
Befejezõdött a kalászosok aratása a
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-nél. A
kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen a ter-
mésátlagok a nyári betakarítású szán-
tóföldi növényeknél 15-20 százalékkal
meghaladják az elõzõ évi hozamokat,
azonban a júliusi sok csapadék miatt az
õszi búza mennyisége és mi nõsége – az
országos helyzethez hasonlóan – el-
marad az elõzetes várakozásoktól – tá-
jékoztatta lapunkat Kecskés István (fo-
tónkon), a cég termeltetési igazgatója.   

A részvénytársaságnál a korábbi évek-
hez hasonlóan több mint két és félezer
hektáron vetettek kalászosokat, valamint
õszi káposztarepcét, amely területrõl
összesen 14,7 ezer tonna termést ta-
karítottak be. A szokásos aratási
gépszemlét követõen június 23-tól vé-
gezték a kombájnok az õszi árpa ara-
tását, amibõl 6,3 tonnás hektáronkén-
ti termés került a magtárakba. Ezt kö-
vetõen a gépek a repcetáblákba álltak
be, amelyeken területi egységenként 3,5
tonnás hozam mellett átlagosan 43 szá-
zalékos olajtartalmat értek el. – A ta-
vaszi árpára sem lehetett panaszunk –
emelte ki Kecskés István  –, hiszen ebbõl
a növénybõl a jó söripari minõség mel-
lett hektáronként 4,9 tonna mag termett. 

– Nagy várakozással kezdtük el a leg-
nagyobb, 1330 hektár vetésterületû
õszi búza betakarítását, amit azonban
esõ miatt több alkalommal félbe kellett
szakítanunk – folytatta az igazgató. Az
összesen 30 naposra tervezett betaka-
rítást emiatt 44 nap alatt fejeztük be. Az
idei év elsõ hét hónapjában térsé-
günkben összesen 340-380 milliméter
csapadék hullott, ami közel egy átla-
gos esztendõ teljes évi mennyiségének
felel meg. Az esõbõl 120 milliméter ju-
tott júliusra, éppen a búza aratási idõ -
szakának a dandárjára. Hosszabb-rö-
videbb idõ re 16 napon félbe kellett sza-
kítanunk a munkát. A cég hat kom bájn-
ja mellett további gépek rendszerbe 
állítására volt szükség a mennyiségi
veszteség és a minõségromlás csök-

kentése érdekében. Ha egy nap csak né-
hány órát is rá lehetett menni a földekre,
mi kihasználtuk a lehe tõ séget. A széls-
õséges idõjárás miatt a megtermelt
búza jelentôs része étkezési célokra nem
hasznosítható, így ezt a mennyiséget az
állatállomány takarmányozására for-
dítjuk, ami fedezni fogja az éves szük-
ségletet. Sajnos, a húsz százalék felet-
ti nedvességtartalom miatt a szemek szá-
rítására kényszerültünk, ami tovább
növelte a költségeket. A búza hozama
végül összességében hektáronként 6,6
tonna lett átlagosan, ami ugyan jó
eredménynek számít, de mi egy hónapja
még rekordközeli mennyiségre számí-
tottunk.   

A kapás növényeknek azonban ked-
vezett a gyakori esõ. A kukorica- és a
napraforgótáblák ígéretesek, igaz, ez
utóbbi kultúra is eljutott már csapa-
déktûrõ képességének a határához.
Kecskés István hozzátette: a sok esõ a
szalma begyûjtését is hátráltatta, amit
eddig a terület egyharmadán sikerült
elvégezniük. Kétezer tonna alom- és
takarmányszalma még a szántóterüle-
teken van. A levágott táblákban a sok
víz miatt erõre kaptak a gyomnövé-
nyek, ezért minél hamarabb el kell kez-
deni a tarlóhántást és a jó jövõ évi ter-
més érdekében 1200 hektáron a trá-
gya kiszórása is az elkövetkezõ idõ szak
feladata a Szerencsi Mezõ gazdasági
Zrt.-nél. 
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A Széchenyi út is megérett a rekonstrukcióra, ami pályázati támogatással megvalósulhat.

A regionális fejlesztési tanács dön-
tését követõen Miskolcon a Régió
Házban megtartott sajtótájékoztatón
Szabó György, a testület elnöke is-
mertette, hogy a meghirdetett pályá-
zati kiírások elsõsorban az önkor-
mányzati feladatellátások színvonalá-
nak emelését, a kötelezõ és önként vál-
lalt szolgáltatások minõségének javí-
tását, a humán és a termelõ infra -
struktúra fejlesztését és a meglévõ te-
rületi egyenlõtlenségek mérséklését
szolgálták. A négy elõirányzat kereté-
ben 455 projekt nyert támogatást,
amely révén hatmilliárd forint értékû
beruházás valósulhat meg Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád
megyékben. A rendelkezésre álló ke-
retekbõl az igénylések közel hatvan
százalékáról született kedvezõ döntés.
Ezek között út- és épületfelújítások, ivó-
víz- és szennyvízelvezetõ rendszerek
rekonstrukciója, valamint közbizton-
ságot növelõ beruházások egyaránt

szerepelnek. A regionális fejlesztési ta-
nács a szerencsi önkormányzat által

benyújtott pályázatokat összesen kö-
zel hatvanmillió forinttal támogatta. En-
nek a felhasználásával valósulhat meg
a Zrínyi utca, valamint a Széchenyi út
egy részének és a Hunyadi köznek a
felújítása, a Bocskai úti volt Munkás-
pályán kialakítandó építési telkek köz-
mûvesítése, valamint a városban tér-
figyelõ rendszer kiépítése a vasútál-
lomás és a posta között.

ÚTÉPÍTÉS ÉS TÉRFIGYELÔK 
60 MILLIÓ FORINTBÓL

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés elnöke üdvözölte azokat a
szakembereket, akik az elmúlt évtize-
dekben sokat tettek a fiatalok tanításá-
ért. Ódor Ferenc szerint ez a hivatás
az egyik legcsodálatosabb pálya, hiszen
az itt ülõknek adatott meg a lehetõség,
hogy formálják, okítsák és emberré ne-
veljék az ifjúságot.

Szerencsrõl három, nyugdíjas éveit
töltõ tanárnõ vett részt az eseményen.
Komáromy Sándor, a Miskolci Egyetem
Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Ka-

rának dékánja adta át az arany dísz-
oklevelet Balogh Sándorné, Borbély La-
josné és Hudák Pálné részére, akiket a
helyszínen Rónavölgyi Endréné sze-

rencsi polgármester is köszöntött. 
Idén 75 éve annak, hogy Zemlényi Bé-
láné a pedagógusi pályára lépett. A je-
les alkalomból június 30-án a város pol-

gármestere látogatta meg a rubindip-
lomás tanítónõt, aki a virágcsokor mel-
lett rövid beszélgetés során mesélt  éle -
té rõl, a pályán eltöltött évtizedekrõl.

ESÕVERTE ARATÁS  

AZ ARANY- ÉS A RUBINDIPLOMÁK
Zsúfolásig megtelt június 28-

án Miskolcon a megyeháza dísz-
terme, ahol ezen a napon kö-
szöntötték a térség színes dip-
lomás pedagógusait. A hagyo-
mányos ünnepségen ez alka-
lommal összesen nyolcvanhá-
rom nyugdíjas tanító, tanár vet-
te át arany, gyémánt, vas, vagy
rubin oklevelét. 

Hazai forrású decentralizált önkormányzati fejlesztési programok tá-
mogatásáról döntött július 18-ai ülésén az Észak-magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács. A testület a helyhatóságok által igényelt beru-
házások megvalósítására közel négymilliárd forint hozzájárulást bizto-
sít. Szerencs útfelújításokhoz, építési telkek közmûvesítéséhez és térfi-
gyelõ rendszer kiépítéséhez jut pénzügyi forráshoz.

Balogh Sándorné, Hudák Pálné és Borbély Lajosné.
A polgármester otthonában köszöntötte
Zemlényi Bélánét.



Kicsik és nagyok közösen vettek részt a programokban. 
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JÚNIUSI MULATSÁG ONDON
Szerencs Város Önkormányzata,

valamint a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár ebben az évben is egész
délutános eseménysorozatra várta az
ondi városrész lakosságát.

A június 29-ei falunapi programok
kora délután a helyi sportpályán
kezdõdtek, ahol a futball kedvelõit
a rekkenõ hõség sem zavarta, mivel
az erõs napsütés ellenére sokan ker-
gették jókedvûen a labdát.

A szabadtéri színpadon az ondi is-
kolások adták elõ mûsorszámaikat.
Egyre többen látogattak ki a ren-
dezvény helyszínére, ahol hamaro-
san a szerencsi karatésok látványos
bemutatót tartottak. 

A legifjabbak vidáman hancúroztak
az ugrálóvárban, mások egy-egy pa-
ripa hátára pattanva múlatták az idõt,
a gyerekek közül néhányan pedig a
tûzoltókocsik rejtelmeivel ismerked-
tek. A szabadtéri mulatság ideje alatt
a helyi idõsek napközi otthonában
Galgóczi Ferencné gyûjteményébõl
származó retikül- és táskakiállítást te-
kintettek meg az érdeklõdõk. 

Nem múlhatott volna el a délután
a csalhatatlan rock and roll hangu-

lat nélkül, amirõl ez alkalommal is
Kertész Attila gondoskodott. Remek
szórakozást nyújtott a közönségnek
a kutyás ügyességi bemutató, majd
a Harlequin Showtánc Csoport fia-
taljai léptek színpadra. 

Az esti órákban Danyi Lászó ön-
kormányzati képviselõ és Rónavöl-

gyi Endréné polgármester köszön-
tötték a 2008-as ondi falunap részt-
vevõit, majd hamarosan megérkezett
az est sztárvendége. Gergely Róbert
népszerû slágerekkel örvendeztette
meg a publikumot.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ÜNNEPE 

Rónavölgyi Endréné köszöntõjében
elismeréssel szólt az egészségügyben
dolgozókról, akik áldozatos munká-
jukkal a város és a környezõ tele-
pülések lakosságát szolgálják. A pol-
gármester kiemelte, hogy Szerencsen
a szakemberek komoly figyelmet
fordítanak a megelõzésre, miközben
az önkormányzat folyamatos fej-
lesztésekkel biztosítja a prevenció és
a gyógyító munka eredményességét.
Bobkó Géza városi fõorvos ismer-
tette, hogy a rendelõintézet szolgál-
tatásainak bõvítésére a napokban be-
nyújtott 840 millió forintos pályázatot
támogatásáról biztosította a regionális
egészségtanács. 

Az eseményen Árvai Éva és Ár-
nyassy András szakorvosok, valamint
a szakdolgozók közül Munkácsi
Andrásné, Takácsné Szabados Má-
ria, Hubayné Kovács Ildikó, Szarka
Rita, Visóczki Márta, Nagy Istvánné
és Czinkné Kádas Erika vett át em-
léklapot és ajándék könyvutalványt. 

Az önkormányzat által az idei
évre a helyi egészségügyi alapellá-
tás eszközfejlesztésére elkülönített
összegbõl 100-100 ezer forintot
nyújtott át a polgármester a felnõtt

és gyermek háziorvosok és a fogor-
vosok részére. A városi fõorvos egy-
egy szál rózsával köszöntötte a je-
lenlévõ nyugdíjasokat, majd a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara területi szervezete elismerõ
oklevélben részesítette Szabóné
Szentléleky Terézia ifjúsági védõnõt.
A Semmelweis-napi megemlékezés
közös ebéddel zárult. 

TÁRLAT ÉS MESESZÍNHÁZ

Az ünnepélyes megnyitón Takács
Cintia énekelõadása üdvözölte a meg-

jelent vendégeket, majd a település pol-
gármestere ajánlotta az érdeklõdõk fi-

gyelmébe a kiállított festményeket,
grafikákat és szobrokat, ruhaterveket.
Rónavölgyi Endréné arra emlékeztetett,
hogy a tavaly útjára indított szerencsi
kulturális eseménysorozat keretében a
város bemutatkozási lehetõséget biz-
tosít a Szerencshez kötõdõ mûvé-
szeknek. – Cso dálatos, élménygazdag
kiállítás látható itt a Rákóczi-vár falai
között – fogalmazott a polgármester –,
amelynek keretében a látogatók az al-
kotók szemével tehetnek sétát a kö-
rülöttünk lévõ világban, amely színe-
ket, gondolatokat, üzeneteket, érzel-
meket tár a nézelõdõk elé. Az esemé-
nyen Uray Attiláné, a Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár igazgatója és
Rónavölgyi Endréné adták át az okle-
veleket a jelenlévõ alkotóknak. 

Ezen az estén a város legifjabb pol-
gárainak szórakoztatásáról is gon-
doskodott a Szerencsi Nyár. Zsúfolá-
sig megtelt a Rákóczi-vár színházter-
me, amikor a Hófehérke és a hét tör-
pe címû elõ adást tekintették meg a
gyermekek. 

A KOLOMPOSOK 
VISSZATÉRNEK SZERENCSRE

Az idén immár ötödik alkalommal
szervezett családi tábort Szerencsen
a Kolompos együttes. Június 21–29.
között közel négyszázötven gyermek
és szülõ ismerkedett városunkban a
magyar népi kultúrával.   

Immár fél évtizede annak, hogy a
budapesti népzenei együttes elsõ nyá-
ri családi táborának helyszínt keresve
rátalált a szerencsi középiskolai kol-
légiumra. Az elsõ egyhetes program
nagy sikert aratott a résztvevõk köré-
ben, aminek köszönhetõen már az
utolsó napon betelt a következõ évi
turnus. Az elmúlt öt esztendõben a kez-
deti kettõszázról több mint a duplá-
jára emelkedett a részvevõk száma. A
családok többsége Budapestrõl és kör-
nyékérõl érkezik a városba, de számos,
külföldön élõ magyar szülõ is fontos-
nak tartja, hogy gyermekével eljöjjön
a június végi táborba. A programok
helyszíne kezdetben a középiskolai

kollégium parkja volt, az utóbbi idõben
azonban a kézmûves foglalkozásokat
már a Rákóczi-vár tágas udvarán tart-
ják. A színházterem vastag falai között
ideális környezetben tanulják a népi
táncokat gyermekek és felnõttek egya-
ránt. Második otthonára talált a Ko-
lompos együttes Szerencsen, ahol a szí-
vélyes fogadtatás mellett a házigazdák
szervezõmunkája is hozzájárult a tá-
bor sikerességéhez. A kilenc nap alatt
a kollégium környékén elfogynak a
parkolóhelyek, és nehezebbé válik a
közlekedés, ami olykor bosszúságot
okoz az ott élõknek. A Kolompos-tá-
bor azonban komoly bevételt jelent a
városnak, a résztvevõ családok pedig
országszerte és a határon túlra is jó hír-
nevét viszik Szerencsnek, ezzel is
hozzájárulnak az idegenforgalom
bõvüléséhez, a település fejlõdéséhez.
Jövõre pedig újra visszatérnek.

Tizenötödik alkalommal nyitotta
meg kapuit július 14-én Szerencsen a
Nemzetközi Iskola és Mûvésztelep. A
jubileumi alkotótáborban két hét alatt
közel százötven fiatal és  idõ sebb
résztvevõ gyarapította az ismereteit. 

Immár másfél évtizede annak, hogy
a nyár közepén mûvészetek iránt ér-
deklõdõ vendégek érkeznek Sze-
rencsre, hogy a Bocskai gimnázium-
ban mûködõ mûhelyekben festé-
szettel és grafikával, természet utáni
stúdiumokkal, kerámiázással, fotó-
zással, digitális technikával,  plaszti-
kával és kerámiával, valamint építé-
szettel foglalkozzanak.

Az idén a helyi középiskola aulá-
jában megtartott ünnepélyes meg-
nyitón Heves János alpolgármester
fontosnak tartotta, hogy az ország-
határon belül és azon túl egyaránt szé-
les körben ismert szabadiskola és
mûvésztelep évrõl évre sikeresen

mûködik Szerencsen, jó hírnevét kelt-
ve a településnek. Az alkotótábornak
a kezdetektõl Fajó János a mûvésze-
ti vezetõje, aki az idén március 15-
én vette át munkásságáért és a
mûvészképzésben végzett iskolate-
remtõ tevékenységért a Kossuth-díjat.
A festõ- és szobrászmûvész szerint a
hazai általános és középiskolai okta-
tás nem alkalmas a rajztehetségek fel-
fedezésére és képességeik kibonta-
koztatására. Ezt a hiányt pótolja a sza-
badiskola. Az idén közel százan for-
dultak meg a mûvésztelepen, akik az
anyagi lehetõségeiktõl függõen a tel-
jes két hetet, vagy annál rövidebb  idõ -
szakot töltöttek el Szerencsen. Az al-
kotótábor az elmúlt másfél évtized-
ben igazi otthonra talált a városban,
ahol a szervezõk a tervek szerint
2009-ben is várják majd a jelentke -
zõket. 

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

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

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

Idén is nagy sikert arattak a helyi iskolások. 

A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében találkoztak az
egészségügyi dolgozók. 

A Szerencshez kötôdô alkotók munkáit a Rákóczi-vár árkádos ter-
meiben tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

Semmelweis Ignácra emlékeztek június 27-én Szerencs egészségügyi dol-
gozói. Az általános iskola Rákóczi épületében megtartott ünnepi esemé-
nyen száznegyven orvos és szakdolgozó vett részt. A helyi Bocskai gim-
názium diákjai énekszámokkal köszöntötték a jelenlévõket. 

JUBILEUMI ALKOTÓTÁBOR
HEGYALJA KAPUJÁBAN

Fajó János (középen) irányítása mellett bontakoznak ki a tehetségek. 

Kiállítás-megnyitó szerepelt július 26-án a Szerencsi Nyár programso-
rozatában. A Rákóczi-vár árkádos termeiben berendezett tárlaton össze-
sen 23 helyi és a városból elszármazott alkotó mutatkozott be munkáival.
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MI A VÉLEMÉNYE,
AZ ÁRUHÁZAK ÉPÍTÉSÉRÔL?

Képes Tamásné:
– Az újabb áruházak megnyitása vegyes
gondolatokat ébresztett bennem. Az elsõ
az volt, hogy a kis csemegeboltok jövõje
egyre kérdõjelesebbé válik városunkban. Így
egy-két család elveszítheti azt a bevételi for-
rást, amely talán a megélhetését jelenti. Más-
részrõl viszont egyre szélesebb lesz a vá-
laszték minden téren, ami a vásárlóknak
kedvez. Nem beszélve arról, hogy a nyit-
vatartási idõk meghosszabbodása segíti
azokat a családanyákat, akik a napi bevá-
sárlást munkaidõ utánra idõzítik, és nem kell boltról boltra szaladgálni,
ha nem kapnak meg mindent egy helyen. Remélem, sikerül az áruházak
eladóinak átmenteni azt a barátságos, közvetlen, vásárlócentrikus hoz-
záállást, ami viszont a kis boltok esetleges bezárásával eltûnik.

Grega Jánosné: 
– A város más kiskereskedõihez hasonló-
an az üzlet forgalmában valószínûleg én
is észreveszem majd a konkurencia erõ -
södését, de bízom benne, hogy ez nem lesz
számottevõ. Korábban azt tapasztaltam,
hogy a bevásárlóközpontok megnyitásának
hetében érezhetõen visszaesik a forgalom,
majd a vevõk meghatározó többsége visz-
szajön hozzánk. A multik inkább egymással
versenyeznek. Tény, hogy a lakosság a
nagybevásárlásokat már régen az áruhá-

zakban tudja le, hiszen néhány forint is mindenkinek számít. Ugyan-
akkor sok árut mi is hasonlóan kedvezõ áron kínálunk és szükség ese-
tén eltesszük, vagy kérésre megrendeljük a környéken lakóknak, illetve
dolgozóknak azt, amire éppen szükségük van. Ez a személyes kapcso-
lattartás az, amivel a nagy üzletek igazán nem tudnak versenyre kelni. 

Nagy Gábor:
– Kettõs érzésekkel fogadtam a hírt, hogy
Szerencsen Tesco épül. Örültem, hiszen a
multinacionális cég megtelepedése is hoz-
zájárul a város fejlõdéséhez, felszippant egy
keveset a környéken dolgozni akaró em-
berek közül, nagyobb árukészletet kínál,
mint bármelyik jelenlegi üzlet, az árai el-
fogadhatóak és kényelmesebbé teszi a vá-
sárlást, mivel mindent egy helyen megta-
lálhatunk. Én Szerencs felemelkedésének
lehetõségét nem az ilyen cégek érkezésé-
ben, hanem inkább a turizmus támogatásában látnám. Egy ilyen kivé-
teles természeti adottságokkal rendelkezõ környék felvirágoztatása ér-
dekében szükség volna egy olyan nagy beruházásra, ami hosszabb  idõ -
re megállítja a környéken átutazó turistákat. Itt egy nagyobb strandra,
üdülõközpontra gondolok, ami generálná az igényeket a szálláshelyek
kialakítására és egyéb szolgáltatások bevezetésére. Ez lehetõséget biz-
tosítana a szerencsi lakosoknak, hogy szolgáltatókká válhassanak és épít-
hessék a saját kis vállalkozásaikat. Azért a kettõs érzés az áruház érke-
zése kapcsán, mert tudomásom szerint, az értékesített terület alatt olyan
hõforrás található, amely egy turisztikai beruházás megvalósításához ked-
vezõ alapfeltétel lett volna.

Balla Zsoltné:
– Örülök az új áruházak építésének. Sze-
rencsnek nagy a vonzáskörzete, így az
itt és a környéken élõ embereknek nem
kell túl nagy távolságot megtenni a nagy-
bevásárlások miatt. A másik ok pedig,
hogy új munkahelyek is létesülnek, ami-
re nagy szükség van ezen a településen
is. Nem értek egyet azzal, hogy a mul-
tinacionális cégek betelepülése tönkre te-
szi a már meglévõ, kisebb boltokat, hi-
szen a korábban épült három nagy üz-

let mellett még ma is megélnek a régi helyi kisvállalkozások.

Tizenhetedik alkalommal várja
a mûvészetek iránt érdeklõdõ kö-
zönséget a Zempléni Fesztivál,
amely az elmúlt években az Észak-
magyarországi régió egyik kie-
melkedõ kulturális eseményévé
nõtte ki magát. Az augusztus 8–
17. közötti rendezvénysorozat
beharangozó sajtótájékoztatóját
július 22-én tartották meg a tokaji
Magyar Borok Házában.  

Ebben az esztendõben összesen
19 településen, több mint negyven
helyszínen rendeznek különbözõ
programokat, melyek a klasszikus
zene, a zenés színház és a tánc -
mûvészetek világából adnak íze-
lítõt a közönségnek. Ezek mellett
kiegészítõ programként színházi elõ -
adások, irodalmi mûsorok, gasztronó-
miai különlegességek, kiállítások teszik
színesebbé az idei palettát, melyek
többsége kapcsolódik a 2008-as Re-
neszánsz évhez. 

Turjányi Miklós fesztiváligazgató
szerint örömteli, hogy a támogatóknak
köszönhetõen a tavalyihoz képest nem
csökkent a rendezvény pénzügyi ke-
rete, azaz idén sem kell kevesebb ösz-
szegbõl gazdálkodniuk. A fesztivál fõ
támogatója ebben az évben is az An-
tenna Hungária Zrt., amelynek képvi-
seletében Tóth András kommunikáci-

ós igazgató megerõsítette: cége szá-
mára kiemelten fontos, hogy foglal-
kozzanak kulturális események szpon-
zorálásával, ezen belül pedig a régió
és az immár tizenhetedik Zempléni
Fesztivál a jö võ ben is bízhat támoga-
tásukban. 

Hollerung Gábor mûvészeti vezetõ
szerint sok meglepetést nem hoz a törzs-
közönség számára az idei fesztivál. Mint
mondta, lejárt a kísérletezés idõszaka,
és kialakult a fesztivál jellege, stílusa,
amit egyre szélesebb körben kedveltek
meg az elmúlt években. 

– Ha valaki lapozgatja a programfü-

zetet, láthatja, hogy az ország
egyik legrangosabb zenei esemé-
nye a komolyzenei fõvonal mel-
lett számos más mûfajban is meg-
kísérli meghódítani a közönséget.
A fesztivál mûvészeti vezetõje töb-
bek között kiemelte a az idei nyi-
tókoncertet, amely a sárospataki
Rákóczi-vár udvarán indítja útjá-
ra a tíznapos eseménysorozatot. 

A Zempléni Fesztivál elsõ sze-
rencsi programja augusztus 9-én a
helyi Munkás Szent József római
katolikus templomba várja a pub-
likumot. Ezen az estén Csereklyei
Andrea, Megyesi Schwartz Lúcia,
Soskó András és Kálmán Péter
szólisták mellett az Angelica Le-
ánykar, a Honvéd Férfikar és nem

utolsósorban a budafoki Dohnányi ze-
nekar fergeteges elõadása látható.

Egy délután Mátyás király udvarában.
Ez a címe annak a családok számára
is kellemes szórakozást ígérõ prog-
ramnak, amit augusztus 17-én délután
rendeznek meg ugyancsak Szeren-
csen. A Rákóczi-várban lovagok, ud-
varhölgyek, mutatványosok adnak elõ
jeleneteket Mátyás király életébõl. 

Este 18 órától ugyanitt táncjátékot lát-
hat a közönség a Campany Canario és
a Musica Profana Régizene Együttes
 elõ adásában.

M. Z.

TÍZ NAP A MÛVÉSZETEK JEGYÉBEN

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Mester Laura, Gulyás Martina, Kõrösi Patrik, Laczkó Ger-

gõ, Köllõ Csenge, Varga Lili Mónika, Molnár Botond Viktor, Májer Le-
vente, Türk Laura, Czibik Poole Sebastian. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Apjok Petra – Szabó István, Szûcs Zsuzsa – Ta-

más János, Homoróczki Éva – Komár Krisztián, Vreczenár Ildikó – Zsi-
mala László, Óvári Gabriella – Jobbágy István, Kovács Nikolett – Sot-
kó Roland, Oláh Bernadett – Beregi Csaba, Zádeczki Anita – Tóth Csa-
ba Imre, Szûcs Tímea – Tatárka András. 

Elhunytak: Tóth Jánosné (Szabó Erzsébet) 96 éves, Farkasovszki Ist-
vánné (Ludányi Anna Piroska) 80 éves, Rozgonyi Sándor 69 éves, Bán
József 73 éves, Szabó József 88 éves.

Hegyi Barnabás kont ratenor reneszánsz
dalokat adott elõ.

A tavaly útjára indított Szerencsi
Nyár címû kulturális rendezvényso-
rozat az idei esztendõben tovább foly-
tatódik. A szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár augusztusban is
több tartalmas programmal várja a vá-
ros és környékének lakóit, a Sze-
rencsre látogató turistákat. 

Újra Szerencsen koncertezik a Ho-
oligans. A hazai rockélet egyik leg-
népszerûbb zenekara augusztus 8-án,
pénteken érkezik a városba. A 21 órá-
tól kezdõdõ koncert elõtt a Herczeg Zol-
tán divattervezõ kollekciójából készí-
tett látványos divatbemutatót tekinthe-
ti meg a közönség.

Augusztus 16-án
19 órától az elmúlt
idõszak egyik legsi-
keresebb hazai elõ -
adója, Csézy vará-
zsolja el a szerencsi
publikumot, majd
este fél nyolckor a
Lazúr Kulturális és Táncsport Egyesü-
let többszörös magyar bajnok táncosai
lépnek színpadra.

Augusztus 23-án 18.30 órától Széles
András és a szerencsi Czina Boglárka, az

Ifjúsági Világbajnok-
ság elsõ helyezettjei,
magyar bajnokok
mutatják be Tánc-
varázs címû mûso-
rukat. 19 órától a
Szerencsi Várszín-
ház keretében Král
Gábor: Egy fekete és
egy szõke címû pi-
káns kabaréja kerül
színpadra Gregor
Bernadett és Nyertes
Zsuzsa fõszereplésé-
vel. A darabot Bod-
rogi Gyula rendezte. 

A Szerencsi Nyár programjairól
bõvebb információ kérhetõ a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár  mûve -
lõdésszervezõitõl a Rákóczi-várban és
a 47/362-121-es telefonszámon.

SZERENCSI NYÁR – SZERENCSI CSILLAGOK

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
INGYEN EBÉD A RÁSZORULÓ  DIÁ -

KOKNAK. Az elmúlt évhez hasonlóan
az idén már harminc napig biztosított
meleg ebédet az alsó tagozatos általá-
nos iskolás diákoknak a szerencsi ön-
kormányzat. Az ingyenes ellátásban jú-
lius 14. és augusztus 12. között a gyer-
mekvédelmi támogatásra jogosult csa-
ládok részesülnek. A város önkor-
mányzata a korábbi esztendõk kedvezõ
tapasztalatára alapozva idén is ered-
ményes pályázatot nyújtott be a nyári
gyermekétkeztetés támogatására. Ez a
forma nem jelent plusz kiadást a város
költségvetésében, hiszen az adagonkénti
350 forintos költséget teljes egészében
az Önkormányzati Minisztérium bizto-
sította, a támogatás összértéke megha-
ladja az 1,2 millió forintot. Ennek kö-
szönhetõen 120 helyi fiatal jutott térí-
tésmentesen ebédhez a Bolyai iskola
konyhájáról. 

ELADÓ INGATLAN. Szerencs Város
Önkormányzata értékesíti a tulajdonában
lévõ Szerencs, Rákóczi u. 112. szám alat-
ti, 1569/A/6 helyrajzi számú, 1 szobás
komfortos társasházi ingatlanát, amely-
nek alapterülete 46 m2. A lakás kikiáltá-
si ára (teljes forgalmi érték): 3 680 000

Ft. A versenytárgyalást augusztus 19-én
9 órától tartják Gálné dr. Ugrai Edit
ügyvéd irodájában, a Szerencs, Árpád  u.
11. szám alatt. Telefon: 47/561-555. A
pályázat részletes feltételei megtekint-
hetõk a polgármesteri hivatal hirdetõ -
tábláján. Az érdeklõdõ vásárlók az in-
gatlant augusztus 14-én 14 órakor te-
kinthetik meg.

SZERENCSI SIKEREK A BORVERSE-
NYEN. Az idén június 27-én Erdõbényén
rendezték meg a Tokaji borvidék bor-
versenyét, amelyen több szerencsi ter-
melõ is eredményesen szerepelt. Béres
László 2002-es késõi szüretelésû fur-
mintját aranyéremmel, Lónárt László
2007-es félédes sárgamuskotályát ezüst-
éremmel jutalmazták a bírálók. Danyi
László 2000-es évjáratú száraz szamo-
rodnija bronz minõsítést kapott a rangos
borversenyen.  

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉS. Az Álla-
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat Észak-magyarországi Regionális
Intézete a tbc-s betegek felkutatása, il-
letve a fertõzésveszély elhárítása érde-
kében a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében huzamosabb ideig tartózkodó va-

lamennyi 30 éves és annál idõsebb la-
kos számára kötelezõ évenkénti egyszeri
tüdõszûrõ vizsgálatot rendelt el. Az in-
tézkedés oka, hogy az elmúlt eszten -
dõben a megyében az érintett népesség
körében 100 ezer lakosra 32 új tbc-s ju-
tott, ami meghaladta a fertõzõ betegsé-
gek és járványok megelõzésérõl rendel-
kezésben meghatározott határértéket.
Az ingyenes vizsgálaton nem kell részt
venni azoknak, akik egy éven belül vol-
tak tüdõszûrésen, illetve tüdõ gondozó in-
tézetben gyógykezelés alatt állnak.    

ADÓTARTOZÓK LISTÁJA. Az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal július 31-
én közzé tette azoknak a magánszemé-
lyeknek és cégeknek a listáját, akiknek
adótartozása már több mint fél éve meg-
haladja a tíz-, illetve százmillió forintot.
Az idei második negyedévben összesen
több mint háromezren kerültek az adó-
hatóság nyilvántartásába. A feketelista
 élére a magánszemélyeknél 1 milliárd fo-
rintos tartozás került, míg a cégeknél 28
milliárdos adósság foglalja el az elsõ he-
lyet. Szerencsrõl a tízmillió forint feletti
adótartozású magánszemélyek sorában
egyéni vállalkozóként Tóth Lajos neve
szerepel.
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AZ ELMÚLT TANÉV TAPASZTALATAI
A város óvodáinak és iskoláinak ve-

zetõi összegezték június 23-án a
2007/2008-as tanév tapasztalatait. A
tanácskozás résztvevõi sikeresnek
minõsítették a tavaly megvalósított in-
tézményi átszervezést, amelynek a to-
vábbi finomítása az elkövetkezõ idõ -
szakban is feladatokat ró a polgár-
mesteri hivatalra, az igazgatókra és a
pedagógusokra egyaránt.

Az elmúlt tanévben Szerencsen
több mint háromszáz gyermek vette
igénybe az óvodai ellátást – hangzott
el a megbeszélésen. A bölcsõde irán-
ti igény növekedése miatt új csoport-
szobával bõvült az intézmény. Az ál-
talános iskolában a tanulói létszám fo-
lyamatos csökkenésének eredménye-
ként 41-tõl 39-re változott a tanulói
csoportok száma. A gimnáziumba az
osztályok számának növekedése mel-
lett kevesebb diák jár, ami a tanítás
minõségének a javítását szolgálja.
Mûvészeti képzésben a néptánc, drá-
ma és képzõmûvészet tanszakokon,
valamint a zenemûvészet ágon ösz-
szesen 546 fiatal gyarapította ismere-
teit. Az általános iskolából és a gim-
názium nappali tagozatáról egyaránt
szinte száz százalékos a továbbtanu-
lás, ami az oktató-nevelõ munka ma-
gas színvonalát mutatja. A városban
lévõ középiskolák háttérintézménye-
ként mûködõ kollégium öt csoportban
133 diák számára biztosít elhelyezést.
A pedagógiai szakszolgálatnál a lo-
gopédiai ellátást, nevelési és pálya-

választási tanácsadást, gyógytestne-
velést, valamint a korai fejlesztést és
gondozást összesen 2435 esetben vet-
ték igénybe. A tanácskozáson szóba
került, hogy az általános iskolában a
végzõs 122 diákkal szemben 89 a be-
iratkozók száma, ami miatt az intéz-
mény mindkét épületében két-két új
elsõ osztályt indítanak. Az elmúlt esz-
tendõben megvalósított intézményi
átszervezést eredményesnek értékel-
ték a szakemberek, amely révén je-
lentõs pénz megtakarítása mellett si-
került összehangolni a tanulói és ok-
tatói létszámokat. Az eredményesen
elvégzett közös munka a fiatalok kie-
melkedõ tanulmányi és sporteredmé-
nyeiben egyaránt visszatükrözik.    

A nyugdíjba vonuló Kulcsár Sán-
dorné bejelentette, hogy a tantestület
és az igazgatói tanács egybehangzó
döntése alapján az általános iskola óvo-

dai intézményét a jövõben is Tarnó -
czi Erzsébet, míg a mûvészeti iskolát
Harkályné Kovács Katalin vezeti. Õket
és az önkormányzat által öt eszten -
dõ re az általános iskola igazgatójának
kinevezett Fábián Ottónét virágcso-
korral köszöntötte a város polgármes-
tere. A megbeszélés végén az igazga-
tói beosztásától 19 év után elköszönõ
Kulcsár Sándornénak az oktatási mi-
niszter által adományozott Pedagógus
Szolgálatért Emlékérmet adott át a
polgármester és külön elbúcsúzott az
ugyancsak nyugdíjba vonuló Hajdú Jó-
zsefnétõl, a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelõdési és városmarke-
ting osztályvezetõjétõl. Gál András
igazgató az alkalomból a gimnázium
vezetése, nevelõtestülete és tanulói ne-
vében Bocskai-emlékérmet nyújtott át
a nyugállományba vonuló kollé-
ganõknek. 

MÓDOSÍTOTT JELENTÉS
Kiigazítást kül-

dött a Tokaj törté-
nelmi borvidék kul-
túrtáj megõrzési ál-
lapotáról szóló, az
UNESCO európai,
párizsi világöröksé-
gi központjába a
Magyar Köztársaság nevében idén
február 1-jén benyújtott részletes je-
lentéshez a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal elnöke. Mezõs Tamás (fo-
tónkon), az elsõ sor ban a szerencsi pol-
gármesteri hivatal pontosító észrevé-
telei alapján született levélben többek
között megállapítja, hogy a szerencsi
önkormányzat által a helyi szabályo-
zási terv módosítására hozott határo-
zatok nem tekinthetõk ellentétesnek az
Országos Területrendezési Tervben
foglaltakkal. Például az országos terv
nagy léptéke nem teszi lehetõvé an-
nak megállapítását, hogy a tervezett
erõmû helyszíne része-e a nemzeti
ökológiai hálózatnak. A beépítési ma-
gasság korlátját a városi helyhatóság
a jogszabályokban foglaltaknak meg-
felelõen 9 méterrõl 20 méterre emel-
te (megengedve további 5 méter ma-
gasságot technológiai szükségszerû -
ségbõl) és nem 30 méterre, mint azt
a jelentés állította. Az elnök szerint a
félreértés abból adódhatott, hogy az
erõmûvet eredetileg 30 méteres ma-
gassággal tervezték a beruházók, a sza-
bályozásban is megjelenõ magasság
csökkentése a Világörökségi Nemze-
ti Bizottság Titkárságával történt köz-
tes tárgyalások nyomán történt meg.
Mezõs Tamás ismertette, hogy Sze-
rencs polgármestere 2008. február
12-én kelt, az oktatási és kulturális mi-
niszterhez írt levelében a Tokaj törté-
nelmi borvidék kultúrtáj világöröksé-
gi kezelési terv „jogi státuszával” kap-
csolatosan a megküldött állapotjelen-
tés pontosítását kérte. Az elnök a je-
lentés kiigazításában megerõsíti, hogy
a kezelési terv jelenleg valóban nem
olyan, kötelezõ jogi érvénnyel bíró do-
kumentum, amely felülírhatná a helyi
szabályozási tervek elõírásait. 

A Tokaj történelmi borvidék kultúr-
táj világörökség-helyszín esetében az
elõzetes kezelési tervet a helyszín ke-
zelésében együttmûködõ helyi önkor-
mányzatok és egyes civil szervezetek,
illetve állami szervek képviseletében
létrejött Tokaji Történelmi Borvidék Vi-
lágörökségi Egyesülete civil szervezet
eredetileg lényegében konszenzussal
fogadta el 2003-ban. Az idõközben el-
készített módosított kezelési tervet vi-
szont nem minden önkormányzat –
köztük Szerencs sem – fogadta el és
építette be a helyi szabályozásba, így
az helyben nem vált kötelezõ jogfor-
rássá. Mindezeket figyelembe véve
vált egyértelmûvé, hogy a kezelési terv
jogi státuszának megerõsítése fontos és
sürgetõ szabályozási feladat, mely arra
sarkallta az oktatási és kulturális mi-
nisztert, hogy kezdeményezze a ma-
gyarországi világörökségi helyszínek
jogi helyzetének megerõsítését. Az ezt
célzó jogszabály-alkotási elõkészítõ
munka megkezdõdött, jelenleg is fo-
lyamatban van.

Mezõs Tamás levelében hangsú-
lyozza, hogy a szalmatüzelésû erõmû
engedélyezési eljárása során az eljá-
ró szervek és intézmények a hatályos
helyi és országos jogszabályokkal
összhangban jártak el. Az eset felszínre
hozta, hogy a világörökségi értékek
megõrzésének vannak ezeken felül je-
lentkezõ, sajátos, kiegészítõ szem-
pontjai. Amint a jelentés konklúziója
megállapította, nem tekinthetõ bizo-
nyítottnak sem az, hogy a tervezett fej-
lesztésnek nem lenne esetleg káros ha-
tása, igaz, az sem, hogy bizonyosan
káros lesz. Lényegében ez a megosz-
tottság jellemzi a helyi civil szerveze-
tek álláspontját is, amelyek közül töb-
ben a fejlesztés szerintük várható ká-
ros hatásai miatt tiltakoztak ellene, má-
sok viszont a fejlesztést a környezet-
re ártalmatlannak, a helyi munka-
helyteremtés érdekében pedig elen-
gedhetetlennek tartották. Éppen ezek
azok a kérdések, amelyek tisztázása
a készülõ komplex világörökségi ha-
tástanulmány feladata – emeli ki

Mezõs Tamás, – amelynek az általá-
nos érvényû megállapításait – az
összes magyarországi helyszín haté-
kony értékvédelmének, kiemelkedõ
egyetemes értékeinek biztosítására –
a jövõre vonatkozó szabályozásba is
be kívánják emelni. Jelenleg folya-
matban van – a Magyar Tudományos
Akadémia égisze alatt – a komplex vi-
lágörökségi hatástanulmány elkészí-
tése, annak érdekében, hogy a „Tokaj
történelmi borvidék kultúrtáj” világ -
örökségi helyszín kiemelkedõ egyete-
mes értékeit érintõ bármilyen esetle-
ges kedvezõtlen hatás, kár megelõz-
hetõ legyen.

ÜLÉSEZETT A VILÁGÖRÖKSÉG BIZOTTSÁG
Az UNESCO Világörökség Bi-

zottsága (VÖB) július 2–10. között
a kanadai Québecben tartotta 32.
ülésszakát. 

A tanácskozáson 27 világöröksé-
gi helyszín listára kerülésérõl szüle-
tett döntés. Közülük 19 kulturális, 8
pedig természeti kategóriában nyer-
te el a címet. A világörökségi listán
mostantól összesen 878 helyszín
szerepel, 145 országból. A VÖB a
szokásoknak megfelelõen foglalko-
zott a már világörökségi helyszínek
megõrzési állapotával. Közülük ed-
dig összesen 127-rõl készült részle-
tes jelentés, s ebbõl 62 helyszín hely-
zetének áttekintése történt meg. Az
idei megõrzési állapotjelentések kö-
zött két magyar helyszín szerepelt:
Budapest és a Tokaji történelmi bor-
vidék kultúrtáj. Hazánk fõvárosát a
VÖB a megtárgyalandó tételek közé
sorolta, a vita során a magyar hoz-
zászólást – amely többek között je-
lezte, hogy 2008 februárja óta vál-
toztatási tilalom van a területen – fi-
gyelembe véve hozott határozatot.
Eszerint a Világörökség Bizottság
aggodalmát fejezte ki a nagy építé-
szeti értékû és városképi jelentõségû
régi épületek folyamatban lévõ bon-

tása miatt az Andrássy úti világ -
örökségi helyszín védõzónájában,
különösen a Zsidónegyedként emlí-
tett Belsõ-Erzsébetvárosban. Felkér-
ték Magyarországot, hogy tegyen
2009. február elsejéig a Világörök-
ség Bizottságnak részletes jelentést
a Zsidónegyed városrendezési hely-
zetérõl és az érvényben lévõ meg-
õrzési lépésekrõl. 

A Tokaj történelmi borvidék kul-
túrtáj esetében a vita nélkül elfoga-
dott határozat arra biztatja a magyar
felet, hogy mûködjön együtt a szlo-
vák féllel a helyszín határon átívelõ
kiterjesztése érdekében, mint azt a
bizottság 2002-es budapesti ülésén

elfogadott döntés tartalmazza. Tu-
domásul vették a Magyarország ál-
tal beadott részletes jelentést a sze-
rencsi biomassza-erõmû beruházá-
si tervérõl, melyben szerepel a hely-
zet elemzése és a tervezett lépések.
A dokumentum tartalmazza, hogy
hazánk minél elõbb adjon minden-
re kiterjedõ részletes tájékoztatást a
készülõ világörökségi szempontú
hatástanulmányról. A VÖB felkéri to-
vábbá Magyarországot, hogy 2009.
február elsejéig nyújtsa be a tokaji
helyszínrõl a Világörökség Köz-
pontnak a naprakész megõrzési ál-
lapotjelentését, amelyet a bizottság
2009-ben tárgyal meg.

A Bocskai István
Gimnázium és Szak-
középiskola 2008
szeptemberében ismét
indítja marketing- és
r e k l á m ü g y i n t é z õ
(5234 01 0000 00 00) OKJ-s kép-
zését. A szakképesítés birtokában be-
tölthetõ munkakör FEOR száma és
megnevezése: 3622 – Kiállítási és ke-
reskedelmi propaganda ügyintézõ.
A képzési idõ: 1 tanév.

Kedves érettségizettek!
Vannak olyanok közöttetek, akik

már frissen, az érettségi bizonyít-
vánnyal a kezükben jelentkeztek
szakképzésünkre. Õk nyilván már az
elõzõ tanév során tájékozódtak a 13.
évfolyamon folyó képzésünkrõl, és
tudatosan választottak bennünket, hi-
szen szakmát szeretnének tanulni.
Akik viszont valamelyik felsõoktatá-
si intézménybe adták be jelentke-
zésüket, már 2 hete ismerik a felvé-
teli ponthatárokat. Sokan örülnek, ha
a kívánt intézménybe vették fel õket,
mások viszont elbizonytalanodtak,
ha csak az utolsó helyekre volt ele-
gendõ a pontjuk.

Nekik is üzenünk e lap hasábjain
keresztül. Csupán azért elmenni egy
felsõoktatási intézménybe, hogy ott
egy évet eltöltsetek (sok pénzt ki-
dobva), és jövõre újra megpróbálja-
tok bejutni álmaitok intézményébe,
nagy idõ- és energiapocsékolás vol-
na. Az állhatatos tanuló ragaszkodik

az elképzeléséhez, és addig tanul,
amíg felvételt nem nyer. Nektek is
ajánljuk 13. évfolyamunkat, ahol
nemcsak szakmát szerezhettek, de
érettebben átgondolhatjátok továb-
bi tanulási terveiteket. 

Szakképzõ évfolyamunkon nyelv-
oktatás folyik, így lehetõségetek van
nyelvvizsgát szerezni, hogy bõvítsé-
tek a többletpontjaitok számát. De év
végén javító érettségi vizsgát is te-
hettek bizonyos tárgyakból, amivel
szintén növelhetitek a pontjaitokat. A
tantárgyak között az informatika is sze-
repel, ami nélkül szinte már lehetet-
len boldogulni az egyetemeken. E le-
hetõségek mellett azonban nagy súlyt
fektetünk a szakmai tantárgyakra is,
hiszen a fõ célunk természetesen az,
hogy jó szakember váljon belõletek.

A szakképzõ évfolyamon modul-
rendszerû az oktatás, a tananyagok
egymásra épülnek, tehát elengedhe-
tetlen a rendszeres iskolalátogatás. Mi-
vel képzésünk nappali tagozatos és is-
kolarendszerû, így a tanulói jogviszony
elõnyeit is élvezhetitek (családi pót-
lék, tankönyvtámogatás, diákigazol-
vány stb.), és a vele járó kötelezett-
ségeknek is eleget kell tennetek. Je-
lentkezési korhatár 23. életév. Jelent-
kezés és bõvebb tájékoztatás a gim-
názium titkárságán. (Szerencs, Ondi
út 1. Tel.: 47/362-533/106). Jelentke-
zési határidõ: 2008. augusztus 20. 

A Bocskai Gimnázium 
és Szakközépiskola

szakmai munkaközössége

MEGBÍZOTT IGAZGATÓ 
A SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉLÉN 

Tíz esztendeig irányította eredmé-
nyesen a Szerencsi Szakképzõ Iskola
életét Atanaszov Vilmos, aki a hatva-
nadik életévét betöltve idén nyugállo-
mányba vonul. Miután az igazgató
szándékának a bejelentésétõl nem állt
rendelkezésre megfelelõ idõ pályázat
kiírására, a fenntartó Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat ve-
zetése az intézmény irányításával Ta-

kács Józsefet (fotón-
kon) bízta meg. Az is-
kolában testnevelõ ta-
nárként dolgozó pe-
dagógus az új igaz-
gatói pályázat elbírá-
lásáig, vagyis várha-
tóan az új tanév vé-

géig tölti be a megbízott vezetõi tiszt-
séget a Szerencsi Szakképzõ Iskolában. 

TANKÖNYVVÁSÁR 
A GIMNÁZIUMBAN

A Bocskai István Gimnázium ta-
nulói az alábbi idõpontokban vehe-
tik át a 2008/2009-es tanévre szóló
tankönyveket. 

12. évfolyam és 8. H osztály: au-
gusztus 21., (csütörtök) 7.30–16 óra.
11. évfolyam és 9. H osztály: au-
gusztus 22., (péntek) 7.30–16 óra. 

10. évfolyam: augusztus 25. (hétfõ),
7.30–16 óra. A 9. évfolyam és 7. H
osztály: augusztus 23. (szombat) 8–
16 óráig. Akik nem tudtak megjelenni
a kijelölt idõpontban: augusztus 26.
(kedd), 7.30–15.30 óráig. 

Felvilágosítás kérhetõ a 47/362-
533-as telefonszámon.

ÉRETTSÉGIZETT 
TANULÓK FIGYELMÉBE!

A helyi oktatási és nevelési intézmények vezetõi vettek részt a
megbeszélésen. 



A szociális juttatások jogosulatlan
igénybevétele és az úgynevezett
„kamatos pénzek”-kel kapcsolatos
visszaélések felszámolása, valamint
az ezekkel összefüggõ más bûncse-
lekmények felderítése érdekében a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság áprilisban
nyomozócsoportot hozott létre. A
különbözõ eljárások eredménye-
ként az elmúlt hónapokban több
bûncselekményt sikerült felderíteni,
illetve elkövetõt beazonosítani a
rendõrségnek – hangzott el a július
7-én Miskolcon megtartott sajtótá-
jékoztatón.

A nyomozás eddigi adatait ismer-
tetve Mecser Tamás bûnügyi igazgató
szólt a négy elkövetési formáról,
amelyek jól elkülöníthetõk egymás-
tól. Az egyik az ún. „szocpolos” la-
kás építése használatbavételi enge-
déllyel, amikor az igénybe vehetõ tel-
jes állami támogatás megszerzését
követõen a jogosultak csupán pár
százezer forintot „kaptak” és az így
felépült ingatlanok sohasem kerültek
ténylegesen a birtokukba. A másik a
félkész házak esete, amikor az el-
követõk nem kérik meg a haszná-
latbavételi engedélyt, így nem jutnak
hozzá a kifizethetõ teljes összeghez.
A mûszaki ellenõrökkel összejátsz-
va azonban az építkezés bizonyos
fázisait valótlanul igazoltatják. A
harmadik módszer a „szocpolos” la-
kásvásárlás, amikor a fiktív ügyletet
lebonyolító elkövetõk a támogatás-
ra jogosultak nevében eljárva érték-
telen, sok esetben csupán romos épü-
letet tartalmazó ingatlant vásárolnak
több millió forintos értékben. A pa-
píron vásárlóként feltüntetettek csak
némi készpénzt kapnak, míg a va-
lós kiadások és a támogatás össze-
ge közti különbözetet az úgyneve-
zett „bonyolítók” teszik zsebre. A „ka-
matos pénzek” esetében a kölcsönt
felvevõ, szorult anyagi helyzetben
lévõ családok 50-100 százalékos
havi kamatra veszik fel a pénzt és
amennyiben a tõketartozást és a ka-
matot nem képesek visszafizetni,
akkor duplázódik az összeg. Az
ügyletek általában összefüggésben
állnak a jogosulatlan állami támo-
gatások, illetve valamilyen jelzálog-
hitel felvételével. Az elkövetõk
ugyanis több esetben ilyen törvény-
telen ügyletekbe kényszerítik az adó-
sokat, hogy rendezhessék mestersé-
gesen generált tartozásukat. A rend-
õrség álláspontja szerint a szociáli-
san hátrányos helyzetbe került em-
berek sokszor csak vétlen részesei a
visszaéléseknek. A törvényesség és
a közbiztonság megszilárdítása azon-
ban elkerülhetetlenné teszi a bûn-
cselekmények teljes körû és pontos
tisztázását. A nyomozóhatóság szük-
ségesnek látja az évekkel ezelõtti ha-
sonló jellegû tranzakciók vizsgálatát,
és továbbra is nagy hangsúlyt fektet
az érintett települések közbiztonsá-
gának megszilárdítására, illetve a

törvénytelen folyamatok megállítá-
sára, felszámolására. A rendõrség in-
tézkedéseket is tervez, melyek a la-
kosságot közvetlenül érintõ bûncse-
lekmények, – mint a konkrét esetben
– az uzsorakölcsönök megelõzését
szolgálják – emelte ki Dudás Péter,
a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság bûnmegelõzési osztályve-
zetõje. Ezek között szerepel az ala-
csony iskolázottságú emberek szá-
mára is érthetõ, képekkel illusztrált
naptár kiadása, amely bemutatja
számukra, hogy egy kis összegû köl-
csönbõl hogyan halmozódik fel rö-
vid idõ alatt tetemes adósság és mit
kell tenniük ahhoz, hogy elkerüljék
a kilátástalan   kiszolgáltatottságot. 

A folyamatban lévõ büntetõeljá-
rások során közel tucatnyi elköve -

tõ vel szemben rendeltek el a ható-
ságok személyi szabadságot korlá-
tozó kényszerintézkedést. A bíróság
elõzetes letartóztatásba helyezte Sze-
rencs város építési hatóságának osz-
tályvezetõjét, aki a gyanú szerint köz-
remûködött a törvénytelen ügyle-
tekben. Az eljárások során felszínre
kerülõ információk birtokában újabb
nyomozati cselekmények várhatók.

A Borsod-Abaúj-Zemp lén Megyei
Rendõr-fõkapitányság a bûncselek-
mény-sorozatok kapcsán bûnszö-
vetségben, üzletszerûen elkövetett
csalás bûntette, illetve élet vagy tes-
ti épség elleni súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás bûntette és a hoz-
zájuk kapcsolódó más bûncselek-
mények megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást. S. L.

Illegális szeszgyárra bukkantak a
pénzügyõrök július 2-án Bekecsen.
Az ügyben két helyi lakossal és egy al-
földi illetõségû személlyel szemben in-
dult büntetõeljárás. 

Bûnügyi információk alapján jutot-
tak el a Vám- és Pénzügyõrség Észak-
magyarországi Regionális Nyomozó Hi-
vatalának munkatársai és járõrei bekecsi
családi házakhoz, amelyeknél az egy
idõben megtartott ellenõrzés beigazolta
az elõzetes gyanút. A két helyszínen
nagy mennyiségû adózatlan jövedéki

termékek: 321 liter tiszta szesz, 3000
liter ismeretlen eredetû szeszesital, kü-
lönféle aromák, nagy mennyiségû cu-
kor és cukorcefre került elõ és egy ép-
pen mûködés alatt álló tiltott pálin-
kafõzõ-berendezést is találtak. Ugyan-
itt tároltak 1000 liter igazolatlan ere-
detû gázolajat és több mint hétmillió
forint – az illegális tevékenységgel ösz-
szefüggõ – készpénzt, amit szintén le-
foglaltak a nyomozók. Mindezek alap-
ján feltételezhetõ, hogy ipari méretû
szeszgyártásra derített fényt a pénz-
ügyõrök összehangolt akciója. Az
ügyben a nyomozás jelenlegi szaka-
szában érintett három személlyel szem-
ben jövedéki orgazdaság, jövedékkel,
illetve annak elõsegítése miatt indult el-
járás. Ezekért a bûncselekményekért a
törvény által kiszabható börtönbünte-
tés akár öt év is lehet, míg a fõvámhi-
vatal által meghatározott jövedéki bír-
ság összege meghaladhatja a 44 mil-
lió forintot. Annak kiderítésére, hogy mi-
óta végeztek illegális szeszelõállítást a
bekecsi ingatlanon, kik voltak a be-
szállítók és a felvásárlók, a Vám- és
Pénzügyõrség regionális nyomozóhi-
vatala tovább folytatja a vizsgálatot.
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A rendõrség június 29-én délelõtt
házkutatást tartott a szerencsi pol-
gármesteri hivatal építésügyi és vá-
rosfejlesztési osztályvezetõjének la-
kásán és munkahelyén, majd meg-
hallgatása után õrizetbe vették a 46
éves férfit. 

A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság jelentõs értékre elkövetett
csalás és más bûncselekmények mi-
att indított még áprilisban eljárást. A
vizsgálat eddigi adatai szerint a gya-
núsítottak jelzáloghitelek és szociál-
politikai támogatások jogtalan fel-
használásával jutottak törvénytelen
anyagi elõnyökhöz. Az ügyben eddig
négy taktaközi férfi elõzetes letartóz-
tatását rendelte el a bíróság. A sze-

rencsi Cs. B. a gyanú szerint valótlan
tartalmú hatósági határozatok kiállí-
tásával közremûködött a szociálpoli-
tikai támogatások jogtalan folyósítá-
sában. 

A Szerencsi Városi Bíróság nyomo-
zási bírája július 2-án csalás bûntette
és más bûncselekmények elkövetésé-
nek alapos gyanúja miatt augusztus 2-
ig elrendelte Cs. B. elõzetes letartóz-
tatását.

A nyári ítélkezési szünet miatt eljá-
ró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bí-
róság augusztus 1-jén hatvan nappal,
október 2-ig meghosszabbította a sze-
rencsi polgármesteri hivatal – azóta a
beosztásából már felmentett – építés-
ügyi és városfejlesztési osztályveze -
tõjének elõzetes letartóztatását. 

KAMATOS PÉNZEK ÉS SZOCPOL-
CSALÁSOK – ÁLDOZATOK ÉS ELKÖVETÕK

A sajtótájékoztatón Mecser Tamás (balra) a bûncselekmények teljes körû
tisztázását, Dudás Péter az uzsorakölcsönök megelôzését hangsúlyozta.

FEGYELMI ELJÁRÁS 
ÉS LETARTÓZTATÁS

Kölcsönös megegyezéssel távozott
a testülettõl a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályvezetõje és a
Taktaharkányi Rendõrõrs parancsno-
ka – erõsítette meg értesülésünket a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren -
dõr-fõkapitányság kommunikációs iro-
davezetõje. Gaskó Bertalan közölte,
hogy két rendõrnek július 15-ével
szûnt meg a szolgálati jogviszonya, ezt
követõen a civil szférában szeretné-

nek tovább dolgozni. Az irodavezetõ
újságírói kérdésre válaszolva közölte,
hogy a rendelkezésre álló adatok alap-
ján a parancsnokok távozása nem hoz-
ható összefüggésbe az elmúlt idõ -
szakban a szerencsi kapitányság ille-
tékességi területén indult büntetõ el-
járással, amely a jogtalanul igénybe
vett szociálpolitikai támogatásokat és
a jelzáloghitelek szabálytalan fel-
használását vizsgálja.

RENDÕRVEZETÕK TÁVOZTAK

SZESZGYÁR CSALÁDI HÁZBAN 

Illegális pálinkafôzô-berendezés a bekecsi ingatlanon. 

ELÕZETESBEN 
AZ OSZTÁLYVEZETÕ 

A B.-A.-Z. Me-
gyei Rendõr-fõka-
pitányság korább-
ra visszanyúló
ügyek kapcsán
zsarolás, illetve je-
lentõs kárt okozó
csalás miatt indí-
tott és folytat jelenleg is nyomozást
– tájékoztatta lapunkat Gaskó Ber-
talan (képünkön) kommunikációs
irodavezetõ. Ennek során még idén
áprilisban, majd azt követõen má-
jusban két-két férfi került õrizetbe,
a bíróság elrendelte a gyanúsítottak
elõzetes letartóztatását.

Ezen a szálon jutottak el a nyo-
mozók a szerencsi polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési
osztályvezetõjéhez. A fõkapitány-
ság gazdaságvédelmi osztályának
munkatársai házkutatást tartottak az
érintett magánlakásában és a pol-
gármesteri hivatalban lévõ irodájá-
ban, majd bûnügyi õrizetbe vették a
vezetõ beosztású köztisztviselõt. A
gyanú szerint Cs. B. valótlan tarta-
lommal adott ki használatbavételi en-
gedélyeket olyan lakásokra, ame-
lyekre szociálpolitikai támogatást fo-
lyósítottak. Ezzel közremûködött jo-
gosulatlan összegek kifizetésében –
válaszolta lapunk kérdésére az iro-
davezetõ. 

– Az elmúlt év-
ben szereztem tu-
domást a regioná-
lis közigazgatási
hivatal által le-
folytatott vizsgá-
latból, hogy szoci-
álpolitikai támo-
gatással épült lakások esetében sza-
bálytalanságok történtek a helyi épí-
tésügyi hatóságnál – emelte ki lapunk
érdeklõdésére Bíró László, Szerencs
címzetes fõjegyzõje (fotónkon). Az
ügyben rendõrségi nyomozás is in-
dult, amelynek a jegyzõkönyvét idén
január 31-én kaptam kézhez. Az irat
elolvasása után azonnal fegyelmi el-
járást rendeltem el az ügyben, ame-
lyet a büntetõeljárás jogerõs befeje-
zéséig felfüggesztettem. Júniusban az
ügyben új fejlemények láttak napvi-
lágot: az eredeti büntetõeljárás köz-
okirat-hamisítás gyanúja miatt indult,
ami idõközben tudomásom szerint
nagy értékre elkövetett csalással egé-
szült ki. Emiatt újabb intézkedést hoz-
tam: az osztályvezetõt felmentettem
a munkavégzés alól, vezetõi meg-
bízatását visszavontam. A fegyelmi

eljárást akkor folytatjuk le, ha a bün-
tetõeljárás – mint azt már elõbb em-
lítettem – jogerõsen lezárul. 

Bíró László leszögezte: az építési
hatósági tevékenység nem az ön-
kormányzat által a hivatalra ruházott
feladat. Ezt a feladatot a jogszabály
alapján az állam megbízásából vég-
zik. Az ilyen jellegû ügyekben a he-
lyi képviselõ-testületnek és a pol-
gármesternek nincs beleszólása, így
a hatósági munkáért felelõsséget
sem viselnek. A jegyzõ hozzátette:
az események ugyan rossz fényt vet-
nek a városra és környékére, de a
felelõst a helyi polgármesteri hiva-
talon belül kell keresni, jelesül ab-
ban a személyben, aki a használat-
bavételi engedélyeket aláírta. Ez az
alapeset, ami azonban más megvi-
lágításba kerülhet, ha az érintettet va-
laki megtévesztette, vagy fenyege-
téssel, zsarolással vette rá a valót-
lan tartalmú dokumentumok kiadá-
sára. 

Rónavölgyi End-
réné polgármester
(fotónkon) szerint,
mint minden
ügynek, így ennek
is megvannak a ta-
nulságai, a szemé-
lyi és szakmai kö-
vetkeztetéseket le kell vonni. Ugyan-
akkor ma még nem látható, hogy a
büntetõügynek mi lesz a vége. A pol-
gármester emlékeztetett, hogy a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás
a közelmúltban fogadott el egy do-
kumentumot arról, miként lehetne a
mai magyar társadalmat jobbá ten-
ni. Erre azok a kedvezõtlen jelensé-
gek sarkallták az érintett 18 telepü-
lés polgármesterét, amelyet a tér-
ségben élõk érzékelnek, de nem szí-
vesen beszélnek róla. A kezdemé-
nyezés kiterjed a szociális támoga-
tások rendszerére, az uzsorakamat-
ra, a közrendre és közbiztonságra és
arra is, hogy a szociálpolitikai ked-
vezményekkel épült lakások dolgá-
ban sincs minden rendben. – Az em-
berek biztonságban szeretnének élni,
aminek az érdekében akkor is kez-
deményezéseket kell tenni – emelte
ki a polgármester – ha ez esetenként
a saját házunk táján is kellemetlen
helyzeteket teremthet. Azt gondolom,
ez lehet az alapja annak – tette hoz-
zá –, hogy tiszta és átlátható viszo-
nyok legyenek az élet minden terü-
letén – fogalmazta meg véleményét
a polgármester.

S. L.
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A Szerencsi Férfikar és a Szeren-
csi Református Gyülekezeti Kórus
képviselte városunkat a július 6-án te-
lepülésünk erdélyi testvérvárosában,
Nyárádszeredán megrendezett ének-
kari találkozón. Az esemény nem volt
mindennapi, hiszen a kórusmozga-
lom 140 éves évfordulójára és a nyá-
rádszeredai Bocskai dalkör nõi ka-
rának 20 éves fennállására is emlé-
keztek.

A kórusmozgalmat két alkalommal
is megünneplik Nyárádszeredán.
Elõbb a szûkebb pátriából érkezõ da-

losok fellépésével, majd a távolabbi
nemzetrészek testvérkórusainak tisz-
telgõ szereplésével és természetesen
egy reprezentatív jubileumi kiskon-
certtel. Így történt ez az említett va-
sárnapon is, amikor Nyárádszereda
testvértelepüléseinek – Szerencs,
Aszód, Gyergyószentmiklós, Torna-
alja, Simontornya – nõi, férfi- és ve-
gyeskarai adtak mûsort. 

A program bevezetéseként a kóru-
sok ünnepélyes felvonulását közös is-
tentisztelet követte a városi reformá-
tus templomban. A koncerten elõ ször
az ünnepelt Bocskai dalkör szerepelt,

majd ezt követõen a ven-
dégkórusok léptek fel.
Nagy sikert arattak váro-
sunk karai, melyet a kö-
zönség tapsvihara bizo-
nyított. A mûsort ajándé-
kozás, késõbb közös va-
csora zárta az erdélyi te-
lepülés egyik ékes foga-
dójában, ahol a kórusok
együtt ünnepeltek.

Dászkel László, Nyá-
rádszereda polgármeste-
re beszédében megkö-
szönte a szerepléseket,
és hangsúlyozta az alka-
lom jelentõségét. Kie-
melte, hogy az ilyen prog-
ramok erõsítik az össze-
tartozás érzését, ápolják a
városok kapcsolatait, le-

hetõvé teszik, hogy megismerjük egy-
más értékeit, és együtt ünnepeljünk.
Ezért a jövõben is számít a testvér-
városi kapcsolatokra, és reméli, lesz
még alkalom hasonló összejövetelre.

A program szervezõje, Ferencz
Csaba, a Bocskai dalkör nõi karának
karnagya erre a hétvégére rendkívül
tartalmas programot állított össze a
résztvevõknek, melynek keretében a
szerencsi együttesek megcsodálhattak
néhány, egykor Magyarországhoz
tartozó híres és szép települést.

Ezúton a távolból szeretnénk kö-
szönetet mondani minden kedves
nyárádszeredai szervezõnek, akik se-
gítettek abban, hogy ez a közös fel-
lépés megvalósulhasson.      G. Zs.

A Magyar Turizmus Zrt. közre -
mûködésével 13 fõs, kínai utazás-
szervezõkbõl álló csoport látogatott
Magyarországra. A turisztikai szak-
emberek hatnapos tanulmányútjuk
során megismerkedtek Budapest, a
Balaton, a Hortobágy és Tokaj-Hegy -
alja, ezen belül Szerencs neveze-
tességeivel. A vendégek hegyaljai ki-
rándulásuk elsõ állomásaként július

12-én felkeresték a szerencsi Fürdõ
és Wellnessházat, ahol kóstolót kap-
tak a finom hegyaljai borokból és sze-
rencsi csokoládékból. A statisztikák
szerint egyre több kínai érkezik ha-
zánkba turisztikai céllal, így fontos,
hogy a világ legnépesebb országá-
nak utazási irodái, szakemberei meg-
ismerjék Magyarország idegenfor-
galmi kínálatát.

Az idei Szerencsi Nyár program-
sorozat nyitó rendezvényeként júli-
us 18-án az ötödik sárospataki Nem-
zetközi Kórusakadémia hangverse-
nyét láthatta a közönség a szeren-
csi Rákóczi-várban. A patinás falak
között fellépõ énekegyüttesek és
szólisták az akadémia szimfonikus
zenekarának a kíséretében Schubert
és Farkas Ferenc kórusmûveibõl

nyújtottak ízelítõt hazai és külföldi
karnagyok vezényletével. Az ese-
ményen a kórusakadémiát életre
hívó Sándor Zoltánt, a szerencsi
 Hegy alja Pedagógus Kórus karnagyát
virágcsokorral köszöntötte a jubile-
um alkalmából Rónavölgyi Endréné
polgármester.

Az Országos Erdészeti Egyesület
hölgytagjai kétnapos zempléni láto-
gatásuk elsõ állomásaként június 20-
án Szerencsre látogattak. A civil szer-

vezet immár tizenegy eszten-
deje szervezi meg kétnapos
nyári szakmai programját,
aminek az idén az Északerdõ
Zrt., valamint az egyesület
miskolci és sárospataki cso-
portjai voltak a házigazdái. A
Rákóczi-vár udvaros palota-
szárnyában Kalina Lajos ön-
kormányzati képviselõ kö-
szöntötte az ország külön-
bözõ részeibõl érkezett ven-
dégeket, rövid ismertetõt tart-
va a település jelenérõl és ter-
veirõl. A város történelmi múlt-
járól Tarnóczy Katalin, a Vá-
rosi Kulturális Központ és

Könyvtár munkatársa szólt a program
résztvevõinek, akik a vár mellett a
Zempléni Múzeum képeslevelezõlap-
gyûjteményét is megtekintették.

SZERENCSI KÓRUSOK ERDÉLYBEN

Dalosok Nyárádszeredán.

ROMA FIATALOK TÁBORA

Cigány fiataloknak tartottak te-
hetséggondozó nyári tábort július
elsõ hetében Szerencsen. A progra-
mon általános iskolás diákok vettek
részt, akik rajztudásukkal, illetve
vers- és prózamondóként hívták fel
magukra a figyelmet. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai és Közmûvelõdési Inté-
zet a korábbi évek hagyományát  fel -
élesztve az idén ismét nyári tábort
szervezett kiemelkedõ képességû ci-
gány származású általános és kö-
zépiskolás fiataloknak. A hatnapos tá-

bor július 1-jei ünnepélyes megnyi-
tóján a felszólalók fontosnak tartot-
ták a nemzeti és etnikai kisebbségek
önazonosságának és kultúrájának
megõrzését, aminek speciális mód-
ja a tehetséggondozás. 

A cigány fiatalok jól érezték ma-
gukat Szerencsen. A szervezõk fi-
gyelemmel kísérik sorsuk további ala-
kulását és reményeik szerint egyre
több társuk számára válnak köve-
tendõ példává. Szeretnék, ha jövõre
már több résztvevõvel rendezhetnék
meg a tehetséggondozó tábort a kö-
zépiskolai kollégiumban. 

Jövõre ismét várják az ifjú tehetségeket.

A Monyók Pincészet Kft. 1993-as
4 puttonyos tokaji aszúját Champi-
on-díjjal jutalmazták a július 4–6. kö-
zött Balatonalmádiban megrendezett
9. VinAgora nemzetközi borverse-
nyen. A Közép-Európa bor-irány-
tûjének tartott viadalra 21 országból
554 mintával neveztek a termelõk.
A fehér, vörös, rosé és a botrytisá-
lódott borokat 42 fõbõl álló nem-
zetközi bíráló bizottság értékelte. A
nemzetközi borversenyek legmaga-
sabb elismerésébõl, a Champion-
díjból – amelyet az aranyérmet nyert
borok versenyeztetésével lehet meg-
ítélni – hármat magyar bor – köztük
a Monyók Pincészet Kft. aszúja – ér-
demelte ki. Az Árvay és Társa Pin-
cészet 2001-es 6 puttonyos Hétfür-
tös tokaji aszúját a bortytisálódott bo-
rok között kiosztott Média különdíj-
jal jutalmazták.

A KÍNAI UTAZÁSSZERVEZÕK
LÁTOGATÁSA

A vendégek a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházban.

JUBILÁLT A KÓRUSAKADÉMIA

Színvonalas hangversennyel kezdôdött a Szerencsi Nyár.

CHAMPION-
DÍJAS ASZÚ

Kovács Miklós és felesége, Vaszil
Rozália leszármazottai találkoztak jú-
nius 21-én a szerencsi Fenyvesben.

A házaspárnak 1924–38. között ösz-
szesen hét gyermeke született, így
unokákkal és dédunokákkal gyara-

podott a família. A népes család tag-
jai közül többen elkerültek a város-
ból. Voltak, akik már alig ismerték

egymást, amikor 2006-ban
megszületett az ötlet: össze
kellene hívni a rokonokat és
hozzátartozóikat. Az elsõ
találkozó sikerére alapozva
kétévenként rendezik meg
a programot, amelyre az
idén a korábbinál többen,
összesen 34-en jöttek el. A
vidám hangulatú együttlét
során a résztvevõk mesél-
tek egymásnak sorsuk ala-
kulásáról, fényképekkel il-
lusztrálva a fontosabb ese-
ményeket. A családtagok
finomságokkal is készültek
az alkalomra, amelyet leg-
közelebb 2010 nyarán ren-
deznek meg. Az Árpád-hegyen találkozott a népes rokonság. 

A NAGY CSALÁDI ÖSSZEJÖVETEL

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

ERDÉSZNÕK A RÁKÓCZI-VÁRBAN

A csoportnak Kalina Lajos önkor-
mányzati képviselõ mutatta be a várost. 
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Ismeretlen személy az elmúlt év
szeptemberében a Miskolci Nyo-
mozó Ügyészségen feljelentette
Lõcsei János alezredest, akkori sze-
rencsi rendõrkapitányt, Tokaj pol-
gármesterét és a tokaji rendõrõrs pa-
rancsnokát. 

A név nél-
küli, négyol-
dalas levél –
amit Szeren-
csen adtak
postára – töb-
bek között az
alábbiakat tar-
talmazta: a tokaji polgármester ké-
résére, az alezredes parancsára a To-
kaji Rendõrõrs egyik beosztottja
visszaadta egy magánszemélynek a
gépjármûvezetõi engedélyét, amit
elõ zõleg az intézkedõ rendõr bevont.
A kapitány szintén a tokaji polgár-
mester kérésére egy helyi lakos in-
gatlanának kiürítéséhez törvénytelen
rendõri segítséget nyújtott. Lõcsei Já-
nos szolgálati gépjármûvel magán -
utakra vitette magát és családját, ahol
a sofõr a karbantartó volt, akivel a
kapitányság garázsában álló sze-
mélygépkocsiját is rendszeresen le-
mosatta. A levél írója szerint a pa-
rancsnok a tulajdonában lévõ autó-
val Szerencsen gyorsan hajtott, de
magával szemben csupán figyel-
meztetést szabott ki. 

– A feljelentésben foglaltakat a
Miskolci Nyomozó Ügyészség vizs-
gálta. A nyomozás során beszerzett
bizonyítékok alapján minden két-
séget kizáró módon nem állapítha-
tó meg, hogy a kapitányságvezetõ a
szolgálati gépjármûvet magáncélra
vette igénybe, ezért nem követte el
a nagyobb vagyoni hátrányt okozó
hûtlen kezelés bûntettet. Ugyanak-
kor a beszerzett bizonyítékok egyér-
telmûen azt támasztották alá, hogy
a feljelentés többi pontjában szereplõ
módon sem követett el bûncselek-
ményt Lõcsei János – tájékoztatott la-
punk érdeklõdésére a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Fõügyészség
sajtószóvivõje. Martossy György (fo-
tónkon) ismertette: a rendõrjárõr
közúti jármûellenõrzéskor 2006. ja-
nuár elején – ennél pontosabban
meg nem állapítható idõpontban –
valóban igazoltatott Tokajban egy
Ford Mondeót vezetõ helyi lakost.
A jármû utasa volt a polgármester
is. A rendõr a sofõr jármûvezetõi en-
gedélyét hosszasan vizsgálta, sõt
azt a helyi rendõrõrsre is bevitte el-
lenõrzés céljából. Ezt követõen azon-
ban az okmányt visszaadta a gép-

kocsivezetõnek, mert az érvényes
volt. Az intézkedõ rendõr az enge-
délyt nem vonta be, hanem annak
az érvényességét ellenõrizte. Lõcsei
János valóban telefonált közben a
Tokaji Rendõrõrs parancsnokának,
de nem adott utasítást az okmány
visszaadására. Mindezek alapján
megállapítható, hogy a jármûveze-
tõi engedély ellenõrzése és vissza-
adása tárgyában eljáró hivatalos
személyek semmilyen bûncselek-
ményt, vagy szabálytalanságot nem
követtek el.    

A feljelentésben foglalt ingatlan ki-
ürítésével kapcsolatban a Miskolci
Nyomozó Ügyészségen már bünte-
tõeljárás volt folyamatban. Ezen
nyomozás során beszerzett bizo-
nyítékok alapján megállapítható
volt, hogy sem Lõcsei János, sem a
polgármester nem követett el
bûncselekményt. A beszerzett újabb
dokumentumok sem utaltak arra,
hogy bármilyen jogsértés történt
volna. 

Az eljárásban a rendõrkapitányt ki-
hallgatta a nyomozó hatóság na-
gyobb vagyoni hátrányt okozó hûtlen
kezelés bûntett megalapozott gya-
núja miatt. Lõcsei János tagadta a
bûncselekmény elkövetését és vé-
dekezésében elõadta, hogy a terhé-
re rótt utak esetében kivétel nélkül
hivatali célból vette igénybe a ka-
pitányságvezetõi gépkocsit, soha
nem közlekedett az autóval azért,
hogy azzal a szerencsi szolgálati he-
lyétõl a miskolci lakására, vagy ép-
pen vissza szállíttassa magát. A saj-
tószóvivõ megerõsítette: a beszerzett
bizonyítékok alapján nem cáfolha-
tó Lõcsei János védekezése. Az sem
tisztázható minden kétséget kizáró
módon, hogy az utak mindegyiké-
nél Lõcsei János volt-e a rendõrsé-
gi szolgálati gépkocsi utasa. E nél-
kül azonban nem állapítható meg az,

hogy az alezredes elkövette a terhére
rótt bûncselekményt. A büntetõel-
járásról szóló törvény szerint a két-
séget kizáróan nem bizonyított tény
nem értékelhetõ a gyanúsított ter-
hére. Ezzel a tényállással kapcso-
latban is az összes lehetséges bizo-
nyítékot beszerezte az ügyészség,
nagyszámú tanút hallgatott ki, ok-
iratokat és egyéb dokumentumokat
gyûjtött be, ellenõrizte a gyanúsított
védekezését. Az eljárás további foly-
tatásától sem várható olyan újabb bi-
zonyíték, mely alapján eltérõ jogi kö-
vetkeztetésre lehetne jutni. Ezért a
nyomozást a nagyobb vagyoni hát-
rányt okozó hûtlen kezelés bûntett
tekintetében, bizonyítékok hiányá-
ban kellett megszüntetni – erôsítet-
te meg Martossy György.

Lõcsei János nem követte el a hi-
vatali visszaélés bûntettét és más
bûncselekményt sem, mert a rendõr-
kapitányság vezetõje nem hivatalos
személyként, nem hatósági jogkör-
ben eljárva kérte meg beosztottját
arra, hogy mossa le a saját tulajdo-
nú gépkocsiját. A kapitány gyors-
hajtásával kapcsolatban sem állapí-
tott meg az ügyészségi vizsgálat
bûncselekményt, mert valójában
nem figyelmeztetést, hanem pénz-
bírságot kapott a szabálysértésért. A
feljelentés idõpontjában a határozat
még meg sem született, akkor az el-
járás még folyamatban volt – tájé-
koztatott a fõügyészség sajtószóvi -
võje.

A fentiek alapján a feljelentésben
szereplõ tényállások tárgyában egy
kivétellel bûncselekmény hiányá-
ban, a nagyobb vagyoni hátrányt
okozó hûtlen kezelés bûntette kér-
désében pedig bizonyítékok hiá-
nyára tekintettel szüntette meg 2008.
június 16-ai határozatában a Mis-
kolci Nyomozó Ügyészség a nyo-
mozást.

A JOG ÉS AZ IGAZSÁG 
– Igaz a

mondás, hogy
a jog és az
igazság nem
mindig talál-
koznak. Ez az
állítás érvé-
nyesül az ese-

temben is – válaszolta lapunk meg-
keresésére Lõcsei János (fotónkon),
akitõl az ellene indult és az elmúlt
hónapban lezárult büntetõeljárá-
sokról érdeklõdtünk.

– A Szerencsi Hírek többször meg-
írta, hogy a tavalyi év szeptembe-
rében névtelenül feljelentettek a
Miskolci Nyomozó Ügyészségen,
az Országos Rendõr-fõkapitánysá-
gon, majd a Debreceni Katonai
Ügyészségen is. Mind a három ha-
tóság tíz hónap alatt alapos vizsgá-
latot végzett – hangsúlyozta az im-
már nyugállományba vonult alez-
redes.

– A névtelen feljelentõk összesen
19 bûncselekménnyel vádoltak meg
a levélben, melybõl hármat a Deb-
receni Katonai Ügyészség, míg ti-
zenhatot a Miskolci Nyomozó
Ügyészség vizsgált. A Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság Katonai Tanácsa
2008. június 19-én ítéletet hozott.
A tárgyalásról korrekt tudósítás je-
lent meg a Szerencsi Hírekben. Ami-
kor a katonai ügyész a vádat olvas-
ta, lehajtottam a fejemet és azon gon-
dolkodtam: sírjak vagy nevessek? Az
járt a fejemben, hogy a magyar
igazságszolgáltatásnak ezzel a
„nagy” üggyel kell megbirkóznia: a
három év szerencsi szolgálatom
alatt egy alkalommal mi történt az
ingemmel, hogy a karbantartó pár al-
kalommal lemosta a privát autómat.
Vagy éppen bûn az, hogy hajna-
lonként, 4-5 óra között beültem a jár-

 õrökhöz a szolgálati autóba, hogy
együtt legyek velük, közösen ellen-
õrizzük a közterületet.

Kimondták az ítéletet, és én azt
nem fellebbeztem meg. Nem láttam
értelmét, és nem vagyok hajlandó
több évig bíróságról bíróságra járni,
a nyugdíjas éveket ezzel tölteni, az
egészségemet tönkretenni. Van ettõl
számomra most már sokkal fonto-
sabb: a családom.

A Miskolci Nyomozó Ügyészség
alapos munkát végzett: többrendbeli
hivatali visszaélés, hûtlen kezelés,
összesen 16 bûncselekményi tény -
állást vizsgált. Elmondhatom, hogy
mindenre kiterjedt volt az eljárásuk.
Nagyon örülök neki – és az igazság
itt most gyõzött – hogy hosszú nyo-
mozást követõen 2008. június 16-
án a Miskolci Nyomozó Ügyészség
az eljárást megszüntette, melybõl 15-
öt bûncselekmény hiányában. Ez
számomra azt jelenti, hogy a név-
telen levélírók 15 rendbeli becsü-
letsértést követtek el a sérelmemre.

Már korábban is nyilatkoztam:
nem maradhat büntetlenül, hogy
valaki névtelenül valótlanságokat
állít és ezt feljelentéssel még meg-
erõsíti.

Ezért most én indítom meg a bün-
tetõ-, majd polgári peres eljárásokat
a névtelen levélírókkal szemben.
Hogy kik õk? Remélem, ez is kide-
rül, és az igazságszolgáltatás gépe-
zete ebben az esetben is gyors és ala-
pos lesz – nyilatkozta a Szerencsi Hí-
reknek Lõcsei János.

Sárkány László

A polgármesteri hivatal szervezet-
fejlesztésére nyújt be pályázatot a sze-
rencsi önkormányzat. A képviselõ-
testület július 2-ai rendkívüli ülésén
született döntés arról, hogy a város
a közel 22 millió forintos tervezett be-
ruházáshoz az Államreform Opera-
tív Program keretében 20 millió fo-
rint támogatást igényel. A napirend
tárgyalása során elhangzott, hogy a
közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló
törvény 2010-tõl a helyi közügyek
szintjén is kötelezõvé teszi az elekt-

ronikus ügyintézés feltételeinek a
megteremtését. Ehhez azonban ko-
moly technikai fejlesztésre van szük-
ség, amit az önkormányzatok
önerõbõl nem tudnak megvalósíta-
ni. A pályázat a kiírás szerint a költ-
ségek 92 százalékára biztosít fede-
zetet. A támogatási igény benyújtá-
sáról szóló elõterjesztést a képviselõk
egyhangúlag elfogadták. Az ülésen
Bíró László jegyzõ tájékoztatta a
képviselõket arról, hogy tavaly a te-
rületileg illetékes közigazgatási hivatal
vizsgálata irányította rá a figyelmet

arra, hogy 2005-ben és 2006-ban öt
olyan lakásépítés történt a Szerencsen
környezõ településeken, amelyek-
nél az ingatlan használatba vétele
nem felelt meg az elõírásoknak. 

A rendõrség 2008. január 31-én
tájékoztatta arról, hogy büntetõel-
járást indított az ügyben. A jegyzõ
fegyelmi eljárást kezdeményezett a
helyi elsõ fokú kiemelt építésügyi ha-
tóság vezetõjével szemben, amely-
nek a lefolytatását a büntetõeljárás
jogerõs lezárulásáig szüneteltetik.
Munkáltatóként a köztisztviselõi tör-
vény rendelkezései alapján Csaná-
di Bélát az állásából felfüggesztet-
te. Az ügy további részleteirõl zárt
ajtók mögött tanácskozott tovább az
önkormányzat.

Orosz Gábor, az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-
vatal B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének vezetõje törvénysértõnek  minõ -
sítette a monoki önkormányzat azon határozatait, amelyben feltételekhez
kötötte a szociális juttatások és segélyek folyósítását. 

Szepessy Zsolt, Monok polgármestere a hírre leszögezte: nem fogják
visszavonni határozataikat, amelyrõl a döntés kézhezvételét követõen
hivatalosan is értesíteni fogják a közigazgatási hivatalt. A polgármester
kiemelte, hogy ebben az ügyben készek elmenni az Alkotmánybírósá-
gig. A hírhez tartozik, hogy Szepessy Zsolt a napokban ügydöntõ nép-
szavazás kezdeményezésérõl szóló dokumentumot juttatott el az Or-
szágos Választási Bizottsághoz. Amennyiben a törvényalkotás során nem
a várakozásaiknak megfelelõ elképzelések születnek, akkor megkezdik
a szükséges kétszázezer aláírás összegyûjtését. A monoki polgármester
június 22-én levelet küldött az APEH elnökének. Az írás az uzsoraköl-
csönök kedvezõtlen hatásaira hívja fel Szikora János figyelmét, az adó-
hatóság közremûködését kérve a súlyos probléma megszüntetésében. 

TÖRVÉNYSÉRTÕNEK
MINÕSÍTETT HATÁROZATOK

AZ ÜGYÉSZSÉG MEGSZÜNTETTE A NYOMOZÁST

A Zempléni Településszövetség
(ZTSZ) a térségben élõk érdekében
fontosnak tartja, hogy az Országgyûlés
érdemben foglalkozzon a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulásnak a
társadalom jobbá tétele érdekében
született kezdeményezésével. A civil
szervezet július 17-én a bekecsi ál-
talános iskolában megtartott köz-
gyûlésén a jelenlévõ tagok külön bi-
zottságot hoztak létre az állásfogla-
lás megfogalmazására és a tagtele-
pülések szociális problémáinak a fel-
mérésére. A Zempléni Településszö-
vetség vezetése az elmúlt idõszakban
több alkalommal foglalkozott a sze-
rencsi kistérség által megfogalmazott
javaslatokkal, amelyek Zemplén vá-
rosaiban és községeiben egyaránt je-
lentkezõ súlyos problémákra hívja fel
a figyelmet. A tagság körében végzett
tájékozódást követõen született meg
a döntés a szervezet közgyûlésének
összehívására annak érdekében, hogy
támogatásukkal erõsítsék a kistérség

törekvését a társadalmi visszásságok
megszüntetésére. A tanácskozáson
valamennyi felszólaló fontosnak tar-
totta a jelenlegi családtámogatási és
szociális ellátórendszerek megvál-
toztatását, a köz- és vagyonbizton-
ság erõsítését.

A jelenlévõ tagok hétfõs bizottsá-
got választottak egy, a szövetség

tagtelepülésének társadalmi és szo-
ciális helyzetét bemutató adatbázis
létrehozására. A Varga László takta-
harkányi polgármester által vezetett
testület kapta feladatul a ZTSZ-nek
a szerencsi kistérség kezdeménye-
zését támogató állásfoglalás szöve-
gezését, amit a közeljövõben hoz-
nak nyilvánosságra. 

A ZTSZ A KISTÉRSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS MELLETT

A szövetség fontosnak tartja a Zemplénben élôk képviseletét. 

KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSRE PÁLYÁZNAK

Szeptembertõl módosulnak a  ka -
mion stop szabályai, amitõl többek kö-
zött a péntek délutáni és hétfõ regge-
li teherforgalmi csúcs enyhülését vár-
ják a szakemberek. A változások közé
tartozik, hogy a nyári idõszak kezde-
te június 15-rõl július 1-jére tolódik,
ugyanakkor a forgalomkorlátozási  idõ -
szak vége továbbra is augusztus 31-e
marad. Új elem, hogy szombat reggel
helyett délután három órától lép élet-
be a kamionok közlekedési tilalma, ami
a már megszokott idõpontban, vasár-
nap 22 órakor ér véget. 

Bõvül azoknak az útvonalaknak a
köre, amelyekre a nyári idõszakban,
szombat délután és vasárnap este kö-
zött egyáltalán nem hajthatnak fel a ne-
héz tehergépkocsik. Ezek közé tarto-
zik a 37-es számú fõút is, ahol Mis-
kolc és Sátoraljaújhely között a korlá-
tozás idõszakában azok a tehergép-
jármûvek sem közlekedhetnek, ame-
lyek a korábban hatályos szabályok sze-
rint ez alól felmentéssel rendelkeztek.

KAMIONSTOP-
VÁLTOZÁSOK



A RENDÕR
SZABADIDÕBEN IS RENDÕR
Abaújszántó egyik terén fogtak el a

rendõrök július 2-án a déli órákban egy
körözés alatt álló helybéli férfit, aki nem
kezdte meg a bíróság által lopás miatt
kiszabott börtönbüntetését. Az elítélt
hónapok óta bujkált az igazságszol-
gáltatás elõl, azonban a szolgálaton kí-
vüli járõrök meglátták, amint éppen be-
száll egy autóba. A rendõrök követték
a gépkocsit, majd amikor a férfi kiszállt
a jármûbõl, szolgálatba helyezték ma-
gukat és elfogták a körözött személyt,
akit az intézkedést követõen büntetés-
végrehajtási intézetbe szállítottak.

SZEMFÜLES KMB-SEK
A Taktaharkányi Rendõrõrs szolgá-

latban lévõ tiszalúci körzeti megbízottjai
arra lettek figyelmesek július 11-én este,
hogy a település egyik magánházának
udvaráról valaki kimászik, majd a ke-
rítés elõtt lévõ fûnyírót maga elõtt tol-
va útra kel. A rendõrök odamentek a
férfihez, aki meglepetésében össze-
vissza beszélt, majd elismerte, hogy a
fûnyírót el akarta lopni. K. S. a bíróság
elõtt felel tettéért.

GYILKOST KERES
A RENDÕRSÉG 

E m b e r ö l é s
bûntettének gya-
núja miatt indí-
tott nyomozást
ismeretlen tettes
ellen a Borsod-
Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-
fõkapitányság. A
rendelkezésre
álló adatok sze-
rint B. Sándor (fotónkon) szirmabese-
nyõi lakos július 27-én éjfél után ön-
kényesen távozott a megyei kórházból,
ahová nem sokkal korábban ittasan el-
szenvedett kerékpáros-balesetet köve-
tõen szállították be. A férfit másnap haj-
nalban a Szentpéteri kapu egyik lakó-
háza elõtti füves területrõl szúrt sérü-
lésekkel vitték vissza a mentõk a kór-
házba, ahol elhalálozott.

A rendõrség kéri, hogy aki a fény-
képen látható B. Sándort július 27-én
éjszaka fél 1 és 5 óra 40 perc között a
Szentpéteri kapuban az egészségügyi
intézmény és a 20 emeletes bérház kö-
zötti szakaszon látta, illetve az elkö-
vetõ személyével kapcsolatban infor-

mációval rendelkezik, hívja a megyei
rendõr-fõkapitányság bûnügyi osz-
tályát a 47/514-500/21-79-es melléken,
illetve a 107-es, 112-es segélyhívó szá-
mokat, vagy jelentkezzen bármelyik
rendõri szervnél. A bûncselekmény el-
követésével megalapozottan gyanúsít-
ható személy kilétének megállapítását
vagy elfogását közvetlenül elõsegítõ-
nek a megyei rendõrfõkapitány ötszá-
z ezer forint nyomravezetõi díjat tûzött
ki. A bejelentõ személyét a rendõrség
bizalmasan kezeli.

KAMIKAZE-MOTOROSOK 

Az objektív felelõsség intézményé-
nek 2008. május 1-jei bevezetése óta
eltelt idõszak eddigi rendõrségi ta-
pasztalatai szerint a szigorú szankci-
ók nem minden közlekedõt tartanak
vissza az agresszív gyorshajtástól. A
Borsod-Abaúj-Zemp lén Megyei Rend-
õr-fõkapitányság forgalomellenõrzõ
alosztályának járõrei több olyan mo-
torosról is költségesnek ígérkezõ fel-
vételt készítettek, akik a megengedett
50 km/h helyett több mint 100 km/h
sebességgel közlekedtek Miskolc bel-
területén.

A negatív értelemben vett képze-
letbeli dobogó legtetejére július 4-én
az a motoros állhatott fel, akinek 148
km/h sebességgel sikerült elhaladnia
a „célfotó” elõtt. Az ámokfutó a „ju-
talmát” 300 000 forint összegben köz-
igazgatási bírság formájában veheti
majd át.

A KERÉKPÁRTOLVAJ
Több kerékpárnak is lába kelt az el-

múlt idõszakban Tiszalúcon. A tele-
pülés temetõjébõl június 2-án vitték el
az egyik látogató lezáratlan kétkere-
kûjét. Még ugyanazon a napon az egyik
bolt elõl is eltûnt egy ugyancsak le nem
zárt mountain bike. A rendõrök forró
nyomon indultak az elkövetõ nyomá-
ba és kiderült, hogy mindkét esetben
a helybéli P. R. volt a tettes. Az elkö-
vetõnél a kerékpárokat lefoglalták,
visszaadták jogos tulajdonosaiknak. 
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RENDÔRSÉGI HÍREK
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság befejezte az el-
járást és megküldte a nyomozati ira-
tokat az ügyészségnek a 2007. már-
cius 26-án Tokaj és Tarcal között tör-
tént pénzszállító kirablása és kocsikí-
sérõjének meggyilkolása ügyében. 

A rendõrség három gyanúsítottal
szemben elõre kitervelten, nyereség-
vágyból, különös kegyetlenséggel el-
követett emberölés bûntette, egy el-
követõvel szemben bûnpártolás és lo-
pás bûntette, míg további öt gyanúsí-
tottal szemben bûnpártolás bûntetté-
nek megalapozott gyanújával zárta le
a nyomozást. 

Mint arról korábban lapunkban is be-
számoltunk, 2007. március 26-án is-
meretlen tettesek kiraboltak egy pénz-
szállítót a Tokaj és Tarcal közötti út-
szakaszon. Az egyik õrt olyan súlyo-
san bántalmazták, hogy a helyszínen
belehalt sérüléseibe. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnügyi Osztálya nyereségvágy-
ból elkövetett emberölés bûntettének
gyanúja miatt indított eljárást az
ügyben. A bûncselekményt követõ
napokban a rablógyilkosság gyanúsí-
tottja lett az életben maradt pénzkísérõ
is, aki három társával hetek óta készült
az akcióra. A bûntény napján õ vezette
az autót és azzal az indokkal tért le a
fõútról, hogy pisilnie kell. Ekkor tá-
madtak rájuk a lesben állók. A sofõrt

a látszat kedvéért leütötték, majd vé-
geztek a másik biztonsági õrrel. Ezután
a bûnrészes õrt megkötözve az út mel-
lett kirakták, azt a látszatot keltve, hogy
õ is sértett, majd autóba ültek és el-
hajtottak. A kihallgatások során az is
kiderült, hogy volt egy negyedik tár-
suk is, aki Miskolcon figyelõként tájé-
koztatta a többieket a rendõrség moz-
gásairól. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt ügyként
kezelte a közvéleményt is megrázó
bûncselekmény felderítését. A létre-
hozott nyolcfõs nyomozócsoportnak és
a közremûködõ szerveknek köszön-
hetõen már az eljárás elsõ napján si-
került az üggyel kapcsolatban egy fõt
õrizetbe venni, a másodikon pedig még

egyet, majd beazonosí-
tották a szökésben lévõ
másik két elkövetõt is. A
nagy erõket felvonultató
nyomozás során felkutat-
ták az elkövetõk tartóz-
kodási helyét Bács-Kis-
kun megyében egy Kis-
kunhalas közelében lévõ
tanyán. Az ingatlant a
szökésben lévõ gyanúsí-
tottak hozzátartozói vá-
sárolták a fegyveres rab-
lás után alapított kft. ne-
vében. 

A Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Rend õr-fõ -

kapitányság bevetési egysége, több
tucat nyomozója, valamint a határõrség
terepen jól képzett, technikailag meg-
felelõen felszerelt munkatársai, illetve
Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szol nok
megye bevetési egységeinek közre -
mûködésével 2007. augusztus 31-én
õrizetbe vették az emberöléssel ala-
posan gyanúsítható két férfit, illetve hoz-
zátartozóikat. A B.-A.-Z. Megyei Bíró-
ság három nap múlva elõzetes letar-
tóztatásba helyezte emberölés gyanú-
ja miatt a pénzszállító kirablásának ér-
telmi szerzõit, illetve hozzátartozóikat
bûnpártolás alapos gyanúja miatt.

Jelenleg négy elkövetõ van elõzetes
letartóztatásban, míg az ügy további
gyanúsítottjai szabadlábon védekez-
hetnek.

A francia idegenlégió fegyverállo-
mányából származó haditechnikai
eszközökkel akartak a hazai erdõkben
vadászni azok az elkövetõk, akiket a
rendõrség a napokban elfogott. Ezzel
egy illegális orvvadász-hálózatot szá-
moltak fel a bûnüldözõk.

Éjjellátó készülékeket, lézertávmé -
rõ ket, elektrooptikai irányzékokat, láng-
rejtõt, állítható hidraulikus fegyveráll-
ványokat és fejadaptereket tartalmazott
a zsák, amit június 24-én egy ormos-
bányai fuvarozó cég telephelyén
tûzszerészek közremûködésével foglalt
le a rendõrség. A sofõr elmondása sze-
rint õ nem tudta, hogy nagy értékû, úgy-
nevezett harmadik generációs csúcs-
technikának számító haditechnikai
eszközöket szállított Magyarországra. 

A lefoglalás elõzménye, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-
fõkapitányság Felderítõ Osztálya a kö-
zelmúltban olyan adatok birtokába
jutott, amelyek szerint Kazincbarcika,
Ormosbánya és Felsõtelekes környé-
kén illegális orvvadász-hálózatot tar-
tanak fenn. Az adatgyûjtés során sike-
rült két felsõtelekesi férfit beazonosí-
tani, akik a gyanú szerint a tiltott va-
dászatokat szervezték.

Az is kiderült, hogy az elkövetõk egyi-
kének helybéli ismerõse a francia ide-
genlégióban szolgál. E kapcsolat révén
az orvvadászatokat megkönnyítõ,
csúcstechnológiának számító eszkö-
zöket szereztek be, amelyeket Marse-
illes-bõl szállítottak a magyarországi cél-
állomására. A rendõrség a berendezé-
sek megrendelõjét, a 36 éves kazinc-
barcikai V. Zs.-t õrizetbe vette. Pár nap-

pal késõbb a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányságon je-
lentkezett védõjével a francia idegen-
légióban szolgálatot teljesítõ 26 éves
K. I. is, aki szintén bûnügyi õrizetbe ke-
rült. A rendõrség mindkettõjükkel
szemben visszaélés haditechnikai ter-
mékkel és szolgáltatással, illetve jelentõs
értékre elkövetett sikkasztás bûntette mi-
att folytatja az eljárást.

Egy idõs kesznyéteni bácsi kertjét már
több alkalommal megdézsmálták az is-
meretlen tolvajok, ezért áramot veze-
tett körbe a portáján. Június 30-án éj-
szaka három helybéli férfi áram ütést
szenvedett a gazda kertjében, egyikük
a helyszínen az életét vesztette.

Az eljárás adatai szerint az idõs gaz-
da konyhakertjében ismeretlen elkö-
vetõk több alkalommal is megdézsmál -
ták a termést. A tulajdonos megelégelte,
hogy folyamatosan megkárosítják, ezért
házilag készített villanypásztorral – a
por táján belül – körbekerítette a kert-
jét. A községben élõk is tudták, hogy
éjszakától hajnalig áram kerül a dró-
tokba.

Három helybéli 28, 30, és 48 éves
férfinek június 30-án az éjszakai órák-
ban közös mulatozás után támadt az
ötlete, hogy menjenek el uborkát lop-
ni az idõs férfi portájára. Mielõtt útnak
indultak volna, figyelmeztették egymást,

hogy az idõs ember áramot vezetett a
zöldségek köré. Ennek ellenére átug-
rottak a kerítésen. Mindhárman ára-
mütést szenvedtek, egyikük azonban
a bajt észlelve segítségért rohant. Ket-
ten a drótok között maradtak és egyi-
küknél a helyszínre érkezõ mentõk már
csak a halál beálltát tudták megállapí-
tani, míg a másikat súlyos, életveszé-
lyes állapotban szállították kórházba.
A Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság so-
ron kívüli eljárást indított lopás bûntet-
tének megalapozott gyanúja miatt a há-
rom kesznyéteni férfi ellen. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság õrizetbe vétele mellett több
emberen elkövetett emberölés bûntet-
tének kísérlete miatt a 67 éves férfit õri-
zetbe vette, akit a bíróság elõzetes le-
tartóztatásba helyezett. A bûncselek-
mény helyszínén 30-40 fõs hangos-
kodó tömeg gyûlt össze, a rendõrség-
nek azonban sikerült a rendet helyre
állítani. S. L.

MOTOROS ELÉ KANYARODOTT
Személyi sérüléssel járó köz-

lekedési baleset történt július 5-
én a déli órákban Szerencsen. A
város fõutcáján parkoló Lada ve-
zetõje úgy akart megfordulni,
hogy nem adott elsõbbséget a Be-
kecsre tartó segédmotor-kerék-
párosnak. A motoros az elé ka-
nyarodó autó oldalának ütközött
és felborult. A bekecsi férfit a
mentõk nyílt lábszártöréssel szál-
lították kórházba. A baleset kö-

rülményeit a Szerencsi Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya vizsgálja.  

SZABÁLYTALAN ELÕZÉS
Közúti baleset történt július 10-én a déli órákban a 37-es

számú fõközlekedési úton. A Nissan Szerencs felõl haladt a
bodrogkeresztúri elágazás irányába, amikor egy balra ívelé-
sû kanyarban figyelmetlenül kezdett elõzésbe. A személy-
gépkocsi vezetõje a manõver közben frontálisan ütközött a
szembõl szabályosan érkezõ kamionnal. Az összeroncsoló-
dott Nissan sofõrjét súlyos, míg két gyermekkorú utasát köny-

nyebb sérülésekkel szállították a mentõk kórházba. A teher-
gépkocsi vezetõje sértetlenül szállt ki jármûvébõl.

A KENYERESKOCSI ÉS A KAMION
Mentõhelikopter szállította kórházba annak a közúti bal-

esetnek a sérültjét, amely június 24-én a reggeli órákban tör-
tént Tarcal belterületén. A szlovák rendszámú nyerges von-
tató Szerencs irányából haladt a településre vezetõ úton, ami-
kor egy jobbra ívelésû kanyarban a jármû nehéz pótkocsija
átlendült a menetirány szerint bal oldalra, majd ennek ütkö -
zött neki a szembõl érkezõ kisteherautó. A pékterméket szál-
lító kocsi az út menti árokba pördült, vezetõjét a tûzoltók-
nak kellett kiszabadítani az összeroncsolódott karosszéria-
elemek közül.
Mindezek el-
lenére a sofõr
nyolc napon
belül gyógyu-
ló sérülések-
kel került kór-
házba, a ka-
mion vezetõ-
je sértetlenül
úszta meg a
történteket.

BRUTÁLIS RABLÁSBÓL
CSALÁDI VÁLLALKOZÁS

VADDISZNÓVADÁSZAT
LÉGIÓS CSÚCSTECHNIKÁVAL

ÁRAMMAL VÉDTE A KERTJÉT

Ezen a tanyán rejtõztek el a gyanúsítottak. 

A készülékek a francia idegen-
légiótól érkeztek. 

BALESETEK � BALESETEK � BALESETEK



A gyalogtúrákon velem járt 52 fiatal
felének osztályfõnöke voltam. A többit
is tanítottam – kettõ kivételével. Az 1996-
os tanévkezdettõl a harmadik osztályt
kaptam öttõl nyolcadikos korig. Ez egy
kicsit késõbb történt, mint szerettem vol-
na. Igyekeznem kellett, hogy ledol-
gozzam a késést, ami sajnos csak rész-
ben sikerült… 

Az említettek ellenére 1997. május
31. – június 1-jére túrát szerveztem. A
kihirdetéskor nagy volt az érdeklõdés,
végül öten indultunk útnak. Egy kicsit
sem volt túlélés jellegû, mint az ko-
rábban néhányszor megközelítette azt.

Az ötödik osztályosok voltak a túrá-
ban újoncok. Nem akartam elriasztani
õket a természetjárástól, tehát szoktató
programot terveztem. Az idõpont meg-
választása is a megkedveltetés figye-
lembe vételével történt. Tavasszal, ami-
kor kizöldül az erdõ, a madarak költé-
si ideje zajlik, énekükkel védik revirjü-
ket, territóriumaikat. A szép madárdal
külön ajándék a természetjárók részé-
re.

Ráböktem a telefonkönyvre Rakaca-
szend elõfizetõinél és találomra pró-
báltam szállást keresni. A felhívottat ne-
vezzük János bácsinak. Elmondtam,
hogy mire készülök. Alig akartam el-
hinni, amikor azt válaszolta: „...csak tes-
senek jönni, megoldjuk”.

Május 31-én korán indultunk. Úti-
célunk Bódvaszilas, a távolság 42 ki-
lométer. Úgy kellett megfeleznem a tá-
vot, hogy a szálláshely kb. félúton le-
gyen és a második napon a vonatot is
elérjük. Viszonylag hamar megtettük a
csaknem 28 kilométeres távot és meg-
érkeztünk Rakacaszendre. Megnéztük
a nevezetes mûemlék templomot és ke-
restük a szálláshelyünket. Hamar meg
is találtuk a szép, nagy kertes házat. Az
udvaron mindenféle apró állat futkáro-
zott és nagyobbak is voltak az istálló-
ban. Idõs bácsi fogadott bennünket, aki
– mint mondta – néhányszor már ki-
nézett, hogy nem jövünk-e még. Meg-
mutatta a szobákat. A fiúk hamar kivá-
lasztották ágyaikat, én külön helyiséget
kaptam. Miután megköszöntem a szí-
ves fogadtatást, azt mondta: csak tegyem
le a hátizsákot és tartsak vele. Társaim
már bekapcsolták a televíziót. Asztal-
hoz tessékelt a házigazda és már csör-
rentek is a poharak. Töltés közben
mondta, hogy ez igazi, muskotályos szil-
vából fõzött kisüsti. Ebben egy kanál-
nyi cukor nem sok, annyi sincs. – Erre
valóban azt lehet mondani, hogy or-

vosság, persze csak kis mértékkel mér-
ve – mondtam, miután megkóstoltuk.
Ezzel indult a beszélgetés, aztán késõbb
kiderült, hogy vannak közös ismerõse-
ink és János bácsi járt már lakhelyemen.
Egy kicsit politizáltunk is, aztán nyu-
govóra tértünk.

Reggel, amikor mozgolódni kezdtem,
a ház asszonya jelezte, hogy készíti a
reggelit. Ezt a szállással együtt kértük.

János bácsi is velünk tartott és még
étkezés közben elõkerült néhány nosz-
talgikus dolog. Olyan családias volt a
hangulat. Reggeli után csomagoltunk,
felmálháztunk és elköszönés elõtt ren-
dezni akartam a számlát. – Számla, az
nincs – mondta János bácsi. – Örülök
neki, hogy akadt valaki, akivel jól ki tud-
tam magam beszélgetni. – Kicsit meg-
lepetten köszöntem meg a vendéglátást,
elbúcsúztunk és indultunk tovább.

Otthon voltam és az útra kinézve
megláttam egy hátizsákos, bakancsos tu-
ristát. Az erre járók nem ússzák meg,
hogy meg ne szólítsam õket. Többször
elõfordult már, hogy a faluból hozzám
irányítottak túrázókat valamilyen segít-
ségért. A fiatalembert megszólítva visz-
szaszólt – „nem madzsar”. Tehát kül-
földi volt. Kihajoltam a házunk sarká-
nál és láttam, hogy többen vannak, csak
õ lemaradt. Kezembe fogtam a Csere-
hát, a Bükk és a Mátra turistatérképét,

majd kerékpárral utánuk eredtem. A kö-
zeli bolt-kocsmánál megálltak pihenni,
itt értem õket utol. Mixelve a szlovákot
az orosszal, a némettel és kiegészítve
mutogatással, kiderült, hogy csehek.
Trincc településen laknak és Eisenach–
Budapest közötti 2400 kilométeres tú-
raút bejárását végzik. Térképeik nem vol-
tak hazánk e részérõl. Így örömmel fo-
gadták, amikor felajánlottam az enyé-
meket. Közben koccintottunk is a ta-
lálkozás alkalmából. Úgy láttam, ami-
kor elköszöntem tõlük, hogy kellemes
élményként marad meg bennük Bak-
takéken töltött rövid pihenõjük. A mon-
dás valahogy úgy szól, hogy: „Hegy
heggyel nem, de ember emberrel ta-
lálkozhat”.

A leírt találkozás után eltelt egy esz-
tendõ. Dobogókõn voltunk és éppen in-
dulni készültünk. Társaim figyelmez-
tettek, hogy vannak néhányan, akik na-
gyon figyelnek engem. Amikor feléjük
fordultam, az egyik fiú hangosan kia-
bálni kezdte: „Baktakek... Baktakek”.
Majd elõrántotta feljegyzését és meg-
mutatta, hogy hol lakom. Persze, köz-
ben rájöttem – õk a csehek. A Hûvös-
völgy felé tartottak. Sajnos, mi ellenkezõ
irányba. Budapest elérésével õk telje-
sítették a kitûzött céljukat, amirõl én is
álmodozom.

Szádváry Gyula
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Játékunkban alkalmanként egy-egy
szerencsi archív felvételt teszünk köz-
zé lapunkban. Vállalkozó kedvû ol-
vasóinktól most arra kérünk választ,
hogy melyik utca látható a fényké-
pen? A megfejtéseket augusztus
15-éig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A he-
lyes választ beküldõk között kettõ da-
rab fürdôbelépôt sorsolunk ki a Sze-
rencsi Fürdô és Wellnessházba. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: a volt cukorgyári vendégház.

A szerencse ez alkalommal Domon -
kos Józsefné, Szerencs, Dózsa u. 26.
szám alatti olvasónknak és a 70/953-
6807-es telefonszámról SMS-t küldõ
játékosnak kedvezett. Nyereményü -
ket július 1–4. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsük fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Helytörténeti sorozatunk a száz év-
vel ezelõtti Szerencs életének esemé-
nyeit próbálja nyomon követni, felfedni.
Históriákat tár az olvasó elé, melyek
csak városunkban történhettek meg,
vagy országos méretûek voltak, de egye-
di sajátosságaik miatt helyspecifikusak.
Lesznek olyanok, melyek a mai ember
életét is érintik, illetve párhuzam von-
ható a száz év két végpontjának tör-
ténelme között.

JÁRVÁNYOK –
KÖZSÉGI ORVOS

A XVI–XVII. századtól kezdve Sze-
rencs lakossága sokat szenvedett a jár-
ványoktól, s mivel kialakulásának és ter-
jedésének okát nem ismerték, így gyak-
ran a hiedelmeken alapuló népi gyógy-
módokat alkalmazták. Jobban féltek a
helyiek a járványoktól, mint az orszá-
got feldúló és kifosztó törököktõl. Az ak-
kori ragályos betegségeket ma már
gyakran csak hallomásból, a történe-
lembõl ismerjük, s ebben fontos szerep
jutott elõdeink megfontolt döntései-
nek.

A legveszélyesebb járvány a pestis,
dögvész, vagy döghalálnak nevezett be-
tegség volt. Szinte minden évszázadban
megtizedelte a város lakosságát. Magas
lázzal, nyirokcsomó-duzzanattal járt. A
bõr felületén jelentkezett kiütések kife-
kélyesedtek, és a keringési elégtelenség
miatt gyakran delírium is fellépett. A kór
kialakulását elõsegítette a török hábo-
rú és az azt követõ szennyezések. Ter-
jesztésében nagy szerepe volt a bolhá-
nak, hiszen a beteg embert megcsípett
bolha magával vitte a baktériumot egy
másik emberre. A bolhákat az akkor
nagy számban élõ vándorpatkányok
hurcolták településrõl településre. A XIX.
század végére ez utóbbi kipusztulásá-
val a kór terjedésének lehetõsége meg-
szûnt. 

A pestis után a legveszélyesebb jár-
ványt a kolera okozta. Ez a ragályos be-
tegség szüntelen hányással és hasme-
néssel járt, mely a szervezet kiszáradá-
sát okozta. A legnagyobb kiterjedésû jár-
vány 1631-ben Szerencset sem kerül-
te el. A mocsaras, lápos környezet,
amely körülvette a várost, sajnos jó táp-
talaja volt a fertõzés kialakulásának és
terjedésének.

Az 1800-as évek végére még mindig
elõfordultak járványok városunkban, bár
már nem olyan gyakorisággal, mint szá-
zadokkal elõbb. A város köztisztasági
állapota hozzájárult a megbetegedések
kialakulásához. Ezt tükrözi az a panasz,
mely 1896-ban érkezett a város elöljá-
róságához, miszerint a mészárosok
bûzös húsok árusításával undort kelte-
nek, és betegséget okoznak. Úgy vél-
ték a kifogással élõk, hogy a cukorgyár
zakatolása hirdeti ugyan a város fej lõdé-
sét, szaporodását, de üdvös volna a tisz-
taságra és az élelmiszerek higiéniai ál-
lapotára is odafigyelni.

A két évvel késõbbi bejelentésben a
város lakói sérelmezték, hogy a cukor-
gyári utca új sorházai mellett lévõ pos-
ványos árok döglött patkányai, és a
Grand Hotel mellett kiöntözött bûzös
konyhai maradék a nyári napokban ret-
tenetes szagot áraszt, bacilusokat terjeszt.
1901-ben sarlach, skarlát, népi nevén
vörhenyjárvány volt településünkön,
mely sok áldozatot követelt. A legna-
gyobb bajt az okozta, hogy a köznép
nem hitt a betegség ragályos voltában,
s félõ volt, ha továbbra is gyors ütem-
ben terjed, a hatóság az iskolákat kény-
telen lesz bezárni, s a legszigorúbb el-
különítést alkalmazni. Mivel a kór a já-
rás több községében is eluralkodott, jár-
ványorvosok kirendelését kérték a fel-
sõbb hatóságoktól a terjedés minél
 elõb bi megakadályozására.

A legtöbb gond és probléma a köz-
tisztasággal és közegészségüggyel kap-
csolatban az 1908-as években merült
fel Szerencsen. A városban járó-kelõ kö-
zönség szóvá tette, hogy a kereskedõk
úgy végzik az üzlet takarítását, hogy az
abban lévõ szemetet és limlomot egy-
szerûen az utcára söprik. Így az állami
út úgy nézett ki, mint a városon végig-
húzódó szemétdomb, ami a köz-
egészségre is veszélyt jelentett. Nyáron
a gyermekélet réme, a vörheny ütötte
fel a fejét, ami ekkor még csak egy-két
megbetegedést okozott. A közigazga-
tási hatóság mindent elkövetett a járvány
elfojtására, melynek így két héten be-
lül gátat is vetett. Õsszel az országban
terjedõ ázsiai kolera terjedése riasztot-
ta Szerencs lakosságát. Gortvay Aladár
fõszolgabíró városunk és a járás tele-
pülései számára körlevelet küldött a jár-
vány megfékezésérõl, az eljárási mó-
dozatokról, és a lakosság védekezési te-
endõirõl. Az ilyen, idõben megtörtént
intézkedés és felkészítés hatalmas elõ -
nye, hogy elejét vette a ragály terjedé-
sének. Ehhez azonban elengedhetetle-
nül szükséges volt az orvosi ellátás és
jelenlét is. Igaz, hogy a járási orvos Sze-
rencsen lakott, de körorvosi szem-
pontból a város a tiszalúci körzethez tar-
tozott. A rendszert akkor alakították így
ki, amikor a település egy sárfészek, két-
ezer lélekszámmal bíró falu volt. A XX.
század elejére a lakosság száma viszont
megháromszorozódott, az ipar és a ke-
reskedelem virágzásnak indult, ugyan-
akkor nem volt községi orvosa. Dr. Erõss
János, a járás orvosa azokat a teendõket,
amelyeket a községi orvosnak kellett vol-
na ellátnia, nem mindig tudta megol-
dani leterheltsége miatt. 

1908 õszére, a már évek óta sürge-
tett döntést valószínûleg az év során le-
zajlott járványos megbetegedések elõ -
mozdították. A képviselõ-testület egy-
ségesen a községi orvosi állás rend-
szeresítése mellett voksolt. Arról is ha-
tároztak, hogy az elé sem gördítenek
akadályt, sõt támogatják – mivel a vá-
ros fejlõdése szempontjából is nagy je-
lentõséggel bírna – ha Szada, Harkány,
Legyesbénye, Bekecs, Monok községek
részére rendszeresítendõ körorvosi kör
székhelye is Szerencsen lenne.

A képviselõ-testület a döntéseivel
nagymértékben csökkentette a késõb-
bi években elõforduló járványos meg-
betegedések gyakoriságát, kialakulá-
suk lehetõségét. A városban székelõ já-
rási, községi és körorvos idõben figyel-
meztette a lakosságot az országban el-
õforduló járványokkal kapcsolatos meg-
elõzési teendõkre, illetve ügyeltek a vá-
ros köztisztaságára.

O. Z. M.

KÉKTÚRA VII.

EMBERI KAPCSOLATOK
SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

(1908–2008)

A meleg zuhatagban vágyakozva
járjuk utunkat, oázist keresve. A
hõség égeti bársonyos bõrünk barnára
égett fátyolát. Nehezen viseljük a tûzõ
nap melegét és eltikkadva várjuk az
enyhítõ vizek hõsítõ habjainak játé-
kos csókjait. A bõrünk szomjazik.
Egész lényünkön áthatol a meleg hul-
láma. Nehezen tûrjük a hõt. Enyhü-
lést várva tápláljuk a reményt, hogy
a vizek hûsítõ hullámai frissítõ eny-
hükkel kellemes perceket szerezze-
nek felizzó testünk lázas melegére.
Élvezzük a vizek simogatását. Karcsa-
pásaink megújulva szelik a folyók hul-
lámzó taraját. A víz viszont üzente:
„Ölelj át karjaiddal és én hûs hullá-
maimmal szereteted meghálálom.”

Lakárdy Albert

NYÁRI
GONDOLAT

ÚJ VÁLLALKOZÁS
BIZTOSÍTJA A MUNKÁT

Az Uwyta Kht. szerencsi te-
lephelyének megszûnésével
sem maradtak kereseti  lehetõ -
ség nélkül a városban és kör-
nyékén élõ megváltozott mun-
kaképességû emberek. Szilá-
gyi Györgyné üzemvezetõként
szerzett jelentõs tapasztalatot
ezen a területen, amelyet a jöv-
õben családi vállalkozás ke-
retében kamatoztat. A volt Di-
gép irodaépület földszintjén bérelt he-
lyiségekben alakították ki az üzem-
csarnokot, ahol a sikeres akkreditációt
követõen június 18-án kezdték meg a
folyamatos termelést. Jelenleg pelenkák
csomagolásával foglalkoznak, amivel 32
fõnek biztosítanak jövedelmet. A júni-
us 23-i ünnepélyes átadás alkalmával
a tulajdonosok és az alkalmazottak kö-
zös ebédet tartottak. Ekkor tekintette
meg a létesítményt Rónavölgyi Endré-

né polgármester és Gadóczi Bertalan
aljegyzõ, sikereket kívánva az üzem
mûködéséhez. A városnak ugyanis
fontosak a vállalkozások, amelyek
munkahelyek teremtésével is gazda-
gítják a települést – jegyezte meg az ese-
ményen a polgármester.

Újabb haltelepítést végzett a Ho-
mokos tavon a Szerencsi Horgász -
egyesület. A civil szervezet július 31-
én négy mázsa pontyot vásárolt, an-
nak érdekében, hogy az év további
részében is sikerrel hódolhassanak
szenvedélyüknek a helyi pecások. 

A hagyományos haltelepítésben ez-
úttal is néhány szerencsi sporttárs
nyújtott segítséget a vezetõségnek,
hogy a potykákat minél kíméleteseb-
ben tudják a vízbe helyezni. Az egye-
sület mindössze egynapos horgásza-
ti tilalmat rendelt el a Homokos ta-
von, így a partot augusztus 1-jén éj-
féltõl ismét birtokba vehették a sport
szerelmesei.

Néhányan örömmel nyugtázták,
hogy az idei társadalmi munkáknak
köszönhetõen egyre rendezettebb a kis
állóvíz környezete. Két esõvédõ be-
álló épült az elmúlt idõszakban, me-
lyek szintén a kényelmesebb idõtöl-
tést teszik lehetõvé. Néhányan azt is
javasolták, hogy a kihelyezett hulla-
déktárolókat a nyári melegben gyak-
rabban ürítsék, hiszen ez is szüksé-
ges a környezet megóvásához.

FRISS HAL
ÉRKEZETT
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városunkból elszármazott fi-
atalokat mutatunk be, akik pályafu-
tásuk elején járnak és életük alaku-
lása tanulságként szolgálhat az utá-
nuk következõ generációk számára. 

Ezúttal a Svájcban élõ, a férje ve-
zetéknevét felvevõ Zweifel (Farkas)
Henriett (fotónkon a családjával) me-
sél életérõl, aki egy háromgyermekes
szerencsi család elsõ sarjaként 1979-
ben született. Édesanyja, Demeter
 Aran ka mezõ zombori származású,
édesapja Farkas István Hegyalja Ka-
pujában lakott. A kislány tizenkét éves
koráig két esztendõvel fiatalabb öcs-
csével, Kornéllal nevelkedett, 1993-
ban született meg a kishúguk: Laura. 

– A szüleimnek köszönhetõen bol-
dog és felhõtlen volt a gyerekkorom
– emlékszik vissza Henriett. – Az óvo-
dás idõszakomból nem maradt meg-
határozó emlékem. Az elsõ osztályt
az egykori úttörõházban kezdtem,
Moór Katalin tanárnõ osztályában,
majd egy évvel késõbb az újonnan
épült  Rá kó czi Zsigmond Általános Is-
kolában folytattam tanulmányaimat.
Felsõ tagozatban Orosz Tiborné volt
az osztályfõnökünk, akit valameny-
nyien nagyon szerettünk. Szívesen lá-
togattam a számomra kedves peda-
gógusok, Koncz Ferenc fizika, vala-
mint Bánfalvi Krisztina irodalom- és
 nyelv tanóráit. Tanulmányaimat a
nyíregyházi Sipkay Barna Idegenfor-
galmi Szakközépiskola kéttannyelvû
idegenforgalmi szakán folytattam,
ahol sikerült társalgási szinten elsa-
játítanom a német nyelvet. Ennek kö-
szönhetõen már 16 éves koromban
részt vehettem egy ausztriai iskolai
szakmai gyakorlaton, majd 18 éve-
sen hasonlóan jutottam el Svájcba
kéthetes intenzív nyelvtanfolyamra és
az ezt követõ három hónapos ven-
déglátói szakmai gyakorlatra. Ebben
az idõszakban ismertem meg férje-
met, akivel 1999 augusztusa óta bol-
dog házasságban élünk Svájcban. Itt
született meg a kislányom, akinek a
felnevelése életem legfontosabb és
legfelelõsségteljesebb hivatásává vált.
A férjem 1997 óta üzletkötõi mun-
kával foglalkozik. Laura másfél éves
kora után heti néhány órában fel-
szolgálói munkát vállaltam a válto-
zatosság és a családi kassza gyara-
pítása érdekében. Az esküvõnk évé-
ben sikerült megvásárolnunk egy ak-
koriban újonnan épült hat és fél szo-
bás erdõszéli kertes házat. Ennek a
berendezése keltette fel bennem az
érdeklõdést az építészet iránt. 2006-
ban sikeresen elvégeztem egy Inter-
ior Design elnevezésû belsõépítészeti
tervezõi iskolát, ahol anyai köteles-
ségeim teljesítése mellett lehetõségem
volt kisebb-nagyobb tervrajzok, (pl.:
lakberendezési tárgyak, konyhák,
fürdõszobák) elkészítésére. Az idén
januárban elhelyezkedtem egy jól
mûködõ, bútorok, de fõleg konyhák
tervezésére és gyártására specializá-
lódott cégnél. Itt hetente egy napot
irodai munkákkal és konyhák terv-
rajzainak számítógépes elkészítésé-
vel töltök. Ez év márciusában az ut-
cánkban földterületet vásároltunk,
így ismét építkezünk. Jövõ év már-
ciusában költözünk a már általam ter-
vezett új otthonunkba. 

– Az eltelt évek alatt sikerült töké-
letesen megszoknom az itteni életet
– folytatta Zweifel Henriett. – Örü-
lök, hogy nyugodt, bûnözéstõl men-
tes környezetben lakhatom, és kislá-
nyom jó körülmények között nevel-
kedhet. Ugyanakkor szívesen láto-
gatok vissza évente egy-két alka-
lommal Magyarországra, és néha hi-

ányzik számomra az otthoniak egy-
szerû mentalitása. Családommal a téli
idõszakban szinte minden hétvégén
síelni járunk a közeli hegyekbe. Nyá-
ron teniszezéssel, biciklitúrákkal,
hegymászással, kirándulással, ván-
dorlással és fürdéssel töltjük a sza-
badidõnket, a kislányom emellett lo-
vagolni is tanul. 

Svájcról korábban az Amerikai
Egyesült Államokhoz hasonló elkép-
zeléseim voltak, hatalmas felhõkar-
colókkal, átláthatatlan nagyságú vá-
rosokkal, 5-6 sávos, autósorokkal
teli utakkal stb. Mindez viszont egyál-
talán nem jellemzi ezt a kis orszá-
got. Tisztaság van, mesebeli a tájkép
szinte az ország egész területén, Zü-
rich belvárosában éppúgy, mint egy
kis faluban. Nagyon magas az élet-
színvonal, amit demokratikus kere-
tek között, hétfõs országos vezetés-
sel próbálnak fenntartani és tovább
javítani. A svájciak törtetõ jellemûek,
maximalista típusúak, így a szülõk
már gyermekeiknek próbálják to-
vábbadni, mennyire fontos munká-
juk tökéletes elvégzése, a pontosság
és a gyorsaság. Ez a szemlélet szigorú
napi idõbeosztást igényel még az egy-
szerû háztartásbeliektõl is. Mi, ma-
gyarok példát vehetünk az itteni
rendszerrõl. A született svájciakat az
idegenekkel szembeni távolságtartó
viselkedés jellemzi az általuk létre-
hozott jólét megtartása érdekében és
nem utolsósorban a nagy létszámú
külföldi bevándorló és vendégmun-
kás miatt – akiknek nagy része meg
sem próbál alkalmazkodni az itteni
életmódhoz és szokásokhoz. Így pél-
dául sokan nem is beszélik az itteni
nyelveket, ami regionális alapon a
svájci német, francia, olasz vagy pe-
dig a rétoromán (ez a nyelv csak az
ország keleti területén jellemzõ, ge-
nerációról generációra öröklõdõ, ki-
halófélben lévõ, az olasszal rokon
nyelv) lehet. Svájcban szigorúak a tör-
vények, amelyeket következetesen
betartatnak. Szabályozták, hogy ko-
pácsolni, fûnyíróval zörögni, vagy
bármi mással lármát okozni hétfõtõl
szombatig 8–12 óráig, illetve 13–20
óráig lehet. Rendszeresen ellenõrzik
az autóutakat gyorshajtás és egyéb
szabálysértések megelõzése érdeké-
ben. Az elõírások megszegéséért te-
temes büntetéseket szabnak ki, így
igyekszik mindenki betartani a sza-
bályokat. 

– A személyes látogatások mellett
telefonon és interneten hetente tar-
tom a kapcsolatot szüleimmel és is-
merõseimmel, a rádióból és a tele-
vízióból is gyûjtöm az információkat
az ország sorsának alakulásáról –
emelte ki Zweifel Henriett. – Úgy lá-

tom, hogy az utóbbi években
kicsúszott a hazai rendõrség ke-
zébõl a rend fenntartása. Kife-
jezetten irritál a magyarorszá-
gi kisebbségi probléma. Az el-
len nincs kifogásom, hogy ha
a lakosság szorgos, tiszta, in-
telligens, munkára törekvõ ré-
sze különféle állami támoga-
tásokban, vagy éppen adófi-
zetési könnyítésekben részesül.
Ez utóbbit biztosítják nálunk
például a jugoszláv bevándor-
lóknak, viszont készpénzre
csak abban az esetben szá-
míthatnak, hogy ha saját két ke-
zükkel megdolgoznak érte.
Nagy igazságtalanságnak tar-
tom, hogy ha Magyarországon
egyesek munkanélküli segélye
megközelíti a becsületes adó-
fizetõ munkás havi fizetését.
Nem értem, hogy az intelli-
gencia terén ilyen nagy po-

tenciával rendelkezõ magyar fiatal-
ságot miért nem támogatja a magyar
állam? Egy ország legnagyobb érté-
ke az ifjúság, a tudás, szakképzett-
ség és az iskolarendszer. Ezeken a te-
rületeken anyagi támogatásokra és ál-
landó fejlesztésekre lenne szükség ah-
hoz, hogy a következõ generációnak
is egy mûködõ rendszert adhassunk
át. Legfontosabb éppen ezért, hogy
anyagi háttértõl és életkortól függet-
lenül mindenkinek biztosított legyen
a szakmai továbbképzés lehetõsége.
A különbözõ szociális segélyek osz-
togatása a munkanélküliség, a „sem-
mittevõk” arányának növekedését
vonja maga után. 

– Szerencsen számottevõ fejlõdést
tapasztaltam jó polgármesteri veze-
tés mellett – tette hozzá Henriett. –
A turistáknak a korábbinál ápoltabb,
rendezettebb képet nyújt a település,
de még ezen a területen is sok a ten-
nivaló. Helyesnek tartom, hogy a vá-
ros hangsúlyt helyez a kultúra ápo-
lására, ami a helyben élõk számára
is fontos. Szerencsi, de mondhatom
általában kelet-magyarországi prob-
léma, hogy az utak néhol autóval
szinte járhatatlanok, ami sok bosz-
szúságot okoz a közlekedõknek. 

A helyi általános iskolában
1971-ben végzett osztály tagjai
tartották elsõ találkozójukat jú-
lius 5-én Szerencsen. A Re-
viczky Mihály által megtartott
osztályfõnöki órát egykori tan-
termükben tartották a hajdani di-
ákok, majd hangulatos vacsora
mellett folytattuk tovább él-
ménybeszámolóinkat. A sze-
mélyes találkozások elõhozták a
régi szép emlékeket, a vidám szü-
reteket, focizásokat, iskolai ren-
dezvényeket. A jó hangulatú
este után az esemény résztvevõi
fogadalmat tettek, hogy ezentúl
gyakrabban találkoznak.

Talán még a sportbarátok között is
kevesen tudják, hogy az elmúlt baj-
noki évben szerencsi testnevelõ tanár
volt az edzõje a Diósgyõr U19-es csa-
patának. Uray Attila együttesével to-
ronymagasan megnyerte a korcso-
portos bajnokságot. 

– Az elmúlt idõszakban számos ál-
talános iskolai tanítványom folytatta
sportpályafutását magasabb osztályú
csapatoknál, ahol többségükben meg-
állták a helyüket – emelte ki érdek -
lõdésünkre Uray Attila. – Erre figyelt
fel a Diósgyõr vezetése és 2007 nya-
rán Borbély Péter, a klub utánpótlás-
sal foglalkozó szakmai igazgatója fel-
kért az U 19-es csapatnál az edzõi fel-

adatok ellátására. Nagy volt a kihívás,
hiszen a rendelkezésre álló játékoskeret
korábban nem remekelt. Szilárd el-
határozással láttam munkának, heti öt-
szöri edzéssel és sorozatos felkészítõ
mérkõzésekkel. Ennek meg is lett az
eredménye, hiszen végül huszonnégy
gyõzelemmel, a második helyezettet
17 ponttal megelõzve elsõk lettünk az
NB II kilenc csapatot felvonultató
Észak-keleti csoportjában. Az osztá-
lyozók során elsõsorban a hosszú baj-
noki idénynek köszönhetõen nem
tudtunk feljebb kerülni, de az elért
eredményünk így is példa nélküli a
klub történetében. Ennek is köszön-
hetõ, hogy a jövõben is számítanak rám
utánpótlás-edzõként a Diósgyõrben.

DICSÉRET AZ ÜGYINTÉZÉSÉRT
Meg szeretném köszönni a szerencsi ÉMÁSZ kirendelt-

ség ügyfélszolgálatán dolgozó fiatal hölgynek a gyors in-
tézkedést. Július 14-én 11 órakor felkerestem a kirendelt-
ség ügyfélszolgálatát, hogy bejelentést tegyek a Hegy utcai
közvilágítási kandeláberek hibájáról, amit elõttem már má-
sok is megtettek. Nem az volt a probléma, hogy egyáltalán
nem világítottak négy kandeláberen az égõk, hanem az, hogy
fölkapcsolás után rövid idõ elteltével villódzni kezdtek és
volt olyan idõszak, hogy a négy lámpából csak egy világí-
tott. Az ügyfélszolgálatnál lévõ fiatal hölgy megköszönte a
bejelentésemet és örömmel tapasztaltam, hogy még ezen
a napon 14.30 órakor megjelent a karbantartó csapat és
helyreállította a közvilágítást. Ezt nevezem én igazi szol-
gáltatásnak!

Csáky István, Szerencs, Hegy utca 3. 

KÖSZÖNET A GONDOS ÁPOLÁSÉRT 
Sajnos, szüleink egészségi állapota életük utolsó hónap-

jaira annyira megromlott, hogy a leggondosabb otthoni ápo-
lás ellenére sem lehetett biztosítani azt a szakszerû fel-
ügyeletet, amit állapotuk a nap 24 órájában folyamatosan
igényelt. Gyors segítséget kaptunk a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat Szerencsi Idõsek Otthonától. A család nevé-

ben köszönetet mondunk az intézmény vezetõjének, fõor-
vosnõjének, a demens osztály irányítójának, ápolónõinek,
szakalkalmazottainak azért az emberséges, szakszerû, ál-
dozatos munkájukért, amit szüleink érdekében rövid ottlé-
tük alkalmával tapasztaltunk. 

Mika Imre, Bekecs, Rózsa út 2. 

HORGÁSZTÁBOR TISZAVASVÁRIBAN
Hogy mi a legjobb a nyári szünetben – fiúszemmel néz-

ve? Hát persze, hogy a vízpart és a pecázás… Mindkettõ-
ben bõven volt része annak a tizenhét diáknak, akik részt
vettek a Szerencsi Horgászegyesület által támogatott táborban
július 7–11-ig Tiszavasváriban. 

A Mákszem nevet viselõ ifjúsági tábor csodálatos kör-
nyezetet biztosított a gyerekeknek, hogy a horogkötéstõl kezd-
ve a legfontosabb gyakorlati és elméleti ismereteket is el-
sajátítsák. E tudományukat és környezetbarát szemléletü-
ket két pedagógus: Nagy Lajos és Sándor Bence adták át a
fiataloknak. A tanulás, a pecázás mellett mindennapos volt
a strand, a sportolás, a játék, a jó hangulat. A horgász egyesület
értékes ajándékokkal lepte meg a gyerekeket. Sõt! Az egye-
sület két vezetõje, Honfi László és Sashalmi József finom
halászlevet fõztek a gyerekek által fogott halakból. Utolsó
nap horgászversenyt rendeztünk, amelyen hasznos felsze-
reléseket nyertek a legügyesebbek.               N. L. – S. B.

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN:
ZWEIFEL (FARKAS) HENRIETT

Kirándulás a svájci hegyekben.

HARMINCHÉT ÉV UTÁN
TALÁLKOZTAK

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett je-
lentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a
közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postací-
münk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

Az U19-es diósgyõri csapat Uray Attila irányításával megnyerte a
bajnokságot. 

Az egykori osztály a régi Hunyadi
iskola lépcsõjén.

EDZÕKÉNT A DIÓSGYÕRNÉL



2008. AUGUSZTUS 8.KITEKINTÔ 11

Címzetes fõjegyzõ címet adomá-
nyozott Oleárné Kádas Mariannak
a miniszterelnök, amelyet július 1-
jén a Duna Palotában a köztisztvi-
selõk napja alkalmából megtartott
ünnepségen adott át Gyenesei Ist-
ván önkormányzati miniszter a
 mezõ zombori jegyzõnek. 

Ez a kitüntetés a jegy-
zõknek adható legmaga-
sabb szakmai elismerés.
Azok kaphatják meg a
megtisztelõ címet, akiket
az önkormányzat hosszú
idõn keresztül kiemelkedõ
munkájukért erre elõter-
jeszt és a javaslattal a te-
rületileg illetékes köz-
igazgatási hivatal, az Ön-
kormányzati Minisztéri-
um, valamint az érdekvé-
delmi és szakmai szövet-
ségek egyetértenek. Az
idén összesen 18 jegyzõ
nyerte el az elismerést,
akik többségükben évti-
zedek óta dolgoznak a közigazga-
tásban. 

A Mádon élõ Oleárné Kádas Ma-
riann 1993-ban kapta meg a „cum
laude” minõsítésû jogi diplomáját a

Miskolci Egyetemen. Pályakezdõként
a szerencsi polgármesteri hivatalban
helyezkedett el, ahol a közigazgatá-
si osztály munkatársaként elsõsorban
szabálysértési és gyámhatósági ügyek-
ben járt el és jogtanácsosi feladato-
kat is ellátott. 1998-ban pályázta meg

a megüresedett jegyzõi állást Mezõ -
zomboron, amelyet a község képvi-
selõ-testületének egyhangú döntése
alapján nyert el. Az elmúlt tíz esz-
tendõben meghatározó volt a szere-

pe a település polgármesteri hivata-
la és lakossága között az ügyfélbarát
kapcsolat kiépítésében, a helyi köz-
igazgatás technikai és informatikai fej-
lesztésében. Oleárné Kádas Mariann
jelentõs munkát vállalt a község tár-
sadalmi eseményeinek, rendezvé-

nyeinek megszervezé-
sében. Jó kapcsolato-
kat ápol a civil szerve-
zetekkel – köztük a pol-
gárõrséggel – és az egy-
házakkal, kezdemé-
nyezõje volt a helyi kör-
zeti megbízotti poszt
visszaállításának. A
jegyzõ tevékenyen részt
vesz a község testvérte-
lepülési kapcsolatainak
ápolásában, a helyi be-
ruházások – többek kö-
zött a vezetékes szenny-
vízhálózat kiépítése, kö-
zösségi ház létrehozása
– elõkészítésében és
megvalósításában. Ole-
árné Kádas Mariann

megalakulásától elnökhelyettese a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás jegyzõi kollégiumának, 2003
óta elnöke a Zemplén Környéki Jegy-
zõk Egyesületének. Tagja a Jegyzõk
Országos Szövetségének és a Magyar
Közalkalmazottak és Köztisztviselõk
Szakszervezetének.

Június utolsó hétvégéjén immár ti-
zenharmadik alkalommal rendez-
ték meg a hagyományos falunapi ese-
ménysorozatot Golopon. A három-
napos program ezúttal is borkósto-
ló túrákkal, sportprogramokkal,
fõzõversennyel és hajnalig tartó ut-
cabállal csalogatta a helyi kastély-
kertbe a látogatókat. Vasárnap dél -
elõtt a golopi fõutcán gyülekeztek a
helybéliek, majd megkezdõdött az
ugyancsak hagyományos felvonulás.
A szabadtéri színpadig tartó menet-
ben fúvószenekar, mazsorettek, nép-
táncosok szórakoztatták az út szélén

nézelõdõ helyieket. A falunap ün-
nepélyes megnyitóján Kiss Lajos pol-
gármester üdvözölte a jelenlévõket,
majd rövid ismertetõjében mutatta be
Golop történelmi múltját, hangsú-
lyozva, hogy az itt élõknek minden
korban az összefogás jelentette a
fennmaradást, ami a jövõre nézve is
példaértékû lehet minden itt élõ szá-
mára. A polgármester köszöntõje
után a környezõ települések mûvé-
szeti csoportjai mutatkoztak be a sza-
badtéri színpadon, az esti órákban
pedig jó bor mellett dáridóztak, nó-
táztak az ide érkezõ vendégek.

A tállyai Oroszlános Borvendég -
lõben járt június 16-án Eckart Witzig-
mann, a „konyha professzora”, akit a
francia GaultMillau kalauz 1994-ben
az „évszázad szakácsa” címmel tün-
tetett ki. A németországi gasztronómiai
reneszánsz elindítója a Magyar Gaszt-
ronómiai Egyesület, az Étrend Egyesület
és az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Reneszánsz Programirodája meg-
hívására érkezett hazánkba a magyar

állam vendégeként. A tállyai zártkörû
borebéd menüsorát Baranczó Attila, az
Oroszlános Borvendéglõ séfje alkotta
meg, akit Eckard Witzigmann szemé-
lyesen hívott meg németországi étter-
mébe további gasztrotanulmányok
folytatására. A program sajtófogadás-
sal zárult, ahol a régió médiaképvise-
lõi és a Tokaji borvidék nagy borászai
is találkozhattak a „Witzigmann-vírus”
terjesztõjével.

Évrõl évre jobb körülmények kö-
zött tanulhatnak a rátkai Német Nem-
zetiségi, Kéttanyelvû Általános Isko-
la diákjai. Az elmúlt idõszakban
 elsõ sorban pályázati forrásokból je-
lentõs pénzösszegeket fordított a
község önkormányzata az intézmény
fejlesztésére. Az idén az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nács kiírásaira készültek dokumen-
tációk az épület további korszerûsí-
tésére – tájékoztatta lapunkat Héring
Istvánné. A település polgármestere
kiemelte, hogy a pályázatuk kedvezõ
elbírálásának köszönhetõen az idén
több mint tizenkétmillió forint tá-
mogatáshoz jutnak. Ebbõl az ösz-
szegbõl tantermet újítanak fel és a ko-
rábbi tetõrekonstrukciót követõen

most megtörténik az épület homlok-
zatának rekonstrukciója. – Örülünk
a lehetõségnek, hiszen nálunk sok
más hazai kistelepüléssel ellentétben
nincs hiány diákban. A tantestület a
kor elvárásainak megfelelõen készí-
tik fel a fiatalokat a továbbtanulásra,
nemzetiségi iskolaként kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a német nyelv ok-
tatására és a mûvészeti képzésre, va-
lamint a szinte már nélkülözhetetlen
számítástechnikai ismeretek elsajátí-
tására – tájékoztatta lapunkat a pol-
gármester. Az intézmény folyamatos
felújítása megfelelõ körülményeket te-
remt az alsó és a felsõ tagozat meg-
õrzéséhez Rátkán, amihez hosszú tá-
von biztosítottak a személyi és a tár-
gyi feltételek. 

Az idén elsõ alkalommal tartottak
ÁSZ ifjúsági színjátszó tábort Mádon.
A község mûvelõdési házában július
7–13. között harminc helybéli fiatal
ismerkedett a színészmesterség for-
télyaival: a mozgás- és beszédtech-
nikával.

A program szervezõje Pongrácz-
né Vaszil Ildikó, a mádi általános is-
kola igazgatóhelyettese volt, a napi
nyolc órás foglalkozásokat Balázs Ág-
nes és Gáspár András színmûvészek
vezették. A gyerekek életkoruk alap-
ján két csoportban egy hétig együtt
dolgoztak a csapatvezetõ tanár irá-
nyításával egy-egy, a foglalkozások
során kialakított színpadi produkci-
ón. A táborozók maguk készítették
el a díszleteiket és a jelmezeiket. Az
utolsó este a mûvelõdési ház szín-
háztermében a szülõk és a község
érdeklõdõ nézõinek teltházas elõ -

adáson mutatták be munkájuk ered-
ményét, a Sütõ András: Kalandozá-
sok Ihajcsuhajdiába és Molnár Fe-
renc: A Pál utcai fiúk címû mûve
alapján átdolgozott, Az új grund címû
darabot. A kurzus hasznosnak bizo-
nyult nemcsak a tehetségek kibon-

takoztatásában, hanem a kreatív fel-
adatoknak köszönhetõen minden
résztvevõ egy újabb oldaláról is-
merheti meg önmagát, s az így szer-
zett önismerettel, önbizalommal ma-
gabiztosan állhatnak helyt sok más
élethelyzetben is.

Felújította mádi fiókját a Szerencs és
Környéke Takarékszövetkezet. A júli-
us 21-ei átadó ünnepségen Galambo-
si Imre, a település polgármestere öröm-
mel vágta át a „kisbank” bejáratánál a
nemzetiszín szalagot, ezzel megnyitva
az ajtót a lakosság, a vállalkozók és az

önkormányzat elõtt is. A takarékszö-
vetkezet idén ünnepli megalakulásának
50. évfordulóját. A családias körülmé-
nyek és a termékkínálat miatt kedvelik
az ügyfelek a 13 településen mûködõ
bank fiókjait. A hagyományos pénzin-
tézeti termékeken kívül a korszerû in-

formatikai rendszerrel felszerelt mádi ki-
rendeltség ügyfelei is pl. „bankolhatnak”
az interneten, a vállalkozók fizethetnek
Széchenyi-kártyával, sõt a mezõgaz-
dasági õstermelõknek és vállalkozók-
nak Gazdakártyát kínálnak a takarék-
szövetkezet dolgozói. 

Mezõzombor

KITÜNTETTÉK A KÖZSÉG JEGYZÕJÉT

Oleárné Kádas Mariann Gyenesei István önkormányzati
minisztertõl vette át az elismerést.

Golop

AZ ÖSSZEFOGÁS
JELENTI A JÖVÕT

A helyi néptáncosok is felvonultak a falunapon. 

AZ „ÉVSZÁZAD SZAKÁCSA”
TÁLLYÁN

Az Oroszlános Borvendéglõ „csapata”, középen Eckart Witzigmannal. 

Mád 

SZÍNJÁTSZÁST TANULTAK

A tábor záró elõadásán valamennyi résztvevõ színpadra lépett. 

MEGÚJULT A TAKARÉKSZÖVETKEZETI FIÓK

Nyitott pincék, kiállítások, kézmûves-bemutatók és az el-
maradhatatlan, egyedülálló kádártánc várta az érdeklõd-
õket június 27–28-a között Erdõbényén. 

A XI. Országos Kádárnap idén is számos vendéget von-
zott a zempléni településre. 

A kétnapos eseménysorozatban a hamisítatlan bormust-
rák mellett számos kulturális csemege, szakmai bemutatók
és igazi vásári forgatag, koncertek várták az ide látogató-
kat. 

A szombati ünnepélyes megnyitó ebben az évben is a
világon egyedülálló, tradicionális kádártánccal vette kez-
detét, majd Kántor Dezsõ emlékeztetett arra, hogy Erdõ -

bényén miocén korból származó szõlõlevél-lenyomatot ta-
láltak, ami arra enged következtetni, hogy ezen a vidéken
már nagyon régi a szõlõmûvelés hagyománya. – Mivel re-
mek borokat készítettek az erdõbényei emberek, ezekhez
a jó tölgyfahordók is szükségesek voltak, melyek a mai na-
pig világszerte híresek. A polgármester szerint a szõlõmûve-
lés, a kiváló minõségû borok, a kádármesterség, valamint
az ezeket összefogó turizmus jelenti a kitörési pontot  Erdõ -
bénye számára. A vásári forgatagban szórakoztató mûso-
rok mellett igazi helybéli mesterek mutatták be a vendé-
geknek a hamisítatlan erdõbényei hordók készítésének for-
télyait.

Rátka 

FEJLESZTIK
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT

Erdõbénye

TALÁLKOZÓ A KÁDÁROK FÖLDJÉN
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb szeptember 3-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb szeptember 3-án (az au-
gusztus 20-ai ünnepnap miatt).

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
augusztus 13-án.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig. Ve-
zetõ ügyész: elõzetes idõpont-
egyeztetéssel fogadja az ügyfele-
ket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb szeptember 1-jén 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb szep-
tember 1-jén 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30
óráig Palik Zsuzsanna fõhadnagy,
engedélyügyi fõeladónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek:
8–11 óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Augusztus 4–10.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Augusztus 11–17.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:

hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15 óráig.

Augusztus 18–24.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 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
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hét-

fõ 8–18 óra, kedd, szerda és csü-
törtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013.

Nyitva tartás hétfõtõl péntekig
12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
AUGUSZTUS

14. (csütörtök): Tokaj.

Az utóbbi idõben egyre gyakrabban
hallunk arról, hogy a szervezetünket
megfelelõ étrendi módosítással lúgo-
sítani kell (újabb divatdiéta?..).

Vérünk átlagos pH-értéke a 7,35-
7,45 közötti tartományban van. Ez az
érték nagyban függ az életmódunktól,
a táplálkozásunktól, ami akár napon-
ta is változhat attól függõen, hogy ho-
gyan éljük meg mindennapjainkat, mi-
lyen ételeket fogyasztunk. Optimális
esetben a szervezetünknek enyhén lú-
gosnak kell lennie, így az anyagcse-
rénk hatékonyan tud mûködni és a be-
tegségekkel szemben is ellenállóbb
lesz.

Amennyiben a helytelen táplálko-
zási módok kerülnek elõtérbe, nagyon
sok húst és keményítõt fogyasztunk,
és nincs az étrendben megfelelõ
mennyiségû és fajtájú gyümölcs, zöld-
ség az étrendünkben, úgy a szerve-
zet vegyhatása savas irányba tolódik
el. Ennek következtében a létfontos-
ságú szervek mûködése zavart szen-
ved, a test védekezõ rendszere le-
gyengül.

A mai rohanó világban – idõhiány
vagy nemtörõdömség miatt – nem for-
dítunk kellõ figyelmet a tartalmas,
egészséges táplálkozásra. Pedig a
 gyors éttermekben bekapott, idõnként
tápértékében értéktelen falatok nagy-
mértékben elõsegítik a szervezetünk

vegyhatásának savas irányba való el-
tolódását. Az egészséges táplálkozás,
a sporttevékenység, a napi rendsze-
rességgel végzett mozgás elõsegíti a he-
lyes arány kialakulását.

Milyen tünetei lehetnek a szervezet
elsavasodásának?

Állandó fáradtságérzés, gyengülõ
immunrendszer, gyakori fejfájás, gyo-
mor- és bélrendszeri panaszok.
Amennyiben kiderült, hogy szerveze-
tünk inkább a savas tartományban van,
igyekezzünk az egyensúlyt megtalál-
ni és meg is tartani!

Élelmiszereink és nyersanyagaink kö-
zött vannak lúgosító, illetve savasító
hatást elõsegítõk.

Savasító élelmiszerek: húsfélék: csir-
ke, bárány, disznó, marha; édességek:
torták, sütemények, csokoládé, méz,
finomított cukor, szirupok; zöldségek:
gomba, spárga, savanyú káposzta, ka-
ralábé, bab, borsó, lencse; gyümölcsök:
csonthéjasok, mogyoró, dió, mandu-
la; gabonafélék: fehér liszt, rozs, árpa,
kukoricapehely; tejtermékek és a to-
jás, tejszín, vaj, túró, tejföl, író. Az ita-
lok közül a kóla és a sör.

Lúgosító hatásúak: tejtermékek kö-
zül a savó; zöldségek: fejes saláta, sós-
ka, brokkoli, karfiol, cukkini, padlizsán,
paradicsom, sárgarépa, cékla, hagyma,
káposzta, uborka, tök, sütõtök, zöld-
bab; italok: ásványvíz, kakaó, kávé, tea,
bor.

Természetesen a savasító élelmi-
szerek fogyasztása nem veszélyes a
szervezetre, hiszen a testünk egy jól
mûködõ vegykonyha, ami igyekszik
megfelelõen mûködni, de saját ma-
gunknak kell irányítani és elõsegíteni
a mûködését.

A jól megtervezett étrend, a túlzott
fehérjefogyasztás, a nagy mennyi-
ségû cukrozott gabonafélék, sütemé-
nyek, a mindennapos kólaivás kerü-
lése a helyes arány kialakulását segí-
ti elõ.

A megfelelõ sav-bázis egyensúly jó
általános állapotot, jó egészséget ered-
ményez!

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb augusztus 11-én és 25-én)
a szerencsi rendelõintézetben Váradi
Ferencné segítséget nyújt a személy-
re szabott diéta kiválasztásában, le-
hetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés be-
utaló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerülé-
se érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Egészségünkért 

MIKOR JÓ A SZERVEZETÜNK
VEGYHATÁSA?

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

Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) keretén be-
lül igénybe vehetõ támogatásokra be-
nyújtott kérelmek pozitív elbírálá-
sának komoly feltétele a kedvezõ
eredményû helyszíni ellenõrzési el-
járás, amelyet elsõdlegesen a kifizetõ
ügynökség, a  Mezõ gazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH) vagy
más – jogszabályban, szerzõdésben
rögzített – hatóságok szakemberei
végeznek el.

Az Európai Unió minden egyes pro-
jekthez adott támogatási forrás utol-
só részletének kifizetését helyszíni
vizsgálathoz köti. Az MVH az EU-for-
rásokból finanszírozott támogatások
kifizetése kapcsán – EU-s rendele-
tekben meghatározott elõ írások sze-
rint kialakított eljárásrendjének meg-
felelõen, a beérkezett kérelmek for-
mai és tartalmi ellenõrzésén túl –
helyszíni ellenõrzéseket is végez.
Ezek célja, hogy az MVH bizonyos-
ságot szerezzen az ügyféltámogatás-
ra való jogosultságáról, valamint a vo-
natkozó rendeletekben, a hatályos
jogszabályokban, a közlemények-
ben, a támogatási határozatban és a
kifizetési kérelmében foglaltak telje-
sítésérõl. Az ellenõrzések elsõdlege-
sen az adott kifizetési kérelemben fog-
lalt információkra – azok tényleges
valóságtartalmára – irányulnak, de fi-
gyelemmel vannak a támogatási ha-
tározattal jóváhagyott teljes projekt-
re is.

A kifizetési kérelmek beadását kö-
vetõen az MVH elvégzi a dokumen-
tumok adminisztratív vizsgálatának
elsõ szakaszát és megkezdi a kifize-
tési kérelmet benyújtott ügyfelek
helyszíni ellenõrzését. 

Ez utóbbiakat a kockázati szem-
pontok figyelembe vételével leg-
alább egyszer – lehetõség szerint – a
projektet illetõ utolsó részlet kifize-

tése elõtt hajtják végre, de indokolt-
ság esetén bármelyik kifizetési kére-
lemhez kapcsolódóan sor kerülhet
helyszíni ellenõrzésre. Az MVH mun-
katársai a helyszíni ellenõrzésekrõl ál-
talában 48 órával elõbb elõzetes ér-
tesítést küldenek az érintettnek,
amennyiben az nem veszélyezteti a
revízió célját. 

A szakemberek azt vizsgálják, hogy
a támogatást elnyert gazdálkodónak
adott kifizetések igazolhatóak-e. Azaz
a támogatott mûveleteket végrehaj-
tó szervek vagy cégek birtokában lévõ
számviteli vagy egyéb dokumentu-
mokkal igazolható-e a megpályázott
program, illetve a kiadás jellege, és
ütemezése megfelel-e a támogatási
feltételekben meghatározott elõírá-
soknak, továbbá a ténylegesen el-
végzett feladatoknak. 

Az ellenõrzések tapasztalata, hogy
a gazdálkodók általában készséggel
állnak a hatóságok rendelkezésére.
A cél nem a szankcionálás – azaz a
büntetés –, hanem a szabályok pon-
tos betartatása. Esetenként elõ fordul,
hogy a szükséges iratok, illetve a
megvásárolt gépek, berendezések
az ellenõrzéskor a helyszínen nem
találhatók meg – mindez azonban az
ellenõrzés akadályozásának minõ sül,
ha elõzetes értesítéssel történik a
helyszíni ellenõrzés, ami jogkövet-
kezményeket vonhat maga után. Ha
a gazdálkodó iratai a támogatási jo-

gosultság megállapítására alkalmat-
lanok, az MVH kötelezheti, hogy a
hiányzó dokumentumokat az el-
lenõrzés másnapján mutassa be,
nyilvántartásait legfeljebb nyolc na-
pon belül rendezze, pótolja, illetve
javítsa ki.  Ennek elvégzésére az érin-
tett termelõ díjmentes kamarai ta-
nácsadást igényelhet. Fontos, hogy
a gazdálkodók az eredeti doku-
mentumokat, szerzõdéseket, pénz-
ügyi teljesítések bizonylatait, köny-
velését bizonyító nyilvántartásokat
gyûjtsék össze és adják át a megbe-
szélt helyszínen az ellenõrzést végzõ
hatóság szakembereinek. Jogszabály
is rendelkezik arról, hogy a közös-
ségi forrásokból kapott támogatáso-
kat külön kell könyvelni, a doku-
mentumokat elkülönülten kell tar-
tani.

Az ellenõrzés kiterjed arra is, hogy
az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program keretében támogatást
nyert kedvezményezetteknek a tájé-
koztatásra és nyilvánosságra vonat-
kozó rendelkezések értelmében a kö-
zösségi források felhasználásával
megvalósított beruházáson és esz-
közein úgynevezett magyarázó táb-
lát, matricát kell elhelyezniük. Ezek
célja a környezet, illetve a lakosság
tájékoztatása arról, hogy az Európai
Unió és a Magyar Köztársaság által
közösen finanszírozott projektet lát.
A kihelyezendõ tábla és matrica
méretét úgy kell megválasztani, hogy
mindenki számára jól látható, ol-
vasható legyen. A kedvezményezett
a magyarázó táblát és matricát az
üzemeltetési idõ végéig köteles a tá-
mogatással megvalósított beruházá-
son, illetve annak megvalósítási he-
lyén megjeleníteni, tehát rongálódás,
megsemmisülés esetén pótolni kell
azt. Minden ezzel kapcsolatos költ-
ség a projekt elszámolható kiadásá-
nak tekinthetõ.

HELYSZÍNI ELLENÕRZÉS
A TÁMOGATOTT GAZDÁLKODÓKNÁL

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg
a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utol só munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet vala-
melyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Augusztus 8.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Augusztus 15.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Augusztus 22.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Augusztus 29.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
SZERENCS, ONDI ÚT 1/A., Tõkészky: Belvárostól néhány perc-
nyire, teljesen bekerített telken, 1986-ban épített, mintegy
120 m2 hasznos alapterületû ikerház fele, melynek föld-
szintjén: nappali, étkezõ-konyha, spájz, elõszoba, fürdõszoba,
WC, külön bejárattal gépkocsitároló és kazánház, emeletén:
3 szoba, terasz helyiségekbõl álló, komfortos komfortfoko-
zatú, egyedi gáz-központi fûtéses, tehermentes, ikerházi
lakás található. Parkosított pihenõkert, beállt növényzettel.
Az ingatlan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvít-
hetõ. Két generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan al-
kalmas. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban
szerencsi, legalább 1,5 szobás társasházi ingatlant. Irányár:
15 900 000 Ft. Telefon: 20/33-43723.
KINIZSI ÚT 27., Mihalcsek Ernõ: Csendes, rendezett kertvárosi
környezetben, 885 m2 (244 négyszögöl) bekerített saroktel-
ken, 1991-ben épített, mintegy 200 m2, pinceszintjén: ka-
zánház és széntároló, földszintjén: nappali, étkezõ, konyha,
spájz, szoba, fürdõszoba, WC, fedett terasz, emeletén: 3,5
szoba, gardrób, befejezendõ fürdõszoba (zuhanyzó és külön
WC), közlekedõ, hátsó lépcsõház, tároló, fedett terasz helyi-
ségekbõl álló, komfortos komfortfokozatú, dupla fûtési rend-
szerû (egyedi szén, gáz), padlófûtéses családi ház a hozzá
tartozó garázzsal. Redõnyök, vezetékes telefon. Az ingatlan
tehermentes. Parkosított pihenõkert, gyümölcsfák. Az ingat-
lan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvíthetõ. Két
generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas.
Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban miskolci, leg-
alább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy Sze-
rencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos,
maximum 2 szobás társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft.
Telefon: 20/389-7679, 47/363-424.                                                           
HUNYADI U. 12.: Csadó ingatlan: mintegy 90 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó pince, il-
letõleg borház és gazdasági épületek helyiségekkel. A borá-
szatban használatos eszközök külön térítés ellenében
megvásárolhatók. Tovább bõvíthetõ. Rövid határidõvel be-
költözhetõ. Irányár: 10 500 000 Ft. Tel.: 47/362-625,
30/271-90-53.
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 teljesen bekerített telken,
mintegy 90 m2 hasznos alapterületû, 2,5 szoba, konyha,
 fürdõ szoba, kamra helyiségekbõl álló, központi fûtéses (szén-
gáz), komfortos családi ház a hozzá tartozó kazánházzal, 2
részes melléképülettel. Az ingatlan hasznos alapterülete 90
m2, beépíthetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi vagy Szerencs környékén lévõ
kertes családi házat maximum 5-6 M Ft értékben. Irányár: 
7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: kiváló panorámával rendelkezõ,
276 négyszögöl, teljesen bekerített ingatlanon, mintegy 60 m2

hasznos alapterületû, félkomfortos családi ház. Hozzá tarto-
zik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház. Lakásnak és
hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányár: 2 500 000 Ft.
Tel.: 47/561-555.  

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

1 NAPOS SZLOVÁKIAI KIRÁNDULÁS + TUTAJOZÁS
Szerencsi indulás, 2008. augusztus 16., 8800 Ft/fô

GÖRÖGORSZÁG–ZAKYNTHOS 59 900 Ft/fô
(7 éjszakai szállás, autóbusszal)

CIPRUS–LARNACA 79 900 Ft/fô + illeték
(7 éjszakai szállás, félpanzió, repülôvel)

BULGÁRIA–SZVETI VLASZ 99 900 Ft/fô + illeték
(7 éjszakai szállás, all inclusive, repülôvel)

Jelentkezés és bôvebb információ:

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.huEng.sz.: R-1787/1998

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

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB 60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

Akciós termékeinkkel 
könnyebb a szurkolás! 

Augusztus 8–25-ig 
Olimpiai akció COOP üzleteinkben!
COOP Jeges tea barack, citrom, zöld 1,5 l 125 Ft

Egységára: 83,33 Ft/l

COOP ásványvizek 1,5 l PET 59 Ft
Egységára: 39,33 Ft/l

Mogyi micro pop vajas, sajtos 100 g 89 Ft
Egységára: 890 Ft/kg

Wolf Party Mix 200 g + 50 g ajándék 269 Ft/cs
Lay’s chipsek 90 g 159 Ft

Egységára: 1766,67 Ft/kg

COOP virsli mûbeles vf. 200 g 159 Ft
Egységára: 795 Ft/kg

Univer mustár 160 g 159 Ft
Egységára: 993,75 Ft/kg

Algida krémkönnyû jégkrémek 1000 ml 549 Ft

AK CIÓ!

Jó vásárlást, jó szurkolást 
akciós termékeinkkel! 

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

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.
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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.

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.
A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Spar áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Villanyszerelési cikkek, csapágyak, elektromos
kisgépek, vágó-csiszolóanyagok, szivattyúk,

kõmûvesszerszámok, szénkefék, szimeringek 

Mesterek, barkácsolók üzlete!
Már nálunk is!!!

Vasanyagok, hegesztett hálók, betonacélok, zártszelvények,
ereszcsatornák. 

Magyar gyártmányú szivattyúk, búvárszivattyúk, szennyvízszivattyúk. 

Garanciával – szervizháttérrel. 
Bekecs, Béke u. 48. Bálint János (a diszkó utcája, saroképület)

Saját parkoló!!!
Tel.: 47/360-167. 

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár -
tá sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe -
gesz té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa � Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

Az Ön Márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202 � Fax: 47/563-207 mobil: 30/9982-077

e-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net � honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 7–17, szombat 8-12.*

* Ha Ön ettõl eltérõ idõpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

*A kedvezmény mértéke autótípusonként változhat.

Suzukik széles választéka, Ford,
Renault, Volkswagen, Opel.

Amit kínálunk:
� 3 évig fele törlesztés, fix havidíj

(többet ne fájjon a feje!)
� Bankok által visszavett autók

széles választékban
� Mûszaki vizsgáztatás, zöldkártya,

kárfelvétel, biztosítós javítás
� Használt gépkocsiját beszámítjuk akár hitellel terheltet is*

Amit szeretnék:
� megbízható autó
� alacsony törlesztés
� akciós ár
� kedvezõ THM

ÖRDÖGI NAPOK
RÉMISZTÕ AJÁNLATTAL!



Kettõs ünnepet tartottak július 18-án
a Rónavölgyi Autóházban. A több év-
tizedes múltra visszatekintõ családi vál-
lalkozás a régi szolgáltatásait megtart-
va MaxXAutó Szerencs néven meg-
kezdte a Skoda gépjármûvek teljes tí-
pusválasztékának értékesítését a cég
Arad út 1. szám alatti szalonjában. A
jelenlévõ vendégeknek ifjabb Rónavöl-
gyi Endre mutatta be az autómárka leg -
újabb büszkeségét, a megújult Suberb-t,
ami a tulajdonos-ügyvezetõ szerint mér-
földkõ a Skoda életében. Ifj. Rónavöl-
gyi Endre szerint ahhoz hasonlatos vál-
tozás ez, mint amikor az autógyár a szo-
cialista ipar után átkerült a Porsche-cso-
porthoz, ami jelentõs minõségi elõre-

lépést hozott az üzemben. Az új Superb
ugyanis nemcsak hogy felnõtt a Volk-
swagen-konszern termékeként, hanem
néhány fontos paraméterében talán már
meg is elõzi az anyavállalat modellje-
it. Két forradalmi újítás van a bemuta-
tott modellben. Ezek egyike a Twin door
névre keresztelt világszabadalom, amely-
nek köszönhetõen a hatalmas autó egy-
szerre használható ötajtós, családi kom-
pakt kocsiként vagy stílusos limuzinként

annak köszönhetõen,
hogy a hátsó csomagtar-
tó teljes üvegfelülettel
együtt vagy anélkül nyit-
ható fel egy gombnyo-
másra. A másik pedig
egy parkolási segítõ rend-
szer, amely az index ál-
lásától függõen figyeli a
jobb vagy bal oldalon
lévõ üres helyeket és jel-
zi a sofõrnek, hogy van
egy olyan  hely, ahová be
tud parkolni. Ilyenkor

csak meg kell állni, hátramenetbe kap-
csolni és a gáz megnyomásával az autó
magától beparkol. Ennek az autónak a
tetszetõs külseje és gazdag felszereltsé-
ge mellett a paraméterei is meg gyõzõek,
hiszen például a hátsó utastér és a cso-
magtartó mérete nagyobb, mint az S-osz-
tályos Mercedeseké. Az autót három
benzines és kétféle dízelmotorral sze-
relik és lesz belõle összkerékmeghajtá-
sú változat is, amivel teljessé válik majd

a típuspaletta. Az Arad út 1. szám alatt
õsz elejétõl várhatóan már nemcsak ér-
tékesítik, hanem márkaszervizként fo-
gadják is a Skodákat, majd a tervek sze-
rint az ugyancsak a Porsche-csoporthoz
tartozó Volkswageneket és Seatokat.
Szolgáltatásaik között megtalálható az
autókozmetika, a környezetvédelmi
vizsgáztatás és a gumijavítás, a lóerõk
szerelmesei pedig a gyári chiptuninggal
akár 30 százalékos teljesítménynöve-
kedést is elérhetnek a garancia meg-
õrzése mellett.
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Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, 
birka, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Kínálatunkból:
AKCIÓS ÁR:
Csirkecomb 599 Ft/kg
Egész csirke 610 Ft/kg
Csirkemell filé 1260 Ft/kg
Csirkeszárny 500 Ft/kg
Csirkefarhát 140 Ft/kg 
Csirkemáj 690 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 1060 Ft/kg
Sertéskaraj (egész) 1220 Ft/kg
Sertéscomb 1140 Ft/kg
Sertéslapocka 1100 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 1040 Ft/kg
Sertésoldalas 990 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 580 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1480 Ft/kg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús, 
kérésre ledaráljuk) 660 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 966 Ft/kg

Bõrnélküli csülökhús 860 Ft/kg  
Bõrös süldõhús 
(15–60 kg élõsúly) 840 Ft/kg 
Füstölt bordaporc 760 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 830 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 765 Ft/kg
Parasztkolbász 765 Ft/kg
Gyulai lecsókolbász 
(Békési) 469 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 469 Ft/kg
Ungvári szalámi 670 Ft/kg
Virsli (Heves) 400 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg
Füstölt 
csemegeszalonna 650 Ft/kg 
Sertéspárizsi (füstölt) 660 Ft/kg
Baromfipárizsi 380 Ft/kg

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 15 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

OLCSÓ
VASUDVAR
� zártszelvények, kör-, lapos-, 

szög-, négyzet-, betonacélok
� alu-, horganyzott-, finom- 

és durvalemezek
� síkhálók, kerítésfonatok, 

szögesdrót, stb.
� gipszkarton, OSB-3 lapok
� mûanyag hullámlemezek, 

kertészeti és tófóliák
� flexkorongok, elektródák, 

kötözõdrótok
� alu-, horganyzott-, normál- 

és mini csatornák
� álmennyezetek, szegõk, tapéták
� elektromos kisgépek, 

szerszámok, csavarok
� szúnyoghálók, csúszdák, 

mászókák

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30/336-1290
Nyitva: h-p. 8–12-ig, 

12.30–16.30-ig
Sz. 8–12-ig

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� 180 cm-es jacquard függönyök 850 Ft/m-tõl

� Sötétítõ 140 cm széles 510 Ft/m-tõl
� Damaszt abroszanyag 140 cm széles, 680 Ft/m-tõl

� Nyári takaró – magyar termék – 2500 Ft-tól
� Félpárna 1250 Ft-tól

� UFO lámpa 1250 Ft-tól
� LÁVA lámpa 5500 Ft/db áron
� Karnisok többféle kivitelben. 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

Teljes körû villanyszerelés

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 a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 
Tel.: 47/363-758.

BEMUTATKOZOTT AZ ÚJ SUBERB 

Eladó a volt étkezde
A Mátra Cukor Zrt. szerencsi telephelyén (3900 Szerencs, Gyár u. 1.)

értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant (volt cukorgyári étkezde): 

2023/4 hrsz. alatti belterületi 2630 m2 nagyságú ingatlan 
a rajta lévõ összesen 401 m2 területû épülettel együtt.

Pályázatokat az alábbi címre kérjük küldeni: 
Mátra Cukor Zrt. 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 

Profilváltás miatt 

30-40%-os 
kedvezménnyel

kiárusítás 
az Ezerapró üzletben

(Szerencse Áruház 
mögött, 

a parkolónál). 

Tel.: 20/363-5516. Nagy növények nyári akciója!
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– Szerencsen frekventált helyen 212-1300 m2-es, há-
romszobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(13)
– Szerencsen az új lakóövezetben nyugodt, csendes
környezetben parkosított, panorámás, saroktelken
családi ház eladó. Kisebb, jó állapotban lévõ családi
házat az Ondi út környékén beszámítok. Irányár:
37,5 M Ft. Érd.: 20/951-6168. (13)
– Mezõzomboron csendes környezetben 2 család ré-
szére is alkalmas családi ház eladó. Ár: 9,9 M Ft. Érd.:
47/369-279. (13)
– Szerencs, Magyar út 44. szám alatt összkomfortos
családi ház eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.:
47/361-419. (13)
– Szerencs, Rákóczi u. 112. szám alatti családi ház
eladó. Érd.: 20/236-3636. (13)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (13)
– Háromszobás, gázfûtéses társasházi öröklakás
eladó. Ár: 12,5 M Ft. Érd.: 47/362-366 du. (13)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (13)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Rácz-dûlõben 10 849 m2-es zártkert,
rajta szõlõ és szántóföld, 60 m2-es kõépülettel, borá-
szati feldolgozó eszközökkel eladó. Tel.: 30/747-
9200. (13-14)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érd.: 30/466-0594.
(13)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (13)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Bekecsen új építésû, 120 m2-es, 3 szoba, 2  für -
dõszoba, nappali családi ház, 90%-os készültségben
eladó. Szocpol. igénybe vehetõ. Érd.: 70/948-8836.
(13-14)
– Szerencsen a Kölcsey úton szép környezetben,
négyszobás, tetõteres, összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 30/353-2573, 30/291-0265. (13-14)
– Budapest IX. ker. Viola – Mester u. sarkán (egyete-
mekhez közel) kiadó 63 m2-es, kétszobás, tetõteres, új
építésû lakás. Igényesen berendezett, alacsony rezsijû,
egyedi cirkofûtéses. A lakás terasza parkosított, belsõ
udvarra néz, parkolás teremgarázsban (78 E Ft/hó).
Ár: 90 E Ft/hó + rezsi. Érd.: 30/9988-570. (13-14)
– Bekecsen felújított, 135 m2-es családi ház költözés
miatt eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 47/368-
160, 20/933-9910. (13-14)
– Szerencsen összkomfortos kis családi házrész, jó
helyen eladó. Érd.: 30/8384-696. (13-14)
– Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es gáz + vegyes
tüzelésû kertes családi ház garázzsal, szuterénnel
eladó. Érd.: 20/487-1906. (13-14)
– Szerencsen 2 szoba-összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett
terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott kúttal.
 Irány ár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(13-14)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz éves
ház közel 2000 négyzetméteres telken 3,6 millió fo-
rintért eladó. Érd.: a 20/563-3852 telefonszámon
Szerencsen. (13)
– Családi ház eladó világörökségi környezetben! Tar-
cal, Könyves K. u. 17. belterület hrsz: 357. Az ingat-
lan: 1636 m2, a ház bruttó alapterülete 240 m2. A
ház több mint 100 éves, nagyméretû borospince tar-
tozik hozzá. Felújításra szorul. Több generáció szá-
mára elhelyezést, otthont biztosít vagy bázist
jelenthet idegenforgalmi, turisztikai vendéglátási fej-
lesztésekhez. Kilátás a Tokaji hegyre, a ház délkeleti
tájolású. Érd.: tulajdonosnál – Balázs István, tel.:
30/626-4614, e-mail: balazsistvan@chello.hu. (13)
– Szerencs, Erdei F. út 1. szám alatti ház eladó. Tár-
sasházi lakást megfelelõség esetén beszámítok. Érd.:
20/490-0208. (13)
– Szerencs központjában 240 m2-es gáz- és központi
fûtéses családi ház eladó. Vállalkozásra alkalmas bolt-
tal, nagy terasszal. Irányára: 18,3 M Ft. Érd.:
70/3217-838. (13)

EMLÉKEZÉS

HUSZTI JÁNOS 
halálának 1. évfordulóján. 

„Egy év telt el és ugyanúgy fáj,
Amit gyógyítani sosem lehet már. 

Kegyetlen halálod mély sebeket ejtett.
Kevés ez az élet megsiratni TÉGED.”

Szülei és testvére 

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (13-14)
– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.:
20/9347639. (13-14)
– Kétajtós szekrény, kétszemélyes heverõ, négy szék
asztallal, vasúti betongerenda eladó. Érd.: 47/363-
134. (13)

VEGYES
– Dió nagyobb mennyiségben és megkímélt Babetta
eladó. Érd.: Landler J. u. 46., 47/361-603. (13) 
– Költözés miatt eladó egy nagyon jó permetezõ, 50
db samott tégla, régi könyvek, sózóteknõ. Érd.:
47/361-822. (13)
– Jó állapotban lévõ, 150 tag lemezradiátor eladó.
Érd.: 20/943-6014. (13)
– Új zsalugáterek, különbözõ méretû ablakokra ked-
vezõ áron eladó. Érd.: 20/397-2284. (13)

VÁLLAL
– Kútfúrás. Érd.: 70/363-2066. (13-14)

KIADÓ
– Kettõ szoba-összkomfortos lakás kis rezsivel Sze-
rencsen kiadó. Érd.: 20/221-9094. (13)

KERES
– Nyolcvanéves, érettségizett, saját kertes házában
még mindig aktív, anyagiakban nem nélkülözõ férfi
szeretne megismerkedni házias hölggyel, aki szíve-
sen passziózna a kertben is. A jelige: „Nyári talál-
kozó”. (13-14)
– Negyvenkét éves, megváltozott munkaképességû
hölgy kereskedelmi végzettséggel munkát keres (ta-
karítás is). Tel.: 30/987-3368. (13-14)

Debrecenben, egyetemhez
közeli, új, jól felszerelt 

kétszobás társasházi lakás
egyetemistáknak kiadó.
Érd.: 06-30-9256-702. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. augusztus 22-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Augusztus 29., szeptember 12.

500 forint

�

�

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

RIASZTÓRENDSZEREK, NAPELEMEK ÉS KIEGÉSZÍTÔI 
ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE ÉS 24 ÓRÁS FIGYELÔSZOLGÁLAT 

A ZEMPLÉN VILL-TÕL. SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

� Riasztórendszerek beltérre, kültérre 
� Hétvégi házak, pincék védelme � Napelemek és tartozékai

� Füstérzékelôk � Szénmonoxid-érzékelôk
Kamerarendszerek:

� Megfigyelôkamera � Minikamera � Kémkamera 
� Rádiós kamera � Villanyszerelés

RIASZTÓRENDSZEREK 35 000 FT-TÓL!
Ingyen áram! Napelemes megoldások, garázsok, 

hétvégi házak, pincék, családi házak. 
Pl.: egy hétvégi ház védelme, ahol nincs áram: napelem, akkumu-
látor, riasztóközpont, 3 db mozgásérzékelõ, mobiltelefon, sziréna,

vezetékek, felméréssel és beszereléssel: 156 000 Ft. 
Kivonuló járõrszolgálat havi díja: 

magánszemélyek és közületek esetén: 2500 Ft.
Tel.: 70/775-78-17, 70/335-31-80.

Államilag finanszírozott képzés
érettségizetteknek!

MEZÕGAZDASÁGI TECHNIKUS (2 ÉV)
(traktorvezetõi és informatikai képzéssel)

10. osztályt végzetteknek!

GAZDAKÉPZÉS (2 ÉV)
(traktorvezetõi képzéssel)

A képzésekhez gyakorlóhelyet és igény szerint 
kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

KLEOPÁTRA 
SZÉPSÉGSZALON

Szeptembertõl megújulunk!
Vendégeink igényét két, külön stílusú fodrásszal egészítjük ki. 

Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 
8–18 óráig, szombat: 9–14 óráig. 

Szerencs, Hunyadi út 31. Telefon: 47/362-348.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik imádott gyermekünk 

SZÛCS BETTINA ÁGNES 
temetésén 2008. július 2-án részt vettek 

és fájdalmunkban osztoztak. 

„Kinek gyermekét nem fedi sírhalom
Az nem tudja, mi az igazi fájdalom.”

Szûcs András és felesége 

Abaújszántói Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola 
és Kollégium

3881 Abaújszántó, Kassai út 11–13.
Tel.: 47/330-075

e-mail: titkar@amszi.sulinet.hu



Vizszintes:
1. Benjamin Franklin idézetének

elsõ része. 13. Élet. 14. Hangos üt-
közés (autóval). 15. Késsel rövidít. 17.
Irodalmi mûfaj. 18. Kevert BONN!
19. Levesben van! 20. Meleg évszak.
22. Long Island University röviden.
24. Igaz hangzói! 25… Rag, a -gat
párja. 27. Nõi név. 29. Nemzet. 31.
Becézett Teréz. 33. Pára! 34. Azo-
nos magánhangzók. 36. Rag, az -en,

-ön társa. 38. Az elején rest! 39. Me-
dikusok tanulják. 42. Benjamin Frank-
lin idézetének harmadik, befejezõ ré-
sze. 45. Szerencshez kapcsolt tele-
pülés. 46. Almafajta. 47. Bácsi. 48.
Hazai település, vagy nõi alsó. 50.
Fordítva: nátrium. 52. Páros szeder!
53. Tusa fele! 55. Den …, Hága ere-
deti nevén. 56. Étellel ellátó. 58. Sakk-
parti vége. 60. Hosszt megállapít. 62.
Kevert RIZS! 64. Fa része. 66. Buda-

pesti egyetem. 68.
Identitás. 71. Trinitro-
toluol. 72. Személyed.

Függõleges:
2. Ab ovo. 3. Kikötõ.

4. Késõbb. 5. Rács kö-
zepe! 6. Hazai fürdõ.
7. Nikotinamid-ade-
nin-dinukleotid rövi-
den. 8. Innivaló. 9.
Asztácium. 10. Diák
feladata. 11. Egy ola-
szul. 12. Fõvárosa:
Koppenhága. 15. Ben-
jamin Franklin idéze-
tének második része.
16. Mese való még
neki! 21. Becézett
Ádám. 23. Csacsibe-
széd! 26. Tata hang-
zói! 28. Tej jelzõje le-
het. 30. Vizit. 32. Kar-
jaiból enged. 34. …
Maria. 37. Német
nem. 39. Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár. 40. Oxigén,
kén, bór. 41. Az egyik
szülõ. 43. Francium.
44. Kezében fog. 49. Ultramagas
pasztõrözés rövidítése. 52. Német né-
velõ. 54. Ahogyan. 56. Kiejtett Rt.!
57. Felvigyázó. 59. Annak a tetején.
61. Létezett. 63. Kén, oxigén. 65. Ki-
áradástól véd. 67. Kiejtett R! 68.
Rangjelzõ. 69. Est vége! 70. Ger-
mánium. 

Sz. A. 

A június 27-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A szerencsétlenség
orvossága a nyugodt élet. Az álmok
a jelen építõkövei.   

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések: Pelbárt Tibor-
né, Szerencs, Dózsa u. 26., Vin cze

Erzsébet, Tiszatardos, Rév út 10.,
Mihályi Jánosné, Szerencs,  Szé c he -
nyi u. 41. belépôjegyet nyertek a
Szerencsi Fürdô és Wellnessházba.
A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/324-1188-as te-
lefonszám tulajdonosa is belépôje-
gyet nyert a Szerencsi Fürdô és
Wellnessházba. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
2008. augusztus 12–15-ig vehetik
át. Az augusztus 8-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határide-
je: augusztus 22. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
 hez mellé kelték ezt a szel vényt:
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2008. augusztus 8.
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E-mail: szerhir@t-online.hu
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EGY JÓ BEFEKTETÉS

BABY GET DOWN

Tomi Szlovákiából származó,
édes anyja révén magyar származá-
sú, jelenleg Amerikában élõ dal-
szerzõ, énekes, producer, egyszó-
val sokoldalú mûvész. Zenei érdek -
lõdése már kétéves korában meg-
mutatkozott, elõször zongorázni,
majd késõbb énekelni és gitározni ta-
nult. Álmait követve, 18 évesen
hagyta el hazáját és küzdelmes út ve-
zetett a sikerig. Chicagóban tele-
pedett le, ahol kitartása és tehetsé-
ge révén hamar ismertté vált az ot-
tani zenei körökben. Több amerikai
televíziós show-ban is bemutatko-
zott, melynek hatására számos le-
mezkiadó megkereste, ezt követõen
hamarosan olyan elõ adókkal dol-
gozhatott együtt, mint a Backstre-
et Boys, Patti Labelle, vagy a The
Underdogs. Debütáló albuma ha-
zánkban is megjelent, aminek elsõ
kislemezes dala a világszerte egyre
sikeresebb Baby Get Down, amit a

VIVA COMET 2008 gálán adott elõ
a magyar r’&b királyával, Gáspár La-
cival!

CARLOS SANTANA
Az idén 61. születésnapját ünneplõ

Carlos Santana 28 legkedvesebb dalát
válogatta össze egy korongra, amibõl
végül a MULTI DIMENSIONAL WAR-
RIOR címû album született. Ez egy
olyan egyedülálló, dupla CD-s kiad-
vány, amelynek segítségével Carlos
Santana egy kellemes utazásra hívja a
zenehallgatókat a különbözõ hangu-
latok és érzések világába. Az elsõ le-
mezen 14 vokális felvételt hallhatunk,
míg a második korong 14 instrumen-
tális mûvet tartalmaz, melyek Santana
40 éves karrierjét ölelik át. 

ROCKZENEKAROK
A RÁKÓCZI-VÁRBAN

A Szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár idén is megrendezte a he-
lyi és környékbeli településeken mû-
ködõ fiatal rock-együttesek párbaját. A
június 21-ei, immár hagyományos
nyári eseményen összesen tíz zenekar
lépett fel a Rákóczi-vár színpadán. A
fiatalok zenéjét és elõadásmódját a Var-
ga Miklós által vezetett szakértõ zsûri
értékelte. A délutánt átfogó program
végeredménye szerint a szerencsi Echo-
land szerezte meg az elsõ helyezést, a
tolcsvai Dopping és a szintén helyi
Wellcome elõtt. A kora esti órákra szin-
te teljesen benépesedett a Rákóczi-

vár udvara. Szerencsrõl és a környezõ
településekrõl is érkeztek a mûfaj ked-
velõi, akik a hazai rocktörténet meg-
határozó zenekarának koncertjére vol-
tak kíváncsiak. A P. Mobil már-már
klasszikusnak számító dallamai nem
okoztak csalódást a közönségnek.

THALÍA

A bájos mexikói hölgy kilencéves ko-
rában kezdte zenei pályafutását. Gyer-
mekként a Din-Din, majd serdülõ ko-
rában a Timbiriche nevû tini pop-rock
csapat tagja volt, melynek elsõ sikere
a Grease címû musical spanyol válto-
zata, a Vaselina volt. A producerek ek-
kor figyeltek fel a fiatal, kora ellenére
feltûnõen nõies, csinos és tehetséges
lányra, aki késõbb már tévésorozat-
szerepeirõl is híressé vált. Thalía elsõ
szólólemeze 1990-ben jelent meg,
majd ezt további két hasonló stílusú al-
bum követte a mexikói Fonovisa kia-
dásában. 1995-ben kerül át az EMI-hoz,
ahol neves producerekkel elkészítette

a nagy áttörést hozó „En éxtasis” címû
albumot. Ez után 1997-ben az Amor
a la Mexicana jelent meg, amely to-
vábbi sikereket hozott az énekesnõ szá-
mára, és ez volt az elsõ albuma, amit
hazánkban is megismerhettünk. Legú-
jabb produkciója a Lunada, azaz
„Holdünnep”, amelynek elkészítéséhez
a 2007. október 7-én született kislánya
adott ihletet számára. A Lunada igazi
nyári hangulatú latin popalbum, ame-
lyen reggae, cumbia és balladák kap-
tak fõszerepet. A nagylemez egyébként
a vadonatúj dalok mellett feldolgozá-
sokat is tartalmaz.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Romantic. A helyes választ be-
küldõk közül Szendrei Krisztián, Sze-
rencs, Kolozsvári út 3. szám alatti ol-
vasónk belépõjegyet nyert a Szeren-
csi Fürdõ és Wellnessházba. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ, a
70/364-3541-es telefonszám tulajdo-
nosa is belépõjegyet nyert a Szeren-
csi Fürdõ és Wellnessházba. A nye-
remények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben vehetõk át. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe Carlos Santana új vá-
logatás-lemezének?

A válaszokat postai borítékban vagy
levelezõlapon juttassák el szerkesztõ -
ségünk címére, és arra írják rá: ZENE-
ALATTJÁRÓ. Az SMS-ben válaszolók
továbbra is vásárlási utalványt nyer-
hetnek. SMS-t a 06-20/940-2066 szám-
ra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

2008. augusztus 22–23.
IV. FALUNAP: 15 óra: Megnyitó. A Kossuth Népdalkör mûsora, Sze-
pessy Zsolt polgármester köszöntõje. Szerencs Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár Tánccsoportja. 15.30 óra: Gyermekprogram: habparty,
bohócok mûsora, Gibárti Tánccsoport. 16.30 óra: „Hármat egyszerre”
– vásárikomédia-csokor. 17.30 óra: Újvári Marika–Kulcsár István ma-
gyar nóta lemezbemutató-koncertje. 18.30 óra: Kertész Attila rock and
roll mûsora. 20 óra: Sanci és a táncos lányok (mulatós). 20.40 óra:
Tûzshow. 21 óra: „A Vörös Malom” musical Détár Enikõ fõszereplésé-
vel, Moulin Rouge. 22.30 óra: Wellcome zenekar koncertje. Szervezõ:
Újvári Marika. Mûsorvezetõ: Gajdos József.

III. RENESZÁNSZ NAP: 13 óra: Szabadprogram: középkori játszótér,
szénabála-ugrálóvár, ebéd, lacikonyha. 16 óra: Reneszánsz zenés fel-
vonulás (a Lakatos kanyartól) Sajgál Erika és Kovács István „királyi pár”
vezetésével. 17 óra: Ludas Matyi zenés” mesejáték. 18.30 óra: Arany
Turul lovagi bemutató. 19 óra: Tállyai Citerazenekar töröksíppal. 19.30
óra: Mátyás király meséi – mesemondó verseny. 20 óra: Füzéri Vár-
védõk mûsora. 20.35 óra: Boszorkányégetés. 20.50 óra: Hastáncbemutató.
21 óra: Rómeó és Júlia – zenés színházi elõadás Rékasi Károly szerep-
lésével. 23 óra: Tûzshow. 23.20 óra: Tûzijáték. 23.40 óra: Hollóének
együttes, RENESZÁNSZ BÁL, bálnyitó tûzzsonglõrök. A várkapitány: Sze-
pessy Zsolt polgármester. Udvarmesternõ: Újvári Marika. Udvarmester:
Homonnai István. Rendezõ: Gajdos József. A rendezvény ideje alatt:
népi játszóház, gólyalábasok, kirakodóvásár, lacikonyha, hõlégballon,
ingyen jelmezkölcsönzés várja a vendégeket. Kísérõ rendezvény: rene-
szánsz festménykiállítás a Kossuth-emlékházban. A rendezõk a mûsor-
változás és szereplõváltozás jogát fenntartják!

IV. FALUNAP
ÉS III. RENESZÁNSZ NAP MONOKON



FUTBALLTORNA
AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN

Nyolc csapat részvételével tartot-
tak kispályás labdarúgótornát június
21-én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen. A városi sportegyesület és
a kispályás labdarúgó szövetség ál-
tal a férfiak egészséghete jegyében
szervezett viadalon az együttesek
körmérkõzéseken döntötték el az
egymás közötti sorrendet. A sport-
szerû és színvonalas találkozók jó
szórakozást biztosítottak a közön-
ségnek. A gyõzelmet végül a Zemp-
lén SE ifi gárdája szerezte meg az
SZVSE együttese és a Szerencs Kini-
zsi elnevezésû csapat elõtt. A díjki-
osztón a helyezetteket kupákkal ju-
talmazták a szervezõk. A program az
alkalomra fõtt gulyásleves közös el-
fogyasztásával zárult.

ÉREMESÕ A NEMZETKÖZI
SÚLYEMELÕVERSENYEN 

Öt elsõ és egy harmadik helyezést
értek el a Szerencsi VSE sportolói a
július 19-én Kazincbarcikán meg-
rendezett Opel Kupa nemzetközi sú-
lyemelõversenyen. A viadalon do-
bogóra lépõ közel száz lengyel,
szlovák és hazai résztvevõ között
eredményesen álltak helyt Fekete
László tanítványai. A fiúk ötven ki-
logrammos súlycsoportjában Balla
Zsolt maximális kilencven pontos tel-
jesítményét az aranyérem mellett
kupa adományozásával ismerték el
a szervezõk. A serdülõk mezõnyé-
be öt szerencsi versenyzõ nevezett.

A 45 kilogrammosok között Zsebe-
si Bálint 96 kilogrammos össztelje-
sítménnyel állhatott fel a képzelet-
beli dobogó felsõ fokára, míg a 69
kilogrammos súlycsoportban Tóth
Péter lökésben és szakításban ösz-
szesen 110 kilogrammot elérve lett
elsõ. A 77 kilogrammosok népes me-
zõnyében Balla Dávid összesítésben
155 kilogrammot a feje fölé emelve
lett bronzérmes. A 85 kilogrammo-
sok között Czibik Tamás korábbi
egyéni csúcsait megdöntve, szakí-
tásban 85, lökésben pedig 105 ki-
logrammot teljesítve végzett az élen,
Dudás Balázs ugyancsak szép telje-
sítményt nyújtva a +85 kilogram-
mosok között diadalmaskodott 162
kilogrammos összeredménnyel. Az
ifjúsági korúak +94 kilogrammos
súlycsoportjában lépett dobogóra
Árvay Balázs, akinek 95 kilogrammos
szakítása és 130 kilogrammos lö-
késgyakorlata ért aranyérmet.

ÚSZÓEREDMÉNYEK 
A tavaszi-nyári idény utolsó, ama-

tõr úszóknak szervezett megyei ver-
senyét rendezték meg június 28-án
Szikszón. A viadalra a Szerencs VSE
úszószakosztálya 26 fiatalt neve-
zett.

A versenyen öt sportegyesület kép-
viseltette magát. A 6 és 15 életév kö-
zötti sportolók négy úszásnemben
mérték össze a tudásukat. A szeren-
csiek közül többen is eredményesen
szerepeltek, megnyerték korosztályuk
valamennyi versenyszámát. Így nem
csoda, hogy a legeredményesebb
sportegyesületnek járó serleget a

Szerencs VSE nyerte el 28 arany-
éremmel.

KÖZÉPMEZÕNYBEN
VÉGEZTEK A SAKKOZÓK

Az elmúlt idényben is két csapat-
tal szerepelt a bajnokságokban Sze-
rencs Város Sportegyesületének sakk
szakosztálya. A megyei elsõ- és má-
sodosztályú együttesek egyaránt a kö-
zépmezõnyben végeztek. Tíz-tíz gár-
da vett részt az idén Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei sakk csapatbaj-
nokságokban, ahol a szerencsieket
évek óta az éremesélyesek között tart-
ják számon. Az idén az elsõ és a má-
sodik osztályban is szoros verseny
alakult ki a dobogó utáni helyezé-
seknél, és nem sokon múlt, hogy a
Szerencs VSE együttesei elõkelõbb
helyen végezzenek a tabellákon. Az
erõsebb mezõnyben ötödik, az ala-
csonyabb osztályban hatodik lett a
szerencsi csapat. A szakosztály által
nyújtott szép teljesítmény a rutinos
játékosok mellett elsõsorban a fiatal
tehetségeknek köszönhetõ.

Az ifjú szerencsi sakkozók a kö-
zelmúltban remek szerepléssel har-
madik helyen végeztek a Cesky Te-
sin-ben megrendezett visegrádi part-
nervárosok kupáján. A következõ
próbatétel a Zemplén Kupa nem-
zetközi egyéni sakkverseny lesz szá-
mukra, amelyet augusztus 20–24. kö-
zött a helyi Bocskai gimnáziumban
rendez meg az Szerencs VSE sakk-
szakosztálya. A rangos viadalra öt or-
szágból mintegy kétszáz nevezõre
számítanak a szervezõk. 

Kos: III. 21. – IV. 20.
Heves vitákra, hosszú és fárasztó

tárgyalásokra van kilátás otthon is,
a hivatásában is. Nem lesz könnyû
kitartania eredeti elképzelése mel-
lett, de legalább tegyen úgy, mint

akirõl minden lepereg, és komoly fedezete van a
makacsságának. Ezzel sikerül elbizonytalanítania
vitapartnereit. Szeszélyes idõszak következik,
amikor a jó ötleteivel mozgásba lendíti ugyan az
eseményeket, de az elképzelései csak kisebb-
nagyobb szünet után, sok-sok akadály leküzdése
révén valósulnak meg. A 16-i holdfogyatkozás pedig
konfliktusokat szülhet, fõleg a baráti (vagy esetleg
a közéleti) kapcsolataiban. Most csak önmagára
számíthat, a partnere ezúttal alighanem magára
hagyja, még a legapróbb problémával is. Hát még
ha nagy gondjai adódnak!

Bika: IV. 21. – V. 20.
A változások elõnyös fordulatot

ígérnek a munkahelyén, sõt, a
baráti körében is. Most hosszú
távon is jó jövedelmet biztosító  fel -
adatot kaphat. Ha lehetõsége nyí-

lik az otthon-dolgozásra, akkor ne ellenkezzen,
élvezni fogja a távmunkát. Többet lehet kedvesével,
s rájön: semmi oka a féltékenységre. Augusztus ele-
jén vagy a munkahelyén, vagy az otthonában olyan
felújítási munkák válnak szükségessé, amik egy ki -
csit felborítják a megszokott életét. Talán épp ennek
köszönhetõen megúszhat egy nagyon költséges,
de kevés sikert hozó feladatot. Bár a szerencse -
csillaga felemelkedõben van, a 16-i holdfo -
gyatkozás nehézségeket gördíthet szakmai karri-
erje elé, mert a riválisai elvtelen aknamunkába kez-
denek.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Kellõ alapossággal és követ -

kezetességgel tegyen rendet maga
körül. Ha eddig reménytelenül
hadakozott a szakmai vagy csalá-
di gondjaival, akkor most bízhat

abban, hogy az akadályok elhárulnak, az ese -
mények pedig felgyorsulnak. Barátai révén izgal-
mas szórakozásra is számíthat. Ha teheti, vegyen
ki néhány nap szabadságot, vagy szorítkozzon a
rutinfeladatokra. Ugyanis augusztus elsõ két  he -
tében cserbenhagyja a találékonysága, és utat
téveszthet az egyébként egyszerû problémák
megoldása során. Rosszul méri fel a helyzetet a
közlekedésben is, amibõl kisebb baleset
keletkezhet. Igyekezzen minél gyorsabban lezárni
a folyamatban lévõ vitás vagy hivatalos ügyeit, mert
a 16-i holdfogyatkozás kínos akadályokat állíthat
útjába.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Az elõjelek akkor is kedvezõek,

ha az elsõ napok eseményei akadá-
lyokat gördítenek a tervei elé. Ne
csüggedjen, és fõleg ne pocsékol-
ja az energiáját olyan vitákra, mely-

ben a résztvevõk valamennyien egymás ellen har-
colnak. Ha kívül marad, a végén ön lesz a nevetõ
harmadik. Pénzügyeire kedvezõtlenül hat a 16-i
holdfogyatkozás, ezért csökkentse a kiadásait, és
próbálja minél gyorsabban behajtani a kint -
lévõségeit. Megeshet, hogy az elvégzett munkáért
csak jóval késõbb kapja meg a járandóságát. A
bolygók azt jelzik, hogy a hónap közepén olyan
költségbe kénytelen verni magát, amik csak na gyon
ritkán fordulnak elõ az életben. (Például egy
tetemes közlekedési bírság is érkezhet!) A család
és a szerelem most igazi mentsvárnak tûnik az ön
szemében, úgy érzi, mások nem értik meg. A pár-
jának hálás minden jó szóért.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
A hónap elején kapott ajánla-

tokat fogadja fenntartással, mert
ezek a késõbbiekben jogi bonyo-
dalmakat vagy ráfizetést okozhat-
nak, sõt, talán még a szakmai  te -

kintélyének is árthatnak. A hónap közepe teljen pi-
henéssel telik, 20-a táján egy családi esemény  szer -
vezése szakad a nyakába, de örömmel vállalja. A
16-i holdfogyatkozás felerõsíti a személye körül  ke -
ringõ pletykákat, de ezek legalább felismerhetõb-
bé teszik, hogy kik azok, akiktõl mielõbb meg kell
szabadulnia, ugyanis a háta mögött mást mondanak,
mint szemtõl szemben. Az üzleti életben ezúttal
sokkal több múlik a szerencsén, mint a tehetségen.
Mivel Fortuna most elbóbiskol, próbálja mini málisra
csökkenteni a kiadásait, mert a biztosnak hitt pénzek
is elmaradnak.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Megalapozhatja a jövõjét. Járjon

szorgalmasan az üzleti élet össze-
jöveteleire, fehér asztal mellett sokkal
használhatóbb információkhoz jut,
mint a hivatalos tárgyalásokon. A  sze -

rencse most csak akkor segíti, ha nem osztja meg se
az információt, se a terveit senkivel. Bízzon a sze -
rencséjében, mert ha nehezen, és jó néhány mellé-
fogás árán is, de szeptemberben sikerül megoldania
a szakmai gondjait, és meg tudja gyõzni terve
helyességérõl a kevésbé rugalmas partnereit. A 16-i
holdfogyatkozás új helyzetet teremthet a munkájában:
szokatlan feladatokon kell együtt dolgoznia azokkal
a kollégáival, akik az ön iránt táplált ellenszenvüket
nem rejtik véka alá. Magánéletében akkor találja meg
a számításait, ha nem erõlteti az akaratát a kedvesére
vagy a családjára.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Augusztus elsõ két hete

fárasztó, és kevés reménnyel ke -
csegtetõ munkát tartogat, de a
késõbbiekben mégis ez adhatja
meg a régóta vágyott kiugrás

lehetõségét. Különösen akkor, ha divattal,
képzõmûvészeti alkotásokkal, ékszerrel kapcso-
latos a munkája, vagy valamelyik médiánál dol-
gozik. Jó ötleteinek megvalósítását tartogassa a
szerencsésebbnek ígérkezõ szeptemberre, mert a
holdfogyatkozás, ha nem is húzza keresztül
számításait, de gyakran készteti várakozásra. Az
elkövetkezõ napok változásai fõként szakmai
baráti körét érintik, néhányan kikerülnek
látókörébõl, másokkal pedig feszültebbé válhat
a viszonya. Ha van gyermeke, most az õ érzel-
mi élete miatt aggódik. Saját életében „ szél -
csendre” számíthat.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Az augusztusban érkezõ baráti

szívesség késõbb nagyon sokba
kerülhet, tehát gondolja meg,
kikkel társul, vagy kiktõl kér taná -
csot, mert alaposan ráfizethet. Ha

hivatalos ügyben kell utaznia, vigye magával a
házastársát, vagy a kedvesét, mert a kikap csolódás-
ra is lehetõséget kínálnak a bolygók. Lehet, hogy
az elsõre kapott ajánlat nem nyeri meg a tetszését,
de mégis ezt tanácsos elfogadnia, mert – és errõl
gyorsan meggyõzõdhet – a többi már ennek csak
silányabb változata. Ismerõsei ötleteit fenntartá-
sokkal fogadja, mert õk sem tévedhetetlenek. A
holdfogyatkozás gondokat okozhat a lakásában,
tegyen meg tehát minden biztonsági intézkedést,
ha elmegy otthonról. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21
A viharos pénzügyi helyzete új

ötletekre sarkallja. Hamarosan a
tárgyalópartnerével szemben fö -
lénybe kerül, és a végén még a tá-
mogatásukat is meg tudja sze -

rezni. Mindig tartsa be a fair play szabályokat. A
cég (és barátai) titkait tartsa meg, mert ha kiko-
tyogja, nem nekik árt, hanem önmagának.
Kellemetlen fordulatot vehet a jól kezdõdõ au-
gusztus, és ha nem is éri felkészületlenül a
munkahelyén bekövetkezõ változás, kicsúszhat
lába alól a talaj. Hetekbe telhet, amíg rendezõdik
ez a helyzet, és inkább ügyességére, mint szak-
tudására lesz szüksége, hogy megtartsa pozícióját.
A 16-i holdfogyatkozás viszont a használható
kapcsolatait gyengíti meg.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ezúttal megszilárdíthatja a pozí-

cióját, olyan elismerést szerezhet
közvetlen környezetében, aminek
a híre máshová is eljut. Lehetõsége
nyílik arra, hogy állást váltson.

Több kedvvel, nagyobb önbizalommal dolgozik,
és ami a hónap elején még reménytelennek tûnik,
20-a után már komoly bevételi forrássá alakul.
Inkább a bizonyítani akarás, mint az egzisztenciális
biztonság megteremtése ösztönzi arra, hogy új
területen kamatoztassa képességeit. Nagy a csábítás,
hogy külföldön próbáljon szerencsét. De akár megy,
akár marad, a 16-i holdfogyatkozás átmenetileg
veszélyezteti anyagi helyzetét, és olyan kiadásra
kényszeríti, mely tartós gondot okozhat  pénz -
ügyeiben. Magánéletében elsõsorban az idõsebb
rokonok, szülõk miatt sokasodnak meg a teendõi,
amit a partnere nem néz túl jó szemmel.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Bármennyire lelkesítik is az

elért sikerek, ne vállalja túl magát,
vagy ha a szokásosnál több fel -
adatot gyûjt be, akkor szervezzen
egy ütõképes csapatot. Ne féljen

önnél rátermettebbeket toborozni. Õk hozzák az
igazi sikert. Mivel nem tud szabadságra menni,
legalább a hétvégeket töltse aktív pihenéssel. Ha
kell, tegyen engedményeket, de mindenképp
zárja le a vitás ügyeit, erõsítse meg régi kapcso-
latait, és vegyen részt minden olyan rendezvényen,
ahol új és befolyásos ismerõsökre tehet szert. A
16-i holdfogyatkozás ugyanis olyan váratlan
helyzetet teremthet, ahol éppen ismerõsei segít-
ségével tájékozódhat és használhatja ki legjob-
ban az adódó lehetõségeket. Makacs és önfejû
ezekben a napokban, de a párja nem veszi zokon,
inkább hagyja, hogy önálló programokban vezesse
le a feszültséget.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ellenõriztesse a gyanúsan

elõnyösnek tûnõ ajánlatokat,
különösen akkor, ha külföldiekkel
folytat üzleti tárgyalást. Ne utaz-
zon egyedül ismeretlen országba,

és ne fogadjon el szokatlanul értékes ajándékot
a megállapodások elõtt. A második hét szer -
zõdéskötésre kifejezetten jó lesz. A nyári sza -
badságokkal magyarázható, hogy nehezen kiis-
merhetõ helyzetekkel és új kollégákkal találja
szemben magát, amikor csõdöt mondhat eddigi
rutinja. A 16-i holdfogyatkozás inkább közvetet-
ten érinti, ugyanis a fõnöke, vagy a partnerei kerül-
nek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak eleget tenni
megállapodásuknak. A megnyugtató fordulatra a
hónap végéig kell várnia. A Hold és a Neptunusz
összezavarja az érzéseit, emiatt nem érzi jól magát
a bõrében.
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HOROSZKÓP
augusztus 8.  – augusztus 22.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Ötödik helyen fejezte be a bajno-
ki idényt a város labdarúgócsapata,
miután június 21-én hazai pályán
legyõzték Tiszaladány együttesét.

A korábban vihar miatt félbeszakadt
találkozónak az volt a tétje, hogy me-
lyik csapat végez elõrébb a megyei
harmadosztályú bajnokság szerencsi
csoportjában. A ladányiaknak a dön-
tetlen is elegendõ lett volna az ötö-
dik hely megõrzéséhez, míg a mö-
göttük lévõ Szerencsnek gyõzelemre
volt szüksége a helycseréhez. Ennek
jegyében küldte pályára Osváth Lász-
ló a játékosait, akik Kazsik Sándor és
Barabás József révén az elsõ félidõben
2–1 arányú vezetéshez jutottak. A má-
sodik játékrészben sem tört meg a hely-
béli gárda lendülete annak ellenére,
hogy több száz százalékos ziccer is
kihasználatlan maradt. Kazsik két
újabb találata mellett Eperjesi Péter és
Francz Ádám is bevette a tiszaladá-
nyiak kapuját, akik kétszer voltak
eredményesek. Így a találkozó végül
megérdemelt 6–3 arányú szerencsi
gyõzelemmel zárult.    

Az együttes a tavaszi idényben lel-
kes játékkal küzdötte fel magát a se-
reghajtók közül a tabella elsõ har-
madába. Nagyot fordult a szerencsi
csapat teljesítménye, hiszen az õszi
nyolc vereséggel ellentétben tavasszal
nyolc mérkõzésen diadalmaskodtak,
miközben két döntetlen mellett mind-
össze két vereség szerepel a statiszti-

kákban. A létszámában is megerõsö-
dött, ifjúsági korú játékosokkal ki-
egészült gárda a rendszeres edzések-
nek köszönhetõen hazai pályán egye-
dül a bajnokságot jelentõs fölénnyel
megnyerõ Zemplén SE-vel szemben
maradt alul, az élmezõnyhöz tartozó
többi csapattal itthon és idegenben
egyaránt döntetlent értek el. A kö-

zönségnek is egyre inkább szórako-
zást nyújtó mérkõzéseken annak el-
lenére szerepelt eredményesen az
együttes, hogy a keret szûkössége, sé-
rülések és munkahelyi elfoglaltságok
miatt Osváth László edzõ kétszer egy-
más után nem tudta azonos összeál-
lításban pályára küldeni a csapatát. 

A sportegyesület vezetése más szak-
osztályokhoz hasonlóan a jövõben

sem kíván egyéb juttatásokat biztosí-
tani a labdarúgóknak. A játékosok a
futball öröméért, a jó közösségért lá-
togatják az edzéseket és szerepelnek
a bajnoki találkozókon. Olyan csapat
van kialakulóban, amely akár már a
közeljövõben is képes lehet a maga-
sabb osztályba jutásra. Ehhez azon-
ban az edzõ szerint az utánpótlásbá-

zis további szélesítésére volna szük-
ség Szerencsen.    

A felnõtt csapat az igazolási idõ -
szak végéig több új játékossal gya-
rapodott. Az USA-ból hazatérõ Tur-
bucz Zsolt, Tarcalról Fincziczki Kor-
nél, Mádról Baróczi Csaba László,
Bekecsrõl pedig Kecskés István, Sá-
rai Dániel és Harkány Adrián erõsí-
ti majd a keretet. 

Labdarúgás

HETET LÉPTEK ELÕRE A TABELLÁN

Az elmúlt bajnokság tavaszi idényében jó teljesítményt nyújtott a
 sze rencsi labdarúgócsapat. 



A TEMETÕKERÍTÉS

Építési munkálatok kezdõdtek a na-
pokban a szerencsi temetõ bejáratánál.
A helyi önkormányzat sikeres köz-
munkapályázata segítségével a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Kht. mint szak-
mai irányító, ezen a nyáron elkészíti a
nyughelyek Bakó utca felõli kerítését. 

A dolgozók elsõként az elburjánzott
orgonabokrokat távolították el, majd
megkezdõdött az alap kiásása és be-
tonozása. A tervek szerint a kõlábazatra
fém kerítésmezõ is kerül a jövõben. In-
formációink szerint Szerencs Város Ön-
kormányzata 25 fõ foglalkoztatására
nyert pályázaton támogatást 2008. ok-
tóber 31-éig. Legkésõbb eddig az idõ-
pontig elkészül a szerencsi temetõ új
kerítése.

HIÁNYZIK A CSATORNA

Olvasónk hívta fel a figyelmünket
Szerencsen, a Rákóczi út 51. szám alat-
ti egészségház falára, ahonnan hiány-
zik a csatorna. A fémtolvajok ismét si-
kerrel jártak a városban. A mostaná-
ban gyakori esõzések idején minden
bizonnyal a vakolatot áztatja a lezú-
duló csapadék, ami talán a vízelveze-
tõ pótlásánál is tetemesebb költséget
jelenthet. 

MEGÚJULT AZ EMLÉKMÛ
Talán sokan látták már az egykori Hu-

nyadi iskola mellett korábban állított
oszlopot, rajta a bronz dombormûvel,
amely a Zempléni Múzeum képesle-

velezõlap-gyûjteményét alapító Petri-
kovits Lászlónak állít emléket. A kö-
zelmúltban megszépült a dombormû
környezete, megtörtént a terület bur-
kolása. A kikövezett rész mellett mu-
tatósak a nyári virágok. 

FESTIK A KANDELÁBEREKET
A közelmúltban a Zempléni Euro-

régiós Gazdanapok idejére örömmel
láttuk, hogy néhány köztéri kandelá-
bert újrafestettek a Rákóczi út egyik sza-
kaszán. Többen úgy gondolták a vá-
rosban, hogy a munka nem folytató-
dik. A napokban azonban ismét meg-
jelentek a szorgos kezek a Rákóczi
úton. Drótkefe, rozsdamaró, alapozás
és hamarosan tetszetõs zöld színt kap-
tak a kandeláberek. 

A VASÚTÁLLOMÁS TÓCSÁI
Lapunk olvasója küldte be a fotót

szerkesztõségünkbe. A hozzá fûzött írás
arról szól, hogy a szerencsi vasútállo-
más elõtti útszakaszon, esõzés idején
évek óta hatalmas víztócsák keletkez-
nek, aminek az elhaladó autók miatt
a járdán közlekedõ gyalogosok örül-

nek legkevésbé. A levélíró szerint vagy
a vízelvezetõ akna van rossz helyen,
esetleg az aszfalt süllyedt meg a nagy
forgalom miatt, de egy bizonyos: a le-
hulló csapadék nem képes lefolyni az
úttestnél magasabb elhelyezkedõ ka-
nálisba.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…Martin Scott márciu-
si bemutatkozó látoga-
tása után július 24-én
érkezett újabb találko-
zóra a város polgár-
mesteréhez. A Nestlé
Hungária Kft. Sze-
rencs/Diósgyõr gyárá-
nak igazgatója elsõsor-
ban a szerencsi üzem-
ben tervezett fejleszté-
sekrõl tájékoztatta Ró-
navölgyi Endrénét.

Martin Scott többek
között kiemelte, hogy véleménye
szerint a fejlesztések pozitívan befo-
lyásolják a gyár és a dolgozók  éle -
tét. Ezért is terveznek olyan változ-
tatásokat az üzemben – elsõsorban
az energiafelhasználás gazdaságo-

sabbá tétele érdekében –, amelyek
 erõ sítik a versenyképességet, ezáltal
a dolgozók jövõjét alapozzák meg.
Elhangzott, hogy a kávétermékek ér-
tékesítése eredményes a világpia-
con, így az üzletág fejlesztése tovább

folytatódik. A következõ
néhány évben jelentõsen
növelni szeretnék a sze-
rencsi gyár kapacitását. A
fejlesztéseket a dolgozói
létszám megtartása mel-
lett, modern gyártóbe-
rendezések beszerelésé-
vel kívánják megvalósí-
tani. A gyárban az idén
nyáron angol nyelvet be-
szélõ egyetemistákat is
alkalmaznak, akikre a
jövõben a szakember-
utánpótlásban számíta-

nak. Rónavölgyi Endréné hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzatnak is
fontos, hogy a gyár hosszú távon ter-
vezi a jövõjét, hiszen a munkahely-
teremtés és -megtartás rendkívül fon-
tos az itt élõ embereknek.

Bíró István önkormányzati képviselõ
idén elsõ alkalommal, július 26-án a
hagyományteremtés céljával rendez-
te meg a fecskési városrész családi nap-
ját.

Az Arany János utcai játszótéren kora
délelõtt gyülekeztek a környék gyer-
mekei és szüleik, akik maguk is ala-
posan kivették a részüket a szerve-
zésbõl. A kondérokban rotyogott a fi-
nomnak ígérkezõ babgulyás, miközben
a kicsik játszottak. Az ünnepélyes
megnyitón a házigazda mondott kö-
szönetet az önkormányzat mellett
azoknak a cégeknek és vállalkozóknak,
akik anyagilag is támogatták a családi
nap megszervezését. Bíró István elis-
merését fejezte ki a Fecskés lakóinak,
akiknek példás összefogásával valósult
meg a program. Az önkormányzati kép-
viselõ többek között arról is beszélt,
hogy a korábban elért sikerek mellett
számos feladat vár még megvalósítás-
ra a körzetben. Bíró István az utóbbi-
ak között említette az idõsek napközi
otthonának végleges elhelyezését, va-
lamint a környék járdáinak újjáépíté-
sét, ami az önkormányzat támogatása
mellett szintén csak lakossági össze-
fogással valósulhat meg a jövõben.

A szabadtéri színpadon Nagy And-
rás – saját – Béke, barátság és sze-

retet címû versével köszöntötte a
résztvevõket, majd hamarosan a kör-
nyék fiataljainak zenés táncbemuta-
tója szórakoztatta a közönséget. 

A gyermekek körében népszerû
volt a kézmûves foglalkozás, ahol ki-
ki kedve szerint tehette próbára
ügyességét, miközben a kicsik arcá-
ra felkerültek a kedvenc állatmesé-
ket idézõ maszkok is.  

A déli órákra megérkezett a Sze-
rencsi Ifjúsági Fúvószenekar, akik kel-
lemes perceket szereztek közönsé-
güknek. Ugyancsak látványosság-
nak számított a gyerekek körében a
tûzoltóautó, az idõsebb korosztály
pedig táncra perdült a vidám mula-
tós zene hallatán.

Jelenleg is tart az ivóvízhálózat kor-
szerûsítése a szerencsi Nagyvárad és
Lipták utcákban, valamint a Nagyvá-
rad közben. A beruházást végzõ vál-
lalkozás június 9-én vonult fel a mun-
katerületre, ahol összesen 315 méter
elavult azbesztcement-vezetéket cse-
rélnek ki. Az érintett utcákban az el-

múlt idõszakban
egymást követték a
csõtörések, ami mi-
att Vaszily Miklós, a
választókörzet ön-
kormányzati képvi-
selõje több alka-
lommal is sürgette a
rekonstrukciót a tes-
tület ülésein. A gya-
kori meghibásodá-
sok miatt született
meg a döntés a köz-
mûtulajdonos Bor-
sodvíz Zrt.-nél ar-
ról, hogy a kritikus
szakaszon korszerû
hálózatot építenek

ki. A hatmillió forint értékû fejlesz-
tés során a gerincvezetékek mellett
az ingatlan-becsatlakozásokat is ki-
cserélte a kivitelezõ. A vezetékfek-
tetés július közepén fejezõdött be,
majd megtörtént a munkagödrök
betemetése és az útfelbontások hely-
reállítása.

POLGÁRMESTER–IGAZGATÓ TALÁLKOZÓ

Martin Scott a Nestlé szerencsi gyárába tervezett fej -
lesztésekrõl tájékoztatta Rónavölgyi Endrénét.

CSALÁDI NAP A FECSKÉSEN

A gyerekek kézmûves foglalkozáson is kipróbálhatták ügyességüket.

Közzé tette 2008. évi környe-
zetszépítési felhívását a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. A társaság a
helyi önkormányzattal közösen
ebben az esztendõben is jutal-
mazza azokat, akik élen járnak a
város szebbé tételében. A Virágos
Szerencsért versenyben külön dí-
jazzák magánszemélyeknél a leg-
szebb házak elõtti közterületet, ud-
vart, illetve erkélyt, valamint cé-
geknél, vállalkozásoknál és intéz-
ményeknél a telephelyet. A pá-
lyázatokat kategória megjelölésé-
vel írásban kell benyújtani au-
gusztus 15-ig a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Kht.-hez. A legered-
ményesebb jelentkezõk 50 ezer fo-
rint értékben nyernek virágokat és
kertészeti eszközöket. A pályázat-
ról további tájékoztatás a 47/361-
308-as telefonszámon kérhetõ.

VIRÁGOS
SZERENCSÉRT

VERSENY

IVÓVÍZVEZETÉK-CSERE

A beruházással biztonságosabbá vált az ivóvíz-
szolgáltatás.

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

Szerencsi sportolók is rajthoz álltak a június közepén megrendezett Ké-
kes-csúcsfutáson. A közel másfél ezer induló között az SZVSE birkózószak-
osztályának három versenyzõje és edzõje szerepelt. A 671 méteres szint-
különbségû, 11,6 kilométeres távot 1 óra 40 percen belül kellett teljesíteni
a résztvevõknek. A szerencsiek közül valamennyien megfutották a nehéz te-
repen a szintidõt, Rádai Ádám – Tóth Gergõ – Illésy Lóránt és Illésy László
sorrendben érintve meg a csúcson az 1051 méteres magasságot jelzõ követ.   

CSÚCSRA FUTOTTAK A volt KRESZ-parknál létesített ját-
szótér karbantartására invitálta a
szülõket július 5-ére a Mi Körzetün-
kért Alapítvány. Az akcióban részt-
vevõ anyukák és apukák szombaton
délelõtt festették le a fajátékokat és
a padokat. A 2005-ben lakossági ösz-
szefogással kialakított játszótéren
lévõ eszközöket három év alatt ki-

kezdte az idõjárás, így azok megér-
tek felújításra. Az ehhez szükséges
festéket Heves János alpolgármester
ajánlotta fel a Mi Körzetünkért Ala-
pítványnak. A civil szervezet a kö-
zeljövõben a játszótéri focipálya ke-
rítését is szeretné rendbe hozni, ami-
ben szintén számítanak majd a
szülõk közremûködésére. 

Közös munkával újultak meg a játszótéri alkalmatosságok. 

LEFESTETTÉK A JÁTSZÓTERET 
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A Szerencsi 
Hírek 

következô száma 
2008. 

augusztus 29-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: 
augusztus 22., 

10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

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

A Szerencsi 
Televízió 

az interneten: 

www.szerencsitelevizio.hu
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