az elmúlt idõszakban történt szerve-
zeti változások ellenére megtartotta
szerencsi ügyfélszolgálati irodáját,
ami a fogyasztókkal való személyes
kapcsolattartást szolgálja. A társaság
a lakosság minél hatékonyabb ki-
szolgálása érdekében korszerû tele-
fonos központokat létesített a hiba-
bejelentések, mérõállások és pana-
szok fogadására. Az éves szinten 3,3
milliárd köbméter gázt forgalmazó
szolgáltatónak a városban közel 2700
fogyasztója van, a térségben mintegy
28 ezer ügyféllel rendelkeznek.
Elhangzott, hogy miután Zemplénben
és Abaújban tíz éve épült ki a rend-
szer, folyamatosan végzik a lejáró hi-
telesítésû mérõórák és a nyomássza-
bályozók cseréjét.

Hidegkúti Ákos a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság nevében el-
fogadásra javasolta a tájékoztatót.
Képviselõként megköszönte a
Tigáznak a helyi ügyfélszolgálati
iroda fenntartását. Uray Attiláné az
Ondi út 8. szám alatti lakótömbök-

höz a gázcsonkok bevezetését szor-
galmazta. Visi Ferenc arról érdeklõ-
dött, hogy lesz-e megfelelõ mennyi-
ségû földgáz és ha igen, akkor azt meg
tudja-e fizetni a lakosság? Suskó
Viktor az új számlázási rendre való
átállás tavaszi anomáliáira hívta fel
a figyelmet és a telefonos ügyintézés
rendszerének hibáit tette szóvá. Bíró
István a szolgáltatás biztonságáért
mondott köszönetet, ugyanakkor
megjegyezte, hogy a számlázással na-
gyon sok a probléma.

Kiss Béla ismertette, hogy a föld-
gáz ára a világpiaci folyamatoktól
függ, az energiahordozóból évente
14-15 millió köbméter fogy
Magyarországon. Kérdéses, hogy ez
hosszú távon biztosítható lesz-e. A cég
ügyfélszolgálatainál nem az új szám-
lázási rendre való átállás okozott prob-
lémát, hanem az, hogy a támogatá-
si rendszer módosulása miatt három
hónap alatt 140 ezer ügyfelüknél vál-
tozott a fogyasztó neve, amit rögzí-
teniük kellett. Ahol igénylik a gáz-
csonk kiépítését és befizetik a szük-
séges hozzájárulást, ott elvégzik a
munkát. Ez annál inkább fontos szá-
mukra, mert a városban jelenleg a ka-
pacitás kihasználtsága harminc szá-
zalékos.

Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta,
hogy a Tigáz és a szerencsi önkor-
mányzat között jó az együttmûködés,
erre példaként szolgálnak a cég
elnök-vezérigazgatója és a város pol-
gármestere közötti konzultációk.
Többek között ennek köszönhetõ,
hogy az elmúlt idõszakban a Gyári
kertben megvalósult a gázhálózat-fej-
lesztés. A tájékoztatót a jelenlévõk
egyhangúlag tudomásul vették. 

NAPIRENDEN

AZ ERÕMÛÉPÍTÉS 

A tanácskozás végén tájékoztatót
hallgatott meg a testület a Szerencsre
tervezett szalmatüzelésû erõmû épí-
tésének elõkészületeirõl. A beruhá-
zó cég képviselõje ismertette, hogy
az elmúlt idõszakban valamennyi en-
gedély jogerõre emelkedett. Így nincs
akadálya az építkezés elindításának,
amit október elsõ felére terveznek. 

Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, hogy
mit tervez a cég a szõlészek és bo-
rászok által folytatott vita megnyug-
tató lezárása érdekében. Heves János
a beruházás elindításának idõpont-
jára kérdezett rá. Koncz Ferenc az
iránt érdeklõdött, hogy az erõmû
hány kilométeres körzetében lehet
megtermelni az alapanyagot? Kíván-
csi volt arra is, hogy sikerült-e ele-
gendõ elõszerzõdést kötni a gaz-
dákkal. A képviselõ szerint fórumot
kellene összehívni a beruházás ellen
tiltakozók meghívásával. Amennyi-
ben a megbeszélésen sikerül meg-
egyezniük, nem látja akadályát az
építkezés elkezdésének. Ezt a kez-
deményezést Egeli Zsolt támogatta.
Fekete József szerint a szõlészeknek
és borászoknak kellene egymás kö-
zött megegyezniük, mert õk sincse-
nek azonos állásponton az ügyben.
Danyi László szerint sok termelõ ke-
vesli az energiafû tonnájáért kínált
nyolcezer forintos árat. Vaszily Miklós
arra kérdezett rá, hogy az erõmûben
megtermelt energia hány százalékát
lehet majd az áram elõállításán túl
másra hasznosíthatni. Ezt miként le-
hetne a város javára kamatoztatni?
Bíró István arra volt kíváncsi, hogy
a 133 foglalkoztatott között a tervek
szerint hány helyi szakembert alkal-
maznak. Visi Ferenc megkérdezte: az
idõjárási viszonyok várható válto-
zására tekintettel a szalmát lehet-e

majd más fûtõanyaggal helyettesíte-
ni. Hidegkúti Ákos arról érdeklõdött,
hogy készült-e tanulmány az erõmû
közúti kamionforgalmának az itt
élõkre gyakorolt hatásairól? A be-
szállítási távolságokat figyelembe
véve gazdaságos lesz az energiater-
melés? Rónavölgyi Endréné az iránt
érdeklõdött, hogy a rendelkezésre
álló tanulmányok és szakértõi véle-
mények alapján az erõmû veszé-
lyezteti-e a szõlõültetvényeket, az
aszúsodást? A létesítmény hogyan il-
leszkedik a tájba?  

Válaszként elhangzott, a világ-
örökségi címet nem az erõmû, hanem
azok a tiltakozók veszélyeztetik, akik
az UNESCO-hoz eljuttatott levelük-
ben felhívják a figyelmet a kamion
tranzitforgalom nagyságára és a bor-
vidék közepén mûködõ hulladékle-
rakóra. Az alapanyagot átlagosan 50
kilométeres távolságból szállítják
majd Szerencsre, ami alig érinti majd
a borvidéket. Az elõszerzõdések
megkötésére három társasággal álla-
podtak meg. 

A 133 foglalkoztatott többségét
helybõl toborozzák majd, a létszám
a gépkocsivezetõket is tartalmazza.
Az épület terveit a Világörökségi
Tervtanács és a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal iránymutatásai alap-
ján módosították éppen a kultúrtáj
szempontjainak figyelembe vételével.
A tervezett beruházásról a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsát más-
fél évvel ezelõtt tájékoztatták. Az en-
gedélyezési eljárás során megtartott
közmeghallgatáson nem merült fel ki-
fogás a beruházással szemben.   

Az önkormányzatnak térítésmen-
tesen rendelkezésére bocsátják az erõ-
mûben a villamos áram termelése
közben keletkezõ hõenergiát, amivel
lehet például vizet melegíteni, télen-
nyáron mûjégpályát mûködtetni vagy
éppen virágok neveléséhez üveghá-
zat fûteni. 

Heves János úgy vélte: az érvek
meggyõzõek és már várják, hogy el-
kezdõdjön az erõmûépítés, ami a
város és a térség érdekeit egyaránt
szolgálja. Danyi László szerint nincs
szükség újabb fórum összehívására
a tervezett beruházás miatt.
Kezdõdjön el a munka, és akkor meg-
nyugszanak a kedélyek akkor is, ha
a kamionforgalom miatt lesznek még
aggodalmak. 

Hujber Ottó a tájékoztató végén fel-
ajánlotta: szívesen megszerveznek
egy tanulmányutat Dániába, amely-
nek a résztvevõi személyesen is ta-
pasztalatot szerezhetnek és meg-
gyõzõdhetnek a szalmatüzelésû
erõmû környezetbarát mûködésérõl. 

A tájékoztatót a jelenlévõ képvi-
selõk – idõközben Rónavölgyi End-
réné, Koncz Ferenc, Takács István,
Korondi Klára és Visi Ferenc is távo-
zott az ülésterembõl – egyhangúlag
tudomásul vették. 

ÚJABB TELEKELADÁS

A VÖRÖSMARTY-DÉLEN

Vevõ jelentkezett az önkormány-
zat által a Vörösmarty-délen eladás-
ra kijelölt újabb területre. Ez alka-
lommal a Tesco Global Áruházak Zrt.
nyolc hektárt kíván megvásárolni a
37-es számú fõút melletti ingatlanból,
aminek a vételára bruttó 200 millió
forint. 

Takács István a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság nevében egyet-
értett az eladással és megjegyezte,
hogy a pénzt területvásárlásra for-
dítsák. Koncz Ferenc szerint az ön-
kormányzat egyre nehezebb hely-
zetbe hozza a szerencsi kiskereske-

dõket azzal, hogy áruházláncoknak
ad el földterületeket. A városban
éppen elég nagy üzlet van, félõ,
hogy most anyagi megfontolásokból
a jövõt veszélyeztetõ döntések szü-
letnek. Amennyiben a kedvezõtlen fo-
lyamat folytatódik, a kis boltok gaz-
dasági kényszerbõl bezárnak.
Várjanak a terület eladásával, hátha
lesz rá olyan jelentkezõ is, aki termelõ
tevékenységet folytatna. Heves János
szerint a szerencsi kiskereskedõknek
is biztosított a lehetõség arra, hogy
versenyképességük növelésére hazai
árubeszerzési láncolatokhoz csatla-
kozzanak. Az önkormányzatnak az
egész város érdekeit kell szem elõtt
tartania. Amennyiben Szerencs tér-
ségi kereskedelmi centrummá válik,
akkor távolabbról is ide járnak a
vevõk, ami számos elõnnyel jár. 

Hidegkúti Ákos szerint a helyi kis-
kereskedõket tönkre fogják tenni a
nagyáruházak. Fekete József úgy
vélte: a már most a városban mûkö-
dõ nagyobb üzletekben szerencsi
termékek is megtalálhatók. Így elõ-
fordulhat, hogy az áruházak számá-
nak bõvülése több helyi vállalko-
zásnak elõnyt jelent majd. Suskó
Viktor úgy vélte, hogy a szerencsi bol-
tosok az elmúlt idõszakban is alkal-
mazkodtak az új piaci körülmé-
nyekhez, például éjjel-nappali nyit-
va tartással egészítve ki a nagyobb üz-
letek tevékenységét. Kalina Lajos
megértéssel fogadta a kiskereskedõk
sorsa miatti aggodalmakat, ugyan-
akkor a városban sok más foglalko-
zású ember is él, akiknek az érdekeit
ugyanúgy figyelembe kell venniük.
Most vevõ van egy eladó önkor-
mányzati ingatlanra, aki tetemes ösz-
szeget fizet a területért. Sipos Attila
szerint a multinacionális cégek ter-
jeszkedését nem tudják megállítani.
A városiasodás természetes velejárója
a kereskedelmi egységek számának
bõvülése. Az önkormányzatnak a
helyben élõk és az egész település
érdekeit kell szem elõtt tartania.
Takács István megerõsítette a pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottság ja-
vaslatát, miszerint a vételárból újabb
területeket vásároljanak. Csanádi
Béla ismertette: a szóban forgó részen
csak kereskedelmi-szolgáltató cé-
lokra adható el ingatlan. Danyi László
szerint a bevétel egy részét csapa-
dékvíz-elvezetésre, utak és járdák épí-
tésére fordítsa az önkormányzat. 

A képviselõ-testület Hidegkúti Ákos
ellenszavazatával, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc tartózkodása mellett úgy dön-
tött, hogy a Vörösmarty-délen 8000
forintos négyzetméterenkénti áron
két hektár területet elad a Tesco
Global Áruházak Zrt.-nek.

KÉPVISELÕI FELAJÁNLÁSOK 

Az ülés végén a képviselõi alap fel-
használásáról született döntés. Egeli
Zsolt kéthavi összeget a református
egyháznak, Suskó Viktor egyhavi
keretet a Gyárkerti óvoda játékainak
fejlesztésére, Takács István pedig
ugyancsak kéthavi alapot a Szerencsi
Csillagászati Egyesület javára aján-
lott fel. 

(A polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályának mun-
kájával és a tanévkezdés tapasztala-
taival foglalkozó napirendi pontok tár-
gyalásáról lapunk következô számá-
ban tudósítunk. A szerk.)
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HAMIS BANKÓK  

Jó minõségû hamis tízezresek je-
lentek meg az utóbbi idõszakban a
Szerencsi Rendõrkapitányság mû-
ködési területén. Az utánzatok szín-
ben és méretben azonosak az ere-
deti bankjegyekkel, azonban a raj-
tuk lévõ biztonsági fémcsíkon nem
látható az MNB hologram. A hami-
sított bankók forgalomba hozója a
rendõrség rendelkezésére álló ada-
tok szerint minden esetben egy kö-
zépkorú, körülbelül 170 centiméter
magas nõ, valamint egy négyfõs, szin-
tén nõkbõl álló társaság, amelynek
egyik tagja feltehetõen várandós. Az
elkövetõk üzletekben vásárolnak ki-
sebb értékben, a hamis tízezresekkel
fizetnek, majd a visszajáró pénz át-
vétele után sietve távoznak.  Az idén
elõforduló hamisgyanús bankjegyek
sorszámai: 5000 Ft-os: BB 3221640,
BB 9687807. 10 000 Ft-os: AF
1438378, AC 1771407, AC
3063366, AK 2230473. Amennyiben
bárki ilyen sorszámú pénzzel talál-
kozik, értesítse a rendõrséget. 

BETÖRÕBANDÁT FOGTAK
A szerencsi internet kávézó tu-

lajdonosa tett bejelentést szeptem-
ber 17-re virradó éjszaka a helyi
rendõrkapitányságra, hogy betörés-
riasztás jelzést kapott a belvárosban
lévõ üzletébõl. Az ügyeletes által a
helyszínre küldött járõrpáros már
csak a bûncselekmény tényét tudta
megállapítani. Az elkövetõk levág-
ták a rácsról a lakatot és az ajtót be-
feszítve jutottak be a helyiségbe. Az
idõközben megérkezõ tulajdonos-
sal éppen csak pár szót váltottak a
rendõrök, amikor hírt kaptak arról,
hogy Legyesbényén éppen betörés
van folyamatban. A tettenérés re-
ményében azonnal a megadott
címre indultak, de a bezúzott ab-
lakú élelmiszerboltban már senkit
sem találtak. Rövid információ-
gyûjtés után tisztázódott, hogy a
helybéliek egy fekete színû Suzuki

Swift típusú személygépkocsit lát-
tak a településen, amelyrõl koráb-
bi bûncselekményekkel összefüg-
gésben a járõröknek már volt in-
formációja. Az autó rendszámának
és tulajdonosának ismeretében az
egyenruhások helyismeretüket ki-
használva néhány percen belül a
menekülõ Suzuki elé kerültek és iga-
zoltatták a sofõrt és két utasát.

A taktaharkányi fiatalok már a ru-
házatuk átvizsgálása során beisme-
rõ vallomásba kezdtek és – mint ké-
sõbb kiderült – nem csak a bolt és
netkávézó feltörése volt a tarso-
lyukban. A rendõrkapitányságon a
nyomozók vették át a trió elszámol-
tatását és rövid idõ alatt tisztázódott,
hogy nem hiába „vadásztak” már hó-
napok óta a sötét színû Suzukira. Az
elõállított fiatalok ugyanis már jó ideje
bûnözésbõl élnek. Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyékben közel négy hónap alatt
mintegy 22 településen jártak és vá-
logatás nélkül törtek be mindenho-
vá, ahol készpénzt, cigarettát, már-
kás italokat, vagy esetleg informati-
kai eszközöket zsákmányolhattak.
Célpontjaik között élelmiszerbolt,
közintézmények, építkezési felvo-
nulási épület és garázs egyaránt sze-
repelt. A banda tagjai összesen 32
bûncselekmény elkövetését ismerték
be. A betörõk elfogásában nagy sze-
repet játszott a rendõrök gyorsasága
és leleményessége. Ugyanakkor ered-
ményes munkájukhoz szükség volt
a segítõkész állampolgárok tettrekész-
ségére is, amikor fontos információ-
val látták el az egyenruhásokat.
Nekik Lõcsei János szerencsi rend-
õrkapitány levélben mondott kö-
szönetet.

A BABSZEMEK
VEZETTEK NYOMRA

Taktakenézrõl riasztották a rend-
õrséget, mert a bejelentõk elmondása
szerint egy helybéli ház elõtt külön-
féle használati tárgyak, és élelmi-
szerek – köztük szétszóródott bab-
szemek – hevernek a földön. A hely-
színi ellenõrzés során a járõrök azt
tapasztalták, hogy a szóban forgó la-
kást feltörték, ahonnan többek között
színes televíziót és olajradiátort is el-
vittek az elkövetõk. A rendõrök a kör-
nyék átvizsgálásakor egy távolabbi
családi ház elõtt pár szem babra let-
tek figyelmesek. A házkutatás során

elõkerültek az ellopott tárgyak, így
sikerült elkapni az elkövetõket is.

NEM KUKORICÁZTAK
A RENDÕRÖK

Megkezdõdött az õszi betakarítások
ideje, és a rendõröknek is akad mun-
kájuk a földeken. Ilyenkor aktivizálják
magukat azok az állampolgárok is, akik
nem szeretnek fizetni a terményért. A
mezõgazdasági lopások megakadá-
lyozása érdekében a Taktaharkányi
Rendõrõrs beosztottai közös szolgála-
tot láttak el több környezõ település,
például Taktaszada, Prügy, Taktakenéz
mezõõreivel. Az ellenõrzések ered-
ményeként öt tolvajjal szemben indí-
tottak szabálysértési eljárást, két elkö-
vetõ esetében pedig lopás bûncselek-
ményét is sikerült megállapítani.

PIACON „KIÁLLÍTOTT”
JOGOSÍTVÁNY

Általános közúti ellenõrzés során
a Tokaji Rendõrõrs körzeti megbí-
zottja Bodrogkeresztúron megállí-
tott egy autót. A figyelmes rendõr-
nek feltûnt, hogy a gépjármûvezetõ
tárcájában két jogosítvány lapult. A
sofõr a „B” kategóriás érvényes en-
gedély mellett egy „C” és „E” kate-
góriás hamisított okmánnyal is ren-
delkezett, amit furcsa módon már-
cius 15-én „állítottak ki”. Mint ké-
sõbb kiderült, az iratot a nyíregyhá-
zi piacon szerezte a férfi, aki ellen
közokirat-hamisítás miatt indítottak
eljárást.
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Ittasan ült volán
mögé és súlyos
balesetet szenve-
dett szeptember
28-án késõ dél-
után egy 46 éves
prügyi férfi Sze-
rencsen, a Nagy-
várad úton.

A jármûvezetõ
az elsõdleges vizs-
gálat eredménye
alapján nagy se-
bességgel tartott
hazafelé Suzu-
kijával, amikor az
elõtte haladó autó
lassulását észlelve
a fékbe taposott és
balra rántotta a kormányt. A kocsi az
úttest túloldalán lévõ mély vízelve-
zetõ árokba rohant, ott egy beton-

akna falának csapódva megpördült
és orral lefelé az oldalára borulva állt
meg. A vezetõvel szemben alkal-
mazott alkoholszonda súlyos ittas-
ságot mutatott. A férfit a mentõk nyolc
napon túl gyógyuló sérülésekkel
szállították kórházba.

Az elkövetkezõ idõszakban foly-
tatódik a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság által elindított akció, amelynek
célja a közlekedésbiztonságot szol-
gáló eszközök ellenõrzése és az
ittas vezetõk kiszûrése.

Az õszi idõjárás beköszöntével az
egyenruhások nagyobb figyelmet for-
dítanak a lassú jármûvek, a lovas sze-
kerek és a kerékpárok kivilágítására. A
KRESZ új elõírása alapján a külterüle-

ten kerékpározóknál a láthatósági mel-
lények használata kötelezõ. A kapi-
tányság közlekedési osztályának járõrei
szeptember 14-én és szeptember 20-
án a helyi közrendvédelmi kollégák-
kal közösen a Tokaji és a Taktaharkányi
Rendõrõrsök szinte valamennyi tele-
pülésén megfordultak. Ellenõrzést vé-
geztek a bel- és külterületeken, a köz-
ségek ki- és bevezetõ szakaszain, va-
lamint az ezeket összekötõ fõ- és mel-
lékutakon. A két nap alatt 35 jármû-

vezetõnek 231 ezer forint értékben
szabtak ki helyszíni bírságot, és 37 eset-
ben tettek szabálysértési feljelentést. Az
egyenruhások számára is megdöb-
bentõ volt, hogy az elõírásokat meg-
szegõk közül 16 személlyel szemben
ittas kerékpárvezetés miatt kellett in-
tézkedni. A Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti osz-
tálya a jövõben is folytatja az átfogó
közúti ellenõrzéseket a térségben lakók
biztonsága érdekében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje szep-
tember 25-én a mádi községi könyv-
tárban találkozott öt település Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának
(CKÖ) vezetõivel. Az eseményen
Mád, Tiszaladány, Tiszalúc, Tokaj és
Újcsanálos képviselõi, valamint Kö-
kényesi Antal megyei rendõr-fõka-
pitány írtak alá együttmûködési
megállapodást. 

Galambosi Imre, a házigazda te-
lepülés polgármestere kiemelte, hogy
ez a dokumentum a bûnmegelõzés

mellett a szociális problémák meg-
értésében is segítséget nyújthat a jö-
võben.

Kökényesi Antal azt hangsúlyoz-
ta, hogy az újabb öt megállapo-
dással a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén
immár minden kisebbségi önkor-
mányzattal sikerült egy asztalhoz ül-
niük. Többek között elhangzott az
is, hogy a rendõrség kiemelten ke-
zeli az etnikai kisebbségek jog-
egyenlõségének érvényesítését, a
konfliktus és elõítélet nélküli kap-
csolat megteremtését. – A Szerencsi
Rendõrkapitányság már korábban is
kötött megállapodásokat a cigány
kisebbségi önkormányzatokkal –
fogalmazott a vezérõrnagy –, a
most aláírt újabb öt dokumentum
azt jelenti, hogy ebben a térségben
immár minden településen meg-
született az egyezség. A rendõrség
továbbra is tart áldozatvédelmi és
bûnmegelõzési elõadásokat, el kí-
vánnak menni a helyi közösségek-
hez, hogy minden fiatal lehetõsé-
get kapjon arra, hogy megismer-
kedjen a jogokkal és kötelességek-
kel. Lehetõség van a közös pályá-
zatokra is, hiszen az Európai Unió
rengeteg közös programban való
részvételre kínál alkalmat. A meg-
állapodásban kiemelt szerepet kap
a bûnmegelõzés, az áldozattá válás
elkerülése, illetve az ismeretter-
jesztõ kommunikáció. A rendõrség
többek között vállalja a cigány
származású középiskolás fiatalok
rendõrré válásának elõsegítését, a
kisebbségi önkormányzatok képvi-
selõi pedig többek között szerepet
vállalnak az esetleges konfliktusok
feloldásában. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság eddig 91 CKÖ-vel kötött
együttmûködési megállapodást.
Ennek köszönhetõ például, hogy a
Szerencsi Rendõrkapitányság von-
záskörzetében az elmúlt idõszak-
ban a rendõri intézkedések során
az ott élõ kisebbséggel származá-
suk miatt nem alakult ki konfliktus.

RENDÔRSÉGI HÍREK

EGYEZSÉG A RENDÕRSÉG
ÉS A KISEBBSÉG KÖZÖTT

Kökényesi Antal (jobbra) ez alkalommal öt kisebbségi önkormány-
zat vezetõjével írt alá együttmûködési megállapodást.

A tízezresek átvételénél nem árt
az óvatosság.

AKCIÓBAN A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT 

ILLEGÁLIS PÁLINKAFÕZÕ
A GARÁZSBAN

A Miskolci Fõvámhivatal jár-
õrei szeptember 12-én Mezõke-
resztesen egy magánszemély ga-
rázsában összeállított, mûködõ-
képes pálinkafõzõ berendezést
találtak.

A házilag, engedély nélkül elõ-
állított készülékrõl a tulajdonos úgy
nyilatkozott, hogy azt a nyíregyhá-
zi piacon, egy kisebb mennyiségû
pálinkával együtt vásárolta. El-
mondása szerint az eszközt még
nem használta, de az udvaron ta-
lált, mintegy 400 liter gyümölcscefre
arra utalt, hogy szándékában állt ezt
megtenni. 

Az ügy érdekessége, hogy a la-
kóház a legálisan mûködõ mezõ-
keresztesi szeszfõzde közelében ta-
lálható, így a pálinkafõzéssel együtt
járó jellegzetes „illatok” még hasz-
nálat során sem tûnhettek fel a kör-
nyék lakóinak. 

A pénzügyõrök a berendezést ki-
sebb mennyiségû pálinkával együtt
lefoglalták és jövedéki jogsza-
bályok megsértése miatt indítottak
közigazgatási hatósági eljárást. Az el-
követõnek visszaélés jövedékkel elõ-
segítése bûncselekmény megalapo-

zott gyanúja miatt kell felelnie a bí-
róság elõtt, cselekménye pedig 200
ezer forint bírsággal sújtható.

A berendezést lefoglalták a vámosok.
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ÁROKBA ROHANT 



Egészségügyi fel-
világosító õszi elõ-
adássorozata elsõ ál-
lomásaként szep-
tember 27-én a Fecs-
kési Idõsek Klub-
jában járt Korondi
Klára.

Az önkormányza-
ti képviselõ a szoci-
ális intézményekben
Elkerülhetõ betegsé-
gek címmel tartott
tájékoztatót. Mint el-
hangzott, a test és a
lélek elválaszthatat-
lanok egymástól. A

doktornõ szerint a
negatív érzések,
mint például a gyû-
lölet, az önzés,
vagy a rosszindulat
kóros folyamatokat
indíthatnak el az
emberi szervezet-
ben. Korondi Klára
a stresszmentes élet
kulcsát a feltétel
nélküli szeretetben
látja. Állítását a
Bibliából merített
példákkal is alátá-
masztotta az ér-
deklõdõ hallgató-
ságnak. 

Érdekes és izgalmas részleteket
tudhattunk meg az elõzõ lapszámok-
ból a községi fürdõ építésének tör-
ténetébõl, például azt is, hogy az elsõ
testületi elhatározástól (1900) a
végleges döntésig nyolc év telt el,
az épület felépítése pedig kb. tíz
hónap alatt megtörtént.

A gyors kivitelezés ellenére szerke-
zetileg és építészetileg egy magas szín-
vonalú munka készült el, mely ma is
gyönyörködteti a szemét és a szívét az
embernek. Említsük meg a tervezõ
nevét még egyszer: Dvorák Ede mû-
építész, hiszen a harmonikus tömeg-
alakítás, a homlokzatok nemes díszí-
tettsége, a belsõ terek nagyvonalúsá-
ga mind neki köszönhetõk. Az elké-
szült fürdõ tipikus és jól megfogalma-
zott saroképület, ami azt jelenti, hogy
a sarok felõli átlóban van a bejárat, a
sarkon hangsúlyos és magas épületrész
emelkedik ki, a homlokzat pedig szim-
metrikusan erõsíti a bejáratot. 

A tervezés, felmérés és az építke-
zés során sok érdekességre derült
fény, és számos részletet kellett ki-
találni egykori elmosódott fotók alap-
ján, vagy az eredeti tervezõ helyé-
be képzelve magunkat felidézni,
hogy milyen lehetett, ami már el-
pusztult.

A csodálatos, díszes bejárati ajtó
egészen az 1960-as évekig a helyén
volt, akkor cserélték ki az acél-alu-
mínium lelketlen üvegfalra. Ezt a szé-
pen helyreállított bejáratot százéves
képeslapok felnagyításával, alig lát-
ható fotókról kellett megtervezni. A
részleteket az elõcsarnokban lévõ
profilokról, faragásokról, mintás üve-
gekrõl „loptuk”, azokat másoltuk le,
csak a hõszigete-
lõ üveg miatt az
eredeti vas osz-
tópálcákat tölgy-
fa bordák helyet-
tesítik.

A szélfogóba
lépve a padlón a
terrazzo burko-
latba beleírva sze-
rencsére megma-
radt az eredeti
építési évszám:
1910. Ezt a fel-
iratot a sárgás-
szürkés mûkõ fe-
lületben fekete és
piros színekkel
készítették, vala-
mint egy kissé
csálén álló fekete kerettel. A körülöt-
te már átalakított burkolatból az év-
számot a kerettel együtt flexszel ki-

vágták, az alatta
lévõ 6-7 cm vas-
tag betonaljzat-
tal együtt, és ezt
a kb. 15 kilós da-
rabot mindvégig
a mûvezetõ bó-
déjában tárolták,
mígnem az új
burkolatba visz-

szaépítésre került. Egymásba kap-
csolódik tehát a száz évvel ezelõtti és
a mai mesterek munkája a padlón, de
az épület többi részén is. Hát ez a tör-
ténelmi folytonosság!

Itt a két oldalfalon profilos, párká-
nyos vakolt kereteket találunk, melyek
alkalmasak az egykori és mai építte-
tõk, építõk és tervezõk kiírására. A szél-
fogóból belépünk az elõcsarnokba,
mely nyolcszögû alaprajzával, körben
lévõ üvegajtóival, magas, kupolás le-
fedésével lebilincselõ hatást tesz a lá-
togatóra. A látszólag haszontalan és
drága térpazarlás az öröm és felsza-
badultság érzésével tölti el az érke-
zõt, innen már egyenes gerinccel és
büszkén megy tovább, s már ezért a
lelki élményért érdemes volt meg-
építeni ezt a termet. Az eltérõ oldal-
hosszúságokból álló nyolcszög egyéb-
ként nagyon praktikus elosztótér is,
hiszen nyolc ajtón nyolcféle irányba
juthatunk tovább. Ezek az üvegezett,
kétszárnyú ajtók az eredeti, százéves
szerkezetek, csak két szárnyat kellett
pótolni. A lengõajtók érdekessége,
hogy az egykori rugós lengõpánt még
ma is mûködik, és ezek a maiaktól
eltérõen az ajtó tetején helyezkednek
el. A hiányzó lengõ vasalatot egy min-
den problémát megoldó lakatos mes-
ter tudta csak a száz évvel ezelõttiek
mintájára elkészíteni. A vas osztó-
pálcákat felújítottuk és a savmarással
készülõ, mintás üvegeket is legyár-
tattuk.

Az elõcsarnok csillárját régen kö-
télen engedték le a szereléshez,
ennek csigáit és tekerõ szerkezeté-

nek kerek dobozát láthatjuk, mint
ipartörténeti emléket a felmenõ fal-
ban. A felsõ kupolás tér a tetõszer-
kezetre vastag drótokkal lógatott
rabic-vakolat mennyezet. Ez a meny-
nyezet kis dongákkal csatlakozik a
felsõ színes ablakokhoz. A felújítás
elõtt ugyan még voltak sárga, piros,
zöld üvegek a keretekben, de rész-
letesebb vizsgálatnál kiderült, hogy
hiányosak, sok az olajfestékkel fes-
tett üvegpótlás, és hogy talán eredeti,
százéves üveg nincs is közöttük. A
régi mintát az egykori képeslapok fe-
kete-fehér képeinek homályos szür-
ke árnyalataiból vettük le, használ-
va a ma beszerezhetõ színeket. A
piros, sárga, kék és zöld üveget tar-
talmazó felújított ablakok, a vi-
szonylag vékony bordák, ha nem is
teljesen az eredetivel egyezõek, talán
visszaadják annak hangulatát és
szépségét. A régi vaskereteket meg-
tartottuk, csak kisebb kiegészítésre
volt szükség a hõszigetelõ üveg na-
gyobb vastagsága és súlya miatt, va-
lamint a gittrögzítés helyett készült
a belsõ oldalon fémborda-takarás.

A tetõszerkezet szakszerûségére és
erõsségére utal az, hogy a mai napig
masszívan áll, és az is, hogy az elõ-
csarnok csúcsos sátortetején lévõ
kissé megdõlt csúcsdíszt könnyû volt
függõlegesbe visszaállítani, hiszen a
fa csúcsrúd rögzítését a padlástérben
meglazították, a rudat egyenesbe ál-
lították és ebben a helyzetben ismét
rögzítették. A csúcsdísz külsõ mintá-
zata festett bádogból van, melyet ál-
lapota alapján meg lehetett tartani.

Az elõcsarnok alatt csak egy kis gé-
pészeti folyosó volt az alsó szinten,
egyébként földdel feltöltött területen
feküdt a padló. Ezt a földfeltöltést ki-
termelve, és a padlót lesüllyesztve ké-
szülhetett el az alsó pihenõ-kávézó
tér, amelyik egy téglakupolát kapott
és amelyik egy kis kerek nyíláson át
kapcsolatban lesz a felsõ elõcsar-
nokkal is. Itt is érzékelhetõ volt a régi
építõk igényessége, hiszen a földalatti
falakat levitték az alsó szint alaptest-
jéig, ezért nem okozott nagy gondot
a föld kiásása. Az új ajtónyílások ké-
szítésénél pedig a régi falak szaksze-
rû építése tûnt fel, hiszen a kõbõl és
téglából sávokban rakott fal nagyon
erõs, a habarcsot szinte nem lehet el-
morzsolni, tehát úgy tûnik, az építõk
több száz éves fennmaradásra épí-
tették a fürdõt akkor, amikor a legtöbb
épület abban a korban sárba rakott kõ-
falakkal készült, mert az volt a legol-
csóbb. Az elõcsarnok alatti kupola ács-
szerkezete érdekes látványt nyújtott,
hiszen a nyolcszög alaprajzból képez
egy átmenetet a kör kerületû gömb-
kupolába. A tégla felületû mennye-
zet egységes hangulatot kíván létre-
hozni az alsó szinti folyosók tégla don-
gaboltozatával. Itt is egymásra épül a
régi és a mai mesterek tudása, ügyes-
sége, ahogy az új kupolamennyezet
épül rá a régi falakra. 

(Folytatjuk)
Salamin Ferenc építész
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VÁROSKÉP: A SZERENCSI FÜRDÕ FELÚJÍTÁSA I.

Az állattenyésztési
törvény 2004-es mó-
dosítása 34 magyar
galambfajtát védetté,
nemzeti kinccsé nyil-
vánított. Ezek között
van a magyar óriás
nevû madár, amit né-
hány esztendeje a sze-
rencsi Molnár László
is tenyészt.

– Azért kiemelkedõ
ennek a jelentõsége,
mert ezek a galambok
ugyanolyan nemzeti
büszkeségeink, mint a
kuvasz, a mangalica,
a szürkemarha, hogy csak néhány pél-
dát említsek – kezdte beszélgetésün-
ket Molnár László. 

A személy- és vagyonõrként dolgozó
fiatalember kedvtelésbõl foglalkozik e
madárfajtával, amibõl napjainkban
Magyarországon 2-3 ezer példányra
tehetõ az állomány. Molnár László
tagja a nyolcvan fõ tagságot számlá-
ló Magyar Óriás Galambtenyésztõk
Fajtaklubnak. 

A szerencsi tenyésztõ szerint jó
lenne, ha minél több fiatal ismerked-
ne meg ezzel a tevékenységgel, hiszen
az ifjúság körében egyre kevesebben
foglalkoznak ilyen jószágok tartásával. 

A magyar óriás házi madár, õsei a
szirti galambok, amelyekbõl háziasít-
va tenyésztették ki a különbözõ röp-
és díszgalambokat. A fejlõdés céltu-
datos munka révén jön létre, több fajta

keresztezésébõl. Mint a nevében is
benne van, nagy testû, a súlyának meg
kell közelítenie az egy kilogrammot.
Alkata zömök, mély állású, széles
mellû, hatalmas lábtollazattal, a fején
nagy fésûvel rendelkezik. A galambok
királynõjének is nevezik. Ezt a fajtát
2007-ben választották Az év ga-
lambjának Magyarországon. 

Molnár László otthonában össze-
sen 50 galambot tart. Kingek, magyar
óriások, hófehér postagalambok.
Közeli tervei között szerepel, hogy a
minden évben megrendezendõ or-
szágos és fajtaklub-kiállításokon részt
vegyen és bemutassa a különleges
magyar óriást.

A Kelet-Magyarország Bajnoka Texas
Hold’em Poker csapatversenyt szep-
tember 22-én rendezték meg Mis-
kolcon, ahol a kilenc nevezõ között a
szerencsi Gold Card Poker Club is kép-
viseltette magát. A többórás küzde-
lemben végül a Hegyalja Kapujából ér-
kezett csoport nyerte el a legjobbak-
nak járó trófeát. Várható volt a jó sze-

replés, hiszen fél évvel ezelõtt ugyan-
ezen a versenyen az elõkelõ második
helyen szerepeltek. A versenyzõk ala-
pos felkészülés után gyõztek a szelle-
mi és stratégiai küzdelemben, aminek
– véleményük szerint – semmi köze
nincs a szerencsejátékhoz. Az érdek-
lõdõket szeretettel várják Szerencsen,
a Zrínyi utcában mûködõ klubban. 

BAJNOK A PÓKERCSAPAT 

Az elõcsarnok alatti kupolánál a régi és a mai mes-
terek munkája egymásra épül.

Az üvegablakok is eredeti szépsé-
gükben pompáznak.

Molnár László büszke pompás madaraira.

A gyõztes csapat: (balról jobbra). Hátul balról: Csekõ Krisztián, Fekete
Gergõ, Sándor Bence, Burgony Balázs, Glotz Márton Zsolt, Repovszky
Gergõ. Elöl: Benkõ Márta, Gazdóf Barnabás.

A GALAMBOK KIRÁLYNÕJE

A GYÛLÖLET, AZ ÖNZÉS MEGBETEGÍT

Korondi Klára a szeretet fontosságáról szólt az idõsek klubjá-
ban.

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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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.

Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet

56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Bényei Vera

A GYÓGYULÁSÉRT
Holdfényes nyári esten,
Virágos erdõszélen,
Hûs szellõ érinti arcomat,
Gyöngyharmat mossa talpamat.

Zöldfû bársonyában járok,
Két karom feléd kitárom,
Uram, érints meg engemet,
Simítsd ki fájó lelkemet!

Holdfény szikrázik a réten,
Szeretet sugarán vezess vissza kérlek!
Élni akarok, napfényt látni akarok,
Élni akarok, napfényt látni akarok!

Engedj oda mennem,
Hol imádkozó gondos kezek,
Tiszta, fénylõ tekintetek
Körülfognak, megtartanak,
Irgalmaddal gyógyítanak.

Gera Sándor

DÉDESTAPOLCSÁNYI
FÁK ALATT

(Egy írótábor margójára)

Ma este zsibong, csacsog a tábor,
Szívünkben sok kis rózsatûz lángol.
Szorgos pókok szõnek hárfahúrokat,
Múzsák járnak a ’tapolcsányi fák alatt.

„Alattunk a föld, felettünk az ég” sátra,
sátorvasát az alkotó ember fogja.
Drága könnye permetel az magas égnek,
Hisz József Attilát hívtuk ma vendégnek.

Pajkos rímek kopognak az ablakon, 
Amott két kis jambus oson.
Benn pukkan a pezsgõ, koccan a pohár,
Augusztus és költészet jegyben jár.

Tokaj aranyló vulkán-leve bódít,
S közben hallgatjuk Lindákot és Bódit.
Petõfit éneklünk a fák alatt, 
Ettõl részegül meg a Társulat.

A hold karimájába öltözött,
Szakadt húrját toldozza egy tücsök.
Csordultig a szív és a csalfa pohár…
Barátim! Megint éjfélre vár.

Kontra Lászlóné

MEGJÖTT AZ ÕSZ
Megjött az õsz, hûvösen köszöntött a szeptember
Felöltõjét elõveszi itt is ott is egy ember.
A virágok illatoznak, ellenállnak a szélnek
Ami sárga leveleket süvítve repít széjjel.

Az alma is pirosodik, a szilva olyan, mint a méz
Jó gombócot fõz belõle az ügyes asszonyi kéz. 
A gazdák is készülõdnek zajos, nótás szüretre
Elsejével az iskolát sok kis diák megkezdte.

A fiatal nemzedéknek színes lett most az élet
Az idõsek csak hallgatnak, semmirõl sem beszélnek.
Mert jön a tél és hideg lesz, a tüzelõ nem elég
Vagy a számlafizetésre nincs elegendõ pénz. 

Láttam én már tavaly télen sok didergõ nagymamát
Fájt a szívem és így kértem a jó mennyei Atyát:
Kegyelmébõl küldjön ide
Egynéhány Teréz anyát. 

Kik szeretetüknek tüzével melegítik a szobát
Mindenkiben testvért látnak
Senkihez sem mostohák.

Szentháromság tüzes nyelve tisztítsd meg a szíveket
Adjon Isten mindenkinek elegendõ meleget!

Leskó Imre

AUGUSZTUS 22.

2007
Én is rúgtam labdát, sípcsontot és bokát,
könyököltem, lestem, olykor lesre mentem.
Eldobtam magamat: troszkába és porba,
hogy az legyen nekem futballkapus-próba.

Kezeltem én labdát, (rongylabdát is fejjel,)
Hogy a ranglétránkon feljebb menjek eggyel.
És ha belém rúgtak, hõsi erõt adtak,
ajándékba tõlem tízszer annyit kaptak.

Példaképünk hajdan, az Aranycsapat volt,
több szólamban zúgtunk, szívünk is megkondult.
Na! De 2007 forró augusztusa,
az olasz csapatnak volt a haláltusa!

Barátságos meccsen szerényen elvérzett,
hazafiainkban dobbantott meg szívet.
Feltámadás szaga volt a mérkõzésnek,
ifjú csapatunkról szól a regõs ének!

Új csillagok vannak futball láthatárán,
Puskás, Bozsik, Kocsis és a többi álmán.
Új generáció felismerte, látja,
dicsõséget hoznak a magyar hazára.

Berzsenyi Dániel versében a mondás:
(mindegy, mikor, miért?) „Jön még feltámadás”

Petõ Margit

A NAGY LICIT
Eladó-kiadó Budapestem 
eladó-kiadó a hazám, 
kalapács alatt dús folyóm, völgyem
hegyeim és a rónaság…
Akciós áron viheti bárki 
aki sógorom vagy komám,
potom áron átadom nékik
gyógyfürdõimet, energiám…
Ráadásul az emberek lelkét
alattvalónak – igazán
ez a jó üzlet
a pénzes multiknak
ez a jó üzlet, ez biz ám!
Eladó-kiadó minden érték
õshonos nyájam és gulyám,
erdeim fái,
eleim földje,
létezõ kincsem valahány…
Bagóért adjuk bennfenteseknek,
suba alatt itt megkapod;
hízik a tõke,
mi meg csak nézzük:
Tarthatjuk majd a kalapot…

† Kántor Zoltán

KIHUNYT A FÉNY
A szivárvány-hold ívében kihunyt a fény.
Árnyéktalan ég ült éjbarna szemedre.
Halomra dõlt a hittel formált remény,
Béna gondolatom hullt csak szemfedõdre.

Elvitted magaddal fények csillogását,
Álomtalan éj lett sötét virrasztásom.
Érzem üres helyed jajduló fájdalmát,
Segíts, hogy elhagyjam rabszolgaságom.

Jóságod ekéje szántsa újra lelkem!
Ifjan Te késztetted érettségre elmém.
Magvas gondolattól, íme ember lettem,
És maradok Tevéled szellemed örökén.

K. Fekete István

VÁLLALD ÖNMAGAD!
Ha álarcosbálba mész, elõbb készíts egy maszkot!
Ha jól sikerült, eltakarja valódi arcod.
Valóra válik majd egy régi álmod.
Akár király is lehetsz farsang alkalmából.
Ha lehull az álarc, meglátják valójában ki vagy.
Aki ismer, talán megmondja, illett-e rád a maszk.
Ha sikered teljes valódban alább hagy,
Más maszkot találj ki az elkövetkezõ mulatságra!
Talán öltözz cselédnek vagy bohócnak!
Maszk nélkül is játszhatsz!
Más emberek bõrébe belebújhatsz!
Ha az életed átjátszod, színész vagy.
De színészként is vállald önmagad!

A H. A. T. HÍRE
�� Augusztus 15–19. között rendezte meg közös alkotótáborát a Hegyaljai Alkotók

Társulása és a Magyar Alkotók Internetes Társulása Tarcalon. Az esemény helyszíne
Pelles Miklósné vendégháza volt. A képzõmûvészeti kiállítást a református gyüleke-
zeti házban, a gálamûsort pedig a református templomban rendeztük meg. A külön-
bözõ programokon húsz fõ vett részt.

Szontágh Emil

MEGHAL A FÖLD
Felnyög a vén föld
Tépik nagy testét
Szívéig markol
Hatalmas földgép

Mekkora nagy seb
S lángol a tenger
Mit naponta ejt 
Százszor az ember

Tépik az élõt
Vérzõ szívébõl
Eltûnnek sorba
Földünk színérõl

Meghal egyszer a 
Megtépázott föld
Már csak legenda
Hol madár sem költ

Schlosserné Báthory Piroska: Kártyázók.

Jeney András

HAJNALÉNEK
Mit ér a dal, ha dalnok lett a kígyó,
Segédlevéllel lélek-börtönõr;
Mi végre szó? – hol õ a nagy tanító,
S megfedd, ha téged égõ láz gyötör.

Bûvészkezén kígyóvá vált a dalnok,
S lett lázadások ellen lázító.
Sziszegve búgnak kettõs nyelvû lantok,
Tapsold velünk: bilincsbe’ lenni jó.

Nyálédesektõl elbódult a nóta,
Még tart a pezsgõs walesi dáridó.
Máglyára el, ki szót emel! – dúdolja
Edward helyett a buzgó lázadó.

Sírból a dal mégis õérte árad,
Ki lenne bár, örök alattvaló;
Elég a hajbók, sunnyogó alázat –
Õsök kiáltják: eb ura fakó.

Szénánk, zabunk – csak adtuk nyakra-fõre…
Az életünk is lassan már oda;
De véreink: apánk, anyánk s a põre
Gyereksírást nem engedjük, soha.

Kígyócsapáson éj reánk borulhat,
Fölöttünk mégis csillaghajnalok;
Gránitból rakjuk újra otthonunkat –
S fényt szórnak szerte kristálydallamok.
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás szeptember 28-ai ülésén tá-
jékoztatót hallgatott meg a Szerencsi
Ipari Parkba tervezett elsõ szalma-
tüzelésû erõmû építésének elõké-
születeirõl. 

A tanácskozáson Hujber Ottó, a
BHD Hõerõmû Zrt. ügyvezetõje tá-
jékoztatójában ismertette a beruhá-
zás elõkészítésének legfontosabb
fázisait, szólt az engedélyeztetési el-
járás szakaszairól, bemutatta az erõ-
mûben alkalmazott korszerû tech-
nológiát. Az ügyvezetõ megerõsí-
tette: az alapvetõen környezetvéde-
lemi szempontokat figyelembe vevõ,
mezõgazdasági termelésre alapo-
zott, a nemzeti agrárenergetikai
program részeként megvalósuló be-
ruházás nem veszélyezteti a világ-
örökségi címet, nem változtatja meg
a kiváló minõségû levegõt és nincs
hatással a borvidék mikroklímájára.
A Szerencsi Ipari Parkban 35 milli-
árd forintos költséggel felépülõ üzem
98 százalékos tulajdonosai japánok
és olaszok, mindössze kettõ száza-
lékot képviselnek a magyar befek-
tetõk. A környezetvédelmi beruhá-
zásnak tekinthetõ kiserõmû az or-
szágban az elsõ és a legmodernebb
technológiára épül, ami garanciát je-

lent arra is, hogy nem szennyezi a
környezetét. A kéményekbe épített
vizes és száraz szûrõk védik a levegõ
minõségét. Az ügyvezetõ visszauta-
sította az utóbbi idõben a sajtóban
napvilágot látott nyilatkozatokat,
amelyek valótlan adatokkal
próbálják félrevezetni az em-
bereket, hamis látszatot keltve
akarják elbizonytalanítani a
befektetõket és így próbálják
megakadályozni a beruházást. 

A vitában részt vevõ tele-
pülési vezetõk a beruházás
elõnyeként elsõsorban a fog-
lalkoztatásra gyakorolt jóté-
kony hatását, a mezõgazdasági
termelés lehetõségeinek a bõ-
vítését említették. Felvetõdött,
hogy az alapanyag beszállítá-
sa miatt növekvõ közúti for-
galom tovább rontja a környék út-
jainak az állapotát, amelyek már
most – az erõmû létesítésétõl füg-
getlenül is – felújításra szorulnak.
Többen foglalkoztak a folyamatos
mûködéshez szükséges alapanyag
termeltetésével, az árakkal és fize-
tési feltételekkel. Felvetõdött, hogy
jobb lett volna korábban konzultá-
ciót folytatni ebben a témában, bár
az engedélyeztetési eljárásba elsõ
körben 14 települést vontak be, akik

részérõl nem érkezett kifogás a be-
ruházással kapcsolatban. A napirend
közel kétórás tárgyalásában a hoz-
zászólók támogatták a Szerencsi
Ipari Parkban megvalósítandó fej-
lesztést. 

A kérdésekre adott válaszokból ki-
derült, hogy az éves szinten szük-
séges 270 ezer tonna alapanyag az
erõmû 80 kilométeres körzetében
rendelkezésre áll elsõsorban gabo-
naszalma, kukorica- és repceszár for-
májában, amit kiegészítenek az
energianövények. Ez utóbbiak ter-
meltetését külön tár-
saságok (pld. KITE,
ENTOR) végzik, akik
az elmúlt hónapok-
ban már Szerencsen
és környékén is foly-
tattak tárgyalásokat
agrárvállalkozások-
kal, tájékoztató elõ-
adásokat szerveztek
a gazdáknak, akik szerzõdéskötés
esetén különbözõ támogatásokat is
igénybe vehetnek. A számítások
szerint az alapanyag évente nettó há-
rommilliárd forint kiegészítõ jöve-
delmet biztosíthat a mezõgazdasá-
gi vállalkozóknak. Hujber Ottó is-
mertette, hogy Magyarországon ösz-
szesen 22 helyszín van, ahol hasonló
erõmûvek létesíthetõk. Ezek közül az
egyik és az elsõ a szerencsi, mert itt

rendelkezésre állnak a feltételek,
amelyek között említésre került az
álláskeresõk magas száma, a lakos-
ság fogadókészsége és a Szerencs és
Mezõzombor között a 120 kilovol-
tos alállomás, amely biztosítja az

erõmû által termelt 50 mega-
watt energia bekapcsolását az
áramszolgáltató rendszerébe.
Az országban további tíz he-
lyen már a befogadó nyilat-
kozatokat is aláírták hasonló
technológián alapuló erõmû
létesítésére, többek között
Vaján, Bonyhádon, Kalocsán
és Kaposváron. A szállításról
szólva az ügyvezetõ kifejtette:
a forgalomszámlálás adatai
alapján Tokajon most napon-
ta 1530 teherautó halad ke-
resztül. Ez a szám növekedne

tizennéggyel, de már tárgyalnak
arról is, hogy esetleg ezt a mennyi-
séget komp igénybevételével juttat-
nák el az erõmûbe. 

Rónavölgyi Endréné a napirend ösz-
szefoglalásában megerõsítette, hogy
a Szerencsi kistérség települései el-
kötelezettek a zempléni tájért, a vi-

lágörökségért és a
borászatért. Ugyan-
akkor a kor által fel-
kínált történelmi le-
hetõséget nem sze-
retnék elhalasztani,
mert felelõsséggel
tartoznak a térség
fejlesztéséért, az itt
élõ emberek megél-

hetésének biztosításáért. A társulás el-
nöke szerint elsõsorban azoknak a
külföldi tulajdonban lévõ borászati cé-
geknek a képviselõi tiltakoznak, és
Budapesten gyûjtenek aláírásokat a
szalmatüzelésû erõmû megépítése
ellen, akik a helybélieknek csak idõ-
szakosan biztosítanak kereseti lehe-
tõséget az ültetvényeikben. – Az itt
élõk azonban érzelmileg is jobban
motiváltak és tudjuk, hogy közös ügy-

rõl van szó. A kérdés valóban az, hogy
segélyeket kell fizetniük az
önkormányzatoknak, vagy munkát
szükséges biztosítani azoknak, akik
dolgozni szeretnének – jelentette ki
a társulás elnöke, aki hozzátette: –
Szeretnénk vonzó perspektívát felkí-
nálni a diplomásoknak is, akiknek
éppen az erõmûben kínált pozíciók
jelenthetik a jövõt. A fejlesztés pedig
kihívást jelent a cégeknek, hiszen ver-
senyt teremt a szakemberekért. A ta-
nácskozáson a tájékoztatót a telepü-
lések vezetõi tudomásul vették, 16
igen szavazattal egy tartózkodással
(Taktaharkány) megerõsítették: tá-
mogatják az elsõ szalmatüzelésû
erõmû megvalósítását. (Alsódobsza
képviselõje nem volt jelen a tanács
ülésén – a szerk. megj.)

Ezt követõen a társulási tanács
Dócs Róbertnek, a Szerencsi Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóság pa-
rancsnokának elõterjesztése alapján
döntött magasból mentõ gépjármû
beszerzéséhez pályázat benyújtásá-
ról. A vitában elhangzott, hogy szük-
ség van a tûzoltóság technikai esz-
közeinek a korszerûsítésére, ehhez
pedig az elsõdleges mûködési terü-
leten lévõ önkormányzatoknak is
hozzá kell járulniuk. A 140 millió fo-
rint értékû eszköz 20 százalékos ön-
része 28 millió forint, amit a 32 te-
lepülés lakosságszáma alapján fizet
be a pályázó Szerencs Város Ön-
kormányzatának.

A településvezetõk tájékoztatót
hallgattak meg a Regionális Operatív
Program keretében benyújtható ok-
tatási pályázatokról. Gadóczi Ber-
talan, a szerencsi polgármesteri hi-
vatal jogi és szervezési osztályveze-
tõje elõadásában hangsúlyozta, hogy
elsõsorban a közoktatás kistérségi sa-
játosságaihoz igazodó fejlesztések-
hez igényelhetõ támogatás, ame-
lyek a minõségi oktatás feltételeinek
a megteremtését szolgálják.

S. L.

Látványos katonai díszfelvonulás-
sal kezdõdött szeptember 19-én
Monokon Kossuth Lajos születésé-
nek 205. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepség.

A történelmi zászlók behozatala
után a település közepén álló
Kossuth-szobor elõtt Szepessy Zsolt
mondott ünnepi beszédet. A pol-
gármester kiemelte, hogy a község
neves fiának élete az egyéni sorsok
mellett az egész nemzetre, hazánk
történelmére is hatással volt. Nem vé-
letlen tehát, hogy Kossuth Lajos szü-
letésének évfordulójára több mint ket-
tõszáz év elteltével is sokan emlé-
keznek szerte a világon. Szepessy
Zsolt hozzátette, hogy az egykori mi-
niszterelnök bátor hazafi és kiváló po-
litikus volt, de szellemiségét e mel-
lett tudományos munkáiban és érte-
kezéseiben is örökül hagyta az utó-
kornak.

A honvédelmi miniszter megbí-
zottjaként Bus Gábor ezredes emlé-
kezett meg az egykori államférfi tör-
ténelmi jelentõségérõl. A Magyar
Honvédség Kelet-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokságának
vezetõje szerint Kossuth nagyszerû-

sége abban rejlik, hogy remek adott-
ságait, erényeit nem önnön céljaira,
hanem a haza és nemzet üdvére
használta fel.

A koszorúzás során önkormány-
zatok, civil és katonai szervezetek,
politikai pártok tisztelegtek az ál-
lamférfi emléke elõtt, majd az álta-
lános iskola tornatermében a helyi
és környékbeli hagyományõrzõ cso-
portok fellépése mellett a szerencsi
Ringer István tárogatózenéje és
Mihályi Jánosné, Radnóti-díjas vers-
mondó szavalata szerepelt a prog-
ramban. A zenében és táncban egy-
aránt bõvelkedõ esemény végén a
Csillag gyulladt Zemplén felett címû
egyfelvonásos színdarab Kossuth éle-
tét mutatta be. 

Az államférfi monoki szülõházá-
nál rendezett koszorúzást követõen
a szervezõk a helyi mûvelõdési
házba, kiállításmegnyitóra invitál-
ták a vendégeket. Simon M. Veronika
festõmûvész alkotásai közül nem
hiányozhatott annak a férfinak a
portréja sem, akire idén emlékeztek
születésének kettõszázötödik évfor-
dulóján.

Már a kora délelõtti órákban sza-
badtéri fõzõversennyel, borkósto-
lással várták szeptember 22-én a ven-
dégeket a tizenkettedik alkalommal
megrendezett Mádi Szüreti Napra.

Ebéd után a település fõutcáján
gyülekezett a falu apraja-nagyja.
Hangos fúvószene kíséretében indult
útjára a hagyományos és sok érdek-
lõdõt vonzó szüreti felvonulás. A
menet elején az óvodások énekelték
az õszi munkákhoz kapcsolódó dal-
lamokat, majd a mazsorettek mögött
hosszú sorban szekérrel és gyalog
egyaránt haladtak a résztvevõk. Nem
maradhatott el idén sem a talus
zsidó riogatása, aki a nézelõdõk
közé osonva „szórta az áldást” a kö-
zönség fejére. 

Az ünnepélyes megnyitón
Galambosi Imre üdvözölte a helyi-
eket és a különleges alkalomra ér-
kezett vendégeket. A házigazda pol-
gármester kiemelte, hogy a szüret
nehéz idõszakában ennek a napnak
a bor és a szõlõ szeretetérõl, a ba-
rátságról kell szólnia. – Vigyék hírül
messzi földre az itt szerzett kellemes
tapasztalatokat! – hívta fel a vendé-
gek figyelmét. Szabó György elsõ-
sorban azokat köszöntötte, akik egész
évben gondozták a mádi ültetvé-
nyeket és megteremtették az alapja-
it annak, hogy Tokaj-Hegyalja kin-
cse évrõl évre elvarázsolja az ide ér-
kezõket. Mint elhangzott, már látni
a jeleit a térség gyarapodásának és

reményeink szerint néhány eszten-
dõ múlva újabb pozitív változások-
ról számolhatnak be. Rónavölgyi
Endréné a szomszéd települések
lakói és vezetõi nevében köszöntöt-
te a mádi szüreti nap résztvevõit. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke fontosnak nevezte,
hogy a térség lakói az élet minden
területén együttmûködjenek. Mint
mondta, miután az európai uniós
pénzügyi források megnyíltak, külö-
nösen nagy összefogásra van szük-
ség, hogy minél több kerüljön erre
a vidékre a támogatásokból. 

A zempléni települések amatõr mû-
vészeti csoportjainak bemutatkozá-
sa után modern tánc, rockkoncert
szórakoztatta a közönséget. Ahogy
ilyenkor szokás, az esti tûzijáték
után a szabadtéri bálban késõ éj-
szakáig mulattak a mádi szüreti nap
résztvevõi. 

A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI TÁMOGATJÁK AZ ERÕMÛÉPÍTÉST

A jelenlévõk egy tartózkodással a beruházás
mellett foglaltak állást. 

Monok

EMLÉKEZÉS
A FALU NEVES SZÜLÖTTÉRE

Szepessy Zsolt polgármester Kossuth Lajos történelemformáló sze-
repére hívta fel a figyelmet.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Mád

SZÜRETI NAPON RIOGATOTT A TALUS ZSIDÓ

A vidám hangulatú felvonulás látványos része a mádi programnak.

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

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

A Szerencsi kistérség tele-
pülései: Alsódobsza, Bekecs,
Golop, Legyesbénye, Mád, Me-
gyaszó, Mezõzombor, Monok,
Prügy, Rátka, Sóstófalva, Sze-
rencs, Taktaharkány, Taktake-
néz, Taktaszada, Tállya, Tisza-
lúc, Újcsanálos.



Az Egyesült Nemzetek Szervezete
1991-ben nyilvánította október 1-jét
az idõsek világnapjának. Mind-
annyiunk környezetében élnek nyug-
díjasok családban vagy egyedül, irá-
nyítsuk a figyelmünket rájuk! 

Az aktív kor után csökken a testi
erõ, gyakrabban betegszenek meg,
de odafigyeléssel segíthetünk az idõ-
sebb nemzedék életét elviselhetõb-
bé, sõt élvezhetõbbé tenni! Az el-
foglaltságon, a munkavégzésen túl
fontos szerepet játszik életükben a
táplálkozás. A változatos étrend ösz-
szeállításánál ugyanazokat a szem-
pontokat kell figyelembe venni, mint
felnõtt korban. Egy átlagos, 70 kilo-
gramm testsúlyú idõs ember ener-
giaszükséglete 1800–2000 kcal.
Fehérjébõl naponta 55-60 grammot,
zsírból 60-65 grammot, míg szén-
hidrátból 250-280 grammot igé-
nyelnek.

Az étrendjük tartalmazzon min-
denféle élelmiszert, gabonafélét, gyü-
mölcsöt, húsféléket, halat, tejet, to-
jást és zöldségeket, de szerepeljenek
az étlapjukon a száraz hüvelyesek és
az olajos magvak is. Fontos szem-
pont a napi legalább két liter meg-
felelõ minõségû folyadék biztosítá-
sa, elkerülve ezzel a kiszáradás ve-
szélyét! A szükséges mennyiséget ter-
mészetesen befolyásolhatja a testtö-
meg, a fizikai aktivitás, az esetleges
betegségek.

A C-vitamin, a folsav, a niacin, a
B1 – B2 – B6 és B12 vitaminok fontos
szerepet játszanak a memória rom-
lásának megelõzésében, így foko-
zott figyelmet érdemelnek. Ha he-
lyesen akarjuk az idõs emberek ét-
rendjét összeállítani, az életkori
sajátosságokat, az életkort és a fi-
zikai aktivitást egyaránt számba
kell venni. Ebben a korban a szer-
vezet alapanyagcseréje csökken,
így a szükséges energia mennyisé-
ge is kevesebb lesz. A csökkenõ
ízérzés és szaglás miatt visszaeshet
az étvágy, és ha ehhez egyedüllét
is társul, az evéskedv is leromolhat.
Gyakori a hiányos fogazat, a rágó-
izmok gyengülése, ezért fontos
megválogatni az ételeket, melyek
az étlapjukra kerülnek. Sok esetben
a folyadékfogyasztás is elégtelen, így
a száj szárazsága megnehezíti a rá-
gást.

Fõleg az egyedül élõ idõs embe-
rek között gyakran fordul elõ a hiá-
nyos tápanyag- és energiabevitel.
Ennek leggyakoribb oka, hogy ke-

veset esznek, és egyoldalú a táplál-
kozásuk. Gyakoriak a körükben szív-
és érrendszeri betegségek, magas
vérnyomás, a 2. típusú cukorbeteg-
ség és mozgásszervi panaszok. Ezek
kezelésében a gyógyszeres terápián
túl fontos szerepet játszanak az élet-
módbeli és a táplálkozási változta-
tások, amelyek révén állapotuk ja-
vulása érhetõ el. 

A változtatás mértéke mindig az
adott állapottól függ. Az átalakítást
csak a szükséges mértékben kell
megtenni, megbeszélve velük a
változtatás okát, szükségességét,
és tájékoztatva õket az elérhetõ
eredményrõl. Célszerû új ételek
helyett a kedvelt tápláléksort úgy
megváltoztatni mind összetételében,
mind konyhatechnikai módszeré-
ben, melyeket az érintettek szíve-
sen elfogadnak, és elfogyasztanak.
Így javulás érhetõ el az állapotuk-
ban, jobban kezelhetõ bizonyos be-
tegség is. A szemnek is tetszõ terí-
tés, tálalás fokozza az étvágyat, így
erre is érdemes odafigyelni.
Amennyiben nem sikerül megtalálni
a helyes étrendet, fogyás vagy be-

tegség esetén, táplálkozási tanácsért
keressék fel a közelükben lévõ di-
etetikust, aki segít megoldani prob-
lémájukat!

A környezetnek, az õket körülve-
võ gondoskodó embereknek nagy
szerepe van a boldog, kiegyensú-
lyozott és egészséges öregkor meg-
élésében!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb október 8-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb november 7-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb október 17-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb ok-
tóber 10-én.

SZERENCSI VÁROSI

ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI

BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb november 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
november 5-én 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

Október 1–7.: Oroszlán: hét-
fõ–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.

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

hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Október 15–21.: 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. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI

INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, va-
lamint a gyógyszer-engedélyezés-
sel kapcsolatos ügyintézés: hét-
fõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pén-
teken 7.30–13.30 óráig. Család-
védelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, 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.

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

Október 5.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.
Október 12.: I. körzet. (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.
Október 19.: II. körzet. (Móré László) Tel.: 47/362-225. KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

VÉRADÁS
11. (csütörtök):

Szerencs – Nestlé.
15. (hétfõ): Monok.

Az APEH Contact Center rend-
szere (CC) 2007 elejétõl már a ré-
giós átszervezéshez igazodva fo-
gadja az ügyfelek telefonon, illetve
elektronikus levélben feltett kérdé-
seit. 

A rendszeren keresztül elsõsorban
a nagy számban elõforduló, sokakat
érintõ, gyorsan megválaszolható adó-
zói kérdésekben tudnak segítséget
nyújtani az adóhivatal munkatársai.
Az elõbbibõl következik, hogy a te-
lefonos tájékoztatás nem alkalmas
egyedi, hosszas egyeztetést, több
jogszabály közötti összefüggés vizs-
gálatát igénylõ bonyolult jogértel-
mezési felvetések kezelésére. Utóbbi
esetekben a hagyományos postai út
a legjobb megoldás.

Bizonyos kérdésekre munkatársa-
ink – bármennyire felkészültek is –
jogszabályi tiltás miatt nem adhatnak
például vállalkozási és üzletviteli, il-
letve az adó minimalizálására irá-
nyuló tanácsokat, vagy az adózók
gazdálkodását érintõ konkrét kérdés
eldöntésében sem foglalhatnak állást,
hiába kérik erre õket.

Sokan gondolják úgy, hogy bár-
milyen adóval kapcsolatban érdek-
lõdhetnek a CC-n keresztül, de az ál-
lami adóhatóság tájékoztatási ha-
tásköre kizárólag a hozzá tartozó
adókra és illetékekre terjed ki. A vá-
mokkal, helyi – önkormányzati ki-
vetésû – adókkal kapcsolatos kér-
désekben azonban nem illetékesek. 

Konkrét ügyekben sem adhatnak
telefonon tájékoztatást az ügyintézõk,

mivel eljárásuk során titoktartási kö-
telezettség terheli õket. Ennek meg-
felelõen az adózóknak célszerû konk-
rét adóügyeikben az illetékes regio-
nális igazgatósághoz írásban fordul-
ni, illetve valamelyik ügyfélszolgá-
lati irodát személyesen felkeresni. 

Az elõzõekben ismertetett kötele-
zettségek és tiltások között megálla-
pítható, hogy a telefonon történõ tá-
jékoztatás az adóhatóságnál nem
könnyû feladat. A kollégáknak nem
elég az adójog teljes körû ismerete,
hanem naprakészen a jogszabályok
folyamatos és rendszeres változását is
fejben tartva kell dolgozniuk. Ráadásul
a hívásonként változó adózói kérdé-
seket azonnal és helyesen kell meg-
ítélniük ahhoz, hogy arra pontos és
szakszerû választ adhassanak.

KI VAN A VONAL VÉGÉN?

Egészségünkért 

TÁPLÁLKOZÁS IDÕSKORBAN 

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Adóellenõrök jártak az elmúlt hó-
napban az ónodi vásárban. A revizo-
rok a próbavásárlásoknál ugyan csak
két esetben nem kaptak nyugtát, azon-
ban a vizsgált eladók egyike sem tudta
igazolni az áru eredetét.  Az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságának munkatársai 24 ellenõrzést
végeztek a vásárban, 19 esetben a szám-
la- és nyugtaadás teljesítését, míg 5 al-
kalommal az áruk eredetét vizsgálták.
Az utóbbira szúrópróbaszerûen kivá-

lasztott öt kereskedõ egyike sem tudta
a helyszínen igazolni termékeinek be-
szerzését, így õket – mulasztási bírság
kiszabása mellett – a számlák utólagos
bemutatására kötelezték. Akik ennek
nem tesznek eleget, a pénzbüntetés mel-
lett tevékenységük 12 napra történõ fel-
függesztésével is számolhatnak. Furcsa
módon az évek óta vásározók közül
öt árusnak még mindig meggyûlt a baja
a nyugta (számla) szabályos kiállításá-
val.

REVIZOROK AZ ÓNODI VÁSÁRBAN 

Az egészséges étkezés nem korfüggô.
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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. 

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.

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ
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..

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

� FÛTHETÕ téli üléshuzat 
� sportkipufogók 
� dísztárcsák � trikóhuzatok több színben 

� csúszásmentes sportpedálok 

Bereczk Autósbolt

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

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

� függöny � sötétítõ � karnisok

� dekoranyagok � paplan, párna � takaró

� ágynemû � konyhai textíliák

Széles áruválasztékkal, kedvezô árakkal, 
folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség az udvarban

�� fényforrások �� szerelvények 
�� villanyszerelési anyagok 

�� asztali lámpák, ufólámpák, csillárok

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.

INGATLAN-KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

KAZINCZY U. 22/B.: Zempléni-hegyekre nézõ pano-
rámával, 691 m2 telken, 2006-ban felújított, 160 m2

hasznos alapterületû, eltolt szintes, felsõ szintjén: 2 szo-
ba, fürdõszoba, padfeljáró loggia, köztes szintjén: szo-
ba, konyha, spájz, folyosó hátsó bejárattal, földszint-
jén: külön bejáratos üzlethelyiség tárolóval, garázs (25
m2), szuterénjában: kazánház és tároló (50 m2) he-
lyiségekbõl álló komfortos, egyedi szén- és gáz-köz-
ponti fûtéses családi ház a hozzá tartozó zöldséges pin-
cével, gazdasági épületekkel. Az ingatlan hasznos alap-
területe a 100 m2 beépíthetõ padlástérrel tovább bõ-
víthetõ. Kábeltévé, telefon, redõnyök, parkettás, ille-
tõleg padlószõnyeges szobák. A kertben beállt gyü-
mölcsfák. Kétgenerációs lakásnak vagy kereskedelmi
célra is alkalmas. Beszámításra kerülhet kizárólag egye-
di fûtéses nagyobb vagy budapesti 2 garzonlakás. Irány-
ár: 13 300 000 Ft. Tel.: 30/24-699-03, 47/361-302. 
GYÁR U. 26., Kupecz ingatlan: A 37-es fõközlekedési
út melletti szervizútnál, 666 m2 területû, bekerített tel-
ken, 3 szoba, nappali, konyha, kamra, fürdõszoba, köz-
lekedõ, terasz helyiségekbõl álló, komfortos, gázkon-
vektoros fûtési móddal rendelkezõ, tehermentes csa-
ládi ház a hozzá tartozó tárolókkal, zöldséges pincé-
vel és gazdasági épületekkel. Az udvaron locsolásra
alkalmas ásott kút, a kertben beállt gyümölcsfák, szõ-
lõ, pázsit és konyhakert. Az ingatlan elõtti szervizúton
a parkolás megoldott. VÁLLALKOZÁS CÉLJÁRA kiválóan
alkalmas, tekintve, hogy a tervek szerint a 37-es fõ-
közlekedési út négysávosításra kerül, amely által az
ingatlan közvetlenül az út mellettivé válik. A környé-
ken szolgáltató rendeltetésû ingatlanok létesülnek, így
BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE IS AJÁNLJUK! Irányára: 13
900 000 Ft. Tel.: 20/966-11-18.    
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtér-
rel, feldolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátásá-
ra alkalmas lakrésszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gaz-
dasági épülettel kizárólag együttesen eladó. Irányára:
5 700 000 Ft. Tel.: 20/343-1038. 

BEKECS 
MARX KÁROLY U. 9., Varga Ferenc: 135 m2 hasznos
alapterületû gáz-konvektor, illetõleg cserépkályha-fû-
téses családi ház. Aszódi, ikládi, legalább 2 szobás ker-
tes ingatlant megfelelõség esetén beszámítanak. Nagy-
családosok figyelmébe is ajánljuk! Irányár: 
13 800 000 Ft. Tel.: 20/391-3694, 47/368-160.        
HONVÉD U. 93., Gergely Margit Györgyi: 2004–2005.
évben teljesen felújított, mintegy 70 m2-es gázkon-
vektoros CSALÁDI HÁZ a mintegy 50 m2-es, bevezetett
vendéglátó egységgel, (KÁVÉZÓ, hidegkonyhás). A ká-
vézó dekoratív módon kialakított, épített pulttal, fa-
paddal, asztalokkal, székekkel. Több személygépko-
csi számára parkolási lehetõség biztosított. Megfelelõ-
ség esetén beszámításra kerülhet miskolci, legalább 1,5
szobás egyedi gázfûtéses társasházi ingatlan. Irányár:
10 900 000 Ft. Tel.: 30/555-7516, 30/431-9818.

MÁD
ALKOTMÁNY ÚT 4., Molnár József: 190 m2 alapterüle-
tû családi ház. Az ingatlan korszerû terv alapján ké-
szült, igényesen rendben tartott. Megfelelõség esetén
beszámítanak mádi, legalább 2 szobaszámú, össz-
komfortos, kertes ingatlant maximum 6 M Ft vételá-
rig. Összeköltözõ nagyobb családok figyelmébe is ajánl-
juk. Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/348-391.           

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

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

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

Kellemes õszi hangulat 
költözött be üzletünkbe is.

Trendi színekben virágok, kiegészítõk, dekorációk 
nagy választékban kaphatók!

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

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

Hagyomány és minõség a borkultúra jegyében
Étterem – kávézó – ebédlõ – szalon – hegyaljai stílusú, polgári környezet – igényesen kialakított, hangulatos 
lakosztályok – kandallóval fûtött, 50 fõs pinceborozó – borkóstolások a kúria saját pincéjében – borvacsorák – 
muzeális borok a tolcsvai Bormúzeum muzeális készletébõl – palackos borok Tállya és Tokaj-Hegyalja kiemelkedõ
pincészeteibõl, birtokairól – a minorita szerzetesrend Arad-Hegyalján termett ún. „Papok bora” – bortúrák és 
pincelátogatások szervezése – programszervezés – szállásközvetítés – civil és hivatalos rendezvények lebonyolítása.

OrOroszlános Borvendéglõ, oszlános Borvendéglõ, 
Borház és VBorház és Vendégfogadó endégfogadó 
az egykori Szirmay-kúriában
Nyitva: egész évben 10 órától 22 óráig

H-3907 Tállya, Rákóczi út 23.
Telefon: 47/598-888
Fax: 47/598-889
E-mail: info@oroszlanos.hu, http://www.oroszlanos.huGáz- és fûtéskészülék 

felülvizsgálatát, 
karbantartását, javítását,

beüzemelését, gépi 
vízkõtelenítését, fûtés

elõtti ellenõrzését 
vállalja gáz- és készülék-

szerelõ mester. 
Tel.: 20/376-2411. 

A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

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

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek 
tervezése és kivitelezése

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

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

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

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

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

OKLEVELET ADÓ
munkavállalásra 

alkalmas 

masszõrtanfolyam
indul Szerencsen 
november 10-én. 
Ár: 40 ezer Ft.

Tel.: 70/944-6427.
NYSZ:14-0032-06.



Elkezdõdött a szüret a Tokaji bor-
vidéken, a szõlõ feldolgozása után
a must a pincékbe kerül. A borké-
szítés azonban gondos körültekintés
hiányában akár halálos balesetek for-
rása is lehet.

Az évente elõforduló mustgáz
okozta szerencsétlenségek leginkább
a szakértelem hiányára, valamint az
emberi figyelmetlenségre vezethetõk
vissza. Sokan ugyanis nem veszik ko-
molyan a színtelen, szagtalan gáz
okozta veszélyt. A szakértõk szerint
100 liter 18 cukorfokos mustból 9 ki-

logramm gáz termelõdik, ami nehe-
zebb a levegõnél, így a föld közelé-
ben terül el. A tapasztalatok szerint
a halállal végzõdõ balesetek szinte

kizárólag kis borpincékben
fordulnak elõ. 

A tragédiák megelõzésére
évszázadok óta rendelke-
zésre áll a hagyományos
módszer: a pincébe magunk
elõtt derékmagasságban tar-
tott és botra erõsített gyer-
tyával tanácsos lemenni. Ha
a láng elalszik, azonnal el kell
hagyni a helyiséget. Megfe-

lelõ szellõzés kialakításával, vagy a hor-
dók nagy térben történõ elhelyezésé-
vel elkerülhetõ, hogy felhalmozódjon
az erjedés közben keletkezõ – halá-
los veszélyt jelentõ – szén-dioxid. 

Aki mustgáz-mérgezést kapott, azt
mihamarabb elsõsegélyben kell ré-
szesíteni. Eközben azonban nem
szabad közel hajolni az eszméletét
veszített személyhez, mert az ala-
csonyan lévõ gázoktól õ is bajba ke-
rülhet. A legfontosabb alapszabály,
hogy addig is, amíg a mentõ meg-
érkezik, a bajba jutottat azonnal le-
vegõre kell vinni, a pincét pedig ala-
posan át kell szellõztetni.
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Szomszédoljon Ön is COOP áruházainkban! 
Megéri! Nagyszabású akció október 3–15-ig!

Sir Morton tea Garzon, Earl Grey 20 x 1,5 g 125 Ft
Paloma vák. kávé 250 g 329 Ft

Egységára: 1316 Ft/kg

Gici trappista sajt 1 kg 1299 Ft
Pöttyös Túró Rudi 30 g 59 Ft
Kaiser dán szalámi 75 g 239 Ft

Egységára: 3187 Ft/kg

COOP vastagkolbász 300 g 459 Ft
Egységára: 1530 Ft/kg

COOP májas 1 kg Új termék! 399 Ft
Univer mustár 600 g + 50 g ajándék 259 Ft/db
COOP ecetes csemegeuborka 6-9 cm 680 g 149 Ft

Egységára: 219 Ft/kg

Boci csokoládé 100 g NYEREMÉNYJÁTÉK! 155 Ft
Egységára: 1550 Ft/kg

Gyõri édes omlós keksz 180 g 155 Ft
Egységára: 861 Ft/kg

Bianka papírzsebkendõ 3 rét. 100 db 159 Ft/cs.
Bip öblítõ konc. 750 ml, 2 db vásárlása esetén 279 Ft/db
COOP Harmat ablaktisztítószer 500 ml 229 Ft

Egységára: 458 Ft/l

AKCIÓ
!

Vásároljon október 29-ig 3000 forint értékben 
és a november 28-ai sorsoláson megnyerheti 
a 6 db 1 millió forintos bankkártya, vagy 

a 30 db 100 000 forint értékû COOP utalványok egyikét!

MUSTGÁZVESZÉLY A PINCÉKBEN

OLIMPIAI 
ÖTPRÓBA

Október 13-án gyalogtúra lesz a
Bükkben, 7 vagy 14 kilométeres vá-
lasztható távokon. Utazás autóbusz-
szal, indulás fél 8-kor a gimnázium
parkolójából. Hazaérkezés kb. dél-
után 5-kor. Részvételi díj (busz-
költség + nevezési díj): 700 Ft.

Október 20-án, szombaton Tak-
taközi Tekergõ a szokásos útvona-
lon: rajt és cél: Africafé – világörök-
ségi kapuzat, útvonal a Taktaközben.
A választható távok: 20 km, 35 km,
80 km. Nevezési díj: 300 Ft. Rajt: 11
órakor. Nevezés: 8 órától a hely-
színen. Fejvédõ használata ajánlott.
A túra végi tombolahúzás fõdíja egy
kerékpár.

Jelentkezés, érdeklõdés mindkét
programra Klausz Zoltánnál: 20/982-
1149; 47/361-086, e-mail: kla-
usz.zoltan@freemail.hu

Pókertanfolyam!!!
Tanulj meg PÓKEREZNI!!
(Texas Hold ’em) 

Október 15., (hétfõn)
18 órától

nagyon sok szeretettel 
várunk mindenkit! 

Helyszín: Gold Card 
Poker Club

Szerencs, Zrínyi út 2. 
(Halász Cukrászda mellett)
Jelentkezés: 30/9762-192, 

tokajpoker@freemail.hu
Tanuld meg és érezd át 
egy igazán exkluzív játék hangulatát! 

Póker Tokajban: minden szombaton 
19 órakor, helyszín: 
Degenfeld Palota
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– Szerencsen régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.:
46/359-860. (17)

– Szerencsen a Kossuth úton garázs eladó. Érd.: Kos-
suth u. 19/A magas fsz. 1., 20/237-5326. (17)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gázfûtéses
társasházi lakás (kulcslyukas) garázzsal + külön bejá-
ratú lakrésszel eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110.
(17)

– Szerencsen a Lajos közben garázs eladó. Érd.:
20/999-8836. (17)

– Szerencsen a Bartók B. út 41. szám alatt lévõ lakás
eladó. Érd.: 47/363-090 vagy személyesen. (17)

– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbö-
zettel Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserélhe-
tõ. Érd.: 70/312-1977. (17)

– Bekecsen a Szerencsi út 36. szám alatt építési telek
eladó. Érd.: 70/312-1977. (17)

– Tokajban a Tisza-parti üdülõ területén kétszintes nya-
raló eladó. (A strandtól kb. 50 m-re.) Érd.: 70/317-
6125. (17)

– Szerencsen kétszobás társasházi lakás eladó. Érd.:
30/987-4500. (17)

MEZÕGAZDASÁG
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel, 6000
m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-0594.
(17-18)

– Szerencsen a Piroska dûlõben 400 öl szõlõ, 1200 öl
szántó egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287. (17)

– Szerencsen pihenõövezetben 2 szoba, összkomfor-
tos, családi ház (80 m2) garázzsal, nagy kerttel (1450
m2) eladó. Irányár: 12 M Ft. Érd.: Érd.: 17 órától a
47/361-167, 47/363-041. (17-18)

– Szerencsen az Ondi u. 1/B-ben kettõ db kétszobás
lakás reális áron eladó. Érd.: 70/45-33-669. (17-18)

– Bodrogkeresztúrban kávézó és pince kiadó. Érd.:
30/983-3322. (17-18)

– Badacsonytól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re a 8-as
fõút mellett felújítás alatt lévõ háromszobás paraszt-
ház nagy telken 3,9 millió forintért eladó. Érd.: 20/563-
3852 Szerencsen. (17-18)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igé-
nyesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló.
Érd.: este 30/921-2255. (17)

– Szerencs központjában 2 szobás, 55 m2-es, erkélyes,
elsõ emeleti felújított lakás eladó. Érd.: 30/393-0720.
(17)

– Szerencs központjában, a Bors K. utcán háromszo-
bás, összkomfortos családi ház, nagy telekkel, mely vál-
lalkozásra is alkalmas eladó. Irányár: 11 M Ft. Érd.:
70/261-8726. (17)

– Szerencs, Rákóczi u. 127/5. sz. alatti, gázkonvek-
tor fûtéses, másfél szobás, 52,7 m2-es, felújított, tár-
sasházi lakás eladó. Érd.: 47/348-204. (17)

– Felújított, két szoba, összkomfortos lakás eladó, ugyan-
itt garázs eladó. Érd.: 30/576-3621. (17)

– Szerencsen a Vörösmarty utcában, szintes családi ház
garázzsal, pincével sürgõsen eladó. Érd.: 70/395-
1407, 70/940-2787. (17)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN

– Szerencs, Pince köz 1. szám alatt 60 m2-es, gázfû-
téses, kertes családi ház eladó. Érd.: 47/362-369,
30/469-2681. (17-18)
– Szerencsen az Ondi út 15/c alatt kétszobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, nappali családi ház nagy terasz-
szal, garázzsal, kis kerttel eladó. Érd.: 47/361-822,
30/387-0649. (17-18)
– Szerencsen a Petrikovits út 79. szám alatti lakó-pi-
henõ övezetben gáz + egyedi fûtésû, összkomfortos,
tetõteres ház eladó. Irányár: 15 M Ft. Érd.: 20/5577-
172. (17-18)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyagablakos,
felújított 3 szobás (123 m2) sorházi lakás 2008-as évi
költözéssel eladó. Érd. 47/361-384, 17 óra után vagy
20/434-7408-as mobilszámon. (17-18)
– Szerencs, Széchenyi út 9. szám alatt lévõ családi ház
az alatta üzemelõ presszóval eladó. Érd.: a helyszínen
vagy a 20/497-4140 telefonszámon. (17-18)
– Szerencs központjában üzleti célra alkalmas családi
ház sürgõsen eladó a Rákóczi út 61. szám alatt. I.ár:
3,95 M Ft. Érd.: 47/361-048 munkaidõben. (17-18)
– Szerencsen a Nagyvárad közben 2005-ben épült, össz-
komfortos, kertes ház eladó. 57 m2 + 9 m2 terasz. Irány-
ár: 12,5 M Ft. Érd.: 20/967-2046. (17-18)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó.
Érd.: 47/361-370, 47/362-612. (17-18)
– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gáz-
fûtéses, teljesen felújított kertes családi ház 2 garázs-
zsal, nagy kerttel, 8 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755.
(17-18)
– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-
vegyes tüzelésû, központi fûtéses (380 V ipari áram,
kábeltévé) családi ház, két bejáratos, két garázzsal el-
adó, vagy budapesti cserét beszámítok. Érd.: 20/396-
6020, 47/362-972. (17-18)
– Szerencs, Bocskai út 5–7. szám alatt 1 db kétszo-
bás, 1 db háromszobás, gázfûtéses, társasházi örökla-
kás eladó. Érd.: 47/363-162. (17-18)
– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás
családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari áram-
mal, rendezett kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra meg-
felelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-
3803. (17-18)
– Szerencsen a Késmárk u. 6. szám alatt 120 m2-es,
alápincézett, kertes családi ház gáz- és vegyes tüzelé-
sû fûtéssel, garázzsal eladó. Érd.: 47/361-992. (17-
18)

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 „Apró-
hirdetési szelvényt” október 12-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Október 19., november 2.

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 fi-
gyelmét, hogy a gyászhirdetések,
köszönetnyilvánítások és meg-
emlékezések térítés ellenében ad-
hatók fel lapunkban. A közlemé-
nyeket egy alkalommal jelentet-
jük meg, amelyekért egységesen
1000 forintot kell fizetni. Ameny-
nyiben magukkal hozzák az új-
ságban található 500 forintot érõ
hirdetési kupont, kedvezmény-
ben részesülnek. Fontos, hogy
gyászhirdetést csak személyesen,
halotti anyakönyvi kivonat be-
mutatásával lehet feladni. 

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (17)
– Víkendház szõlõvel a Szemere-dûlõben eladó. Érd.:
20/999-8836. (17)

GÉP, SZERSZÁM 
– Whirlpool automata mosógép, felültöltõs, 12 prog-
rammal fél és echo üzemmódokkal eladó. Érd.: 30/537-
8167. (17)

BÚTOR
– Hagyatékból eladók: 4 részes szekrénysor + ágyne-
mûtartó, kárpitozott garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék),
szétnyitható heverõ, 2 x 3-as szõnyeg, gyermekheve-
rõ. Érd.: 47/361-167 17 órától. (17-18)
– Új konyhaszekrény, 6 elemes, 2 mosogatótálcás 
50 000 forintért eladó. Érd.: 30/452-2243. (17)

JÁRMÛ
– 1974-es Zsiguli vonóhoroggal, vizsgázva eladó. Érd.:
napközben: 47/369-123, este 47/363-187. (17-18)

VÁLLAL
– Tanárnõ gyermekfelügyeletet, házi feladat elkészí-
téséhez segítséget, takarítást vállal. Érd.: 20/375-7928.
(17-18)
– Angolból általános iskolások korrepetálását vállalom.
45 perc 900 Ft. Tel.: 20/494-4590. (17)

VEGYES
– 1000 literes mûanyag tartályok, 3000 l-es üvegszálas
tartályok, szõlõfeldolgozó gépek eladók. Érd.: 70/313-
3767. (17-19)

– 34 hektoliteres saválló acéltartály Tállyán eladó. Érd.:
30/556-6979. (17-18)

– 70 db új pázsitkõ 40 x 40 x 8 cm-es (11,2 m2). Érd.:
47/361-167 17 órától. (17-18)

– Kifogástalan állapotú, 8 kW-os, Kamino típusú, ve-
gyes tüzelésû kandalló Szerencsen eladó. Ár: 60 000
Ft. Érd.: 20/966-9748. (17)

KERES
– Társas lakást, családi házat keresek Szerencsen és
környékén. Tel.: 30/549-4521. (17)

– Jó állapotban lévõ, használt sparhetot vagy folyton-
égõ kályhát vennék. Tel.: 30/438-4360. (17)

– Mûvelõdésszervezõ diplomával, számítógépes isme-
retekkel, kereskedelmi végzettséggel adminisztrátori
vagy bármilyen hasonló irodai jellegû állást keresek.
Tel.: 70/203-5762. (17)

KIADÓ
– Szoba-konyhás lakás kiadó. Érd.: 47/363-160. (17-
18)

– Szerencs központjában berendezett albérlet kiadó.
Érd.: 20/216-3716. (17-18)

– Szerencsen, a Rákóczi u. 118. szám alatt
elsõ emeleti, kétszobás, felújított, egyedi gáz-
fûtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 20/2600-
953, 70/2617-290. (16-17)

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

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy

hideg ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

AKTUÁLIS ÕSZI VÁROSLÁTOGATÁSOK
� Prága–Pozsony–Bécs (autóbusz, szállás, reggeli) okt. 19-23. 53 400 Ft

� Arany Prága (autóbusz, szállás, reggeli) okt. 20-23. 47 900 Ft
� Õsz Erdélyben (autóbusz, szállás, reggeli) okt. 20-22. 34 500 Ft/fõ

� Szilveszter Erdélyben (autóbusz, 4 éj szállodában, reggeli, 
idegenvezetés) dec. 29.–január 2. 48 500 Ft/fõ

� Zakopane (autóbusz, idegenvezetés) okt. 12. 6800 Ft/fõ
� Várvidéki barangolás – Burgenland (autóbusz, 2 éj. szállás,

fp., idegenvezetés) okt. 20-22. 27 000 Ft/fõ
– üdülési csekkel is fizethetõ!

� Advent Bécsben (autóbusz, szállás, idegenvezetés) dec. 8-9.

19 900 Ft/fõ – üdülési csekkel is fizethetõ! 
Téli síkatalógusok érkeztek irodánkba! 

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon, körutazások, üdülések 
széles választéka, üdülésicsekk-elfogadóhely, 

nemzetközimenetjegy-értékesítés. 

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

www.zemplenmag.hu

Szezonvégi kiárusítás!
* Motoros fûrészek, bozótvágók és fûnyíró gépek 

10% kedvezménnyel,
* növényvédõszer és vetõmag 

30% kedvezménnyel
kapható.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!



ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

Vízszintes:
1. Távolra mutató szó. 2. Marlowe

idézetének elsõ része. 12. G.S.I. 14.
Útszéli vízelvezetõ. 15. Nõi név. 16.
Motormárka. 18. Hátat finoman ütö-
get. 20. Katonai szerv. 22. Föld felé.
23. Római hatos. 24. Vezetõi ..., jogsi.
28. Ellenérték. 30. Ittrium, oxigén, ko-
balt. 31. ... Ham, amerikai focistanõ.
32. Rés. 35. Sportosan vezetõ. 37.
Cselekvésképtelen. 39. Félig cselez!
41. Görög betû. 42. Moya közepe! 43.
Alak, pasas. 45. Rongy két vége! 46.

Üres bár! 47. Mely helyen? 48. Eren!
49. T.A.Á. 51. Imre hangzó! 52.
Teniszütõt, gitárt szervizel. 54. Az egyik
óceán. 57. SMS része! 58. Amely
dolog. 60. Hosszú morzehang. 61.
Nervus. 64. Asztácium. 65. Lajos be-
cézve.

Függõleges:
1. Gondolkodás szerve. 2. Becézett

Zsanett. 4. Határmenti városunk. 5.
Becézett Erika. 6. Magyarország rövi-
den. 7. Budapesti Közlekedési Vállalat.

8. Ferreroban van! 9.
Amelyik. 10. Nikkel,
germánium. 11. Hol-
land, spanyol gépko-
csik jelei. 13. Fohász.
17. Angolul evett
(ATE). 19. Kezeihez.
21. ... americanus, fé-
regfajta. 23. Az idézet
második, befejezõ
része. 25. Al ..., ame-
rikai politikus. 26. ...
Roll, hazai popcsapat.
27. Tényekkel ellát.
28. Baki hangzói! 29.
Szakszerûtlenül sze-
rel. 31. XVII. sz.-i
híres román család.
33. Félig selyem! 34.
Részben kegyetlen!
36. Fele fele! 38. Ket-
tõzve: dunántúli vá-
ros. 40. Pénztár elõtt
van. 44. Kevert LOA!
46. Gyógyításra szo-
rul. 47. Kétszer tíz. 50.
A megteendõ út! 51.
Kúszónövény. 53.
Fordítva: távolra mu-
tató szó. 55. Osztrák,
olasz, luxemburgi gépkocsik jelei. 56.
Szigor része! 59. E napon készült. 62.
Kén, nitrogén. 63. Los Alamos.           

Sz. A. 

A szeptember 21-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Az egészség a
konyhában kezdõdik. Szeress és jobb
lesz a világ. A helyes megfejtést be-
küldõk közül a szerencsések jutalma:
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Kiss
István, Szerencs, Bartók B. út 47., 1000

Ft-os vásárlási utalvány: Arany János,
Szerencs, Takta út 32., 500 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Brogyánszki Tibor,
Szerencs, Alkotmány út 17. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 70/235-5918-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyeremé-
nyeket a Szerencsi Hírek szerkesztõ-
ségében (Szerencs, Népház) 2007. ok-
tóber 9–12-ig vehetik át. Az október
5-ei keresztrejtvény megfejtésének

beküldési határideje: október 12.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik
a 20/940-2066 számra.

A NAGY MAGYAR
HANGÁRADAT

Szeptember végétõl már a boltok-
ban kapható a „Hungarissimo” címû
válogatásalbum. A név is jelzi, hogy
ezen a mix lemezen kizárólag ma-
gyar elõadók dalai hallhatók. Olyan
nevekkel találkozhatunk, mint például
Josh és Jutta, Gáspár Laci, Baby Gabi
és Kefír, Ricky, Erõs vs. Spigiboy,
Groovehouse, Zanzibár, Magna Cum
Laude, Republic, Kozma Orsi és még
sokan mások. Az új kiadvány min-
den bizonnyal a házibulik és partyk
kihagyhatatlan kelléke lesz a jövõben. 

SZERESS TOVÁBB
Csepregi Éva „Koncert a Szeretetért”

névvel ellátott turnéjának legfonto-
sabb dalait tartalmazza az a korong,
amely idén nyáron jelent meg
„Szeress tovább” címmel. A neves
énekesnõ az „Atlantisz” és a „Ha vál-
tozik a világ” címû albumairól válo-
gatta a számokat. Csepregi Éva anya-
gához Müller Péter Szeretetkönyv
címû kiadványa adott nagy ihletet.

– Sokat tépelõdtem, hogyan fogjam
össze a dalokat, miként fogalmazzam
meg azt, ami bennük mondanivaló-
ként bujkál: a szeretet, az élet vélhetõ
értelme, a lélekvándorlás, a barátság.
Nagy élmény volt olvasni a könyvet,
és ott meglelni a jól és szépen meg-
fogalmazott gondolatokat” – vallja Éva
internetes blogjában. A lemez dalai
is ezekrõl az õszinte emberi érzé-
sekrõl: szeretetrõl, szerelemrõl, ba-
rátságról, elmúlásról, emlékezésrõl,
veszélyekrõl, titkos jövõrõl szólnak.

NAGY SZERELMES LEMEZ
A legszebb szerelmes slágerek so-

rakoznak ezen az új kiadványon. A
szerelem érzését a világ legtöbb elõ-
adója megpróbálta dalba foglalni. A
legjobbak ezúttal egy csokorban
hallgathatók. A lemezen egy külön-
leges hármas is megtalálható: a
Szerelem elsõ, második és utolsó
vérig címû dalok, melyek eddig soha
nem szerepeltek közös albumon. 

ALEXANDRA
Az elsõ látásra rendkívül csinos, az

átlag tinik életét élõ fiatal lány annak
ellenére, hogy kortársaihoz hason-
lóan iskolába jár, ideje nagy részét
a zene szeretetének és mûvelésének
szenteli már gyermekkora óta.
Zeneiskolába jár, zongorázik, szol-
fézst tanul és tehetsége, valamint ki-
tartása gyümölcseként 18 évesen
már elsõ lemeze felvételein dolgo-
zik. A dalokra hatással vannak ked-
venc mûfajai, mint például az R'n'B,
gospel és soul. A hírek szerint mind-
ebbõl egyedi, könnyen emészthetõ,

izgalmas hangzások születnek, amit
a sokoldalú lány kirobbanó hangja
tesz igazán egyedivé.

ITT AZ ÚJ BON-BON LEMEZ!
All in. Ezzel a címmel készítette

el új stúdióalbumát a neves hazai csa-
pat. A Bon-Bon tagjai ismét a tõlük
megszokott friss lendülettel teli,
könnyed humorral fûszerezett dalo-
kat írtak. A fülbemászó nótákat fel-
sorakoztató lemez elsõ sláger váro-
mányosa a Cukipofa címû szerze-
mény, melynek klipje már látható a
magyar zenecsatornán és hallható a
rádiókban. A hagyományokhoz hûen
ismét többféle kedvelt mûfaj, például
latin, rock, lírai és pop is hallható lesz
a korongon. A duó szívét-lelkét be-
leadta az új lemez készítésébe, ami
nem is csoda, hiszen három éve nem
jelent meg új lemezük. 

HÁZIBULI GYEREKEKNEK
A cím önmagáért beszél: a legis-

mertebb és legkedveltebb rajzfilm-
slágerek színes egyvelege hallható
ezen a lemezen. A nagy klasszikus
mesék manapság is népszerûek a leg-
ifjabb korosztály körében és a leg-
többjük kívülrõl fújja a Nagy ho-ho-
horgász, vagy a Dr. Bubó vicces so-
rait! A régi kedvencek mellett külö-
nös figyelmet kaptak napjaink szu-
perhõsei is, mint például a Pokémon,
vagy a Winx zenéje, melyek szintén
felcsendülnek a válogatáson. A 18
kedves dal közel egyórás szórakozást
kínál a gyerekeknek!

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Drastic Fantastic. A helyes vá-
laszt beküldõk közül  Benke Ádám,
Szerencs, Széchenyi út 37. szám alat-
ti olvasónk ajándékutalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56.
szám alatti Music & Book hangle-
mezboltban levásárolható. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
20/413-6805-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
vánnyal lett gazdagabb. A nyere-
mények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben vehetõk át. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe a Bon-Bon új stú-
dióalbumának? A válaszokat pos-
tai borítékban, vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk cí-
mére, és arra írják rá: ZENEALATT-
JÁRÓ. Az SMS-ben válaszolók to-
vábbra is vásárlási utalványt nyer-
hetnek. 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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A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
OKTÓBER

KAMARASZÍNHÁZ
5. (péntek) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
6. (szombat) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
7. (vasárnap) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
9. (kedd) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet
10. (szerda) 15 óra: A MUMUS Bérletszünet

NAGYSZÍNHÁZ
11. (csütörtök) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Nyilvános fõpróba munkanélkülieknek
12. (péntek) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Bemutató bérlet
13. (szombat) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Csiky bérlet
14. (vasárnap) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Szigligeti bérlet
16. (kedd) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Paulay ifj. bérlet
17. (szerda) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
18. (csütörtök) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Madách bérlet
19. (péntek) 19 óra: MOLIERE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Vörösmarty bérlet



K.O. A FUTBALLPÁLYÁN 
Súlyos vereséget szenvedett leg-

utóbbi, szeptember 22-ei találkozó-
ján a város labdarúgócsapata. A me-
gyei III. osztályú bajnokságban a
Zemplén SE gárdája 10–0 arányban
gyõzte le a szerencsi együttest.

SZVSE: Novák Á. – Sohajda T.,
Csepely J., Eperjesi G., Benke Á.
(Varga Gy.), Orosz M., Tóth L.,
Weisz N. Király O., Francz Á.,
Szentirmai G. Edzõ: Osváth László. 

Ez alkalommal valójában idegen-
ben játszottak Osváth László játékosai
a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen,
amely a bajnoki idényben a Zemplén
SE hazai találkozóinak is helyszíne.
A zömében NB III-ból igazolt játé-
kosokból álló megyaszói gárda már
a találkozó elején magához ragadta
a kezdeményezést az ugyancsak
megilletõdötten pályára lépõ ellen-
feleikkel szemben. Az elsõ találatra
mindössze az ötödik percig kellett
várni, amikor egy félpályánál el-
adott labda után megzörrent Novák
hálója. A félidõ további részében is
zömében a szerencsiek térfelén pat-
togott a labda, a mindössze egy cse-
rejátékossal rendelkezõ helyi csapat
nem igazán hitt abban, hogy van ke-
resnivalója a találkozón. A 40. perc-
ben szerzett újabb zempléni góllal
2–0 eredménnyel fordultak a csa-
patok. 

A második játékrész a szerencsi-
ek teljes összeomlását hozta. A 47.,

majd a 49. percben kapott találatok
után elveszítette tartását a sérülé-
sekkel is sújtott csapat. A rutinos el-
lenfelek pedig könnyedén futbal-
lozva egymás után szerezték a gó-
lokat. A mutatott teljesítmény alap-
ján a 10–0-ás végeredmény sem ne-
vezhetõ túlzott különbségnek. Az if-
júsági csapatok találkozója 1–10-es
szerencsi sikert hozott.

MAGABIZTOSAN RAJTOLTAK  

Parádés bemutatkozással nyitotta
meg a bajnoki idényt a megyei küz-
delemsorozatban Szerencs nõi ké-
zilabdacsapata. A helyiek szeptem-
ber 22-én Mezõnagymihály együt-
tesénél 29–18 arányban bizonyultak
jobbnak. 

Szerencs: Czagány N., Véber K. –
Sándor Sz., Sohajda E. (2), Szabó
Cs.(5), Dudás R.(2), Takács I., Katona
K.(7), Osztás V. (1), Mile J., Gyarmati
A.(3), Buri N., Gere J. (7), Toplenszki
H. (2). Edzõ: Macskás József. 

A találkozó egy óra tíz perccel ké-
sõbb kezdõdött a meghirdetettnél. A
megyei szövetség ugyanis szombat
helyett vasárnapra küldött játékve-
zetõket Szerencsre, és a verseny-
szabályzat szerint a két csapat a mér-
kõzés és szünet idejének letelte után
dönthet arról, hogy mikor játsszanak.
Ez alkalommal a felek megegyezés-
re jutottak a találkozóról, amelynek
a vezetését a helybéli Nácsa Bálint
vállalta. A szerencsiek nem adtak
esélyt az ellenfelüknek és már az elsõ
félidõben eldöntötték a találkozó
sorsát. Az együttesek megnyugtató,
20–7-es eredménynél fordultak. A

második 30 percben valamennyi
csapattagnak játéklehetõséget biz-
tosított Macskás József edzõ. A gól-
szerzésben ez alkalommal Katona,
Gere és Szabó jeleskedett. A mér-
kõzés végül 29–18-as magabiztos
szerencsi gyõzelemmel zárult.

IDEGENBEN NYERTEK

AZ ASZTALITENISZEZÕK 

Az elsõ fordulóban a bajnokaspi-
ráns MEAFC együttesétõl elszenve-
dett vereség után két idegenbeni ta-
lálkozón is eredményesen szerepelt
az SZVSE asztalitenisz-csapata. 

A városi együttes a megyei baj-
nokság második fordulójában szep-
tember 15-én Arlón 5–13 arányban
gyõzött a házigazdákkal szemben. Az
egyéni küzdelmekben Köllõ és Korály
mind a négy mérkõzését megnyer-
te, Gazdóf három, Enyedi egy gyõ-
zelemmel járult hozzá a sikerhez.
Párosban a Korály – Enyedi duó volt
eredményes. 

A harmadik fordulóban szeptem-
ber 22-én Abaújszántóra utazott a
szerencsi csapat – tájékoztatta la-
punkat Csorba István szakosztály-
vezetõ. Az elõzetes félelmekre rá-
cáfolva végül 7–11 arányban bizo-
nyult jobbnak ellenfelénél az SZVSE
négy játékosa. Köllõ ez alkalommal
is mind a négy egyéni játszmát
hozta, míg Korály Tibor háromszor,
Korály Csaba és Gazdóf pedig két-
szer nyert. Párosban ez alkalommal
nem termett babér a szerencsieknek,
akik összességében értékes idegen-
beli gyõzelmet arattak.
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HOROSZKÓP
október 5. – október 19.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Kos: III. 21. – IV. 20.
E ciklus alapján (9-ig) a tûz-túl-

súlyra való hajlamait kell kezel-
nie, mivel addig 4 bolygó is tûz-
jegyben tartózkodik. Legyen

ennek a pár napnak az ideája a visszafogottság,
a mozdulatlanság. Kerülje a rossz behatásokat,
az összeütközéseket és ne feledje, a veszély akkor
a legnagyobb, amikor biztonságban hisszük ma-
gunkat! Igen fontos, hogy mindig legyen bizo-
nyos az indítékai tisztaságában! A legjobb, ha
belsõ erényeire támaszkodva halad tovább. A
szerelem szempontjából továbbra is kedvezõ-
en alakul az idõszak, 11-étõl 17-ig a pénzügyek
területén is sikerekre számíthat. 18-án és 19-én
gáncsoskodások, kellemetlen helyzetek mellett
figyeljen az egészségére is, fõleg ha ideges ter-
mészetû! 

Bika: IV. 21. – V. 20.
A javítás, a munkálkodás az el-

rontotton, az összetartozás (ott-
hon, közösség, nemzetség) –
ezek legyenek most az ideái!

Sajnos, nem a legjobban indul ez a két hét.
Nagyon vigyázzon arra, amit a száján kiejt, hogy
kinek mit mond! A beszólásoktól, az intrikától
különösen tartózkodjon! A problémákat min-
dig töretlen jobbítási szándékkal orvosolja!
Családfõként mindig vállaljon felelõsséget: jó,
ha a családjában mindenki tudja a helyét és a
feladatát, mert akkor ezeken túl teljes szabad-
ságot élvezhet. Az anyagi, pénzügyi természe-
tû dolgaival jobb, ha csak 16-a után foglalko-
zik, így is lesz min munkálkodnia, hiányokat
pótolnia! De vigyázzon, ne filléreskedjen! A cik-
lus legjobb napja 18-án lesz!

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A ciklus során tovább erõsöd-

nek azok a nehézségek, feszült-
ségek, amelyek kezelése komoly
szellemi feladatot jelent majd

Önnek, noha lesznek napok, amelyek felada-
tait egészen könnyen kezelhetõnek érzi majd.
A túlterheltségek, a belsõ túlsúly miatt legyen
az Ön ideája most a továbbhaladás! Még akkor
is, ha e nehézségektõl terhes idõszakban úgy érzi,
hogy nincs ereje a feladatai megoldásához, ha
alkalmatlannak is érzi magát! Fogadja most el
a kisebbek, a gyengébbek által felajánlott se-
gítségeket. Ne nyugtalankodjon, ne engedje, hogy
az aggódás, a szorongás, a félelmek felerõsöd-
jenek Önben! Azáltal is kímélheti magát, ha
egészségesebbé teszi az életvitelét! 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az Ön ideái erre a két hétre a

távolodás-elidegenedés, a kü-
lönbségtétel. Jól teszi, ha most fel-
vállalja a nehézségeit és lemond

egoisztikus indíttatásairól. 13-án, amikor a víz-
elem energia kerül túlsúlyba a tûz-elemi helyett
(négy bolygó is víz-elemi jegyben jár), roppant
élvezni fogja a konstelláció adta jó, az Ön tes-
tére szabott lehetõségeket. Minden attól függ,
kezelni tudja-e a víz-elemi energia felfokozó-
dására jellemzõ állapotokat. Úgy mint sértõdé-
kenység, hangulatiság, fokozott érzékenység…
Önfegyelemmel megzabolázhatja ezeket az
erõit, majd jó irányba terelve hasznosíthatja is
azt. A ciklus utolsó napjaiban fordítson fokozott
figyelmet az egészségére, fõleg az étkezése terén. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Sajnos, a bolygók ebben a cik-

lusban sem nagyon pártolják a
szerelmeseket. Az uralkodó fe-
szültség (fõleg 6-ától 11-ig) in-

gerültséget, az ingerültség sötét felhõket hoz-
hat az életébe. Az elsõ napokban számítania
kell kellemetlen, nem szeretem típusú találko-
zásokra, illetve olyan rossz hírekre, amelyek
könnyen meggondolatlan véleménynyilvání-
tásra sarkallják. Tartózkodjon a beszólásoktól,
az illetlen megjegyzésektõl, a mások manipu-
lálásától. Szíves figyelmébe ajánlom a bölcs
mondást: ki mint vet, úgy arat. És sohase mond-
ja rá semmire, hogy elvesztette, hanem csak azt,
hogy visszaadta. Ha gond van a munkájával vagy
elvesztette azt, dolgozzon ki új tervet, de még
várjon a megvalósítással. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ez a ciklus kellemetlen na-

pokat tartogat az Ön számára,
azáltal, hogy a háttérben, szin-
te végig, nagyon erõs feszültsé-

get generálnak a bolygók. Ennek kapcsán ér-
zelmi elkomorulásra, pesszimizmusra, szo-
rongásra hajlik majd. 8-án délelõtt a Szûz je-
gyébe lép a Vénusz. Onnantól kezdve lelas-
sulnak és a konkrétumok felé fordulnak az ér-
zelmi tudatfolyamatai. Hogy az érzelmeit
(ami nem feltétlenül csak a szerelmet, a sze-
retetet jelenti!) egyensúlyba tudja tartani, sok
türelemre lesz szüksége. Szellemi feladata lesz
az is, hogy tartózkodjon mások érzéseinek
megsértésétõl. Két napon azért kellemes és
vidám perceket és szép élményeket is meg-
élhet (12-én és 18-án). 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az Ön ideái e két hétre se lehet

más, mint a kedvesség, a köze-
ledés. Nincs nemesebb közeledés
annál, amikor önmagunk maga-

sabb és szabadabb állapotai felé közeledünk. Ez
a belsõ felemelkedést az alacsonyabban állók
irányába mutatott nagylelkûség és önzetlenség
eredményezi. 11-én reggel köszöntse a jegyé-
ben születõ Újholdat, ami trigonban a Neptunnal
kitûnõ megérzéseket, megsejtéseket sugall
Önnek, fõleg akkor, ha megfelelõ külsõ és belsõ
körülményeket is tud teremteni a finomabb frek-
venciák vételéhez. A társával, a környezetével
most könnyen megtalálja a megfelelõ hangot,
maradjon is így! A tó nedvességgel táplálja a föl-
det, a föld pedig formát ad a tónak – így egé-
szítik ki egymást! 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Két nagy erõ csap majd össze

ebben az idõszakban, mégpedig
a tûz-erõ és a víz-erõ, ezért most
nagyon ügyeljen az érzelmi

egyensúlyra, mert ahogy mondani szoktam (és
a Változások törvénykönyve is ezt tartja!) ha a
víz kerül túlsúlyba, kioltja a tüzet, ha a tûz, akkor
elpárolog a víz. Az egyensúly tehát nagyon ké-
nyes, nagyon törékeny. Ha kellõ önfegyelem-
mel rendelkezik, akkor semmi nem tudja ki-
mozdítani az egyensúlyából. Ne menjen bele
most vitákba, hagyja, hogy magától oldódjanak
meg az ellentétek. Összpontosítson a társasági
életére! Igyekezzen jó kapcsolatokat kialakíta-
ni olyan befolyásos emberekkel, akik a segítsé-
gére lehetnek a tervei, az ambíciói megvalósí-
tásában. Ebben a hátráló Merkúr is segíti. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A ciklus elsõ felében uralkodó

tûz-túlsúly Önbõl is a felszínre
hozza a tüzes hajlamokat: a mér-
téktelenséget, a nagyravágyást, az

önteltséget, az agressziót. Ráadásul egy T-kvad-
rát is kialakul majd ez égen, ami további feszült-
séget, robbanékonyságot, extravaganciát okoz.
Nem is szólva a hirtelen, váratlan kellemetlensé-
gekrõl, ritkán, de elõforduló szerencsétlenségek-
rõl. Azt szoktam mondani, hogy csak a gyenge
embernek nincs belsõ tartása, így történhet az, hogy
játszi könnyedséggel elborítják az érzelmei! 15-
én megtapasztalhatja, mily hatalmas erõ a tudás
és a tudás által elért hivatal milyen szilárdság! Ha
Ön bír a tudás általi erõvel, azt ne fitogtassa, min-
dig maradjon a helyes úton! 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Annak ellenére, hogy a ciklus

során nehézségekkel, kellemet-
lenségekkel találkozik, azokat lágy-
sággal, szelídséggel, alkalmazko-

dó viselkedéssel le lehet gyõzni, illetve le tudja
gyõzni! Tehát az Ön ideái erre a ciklusra: a vi-
selkedés, az életmód, a cselekvés. Kerülje hát az
agresszivitást, a felesleges fecsegést – még akkor
is, ha erre most igen jó alkalmak adódnak! És ne
akarjon most nagyra törni. Elégedjen meg jelen-
legi helyzetével. Viszonyuljon szívélyesen a kör-
nyezetéhez, a családjához, erõsítse az összetar-
tozását. A ciklus utolsó napjai csúcs-érzéssel kap-
csolatos élményeket ígérnek, de nem hanyagol-
hatja el a személyes biztonságát érintõ anyagi ügye-
it, ezzel kapcsolatos fontos teendõit, feladatait. 

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
E ciklus nehézségei, feszültsé-

gei leginkább a fix jegyekben ér-
dekelteket, köztük a Vízöntõket
viselik meg. Mindemellett az

egészségére is nagyon kell vigyáznia, mert az
is roppant törékennyé vált. Kedves Vízöntõ, di-
agnosztizálja az Önben megbújó mérgeket, hogy
eredményesen kiküszöbölhesse azokat! 6-a ki-
vételesen rossz nap, hiszen mindeneken felül a
Hold szembekerülése a Vízöntõben járó
Neptunnal különösen próbára teszi majd Önt
és a sorstársait – ködös, zavaros, nehezen átte-
kinthetõ helyzeteket teremtve. Lehetõsége sze-
rint legjobb, ha visszavonul. Mindazonáltal lesz
két különösen jó napja 10-én és 16-án, amikor
biztos, hogy rátalál az események mögött mû-
ködõ finomabb erõkre. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Az Ön legfõbb szellemi fel-

adata (e két hét során), hogy ne
engedje, hogy az érzelmei elko-
moruljanak, hogy apátiába, bús-

komorságba essen. Elmondom, mik most az ideái.
Ezek a világosság, a tisztánlátás, az életenergia.
Hogy minden jól menjen, gyakorolja jellemé-
nek erõsítését, a négy erényt: az emberi jósá-
got, az igazságosságot, a bölcsességet és a he-
lyes viselkedést. Most jött el az ideje, hogy véget
vessen egy régóta elrontott állapotnak. Szemlélje
félelem nélkül a múltat, az elmúlást, a lezárás
szükségszerû aktusát. Egy magasabbért szá-
molja fel az alacsonyabb állapotot. 12-én még
véletlenül se vitatkozzon, mert elveszítheti a mun-
kahelyét. 16-án nagy változások történnek az ott-
honában.                                     S. K. K. 

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Tavasztól õszig kajakozók és ke-
nuzók róják a Bodrogot hétköznap
délutánonként, valamint szombaton
és vasárnap Tokajnál.

A Tisza-parti város húszéves múlt-
ra visszatekintõ vízisport klubja 1991
óta mûködik önálló szervezetként, az
elnöki és edzõi feladatokat egyaránt
ellátó Simon László irányításával. A
közösség tagjaként két szerencsi,
Tóth Zoltán és lánya, Anett is rend-
szeresen látogatja az edzéseket. A fi-
atal korában kenuzóként már szép
sikereket elérõ férfi 2007-ben a mas-
ters korosztályban egyéniben és pá-
rosban is országos bronzéremmel
büszkélkedhet, míg a kajakozó Anett
az idén tavasztól látogatja az edzé-
seket. A tokaji egyesületnek az idei

év világkupa-gyõ-
zelmet és számos
országos versenyen
szerzett érmes he-
lyezést hozott. Ez
utóbbiból az után-
pótlás-korosztály
alaposan kivette a
részét. A klub rájuk,
a fiatalokra építi a
jövõt. Az edzések
délutánonként fél
négykor kezdõd-
nek a tokaji víz-
ügyi hajókikötõnél
a Bodrogon. 

A negyvenedik jubileumi raliversenyt
rendezték meg szeptember 14–16. kö-
zött Pécsett.

Az országos bajnokság hivatalos fu-
tamán a szerencsi Rónavölgyi Endre és
Barnóczki Tamás az A/7 géposztályban
vágott neki a futamnak Renault
Cliojával. Sajnos, már a verseny elõ-
estéjén megrendezett prológon bi-
zonytalanná vált a folytatás, hiszen el-

tört az autó baloldali féltengely-csuk-
lója. Rónavölgyi Endre lélekben már
szinte feladta a versenyt, ám a szer-
vizcsapat a közelben talált egy alkat-
részfelújító mûhelyt és másnapra, ugyan
használt csuklóval, de rajthoz állítot-
ták a kocsit. A gyengébb alkatrész nem
engedte a teljes erõbedobást, így a har-
madik gyorsasági után már három perc
hátrányban voltak az ellenfelekkel
szemben. A második körben újabb

gond veszélyeztette a szereplést: a se-
bességváltóból elfolyt az olaj. A jó mi-
nõségû kenõanyag azonban olyannyi-
ra feltapadt a forgó alkatrészekre, hogy
végig bírta az autó a futamokat.

A második napra a hátrány már le-
küzdhetetlen volt, azonban a kitar-
tásnak köszönhetõen a végén a ka-
tegória hetedik helyre sikerült beér-
ni, ami két bajnoki pontot eredmé-
nyezett a párosnak.

SZERENCSI EVEZÔSÖK
A TOKAJI KLUBBAN 

Tóth Zoltán és lánya, Anett szívesen hódolnak a
vízisportnak.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/

galeria/galeria

MÛSZAKI GONDOKKAL A PÉCS RALIN



AZOK A ROZSDÁS

KANDELÁBEREK

Évek óta fog-
lalkozunk a té-
mával és a
város díszes
lámpaoszlopa-
it továbbra is
emészti a rozs-
da. Köztudott,
hogy nem kis
munkáról van
szó, hiszen
több száz kan-
delábert kellene átfesteni, de minden
bizonnyal megérné, hiszen gondol-
junk csak arra: hamarosan befeje-
zõdik a községi fürdõ felújítása,
megszépült a belváros római katoli-
kus temploma és elkészül a telepü-
lés közepén lévõ várkert rekonst-
rukciója is. Mindezek olyan gyöngy-
szemei lesznek Hegyalja Kapujának,
amit nem lenne szabad elcsúfítani né-
hány rozsdás lámpaoszloppal!

FEJLESZTÉSEK

A GYÁRI-KERTBEN

Jelentõs beruházás indult szep-
tember elején a szerencsi Gyári-
kertben. A fejlesztés keretében meg-
újul az ivóvízhálózat, megtörténik a
csapadékvíz elvezetése, aszfaltozzák
az utakat és az óvodába autóval ér-
kezõk kényelmét új, szilárd burko-
latú parkoló szolgálja majd. Az ivó-
vízhálózat a korszerûsítés és a városi
rendszerre történõ közvetlen rácsat-
lakozást követõen átkerül a munká-
latok költségét biztosító GW-
Borsodvíz Kft. kezelésébe. Az útépítés

és a csapadékvíz-elvezetés 26 mil-
lió forintos összköltségéhez regionális
pályázati forrásból 20 millió forintot
nyert a város. A beruházásokkal ok-
tóber közepére kell elkészülniük a
kivitelezõknek.

VIGYÁZAT! DIÁKOK AZ ÚTON!

Nos, vélhetõen ilyen figyelemfel-
keltõ táblára lenne szükség a sze-
rencsi Magyar utcában. Reggelente
és a kora délutáni órákban nagy a
gyalogosforgalom a vasútállomás és
az Ondi út között. A helyi középis-
kolákba igyekvõ, vidéki tanulók leg-
inkább az említett Magyar utcát –
mint két pont közötti legrövidebb utat
– használják a közlekedésre. Ezzel
nem is lenne baj, csupán azzal, hogy
nem a járdát, hanem az úttestet ve-
szik igénybe reggeli, vagy délutáni
sétájukhoz. A fiatalok csoportokba
verõdve, az autósokra fittyet hány-
va akadályozzák a forgalmat. Ha a
sofõr rájuk dudál, akkor néhány ke-
resetlen szóval – amit bizonyára
nem az iskolában tanultak – illetik,
de útját nem segítik és továbbra is
„EZ AZ ÚT A MIÉNK!” felkiáltással
haladnak tovább. Hogy mi is lenne
a teendõ? A 15–18 éves korosztályt
már nem a helyes közlekedésre kel-
lene megtanítani – hiszen a hatéves
kisiskolás is tudja, hogy az úttesten
nem keresztül-kasul közlekedünk –,
de talán nem lenne késõ olykor to-
leranciáról, tiszteletrõl beszélgetni
velük.

A KIDÕLT TÁBLA

A képen is látható jelzõtáblát ta-
láltuk néhány napja a két szerencsi
üzemanyagtöltõ állomás mellett.
Minden bizonnyal jobb rendelteté-
se is lenne, mint itt a fák árnyéká-

ban heverni ezen a forgalmas terü-
leten. Nem beszélve arról, hogy
egyesek szerint már hetekkel ezelõtt
kidõlt a jelzés, de bizonyára rajtunk
kívül ezt nem sokan vették észre.

A VIRÁGOK ELHERVADTAK

Ebben az évben sem maradt el
Szerencsen a már jól megszokott vi-
rágosítás. A Szerencsi Városüze-
meltetõ Kht. ígéretéhez híven idén
is nevelte, ültette a növényeket, ám
mintha az elmúlt évekhez képest
ezekbõl is kevesebb lett volna és bi-
zony a sok munka miatt kevesebb
gondoskodást is kaptak, no meg a rek-
kenõ hõség is megviselte õket. Lám,
a szépet könnyû megszokni! Úgy
tûnik, a nyár véget ért, és néhány ol-
vasónk már szóvá is tette: miért nem
szedik össze a kertészet munkatár-
sai az elszáradt virágokat?
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA

Vendégeket fogadtak szeptember
21-én a szerencsi bölcsõde aprósá-
gai. Az intézményben, a megnövekvõ
gyermeklétszám miatt új csoport-
szobát alakítottak ki.

Az elmúlt idõszakban a helyiséget
az intézmény karbantartói kifestették,
az aljzatot laminált padlóval borí-
tották. Felújították a vizesblokkot, az
önkormányzat anyagi támogatásával
300 ezer forint értékben bútorokat,
százezer forintért pedig játékszere-
ket vásároltak a kicsiknek.

Az ünnepélyes avatáson Tarnóczi
Erzsébet intézményegység-vezetõ

üdvözölte az érkezõket, köszönetet
mondva mindazoknak, akik az el-
múlt idõszakban segítséget nyúj-
tottak az új helyiség használatba vé-
teléhez. A szomszédos intézmény
óvónõi bábelõadással kedveskedtek
a bölcsiseknek, akik idõsebb társa-
ikkal együtt nagy érdeklõdéssel fi-
gyelték a mûsort. Hajdú Józsefné,
a polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelõdési és városfejlesztési
osztályvezetõje üdvözölte a kicsi-
ket és a nevelõket, majd ajándék-
ként emlékkönyvet adott át a böl-
csõde munkáját irányító Juhász Zol-
tánnénak.

BÕVÜLT A BÖLCSÕDE

A csöppségek birtokba vették az új csoportszobát.

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

Friss hírek, érdekességek az
Európai Unióról a Szerencsi
Televízió honlapján!

A www.szerencsitelevizio.hu hon-
lapon Kistérségi Ablak Európára ro-
vatcímre kattintva az Európai
Bizottság által támogatott oldalunkon
számos hasznos információt találhat. 

Tekintse meg a Szerencsi
Televízió Európa Klubjának leg-
utóbbi adásait!

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

Játékunkban december végén
MP-4 lejátszót sorsolunk ki azok
között, akik a fórum valamennyi
kérdéséhez hozzászólnak és min-
den szavazásban részt vesznek!

ABLAK EURÓPÁRA
– NYEREMÉNNYEL 

Legyen Ön a szerencsés nyertes!
Regisztráljon és játsszon!
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- és közmûépítés, 
vízi és egyéb mérnöki létesítmények kivitelezése.

A hónap színe:
barna
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