
Éppen negyven
esztendeje annak,
hogy 1968-ban, a
település egyetlen
fogorvosaként Tóth
Ibolya megkezdte
rendelését Szeren-
csen. 

– Diósgyõrben láttam meg a napvilá-
got. Szüleim abban az idõszakban a meg-
élhetés miatt sokat költöztek az ország-
ban. Végül Budapest mellett, Solymáron
kötöttek ki, én pedig itt töltöttem a gyer-
mekkoromat. Ott végeztem el az általá-
nos iskolát, majd a híres nagykõrösi Arany
János Gimnáziumban érettségiztem. A
középiskola után a Budapesti Orvostu-
dományi Egyetem Fogorvosi Karára je-
lentkeztem, ahol 1968-ban kaptam dip-
lomát – kezdte beszélgetésünket a dok-
tornõ.

– Miért választotta ezt a pályát? 
– Talán a véletlennek köszönhetõ. A

gimnázium után egy évig a sportkór-
házban dolgoztam, ahol nagyon meg-
tetszett az orvosi szakma. Vonzalmat
éreztem ez iránt, aztán meg akkoriban
sokfelé keresték a fiatal orvosokat. Vé-
gül jelentkeztem az egyetemre, a fel-
vételi sikerült és azonnal a fogorvosi kart
választottam. Hogy miért? A már em-
lített sportkórházban egyszer-kétszer le-
hetõ ségem volt arra, hogy a fogorvos
mellett segédkezzem. Talán ez fogott
meg igazán.

– Jó döntést hozott?
– Igen. Érdekes volt az iskola és híres

professzorok tanítottak bennünket. Sok-
kal többet is lehetett volna abban az  idõ -
ben tanulni, de amikor fiatal az ember,
akkor jó néha kicsit moziba, színházba
járni, hiszen Budapest rendkívül vonzó
város. Amit az ember esetleg akkor el-
szalasztott, azt a késõbbiek során, a gya-
korlatban és az életben tanulta meg. 

– Friss diplomával a kezében 
1968-ban Szerencsen kezdte pályafu-
tását. Miért pont ebben a városban? 

– Mivel a szüleim Mezõzomborról
származnak, így én ezt a települést vá-
lasztottam. Ennek éppen negyven éve.

– Milyen volt a négy évtized? 
– Hosszú. Ezen az egy munkahelyen

negyven évet töltöttem, de ez idõ alatt
több gazdám is volt. A fejem fölött vál-
tozott a világ. Tartoztunk a járáshoz, köz-
séghez, aztán a megyei kórházhoz, vé-
gül újra a város. Legalább 5-6 munkál-
tatóm volt ez idõ alatt, holott én el sem
mozdultam a helyemrôl. Az elsõ ren-
delõm a gimnázium melletti, tisztiorvosi
lakásban volt. A község vezetése –
mert Szerencs akkor még nem volt vá-
ros –, sokat segített: lakást biztosítottak
és szinte mindent, amire szükség volt.
Késõbb, amikor Szaniszló doktor visz-
szatért, akkor már ketten láttuk el a kör-
zetet, ami egyre bõvült, hiszen a kör-
nyezõ falvak is hozzánk tartoztak. 

Idõközben férjhez mentem Pallai
Miklóshoz, akit szinte mindenki ismer
a városban, hiszen néhány éve a cu-
korgyár vezérigazgatójaként vonult
nyugdíjba. Két fiunk született: Árpád itt
él Szerencsen, õ egy vállalkozást vezet,
a nagyobbik fiam, Miklós pedig az apja
nyomdokaiba lépett, õ is mérnök lett.
Jelenleg Székesfehérváron dolgozik, fej-
lesztési igazgatóként. Négy unokánk van. 

– Hogyan változott a szakma az el-
múlt évtizedekben?

– Óriási modernizáció ment végbe ez
idõ alatt. A technika fejlõdése a mi szak-
mánkban is hatalmas robbanást hozott
és a változás a mai napig is tart. Az újon-
nan bevezetett eljárások, eszközök al-
kalmazásához pedig rengeteg pénzre
van szükség. Szemmel láthatóan jó
irányba haladunk ezen a területen és a
fogászati kultúrában is. Ez utóbbi azon-
ban még hagy kívánnivalót maga után. 

– Ebben az évben befejezi pályafu-
tását és december 31-étõl nyugdíjba vo-
nul. Hogyan éli meg a nagy váltást?

– Mivel szeretem a szakmámat, egy
kicsit fájó szívvel hagyom hátra a ren-
delõmet. Éppen ezért nehéz a döntés,
de úgy gondolom, hogy az embernek
tisztában kell lennie azzal: mikor ér-
kezik el az idõ, amikor abba kell hagy-
ni a munkát, átadva a helyet a fiata-
loknak. Tudomásul kell venni azt,
hogy olyan gyors a fejlõdés, amit a mi
korosztályunk nem tud kellõ mérték-
ben követni. Úgy gondolom, hogy ez
egy természetes dolog, ezért is dön-
töttem arról, hogy eladom a praxiso-
mat. Remélem, hogy a fiatal, agilis szak-
ember méltó utódom lesz Szerencsen.
Egyelõre azonban még dolgozom, hi-
vatalosan december 31-én adom át a
rendelõt, 2009. január 1-jétõl pedig Var-
ga Renátó várja a betegeket.

– Következnek az aktív nyugdíjas
évek? 

– Igen! Remélem, hogy hasznosan
eltöltjük majd idõnket a férjemmel, aki
néhány éve már nyugdíjban van. Sze-
retünk utazni, túrázni, sportolunk és van
négy unokánk, tehát lesz mivel foglal-
koznunk.

M. Z.
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Szeptember 1-jén diákok népesítették be az oktatási intézményeket.

A gimnázium ünnepélyes tanévnyi-
tóját augusztus 29-én tartották az in-
tézmény aulájában. Az alkalomra ösz-
szegyûlt diákokat, szülõket, a peda-
gógusokat és a vendégeket Gál And-
rás köszöntötte. Az igazgató ismer tet -
te: középiskolába 973 nappali tago-
zatos és 24 tizenharmadik évfolyamos,
reklám- és marketing-ügyintézõ kép-
zésben részesülõ diák iratkozott be a
Bocskai történetének 54. tanévére. A
nevelôtestület 69 pedagógussal lát
munkához. Az igazgató az elsõsök kö-
szöntése után a negyedik évfolyamo-
sokhoz szólva az érettségire történõ ala-
pos felkészülés fontosságát hangsú-
lyozta, mert ez a vizsga egyben felvé-
teli is. Az egyetemekre, fõiskolákra tör-
ténõ bekerülést eldöntõ ponthatárok azt
mutatják, hogy erõs a mezõny, sok az
országban továbbtanulni szándékozó
diák. A gimnáziumi rendészeti kép-
zésre háromszoros volt a túljelentke-
zés. Az igazgató reményét fejezte ki,
hogy a most felvett fiatalok a korábbi
évfolyamokhoz hasonlóan  helyt állnak
majd és az országos versenyeken el-
ért elõkelõ helyezésekkel bizonyítják
kiváló felkészültségüket.

Az igazgató ismertette, hogy a nyá-
ri szünet sem telt tétlenül az intéz-
ményben. Számos tanfolyamnak és tá-
bornak biztosítottak helyszínt. Az

ebbõl származó, közel tizenegymillió
forintos fejlesztés felhasználásával két
új számítástechnikai termet alakítottak
ki speciális padokkal és 42 új számí-
tógéppel, valamint négy tanteremben
végeztek teljes körû felújítást. Bõvült
azoknak a tanítási célra használt he-
lyiségeknek a száma, amelyeket lég-
kondicionálóval szereltek fel. Védõ-
granulátummal látták el a mûfüves fut-
ballpályát is, ahol a törött palánk-

deszkák cseréje is megtörtént. A fel-
újításokból a gimnázium alkalmazot-
tai alaposan kivették a részüket. Egész
nyáron teltházzal mûködött a simai tá-
bor és a középiskolai kollégium, ami-
ért az igazgató szintén köszönetet
mondott a dolgozóknak. 

A Szerencsi Általános Iskola ünne-
pélyes tanévnyitóját augusztus 31-én
tartották a városi sportcsarnokban.  A
többcélú közös igazgatású közoktatá-
si intézmény Bolyai és Rákóczi épü-
leteiben idén összesen 960 diák – kö-
zöttük 95 elsõ osztályos tanul.  

(Folytatás a 2. oldalon.)

TANÉVKEZDET AZ ISKOLÁBAN 

Cseppely János egyesületi elnök üd-
vözlõ szavai után a város polgármes-
tere köszöntötte a németországi test-
vérvárosból érkezett vendégeket. Ró-
navölgyi Endréné többek között hang-
súlyozta, hogy Szerencs partnerkap-
csolatai között kiemelkedik a geisen-
heimiekkel hosszú évekre visszanyúló
barátság. 

Szakmai program várta másnap a de-
legáció tagjait. A Gyárkerti óvoda épü-
letének bejáratánál német nyelvû üd-
vözlõ felirat fogadta az érkezõket,
majd az óvodások is bemutatkoztak a

palotás tánccal. A továbbiakban Tar-
nóczi Erzsébet ismertette meg a jelen-
lévõket a nevelési intézmény mûkö-
désével. A tájékoztató végén a német
csoport tagjai között lévõ óvodapeda-
gógusok ajándékkal kedveskedtek a sze-
rencsi gyerekeknek.

Az elõadás után a Csicsergõ cso-
portba invitálták a látogatókat. A kicsik
rövid mûsorral kedveskedtek a vendé-
geknek, majd az óvónõk vezetésével
megkezdõdött a délelõtti kézmûves fog-
lalkozás, amibe több vállalkozó kedvû

felnõtt is bekapcsolódott. A geisenhei -
mi küldöttség néhány tagja a Gyé-
mántkapu Idõsek Otthonával ismerke-
dett, ahol Pazonyi Zoltán intézmény-
vezetõ kalauzolta a vendégeket. A
csoport a hét végén elõször zempléni,
majd vasárnap egri kiránduláson vett
részt. A négynapos program végén a
Szerencsi Testvérvárosi Egyesület tag-
jai közös vacsora keretében búcsúztak
el a geisenheimi vendégektõl. 

GEISENHEIMI VENDÉGEK JÁRTAK SZERENCSEN
A Szerencsi Testvérvárosi Egye-

sület meghívására érkezett 26 fõs
geisenheimi delegáció szeptem-
ber 4-én a városba. A vendégek el-
látásáról és a szállásról a civil
szervezet tagjai gondoskodtak.
Régi ismerõsök, barátok köszön-
tötték egymást a pályaudvaron,
majd az este a középiskolai kollé-
giumban folytatódott. 

Az idén szeptemberben a Szerencsi Általános Iskolában és a Bocs-
kai gimnáziumban közel kétezer diák ült be a padokba. A helyi okta-
tási és nevelési intézményekben a gondos elõkészületeknek köszön-
hetõen különösebb zökkenõ nélkül elkezdõdött a tanév.    

A közel harmincfõs küldöttség a wellnesházat is megtekintette. 

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

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

NÉGY ÉVTIZED 
A FOGÁSZATBAN



A hagyományos római katolikus
templombúcsút követõen szeptember
7-én a Rákóczi-várba várták a telepü-
lés lakosságát. A nyárbúcsúztató ese-
mény ezúttal is vidám, vasárnap dél-
utáni szórakoztató programokkal vár-
ta az érdeklõdõket. 

A helyi római katolikus egyházkö-
zösség szeptember 7-én ünnepelte a
templom védõszentje, Szûz Mária szü-
letésének évfordulóját. A város patinás
temploma Jézus Krisztus édesanyjáról
kapta a Kisboldogasszony nevet. Ebbõl
az alkalomból Szûz Mária szeptember
8-ai születésnapjához legközelebb esõ
vasárnapon minden esztendõben bú-
csút rendez az egyházközösség. A 11
órakor kezdõdõ szentmisén a zsúfolá-
sig megtelt templomban Kertész Ferenc
tokaji plébános vezette a szertartást,
majd az ünnep végén, ugyancsak a ha-
gyományoknak megfelelõen az ud-
varra vonultak a hívek, ahol kezdetét
vette a templomi körmenet.

A Rákóczi-vár északi és déli kapu-
jánál ajándék- és édességárusok sátrai
fogadták a Szerencsi Búcsú – Családok
Napja programjaira érkezõket. A kora
délutáni mûsort a szokások szerint ez-
úttal is a helyi óvodások nyitották meg,
majd hamarosan a Budapesti Utca-
színház elõadásában a Mátyás király
juhásza címû mesejátéknak örülhettek
a gyermekek. 

Nem maradt éhen senki a forgatag-
ban, mivel az önkormányzat képvise-
lõi a polgármester vezetésével, finom
étellel kínálták a járókelõket. 

A délután is a hagyományok szerint
folytatódott, hiszen színpadra lépett Ker-
tész Attila, Takács Cintia, majd a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár mo-
derntánc-csoportjai szórakoztatták a kö-
zönséget. Igazi meglepetés volt két he-
lyi fiatalember fellépése: Rudolf Péter
népszerû hazai slágereket adott elõ Ru-
dolf Ádám gitárkíséretével. Látványos
produkcióval érkezett a szerencsi bú-
csúba a Show Time Divat- és  Tánc -
stúdió. A modern- és hastánc mûsor-
számokat hosszú percekig tapsolta a
publikum. 

Az est közeledtével már-már megtelt
a Rákóczi-vár külsõ udvara, ahol ha-
marosan Rónavölgyi Endréné mon-
dott köszöntõt. A polgármester kiemelte,
hogy nem csak ez az egyetlen nap szól
a helybéli családoknak Szerencsen. A
város vezetésének, az önkormányzat-
nak fontos feladata annak elõsegítése,

hogy az itt élõk igazi otthonuknak érez-
zék a települést. – Többek között ezért
bõvítettük a bölcsõdei férõhelyek szá-
mát, adtunk be pályázatot a Gyárker-
ti és Napsugár óvodaépületek felújítá-
sára és szeretnénk ifjúsági lakótelepet

létesíteni a Bocskai
utcai futballpálya he-
lyén – tette hozzá Ró-
navölgyi Endréné.

A családok napja
forgataga tovább so-
dorta a nézelõdõket,
és rövidesen a nép-
szerû Defekt Duó
csalt mosolyt a kö-
zönség arcára. Fellé-
pett ezen az estén
Baby Gabi, majd a
Unique együttes, vé-
gül pedig amatõr rock-
zenekarok koncertje
várta a zenekedve lõ -
ket. A sort a helyi
Echonald zenekar

kezdte meg mintegy félórás mûsorával,
majd bemutatkozott a tolcsvai Dopping
és végül az ugyancsak szerencsi fiata-
lok alkotta Wellcome együttes is a hú-
rok közé csapott. 

M. Z.
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SAKKOZÓK RANDEVÚZTAK 
Negyedik alkalommal rendezték

meg a Zemplén Kupa nemzetközi
egyéni sakkversenyt augusztus 
20–24. között Szerencsen. Az idei, sor-
rendben tizennyolcadik viadalon több
mint száz versenyzõ ült asztalhoz a
gyõzelem megszerzéséért.

Sakkozók vették birtokba az állam-
alapító Szent István király ünnepének
napján a Bocskai gimnázium auláját.
Három csoportban összesen száz -
egyen versenyeztek, hogy a komoly
csatákat hozó partikon eldöntsék az
egymás közötti sorrendet. Külön ve-
télkedtek az utánpótlás korú játékosok,

a „B” csoportba az 1999, vagy attól ke-
vesebb élõ ponttal rendelkezõk kerül-
tek, míg a legerõsebb mezõnyt az „A”
csoport alkotta, ahol több nemzetkö-
zi mester is szerepelt. Az idei Zemp-
lén Kupa résztvevõi a korábbi gya-
korlattól eltérõen nem hét, hanem ki-
lenc fordulóban versenyeztek, aminek
köszönhetõen csökkent a holtversenyek
száma, vagyis igazságosabb végered-
mény született. 

A torna ünnepélyes záróeseményén
Rónavölgyi Endréné arról szólt, hogy
a város örömmel adott otthont a ran-
gos rendezvénynek. A polgármester re-
ményét fejezte ki, hogy valamennyi

résztvevõ jól érezte
magát Szerencsen,
ahová a jövõben is
mindenkit visszavár-
nak. 

A viadalon a házi -
gazda Szerencs VSE
sakk szakosztálya 13
versenyzõvel szere-
pelt. Közülük a „B”
csoportban ketten ré-
szesültek különdíj-
ban. A legjobb helyi
játékosként Jakab Já-

nost, míg a legeredményesebben sze-
replõ FIDE-élõpont nélküli résztvevõ -
ként Tóth Csabát jutalmazták. A szer-
vezõk tervei szerint jövõre ismét Sze-
rencs lesz a házigazdája a tizenkilen-
cedik Zemplén Kupa egyéni sakkver-
senynek.  

A Zemplén Kupa helyezettjei:
„A” csoport: I. Hajnal Zoltán (Ka-

zincbarcika VSC), II. Ligárt Tamás (Ede-
lényi VSE), III. Balogh László (Sáros-
pataki ESE). Legjobb ifi: Csatlós Béla (Ka-
zincbarcika VSC.) Legjobb senior: Szu-
rovszky Elek (EMSE Miskolc). Legjobb
nõi játékos: Varga Klára (MTK Buda-
pest) 

„B” csoport: I. Csatlós Roland (Ka-
zincbarcika VSC). II. Hatala Csaba
László (Encs VSC). III. Szilvási Marcell
(Encs VSC). Legjobb ifi: Kócsi Bence
(Edelényi VSE), Legjobb senior: Vass
László (Nádudvar). Legjobb nõi játékos:
Szakácsi Enikõ (Edelényi VSE). Legjobb
FIDE élõpont nélküli versenyzõ: Tóth
Csaba (Szerencsi VSE). Legjobb sze-
rencsi játékos: Jakab János. 

„C” csoport: I. Kassay Krisztián (Mis-
kolc KisBocsok), II. Hercsik Tímea (Ka-
zincbarcika VSC). III. Kassay Lilla (Mis-
kolc KisBocsok). 

Az elmúlt hetekben Szerencsen is
elszaporodtak a szúnyogok. A késõ
délutáni és esti órákban szinte már el-
viselhetetlen lett a vérszívók invázi-
ója, ami ellen többek tapasztalata sze-
rint már a különbözõ riasztószerek
sem nyújtanak hatékony védelmet. A
legutóbbi önkormányzati ülésen Visi
Ferenc részérõl megfogalmazódott
az igény városi szintû szúnyogirtás-
ra, Kalina Lajos ehhez hozzátette,
hogy ez csak több település összefo-
gásával lehet eredményes. A Szeren-
csi Többcélú Kistérségi Társulás au-
gusztus 22-ei tanácskozásán ugyan-
csak szóba került a téma. Varga Lász-
ló, Taktaharkány polgármestere arról
számolt be, hogy a településen és a
szomszédos nagyközségben, Tisza-

lúcon elvégzett szúnyoggyérítésnek
mindössze két napig volt hatása, utá-
na a korábbinál nagyobb számban is-
mét jelentkeztek a vérszívók. A kör-
nyék polgármesterei sürgették, hogy
a folyókon levonult áradás után az ár-
területekkel együtt lenne célszerû el-
végezni a vérszívók gyérítését, mert
a tenyészhelyeken lévõ lárvákból  tíz -
ezrével kelnek ki a szúnyogok. Lapunk
kérdésére a kormányszóvivõi iroda vá-
laszában kifejtette, hogy a térség fo-
lyóin levonult árhullámnak is kö-
szönhetõ szúnyoginvázió megféke-
zésére a védekezési költségekbõl
nem fordítható pénz, azt az önkor-
mányzatoknak saját forrásból kell
 elõ teremteniük. Ugyanakkor a tu-
risztikai célelõirányzatból az idén az
Észak-magyarországi régióban a sá-
rospataki és a tokaji kistérségek ösz-
szesen 5 millió forintot kaptak erre a
célra. A levonult árvíz nyomán pe-
dig az Önkormányzati Minisztérium
további 20 millió forintot biztosított
a régiónak szúnyoggyérítésre, amely
pénzbõl a miskolci kistérségben a Sajó
és a Hernád folyó vízgyûjtõ területén
28 érintett település térségében vé-
gezték el az egyszeri vegyszeres ir-
tást, összesen 16 ezer hektár terüle-
ten. A meteorológusok az idén me-
leg szeptembert ígérnek, ami ha va-
lóban teljesül, a szúnyogok hosszan
elhúzódó támadásaival kell számol-
nia a lakosságnak. A vérszívók invá-
ziójának irtás híján csak a hideg idõ
beköszönte szabhat gátat.

S. L.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A sportlétesítmény küzdõterén so-

rakoztak fel a tanévnyitóra az iskolai
osztályok, míg a nézõteret a szülõk
és hozzátartozók népesítették be. A
középen elhelyezett padokon foglal-
tak helyet a legkisebb diákok, akik kö-
zül többen versek elmondására is
vállalkoztak életük nagy jelentõségû
eseményén. Az iskola énekkarának
mûsora után a fellépõ dobosok a
dzsungel hangulatát idézték a sport-
létesítménybe. Fábián Ottóné igazgató
beszédében a család, a pedagógusok
és a gyerekek együttmûködésének a
fontosságát hangsúlyozta, ami az igaz-

gató szerint nélkülözhetetlen az ered-
ményes oktató-nevelõ munkához. 
– Arra kell törekednünk, hogy a ke-
zeink között felnövekvõ generáció
olyan alapokat kapjon, hogy felnõtté
válva stabil alapköve legyen késõbbi
életútjának – emelte ki az igazgató.
Mint elhangzott, a nyári szabadságok
ideje alatt is folytatták a munkát az is-
kolákban, hiszen ekkor készültek fel
az új tanévre. A kötelezõ festési mun-
kálatok mellett a Bolyai épületben
megújultak a 4. és 8. osztályos termek,
parkettacsiszolást, lakkozást végeztek.
A Rákóczi épületben az öltözõket kor-
szerûsítették. Fábián Ottóné bejelen-

tette, hogy a nyár elejétõl az iskola hi-
vatalos neve Szerencsi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, Óvoda és Bölcsõde lett.

Szeptember elsõ hétfõjén 4 osz-
tályban 95 elsõ osztályos nebuló in-
dult Szerencsen iskolába. A jelenlegi
létszámadatok alapján a Rákóczi épü-
letben 457, a Bolyaiban 503 – ebbõl
Ondon 13 – nebuló tanul, akiknek az
oktatását és nevelését összesen 67 fõ
pedagógus végzi. A szerencsi és az
ondi óvodákba 306 kisgyermek jár,
míg a bölcsõde két csoportjában 26
csöppségre vigyáznak a szakemberek. 

Á. A.

TANÉVKEZDET AZ ISKOLÁBAN 

LÁTOGATÁS AZ ARANY-
DIPLOMÁS PEDAGÓGUSNÁL

A jubileumot ünneplõ Szabó Jánost köszöntötte a város polgármestere. 

A vérszívók inváziója szinte már elviselhetetlen. 

Szabó János, a szerencsi Bocskai
István Gimnázium egykori testne-
velõje a közelmúltban vette át arany-
diplomáját. A jeles alkalomból ke-
reste fel és köszöntötte a nyugdíjas
tanárt Rónavölgyi Endréné polgár-
mester, aki virágcsokorral és aján-
dékkal érkezett a köztiszteletben álló
pedagógushoz.

A rövid beszélgetés során szó volt
az egykori bocskais évekrõl, a tanít-
ványokról, elõkerültek a féltve õrzött

családi fotók. A nyugdíjas testnevelõ
legifjabb, immár hatodik unokájával
is büszkélkedhetett a vendégek elõtt.

Szabó János a Testnevelési Fõiskola
elvégzése után került Szerencsre,
majd a Bocskai István Gimnázium-
ban kezdte meg 39 évig tartó pá-
lyafutását. Már tizennégy éve annak,
hogy nyugdíjba vonult, azonban ma
sem unatkozik. Mindezt a gondosan
ápolt udvar, a példás konyhakert is
bizonyítja, ahol naponta talál ma-
gának elfoglaltságot.

TÁMADNAK A SZÚNYOGOK

A SZERENCSI BÚCSÚBAN JÁRTUNK

Népes mezõny ült asztalhoz a gimnázium aulá -
jában.

A táncos lányok is nagy tapsot kaptak a közön-
ségtõl.

Késõ délutánra szinte zsúfolásig megtelt a Rákóczi-vár udvara.



HATÁRIDÕS HELYI ADÓK. Köze-
ledik szeptember 15-dike, a második
félévi helyi adók, valamint a gépjár-
mûadó megfizetésének határideje. Az
érintett egyéni és társas vállalkozások,
valamint magánszemélyek kötelezett-
ségeiket teljesíthetik átutalással a vá-
ros honlapjáról letölthetõ számlaszá-
mokon, vagy a helyi adóhatóság által
a közelmúltban postázott csekkeken. 

Azok a jogosultak, akik az idén még
nem nyújtották be a kommunálisadó-
mentesség iránti kérelmüket, de el-
múltak 70 évesek, vagy az egy fõre esõ
jövedelmük nem éri el a 42 750 Ft-ot,
még pótolhatják mulasztásukat. Akik
ezt megteszik, idõarányosan mente-
sülnek a kommunális adó megfizeté-
se alól.

FOGORVOSI PRAXISVÁLTÁS:
2009. JANUÁR 1-JÉN. Lapunk elõzõ
számának „A városházáról jelentjük”
rovatában számoltunk be arról, hogy
az önkormányzat hozzájárult a sze-
rencsi I. számú fogorvosi körzet mûköd-
tetési jogának átruházásához. A dön-
tés értelmében 2009. január 1-jétõl
Tóth Ibolya helyett Varga Renátó fo-
gadja a praxisban a betegeket, a jövõ
év elejéig tartó idõszakban azonban az
I-es számú fogorvosi körzetben to-
vábbra is a doktornõ rendel. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Autóbuszve-
zetõ (Szerencs), eladó-árufeltöltõ (Sze-
rencs), baromfieladó (Szerencs), au-
tószerelõ (Szerencs), CO-hegesztõ
(Szerencs), építész-tervezõ (Szerencs),
élelmiszerbolti eladó (Szerencs), gép-
jármûszerelõ (Szerencs), húseladó
(Szerencs), kozmetikus (Szerencs),

szerkezeti lakatos (Szerencs), lakatos
(Szerencs), hegesztõ (Szerencs), víz-
vezeték-szerelõ (Szerencs), tejeladó
(Szerencs), pék (Szerencs), pultos-ki-
szolgáló (Szerencs), fuvarszervezõ (Be-
kecs), asztalos (Taktaharkány), kõ -
mûves (Legyesbénye), ács-állványozó
(Legyesbénye), tetõfedõ-bádogos (Le-
gyesbénye), burkoló (Legyesbénye),
angol szakos tanár (Mezõ zombor),
kozmetikus (Taktakenéz), kõmûves
(Megyaszó).

További információ: Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Központ
Szerencsi Kirendeltsége (tel.: 47/461-
909).

ÁLLÁSBÖRZE A SPORTCSARNOK-
BAN. Az Észak-magyarországi Regio-
nális Munkaügyi Központ Szerencsi és
Tokaji kirendeltségei szeptember 26-
án 10 órai kezdettel rendeznek állás-
börzét Szerencsen, a Városi Sport-
csarnokban. A rendezvényen több

mint 50 munkáltató ajánl több száz
munkalehetõséget betanított munká -
sok nak, szakmunkásoknak és felsõfo-
kú végzettséggel rendelkezõ álláske-
resõknek. A szerencsi börzén az on-
line nap keretében külföldi álláslehe -
tõ ségekrõl is tájékozódhatnak az ér-
deklõdõk. 

KIADÓ ÖNKORMÁNYZATI BÉR-
LAKÁS. A Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. pályázatot hirdet az Ondi út 10/A
szám alatti kétszobás önkormányzati
tulajdonú lakás bérbeadására. Az
igényléseket szeptember 25-én 12 órá-
ig fogadják a cég Eperjes út 9. szám
alatti központjában. Az elsõ emeleti,
86,5 négyzetméteres, egyedi gázfûtésû
lakáshoz a hat négyzetméteres föld-
szinti tároló is tartozik. A pályázati cso-
mag átvehetõ és felvilágosítás kérhetõ
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latánál vagy a városüzemeltetõ társa-
ságnál.
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MI A VÉLEMÉNYE SZERENCS ÉS GEISENHEIM
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÁRÓL? 

Herner János: 
– Húsz éve élek Geisenheimben, tavaly óta
vagyok tagja a testvérvárosi egyesületnek.
Örömmel fogadtam a belépésre szóló in-
vitálást. Az elmúlt év õszén vendégül lát-
tam egy szerencsi házaspárt, akik most visz-
szahívtak. Örülök annak, hogy a két tele-
pülésen mûködõ civil szervezetek révén új
személyes kapcsolatokat alakíthatok ki a
szülõhazámmal. Úgy érzem, hogy ennek
a baráti szálak mentén szervezõdõ együtt -
mû ködésnek hosszú jövõje van. Korábban
egyszer már átutaztam Szerencsen, de
csak most nyílt alkalmam arra, hogy alaposabban megismerjem az Önök
városát, ami nagyon tetszik.

Theresia Meckel:
– Büszke vagyok arra, hogy már régóta tag-
ja vagyok a Geisenheimi Testvérvárosi
Egyesületnek. Mintegy 10-12 éve egy if-
júsági csoport kísérõjeként jártam elõször
Szerencsen. Azt látom, hogy a két telepü-
lés kapcsolata megváltozott az utóbbi  idõ -
ben. A részünkrõl megnyilvánuló kezdeti
anyagi segítségnyújtást Magyarország fel-
zárkózásával az egyenrangú felek part-
nersége váltotta fel. Az elmúlt évtizedben
az Önök városa is rengeteget fejlõdött,
amirõl most saját szememmel is meg -

gyõzõdtem. Nekem is van magyar kötõdésem, hiszen a szüleim Pécs
környékérõl származnak.  

Marina Klein:
– A Gesienheimi Testvérvárosi Egyesület el-
nökeként büszke vagyok a két szervezet
együttmûködésére. Geisenheimben 1992-
tõl a városok közötti partneri viszony ápo-
lása egyesületi szinten mûködik. Mindez
arra ad lehetõséget, hogy ne csak hivata-
los viszony jöjjön létre a települések kö-
zött, hanem emberi barátságok alakuljanak
ki annak érdekében, hogy minél inkább
megismerjük egymás kultúráját, szokása-
it, hétköznapjait. Ebben látom én ennek a
kapcsolatnak a jelentõségét. Mindig nagyon
szívesen jövünk Szerencsre és ez alkalommal is örültünk a meghívás-
nak. Látogatásunknak egyik fontos része volt az óvodai tapasztalatcse-
re. Nálunk is megkezdõdött az új nevelési év, de a szerencsi esemény
miatt Geisenheim polgármestere az óvónõk részére szabadságot bizto-
sított erre a pár napra. A program rendkívül informatív és zsúfolt, ugyan-
akkor rendkívül tartalmas volt, aminek köszönhetõen számos új szak-
mai ismerettel gazdagodva térünk haza.

Walter Schwarz:
– Csak pozitívan beszélhetek a két vá-
ros egyesületének kapcsolatáról. Ebben
talán a legfontosabb, hogy a partneri vi-
szony az emberek közötti barátság te-
rületén teljesedik ki. 
Én magam több alkalommal jártam már
Önöknél. Ezúttal is tartalmas és – talán
a meleg idõjárás miatt – kissé megerõl-
tetõ programban volt részünk. Jólesõ ér-
zés, hogy itt-tartózkodásaink idején min-
dig kapunk valami olyan pluszt, ami be-

mutatja nekünk Szerencs fejlõdését. Ezúttal a Fürdõ és Wellnessházban
történt látogatás lepett meg leginkább, mivel legutóbb, romos állapot-
ban láttam ezt a gyönyörû épületet, ami immár csodálatos színfoltja a
városnak.

Tudatosan kell védekezni a gyer-
mekkori torok-, mandula-, középfül-
és gennyes agyhártyagyulladást oko-
zó pneumococcus baktérium ellen,
mely hazánkban is a leggyakoribb
kórokozója ezen betegségeknek. A
kormány döntése alapján a kisgyer-
mekeknél az idei év októberétõl fo-
kozatosan kerül bevezetésre a vé-
dõoltás.

A tünetmentesen a garatban lakó
pneumococcus nem jelent betegsé-
get, de súlyos fertõzés kiinduló-
pontja lehet. Egy óvodai közösség-
ben a gyermekek 60%-a, az õket gon-
dozó személyzet és felnõtt család-
tagok közel 30%-a átmeneti ideig
magában hordozza a kórokozót. A
kormány augusztusi döntése alapján,
ha a szülõ kéri, októbertõl minden
egy év alatti magyar gyermeknek kö-
telezõ beadni a pneumococcus el-
leni védõ védõoltást, ami ingyenes.
Az oltást 6 hetes korban lehet el-
kezdeni. Az egy és két év közötti ve-
szélyeztetett fiatalok vakcináiért szin-
tén nem kell fizetni, az ennél idõ -
sebbeknél 70%-ot térít a társada-
lombiztosítás. 

Bobkó Géza szerencsi gyermek-
gyógyász fõorvos lapunknak nyilat-
kozva kiemelte, hogy az elmúlt  idõ -
szakban jelentõsen átalakult ha-
zánkban a gyermekegészségügy. A
gyógyítás mellett egyre inkább elõ -
térbe kerül a megelõzés. A preven-
cióban nagyobb szerephez jutnak a
kötelezõ, vagy éppen ajánlott vé-
dõoltások, amivel gyakran súlyos be-
tegségek elõzhetõk meg. A fõorvos
kiemelte, hogy Magyarországon eu-
rópai összehasonlításban is jók a mu-
tatók ezen a területen, a szülõk szin-
te teljes körûen élnek a lehetõsé-
gekkel. Ennek köszönhetõen nálunk
rendkívül ritkák a járványok. Bobkó

Géza szerint a pneumococcus elle-
ni védõoltással sok gyermekkori
megbetegedés kockázata lecsök-
kenthetõ. A vakcina ingyenes bizto-
sítása pedig komoly ajándék az ál-
lamtól, hiszen egyetlen ampulla 16
ezer forintba kerül és négyre van
szükség belõle a védettséghez. A

szülõk közvetlenül jelezhetik oltási
igényüket a védõnõknek, vagy házi
gyermekorvosuknak. Az öt év alatti
gyermeknél leggyakrabban elõfor-
duló 7 kórokozó található a vakci-
nában, melyet a gyermekek im-
munrendszeréhez alkalmazkodva
fejlesztettek ki. S. L.

VÉDELEM A PNEUMOCOCCUS BAKTÉRIUM ELLEN

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Szántó Máté, Tamás Fruzsina, Varsányi Anna, Gergely Bo-

tond, Szentesi Szabina, Jakab Sándor, Beregi Luca, Bárány Boglárka. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Bodnár Edit Szilvia – Fülöp Péter, Oszlánczi Anett

– Bán János, Imri Krisztina – Gulyás László, Tóth Gabriella – Simon
János, Kerekes Szabina – Székely Ferenc Lehel, Szõrös Szilvia Katalin
– Glonci Imre, Angel Nikoletta – Farkas József, Rádai Krisztina – Za-
gyi Norbert, Sárossy Zsuzsanna – Bányai Bertalan, Benkó Márta – Gaz-
dóf Barnabás, Pálinkás Nikolett – Orosz Tibor, Grebely Zsuzsanna –
Orosz Péter, Visi Zsuzsanna – Lengyel Norbert, Pál Mária – Grega 
Attila, Lakatos Ágnes – Ferenczi Gergely Károly, Körömi Judit – Sán-
dor János. 

Elhunytak: Benkó Gézáné (Ponczhuhar Etelka Erzsébet) 98 éves, Sél-
ley Barna 81 éves.

Magyar állampolgárságot szerzett: Kadet Andrej. 

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Az idei tanévben is jelentõs ked-
vezményekkel segíti a település ön-
kormányzata az óvodába és iskolá-
ba járó gyerekeket. 

Ezek közül kiemelkedõ a gyer-
mekvédelmi törvény hatálya alá tar-
tozó, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság el-
bírálása, ami alapján a rászorulók a
tanév megkezdése elõtt 5500 forint
pénzbeli juttatást kaptak. A helyi ön-
kormányzat az idén több mint 400
gyermek részére ilyen jogcímen két-
millió kettõszázezer forintot meg-
haladó összeget folyósított. Az érin-
tettek november 1-jén összesen
ugyancsak 5500 forint összegû kész-
pénzben részesülnek. 

A város oktatási-nevelési intézmé-
nyeiben a fiatalok kedvezményes ét-
keztetését havonta összesen több mint
5,5 millió forinttal támogatja állami és
helyi forrásból a város. Az általános is-
kolában 112 arra jogosult diáknak
egyáltalán nem kell a napköziben és a
menzán térítési díjat fizetnie, az óvo-
dában és a bölcsõdében 117-en él-
veznek teljes körû mentességet. Ötven
százalékos támogatásban 122 tanuló,
65 óvodás és bölcsõdés részesül. A sze-
rencsi általános és középiskolás fiata-
lok közül az idei tanév elején összesen
805-en voltak jogosultak ingyenes tan-
könyvekre. Erre a célra a város több mint
kilencmillió forint állami támogatást és
a gimnázium esetében 220 ezer forint
fenntartói hozzájárulást biztosított.   

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSOK 

ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK
Két és fél milliárd forintra emelkedett

a Nemzeti Energiatakarékossági Prog-
ram idei pályázati kerete. Az egymil-
liárd forintos többletforrás biztosításá-
ról augusztus végén döntött a kormány.
A módosítások között szerepel az el-
nyerhetõ támogatás maximális össze-
gének és a támogatás mértékének ked-
vezõ változása. Például nyílászárók cse-
réjére, vagy utólagos hõszigetelésre az
eddigi 264 ezer forint helyett 352 ezer
forintra lehet pályázni. Ebben az eset-
ben a teljes költség 15 százaléka he-
lyett annak húsz százalékát állja az ál-

lam. A többcélú energiahatékonysági
beruházások esetén a maximális tá-
mogatási összeg 720 ezer forintról 1,2
millió forintra nõtt. A támogatás maxi-
mális mértéke pedig az eddigi 18 szá-
zalékról 30 százalékra emelkedett.

Az idén április 14. és augusztus 25.
között összesen 4669 energiatakaré-
kossági pályázat érkezett be, amelyek
közül 1906-ot fogadtak el. Az eddig po-
zitívan elbírált több mint 800 igénylõ -
nek 346 millió forintot ítéltek oda. 

A új pályázatoknak 2008. szeptem-
ber 30-a a benyújtási határideje. 

Minden egy év alatti gyermek jogosult az ingyenes védõoltásra. 
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A SZERENCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ELSÕ OSZTÁLYOSAI

Rákóczi épület
1. a, osztályfõnök Hubay Miklós-

né: Balázs Zoltán, Beregi Linda, Hé-
ring Ferenc, Iglár Elizabett, Kelemen
Dorina, Kocsis István Patrik, Korok-
nai Levente, Nagy Bence, Nagy Mi-
lán, Madarász Szilárd, Molnár Oli-
vér, Murvai Bence, Ónodi Csaba,
Pulh Ádám, Pulh Dániel, Rontó Lász-
ló, Szepesi Szabolcs, Szilágyi Kitti, Ve-
res Bettina, Vígh Dániel, Tóth Ágnes,
Rezsucha Amanda, Herman Cintia.

1. b, osztályfõnök Tóthné Nóg-
rádi Gyöngyi: Alföldi Zsolt, Balla Ad-
rienn, Barócsi Nóra, Bénó Gergõ,
Béki Zsombor, Brevák Dominika,
Czakó Vanda, Eperjesi Klaudia, Gá-
bor Dávid, Géczi Márkó, Jamriska
Réka, Kanyok Szabolcs, Kiss Bettina,
Maczek Blanka, Mészáros Viola,
Mizák Anna, Novák Zoltán, Olesz-
ka Fruzsina, Poole Tanika Jordan, Re-
ményi Nóra, Skarufa Regina, Smál Vi-
vien, Szabó Szilvia, Szentléleki Már-
ton, Vincze Kinga, Vörös Vivien, Tur-
bucz Dzsenifer.

Bolyai épület:
1. c, osztályfõnök Darai Melinda:

Balázs Márk, Balogh Petra, Buri Sze-
basztián, Cseppely Bálint, Horváth

József, Kámán Panna, Király Angé-
la, Kovács Fanni, Körtvélyesi Bence,
Lakatos Zsolt, Miklósi Kinga, Pálhá-
zai Ádám, Plávenszki Eszter, Sipos
Attila, Szabó Ádám, Szabó Bálint, Ta-
kács Viktor, Vajtó Szonja, Vass Pé-
ter, Végsõ Viktória, Vida József And-
rás, Horváth Eszmeralda. 

1. d, osztályfõnök Molnárné Ekker
Rita: Baumel Rebeka, Cservák Do-
rina, Erõs Attila, Fenyvesi Patrik,

Gergely Péter Máté, Glonczi Cintia,
Kocsis Bianka, Kozsik Olivér, Körö-
mi Réka, Kravalik Dániel, Lajcsák Szi-
lárd, Megyesi Dániel, Merva Gergõ,
Molnár Adél, Molnár Gergõ, Molnár
Mónika, Palombi Adrián, Pongrácz
Máté, Popovics Hajnalka, Tóth Ani-
ta Tímea, Csáki Gergõ. 

Ond – osztályfõnök Bodnár Ni-
koletta: Kállai Barbara, Medzsib-
riczki Patrik, Mészáros Beáta. 

ANYANYELVI TANÁR AZ USA-BÓL 
Augusztus utolsó napjaiban érke-

zett városunkba az Amerikai Egyesült
Államokból, a Wisconsin állambeli
Fort Atkinsonból Laura Lawrence, aki
a 2008/2009-es tanévben a Szeren-
csi Általános Iskolában angol anya-
nyelvi tanárként látja el feladatát.

Az üzletben, az utcán már az elsõ
tanítási hét leforgása után nem csu-
pán a tanítványok, hanem azok a
szülõk, hozzátartozók is többen meg-
ismerik, akiknek otthon számolnak be
a gyermekek az új angol tanárnénitõl
tanult játékokról és az érdekes tan órai
feladatokról. Az anyanyelvi tanárnõt
érkezésének körülményeirõl, eddigi ta-
pasztalatairól kérdeztük.

– Régóta terveztem, hogy részt ve-
szek egy külföldi oktatási programban.
A lányom már 11 éves, 6. osztályba
jár és úgy gondoltam, éppen elég nagy
már ahhoz, hogy utazhasson. Ma-
gyarországra azért esett a választásom,
mert a közép-európai képzési prog-
ramokat koordináló szervezet (CETP)
itt tette lehetõvé azt, hogy a gyer-
mekemet is magammal hozhassam.
Szerencs pedig a szülõhelyemhez
hasonló kisváros, amely éppen ezért
nekem és a lányomnak is nagyon meg-
tetszett és számunkra biztonságot
nyújt.  

– Tehát elõször van Magyarorszá-
gon?

– Még Európában sem jártam ko-

rábban. Az amszterdami átszállást
leszámítva Budapestet láttuk elõször
a kontinenst. Ott egy hetet töltöttünk,
egy képzési programon vettünk részt.

Nagyon tetszett a fõváros, sajnos
azonban a tréning alatt nem sikerült
annyi mindent megnézni, mint ameny-
nyit szerettünk volna. De lesz még rá
alkalom. 

– Hol dolgozott korábban?
– Mielõtt jelentkeztem a képzési

programba, az üzleti életben tíz évig
reklám- és marketing területen dol-
goztam Madisonban, Wisconsin állam
fõvárosában. Tanulmányaimat a szak-
mám területén ma is folytatom: mar-
keting szakirányon MBA mestersza-
kot végzek távoktatás formájában,
ahol most kezdõdik az utolsó tan-
évem.

– Miért akart tanítani?
– Nagyon szeretek fiatalok között

lenni. Többen vagyunk testvérek, így
mindig is sok gyerek volt körülöttem.
Édesanyám pedagógus, õ kicsikkel fog-
lalkozik. Azt hiszem, ha újra kezde-
ném, a tanári pályát választanám. 

– Milyenek az eddigi szerencsi ta-
pasztalatai? 

– Az iskolák nagyon szépek, a diá-
kok figyelemre méltóan sokat jelent-
keznek a feladatokra, látszik, hogy ko-
molyan tanulni akarják az angolt. A
munkatársak közül pedig kivétel nél-
kül mindenki barátságos és segítõkész.

– Sikerrel boldogul a városban a
mindennapok során?

– Mint említettem, Szerencs a  szü -
lõ helyemre emlékeztet, gyönyörû kis-
város. Rövid idõ alatt sikerült felfe-
deznünk, megismernünk a külön-
bözõ helyszíneket, üzleteket. Már
most megszerettük a várat, a várker-
tet, sokat sétálunk arra és a város más
részein is. Az egyetlen dolog, ami mi-
att igazán aggódtam, a magyar nyelv
volt. Tényleg rendkívül nehéz elsajá-
títani. De azért folyamatosan próbál-
kozom. Minden nap megtanulok né-
hány szót magyarul, amit igyekszek
használni és hordok magamnál egy
angol–magyar szótárt is. Amikor vég-
képp nem boldogulok, elõveszem a
szótárt és megkeresem benne azt a
szót, amire éppen szükség van, majd
rámutatok. 

T. L. 

A TANÉV RENDJE 
A szorgalmi idõszak az új tanévben

2008. szeptember 1-jén kezdõdött és
2009. július 15-én fejezõdik be. A kö-
zépiskolák, szakiskolák végzõs évfo-
lyamain az utolsó tanítási nap 2009.
április 30. Az elsõ félév 2009. janu-
ár 16-ig tart, és az intézményeknek
január 23-ig kell kiadnia a diákoknak
a tanulmányi eredményekrõl szóló is-
mertetõt. Az õszi szünet 2008. októ-

ber 27-tõl október 31-ig tart. A téli szü-
net elsõ napja december 22., legkö-
zelebb január 5-én kell a diákoknak
iskolába menniük. A tavaszi szünet
2009. április 9-én kezdõdik és ápri-
lis 14-én fejezõdik be. Az írásbeli érett-
ségi vizsgák 2009. május 4-én magyar
nyelv és irodalommal kezdõdnek, a
szóbeliket 2009. június 15–26-a kö-
zött szervezik a középiskolák.

FELKÉSZÜLVE 
AZ ÚJ TANÉVRE

A szerencsi oktatási és nevelési in-
tézmények felkészültek a 2008/2009-
es tanév indítására. Az iskolákban és
az óvodákban a személyi és a tárgyi
feltételek egyaránt biztosítottak a si-
keres munkavégzéshez – hangzott el
az augusztus 27-én megtartott igaz-
gatói értekezleten. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a tanévkezdés elõtt idén
is egyeztetõ megbeszélésen vettek
részt a polgármesteri hivatalban az
intézményvezetõk és helyetteseik,
valamint a szakmai tevékenységet irá-
nyító szakemberek. 

Gadóczi Bertalan az oktatás és ne-
velés szakmai színvonalának a meg-
õrzése mellett az ésszerû takarékos-
ságra és a dolgozói létszámkeretek be-
tartására hívta fel a jelenlévõk figyel-
mét. Az aljegyzõ személyes vélemé-
nyét tolmácsolva ismertette, hogy a
megye több városának oktatási intéz-
ményeivel történõ összevetésben
büszkék lehetnek az eredményeikre
a szerencsi pedagógusok. Ballók Ist-
vánné, a polgármesteri hivatal város-
gazdasági osztályvezetõje kiemelte: az
Állami Számvevõszék által végzett el-
lenõrzések ráirányították a figyelmet
a nyilvántartások naprakész vezeté-
sének fontosságára, ami egyik alap-
feltétele az állami normatíva igénybe
vételének. Bodnárné Göndör Mag-
dolna, a polgármesteri hivatal meg-

bízott oktatási, közmûvelõdési és vá-
rosmarketing osztályvezetõje ismer-
tette, hogy az új tanév szeptember 1-
jével kezdõdik és 2009. június 15-én
ér majd véget. Az õszi és a téli szü-
netek az ünnepnapok miatt hosszab-
bak lesznek a korábban megszokott-
nál. Az osztályvezetõ a tanév új kihí-
vásai között említette az óvodáztatá-
si támogatással összefüggõ feladatok
ellátását és az ötödik évfolyamon a
nem szakrendszerû oktatási forma
bevezetését, ami gyerekek kulcs-
kompetenciáinak a fejlesztését szol-
gálja. Az elõírások szerint december
végéig kell kialakítani az oktatási in-
tézmények felvételi körzeteit a hal-
mozottan hátrányos helyzetû tanulók
arányos elosztása érdekében.

A tanácskozáson Uray Attiláné, a
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár igazgatója arról szólt, hogy a
mûvelõdési intézményben az elmúlt
években megvalósult létszámcsök-
kentés ellenére eredményesen látják
el a feladataikat. Emelkedett az álta-
luk fenntartott alkotóközösségek, ön-
tevékeny csoportok száma, miközben
számos szórakoztató programot szer-
veznek a nagyközönségnek. Cseppely
János sportlétesítmény-igazgató kie-
melte: a tanuszoda az új tanévben is
várja a helyi óvodásokat és iskoláso-
kat a tanórai úszásoktatásra és a rá-
szorulóknak gyógyúszást tartanak.     

Az új tanévben
négy elsõ osztályt
indított a Szeren-
csi Általános Is-
kola. Az intéz-
mény a hagyomá-
nyok szerint az
idei nyári szünidõ
utolsó hetében is
gólyatábort szer-
vezett azoknak a
gyerekeknek, akik
szeptemberben
elsõ alkalommal
ültek be a tanuló-
padokba. 

A program iránt
az iskola mindkét
épületében nagy
volt az érdeklõ -
dés. A kicsik szüleikkel együtt érkeztek
az eseményre, hogy ismerkedjenek a
pedagógusokkal, a tantermekkel. A 30
perces foglalkozások keretében be-
tekintést nyertek a gyermekek a mûvé-
szeti képzés alapjaiba, játékos angol
nyelvi, valamint számítástechnikai
órán vettek részt és nem maradhatott
el a testnevelés sem, ahol szaktaná-
rok irányítása mellett teljesítették a já-

tékos feladatokat. A pedagógusok
szerint a nyár végi gólyatábor meg-
könnyítette a kisdiákoknak az isko-
lakezdés elsõ pillanatait, hiszen szep-
tember 1-jén háromnegyed nyolckor
csengõszóra tárult ki minden elsõ osz-
tályos elõtt a betûk és számok vilá-
gának kapuja.

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában
szeptember 1-jén, az esti és nappali ta-
gozatokon összesen 650 diák kezdte
meg a 2008/2009-es oktatási esztendõt.

A szakmunkásképzõ csoportok-
ban továbbra is öt szakmát sajátít-
hatnak el a fiatalok, melyek iránt nem
csökkent az érdeklõdés az általános
iskolákból kikerülõ diákok részérõl.
A fodrász, nõi szabó, villanyszerelõ,
bútorasztalos és vízvezeték-szerelõ
képzés mellett idén is folytatódik az
érettségit nyújtó szakközépiskolai
oktatás, melynek keretében infor-

matika és elektronika osztályba je-
lentkezhettek a tanulók.

A nyári szünidõben a szûkös anya-
gi lehetõségek miatt nem történt je-
lentõsebb fejlesztés a tanintézetben,
azonban a közeljövõben saját be-
vételeikbõl szeretnék felújítani az
egykori Hunyadi iskola tornacsar-
nokát. Az épületben jelenleg nincs
fûtés, így ennek megoldása jelenti a
legfontosabb feladatot. A tervek kö-
zött szerepel továbbá a mennyeze-
ti világítótestek cseréje, a beázások
miatt a tetõ javítása, illetve a torna-
terem külsõ és belsõ festése.

KISDIÁKOK GÓLYATÁBORA

A tanító nénik játékos foglalkozásokon szerettették
meg a gyerekekkel az iskolát. 

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

BECSENGETTEK
A SZAKKÉPZÕBEN 

Laura Lawrence a kislányával érkezett Szerencsre. 

Az idén 95 elsõ osztályos általános iskolás ült padba Szerencsen.
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BEMUTATKOZIK AZ OSZTÁLYVEZETÕ
Szerencs Város Polgármesteri Hi-

vatalának oktatási, közmûvelõdési és
városmarketing osztályát megbízott
vezetõként augusztus 27-étõl Bod-
nárné Göndör Magdolna (fotókon)
irányítja.

A pedagógus négy esztendeje dol-
gozik a közigazgatásban, 2004-tõl
oktatási szakreferensként látta el fel-
adatát. 

Bodnárné Göndör Magdolna az
egri Eszterházy Károly Tanárképzõ
Fõiskolán végzett, ahol az angol–
orosz szakos nyelvtanári diploma
megszerzése után a szerencsi Bolyai
János Általános Iskolában helyezke-
dett el. 

A pedagógusi pályát 2004-ben a
közigazgatási terület váltotta fel.
Szakreferensként elsõsorban Sze-
rencs város nevelési és oktatási in-
tézményeinek szakmai felügyeletét,
irányítását látta el, az óvodák és is-
kolák törvényes és hatékony mûkö-
désének elõsegítése volt a feladata.
Emellett kell megemlíteni a kistér-
ségben végzett közoktatási tevé-
kenységet és a település testvérvárosi
kapcsolataiban való aktív közre -
mûködést. A külföldön és Szerencsen
megtartott találkozókon, illetve a
delegáció érkezésekor a város ve-
zetése igénybe vette és számított Bod-
nárné Göndör Magdolna angol
nyelvtudására. 

Ismereteit is gyarapította az elmúlt
idõszakban a közigazgatási szak-

ember: 2005 szeptemberében vette
át a Budapesti Mûszaki Egyetemen
megszerzett közoktatási vezetõ dip-
lomáját és két esztendõvel ezelõtt
kezdte meg tanulmányait a Debre-
ceni Egyetemen, ahol angol nyelv és
irodalom szakos hallgató. 

Bodnárné Göndör Magdolna 2008.
június 1-jétôl osztályvezetõ-helyet-

tes, majd Hajdú Józsefné nyugállo-
mányba vonulása után kapja meg ve-
zetõi kinevezését.

Az új beosztás új feladatokkal is
jár, így korábbi munkája kibõvül a
közmûvelõdési és városmarketing
feladatok koordinálásával. Az új ve-
zetõ munkájában fontosnak tartja,
hogy tevékenységéhez a városveze-
tés részérõl és kollégáitól egyaránt
megkap minden segítséget. Tervei kö-
zött szerepel, hogy csoportján belül
egészséges munkamegosztás való-
suljon meg a jövõben. Bodnárné
Göndör Magdolna életében kiemelt
szerepet játszik a biztos családi hát-
tér ahhoz, hogy teljes energiával tud-
jon koncentrálni új feladataira. Eh-
hez minden támogatást megkap fér-
jétõl és kislányától, aki jelenleg a Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola Külke-
reskedelmi Karának végzõs, illetve a
Miskolci Egyetem jogi karának má-
sodéves hallgatója.

M. Z.

HETVEN ORSZÁG 
HÉTEZER FOCISTÁJA

A világ futballcsillagainak dedikált
fotóiból nyílt kiállítás szeptember 5-
én a szerencsi Rákóczi-várban.

A tárlat megnyitóján Rónavölgyi
Endréné polgármester köszöntötte
Molnár Istvánt, aki 1975-tõl él külön-
leges gyûjtõ szenvedélyének, azóta öt
kontinens hetven országából mintegy
hétezer híres futballista dedikált fotó-
ját sikerült megszereznie. A vándor-
kiállítás immár több mint 200 hely-
színen mutatta be az érdeklõdõknek
a futballvilág jeles személyiségeit. 

Molnár István ismertetõjében hang-
súlyozta, hogy 13 éves korában dön-
tötte el, hogy ezzel a nem minden-
napi hobbival kíván foglalkozni, s né-
hány esztendeje annak, hogy a sze-
rencsihez hasonló kiállításokon szer-
te az országban bemutatja kollek -
ció ját. 

A világ futballcsillagai címû tárlat
hétköznapokon 9 és 16 óra között
tekinthetõ meg a Rákóczi-vár árká-
dos termeiben.

LÁTOGATÓK AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
A szerencsi alapszolgáltatási köz-

pont munkatársai szeptember 4-én a
Rákóczi-várban fogadták a tiszaörsi
idõsek klubja tagjait. A vendégek a
helyi testvérszervezet meghívására ér-
keztek a városba, ahol Sipos Attila,
az alapszolgáltatási központ igazga-
tója köszöntötte a csoportot. Uray At-
tiláné, a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatója a település tör-
ténelmi múltjáról, nevezetességeirõl
szólt a látogatóknak.

A beszélgetés után a tiszaörsi cso-
port rövid városi sétára indult és el-
ismeréssel szóltak a szép és virágos
közterületekrõl, a megújuló épüle-
tekrõl. Legközelebb a gondozóház-
ban pihent meg a társaság, ahol az
idõsek klubjának tagjai fogadták a lá-
togatókat. A rövid intézményi láto-
gatáson még egy alkalmi énekszám
is elhangzott a vendégek tiszteletére.

A település nevezetességei közül
a látogatók megtekintették a Kisbol-
dogasszony római katolikus temp-
lomot, a Szerencsi Fürdõ és Well-

nessházat, majd a Rákóczi-vár ud-
varán kellemes muzsika mellett vár-
ta õket a házigazdák által készített
ebéd.

Ötvenhárom éves korában elhunyt Kiss László, a To-
kaj Kereskedõház Zrt. vezérigazgatója. Az állami tu-
lajdonú cég vezetõje az idei Tolcsvai Bornapok meg-
nyitója elõtt kapott szívinfarktust, ami után többször
is újraélesztették. Az életfunkciói ugyan visszatértek,
de eszméletét már nem nyerte vissza. A budapesti Já-
nos Kórházban kezelték, ahol az ál-
lapota rosszabbodni kezdett, majd
augusztus 23-án délelõtt elhalálozott. 

Kiss László 1955-ben született
Pázmándon. A Budapesti Kertésze-
ti Egyetem elvégzését követõen Bu-
dafokon a Hungarovin Borgazdasá-
gok Export Vállalatánál – késõbb
Hungarovin Rt. – helyezkedett el. A
cégnél különbözõ beosztásokat töl-
tött be, 1995-ben lett a vállalat ve-
zérigazgatója, amivel egyidejûleg a
Henkell-Söhnlein Hungária Kft. ter-
melési-mûszaki igazgatói teendõit is
ellátta. Ezekben a beosztásaiban je-
lentõs szerepe volt Magyarország leg-
nagyobb borászati vállalkozásának
technikai, szakmai megújításában, az

új gazdasági körülmények között is versenyképes tár-
saság kialakításában. 2001. januártól a Badacsonyi Pin-
cegazdaság Rt. vezetõje, 2002 októberében a Tokaj
Kereskedõház Rt.  vezérigazgatójának nevezik ki. Irá-
nyítása alatt a vállalatnál jelentõs szervezeti és tech-
nológiai fejlesztések történtek, amelyek eredménye-

képpen egy mai kor követelménye-
inek megfelelõ, a piaci kihívásokra
reagáló, versenyképes vállalat jött lét-
re. Kiss Lászlót 1992-ben választot-
ták be a Magyar Borgazdaságok
Szövetség elnökségébe, 1995-tõl tag-
ja a Magyar Borakadémiának. A
kezdetektõl, 1994-tõl részt vett a
hegyközségi szervezet kialakításában
és mûködtetésében. 1995-tõl az
Etyek-Budai Borvidéki Hegyközségi
Tanács elnöke, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának elnökségi tag-
ja. 2001-ben lett a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa elnöke.

Halálával a Tokaj Kereskedõház
Zrt.-t és az egész magyar borász tár-
sadalmat jelentõs veszteség érte.

ISKOLAKEZDÉSRE GYÛJTÖTTEK
A tanévkezdés al-

kalmából rendezett
gyûjtést augusztus
25–26-án az MSZP
Szerencsi Nõtago-
zata. A kétnapos ak-
ció során összesen
33 zsáknyi ado-
mány érkezett a párt
Kossuth utcai irodá-
jába. A felajánlók
által behozott nõi,
férfi és gyermek ru-
hanemûket, vala-
mint a cipõket au-
gusztus 29-én a he-
lyi családsegítõ szol-
gálat munkatársai-
nak adták át az ak-
tivisták. Ez a szer-
vezet gondoskodik
majd arról, hogy az
adományok a leg -
inkább rászorulók-
hoz jussanak.

KISS LÁSZLÓ
1955–2008

A dedikált fotók igazi csemegének számítanak a labdarúgás sze -
relmeseinek. 

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

A vendégek a város nevezetességeivel is megismerkedtek. 

Az adományokat a helyi családsegítõ szolgálat
munkatársainak adták át az aktivisták. 

UNIÓS ÉLELMISZERSEGÉLY 
RÁSZORULÓKNAK

Nehéz anyagi helyzetben lévô  csa-
ládok vettek át alapvetõ élelmiszere-
ket tartalmazó csomagokat augusztus
27–28-án Szerencsen. A helyi alap-
szolgáltatási központ pályázata révén
az EU-élelmiszerprogram 2008 ke-
retében cukrot, lisztet, háztartási kek-
szet és müzlit kapott a Magyar Élel-

miszerbank Egyesülettõl. A támoga-
tásra jogosultak a volt Hunyadi isko-
la tornatermének elõterében vették át
a több mint háromezer forint értékû
csomagokat, amelyek kiosztásában a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ci-
gányok Érdekvédelmi Szövetségének
képviselõi is közremûködtek.

Az adományból a nehéz körülmények között élõ szerencsi családok
részesültek.  
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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.

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

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.

Ôszi dekorációk széles választékban kaphatók!
Nagy cserepesvirág-akciónk továbbra is tart!

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. 

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.

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
BOCSKAI U. 15. Tóth János: 85 m2 hasznos alapterületû tár-
sasházi lakás, melynek földszintjén: szoba, konyha, elõszoba,
fürdõszoba, WC, emeletén: elõtér, 2 szoba, lomos helyiségekbõl
álló, komfortos társasházi lakás a hozzá tartozó könnyûszer-
kezetes garázzsal, illetõleg 16 m2 tárolóval. Az emelet is a la-
káshoz tartozó külön feljárattal rendelkezik. Önálló,
kizárólagos használatú, bekerített udvar és kertrész. Megfe-
lelõség esetén beszámítanak szerencsi, bekecsi, legalább 2 szo-
bás, komfortos önálló kertes ingatlant 8 M Ft-ig. Irányár: 
7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-896, 70/967-11-53.                                    
GYÁR U. 5. , II. lh.  2. emelet, 1. ajtó: 57 m2 hasznos alapterü-
letû, 2 szoba, konyha, kamra, elõszoba, fürdõszoba, WC és
loggia helyiségekbõl álló, összkomfortos társasházi lakás a
hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Alacsony társasházi közös
költség, kulccsal zárt lépcsõház, mûködõ társasház. Garázs az
udvarban bérelhetõ. Irányár: 8 200 000 Ft. Telefon: 20/546-
24-80, 20/546-24-30.      
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, 2 szoba, nappali,
konyha, kamra, elõszoba, fürdõszoba, veranda helyiségekbõl
álló, mintegy 114 m2 hasznos alapterületû, összkomfortos, csa-
ládi ház a hozzá tartozó garázzsal, pincével, valamint gazda-
sági épületekkel. Ipari áram van. Tisztasági festés után azonnal
beköltözhetõ. Az ingatlan tetõterében tovább bõvíthetõ. Az in-
gatlanban lévõ bútorok a vételárban benne foglaltatnak.  Irány -
ár: 11 900 000 Ft. Telefon: 20/94-03-163, 46/385-818.                                
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11., ULMAN: 816 m2 telken, föld-
szintjén: nappali, szoba, konyha, kamra, elõszoba, mosó-
konyha, garázs és kazánház helyiségekbõl álló, emeletén: 3
szoba, (2 egybenyíló) fürdõszoba, loggia, mintegy 132 m2

hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház a hozzá tartozó
mûhellyel, nyárikonyhával, valamint tárolóval. Ipari áram van.
Tetõterében tovább bõvíthetõ. Két generáció részére is megfe-
lelõ, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas. Megfelelõség ese-
tén beszámítanak kisebb szerencsi, bekecsi vagy ondi kertes
ingatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon: 70/25-80-606.
GÁBOR ÁRON U. 7.: 1045 m2 területû telken, amerikai kony-
hás nappali, 3 szoba, belépõ, kamra, elõszoba, fürdõszoba, fe-
dett terasz helyiségekbõl álló, mintegy 110 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó garázzsal,
fatárolóval, illetõleg pincével. Elektromos kapunyitó, kamerás
biztonsági rendszer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-
62-36.
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16., Elek János: 753 m2 telken, föld-
szintjén: nappali, konyha, zuhanyzó, WC, elõtér, garázs és ka-
zánház, emeletén: 3,5 külön bejáratú szoba, spájz, fürdõszoba,
terasz helyiségekbõl álló, 130 m2 alapterületû, összkomfortos
családi ház a hozzá tartozó mûhellyel és tárolóval. Megfelelõség
esetén beszámításra kerülhet Szerencsen, vagy Miskolcon leg-
alább 2 szobaszámú társasházi lakás. Irányár: 9 900 000 Ft.
Telefon: 20/99-65-699. 

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
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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. 

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

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

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.

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

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 
Szerencs, Huszárvár út 30. 

Tel.: 47/361-293. � Nyitva: hétfõ–péntek 8–16 óráig.

SZEPTEMBERI AKCIÓ: 
� Omron M2 Compact automata vérnyomásmérô 

11 500 Ft helyett 9990 Ft
� Accu-Chek vércukorszintmérô 9990 Ft helyett 8200 Ft
� Ezüstszálas zokni 2990 Ft, a második pár 1500 Ft

Az akció szeptember 30-ig, vagy a készlet erejéig tart.

Orvosi (tb) vények beváltása
inkontinencia-termékek, stoma-eszközök, ortézisek,

házi betegápolási eszközök.

Akciós gépvásár -10-15%



2008. SZEPTEMBER 12.HIRDETÉS/MOZAIK 15

SZOLGÁLTATÁSAINK:
� külföldi és belföldi 

egyéni és társasutazások szervezése
� valutaváltás

� üdülésicsekk-elfogadóhely
� utasbiztosítás

� repülôjegy-foglalás
� repülôtéri transzfer

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

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:
� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNYOK 

BESZÁMÍTÁSA magas áron
� bankoktól visszavett szalonautók
� megbízható automata váltós autó
� 3 évig fele törlesztés, akár fix havidíj 

(többet ne fájjon a feje!)
� műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, 

kárfelvétel, biztosítós javítás
� használt gépkocsiját beszámítjuk 

akár hitellel terheltet is*

ITT VAN AZ ÔSZ SZERENCSEN IS!
MOST VÁSÁROLJON, CSERÉLJEN!

Union 31 Nyelviskola
ANGOL, SPANYOL 
nyelvtanfolyamok

50 órás modulokban
800 Ft/óra/fôtôl, max. 7 fô/csoport

� ANYANYELVI TANÁRRAL,
� VIZSGÁZTATÓ TANÁROKKAL!

Tel.: 20/420-2556 � www.unionnyelviskola.com

UNION31 FORDÍTÓIRODA
Minôségi fordítások kedvezô áron 

több mint 30 nyelven
Kérjen árajánlatot 

telefonon vagy interneten!
Tel.: 20/595-6873 � Internet: www.unionnyelviskola.com 

Támogató 
szolgálat 
vezetõi 

munkakörbe 
keresünk

1 fõ szociálpedagógust 
vagy szociális munkást 
szerencsi munkahelyre. 

Önéletrajzokat 
a következõ címre 

várjuk: 
3900 Szerencs, 
Rákóczi út 114. 

Szent Erzsébet Hívei
Egyház Szerencsi 

Támogató Szolgálat. 

Tyúkvásár!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. 

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI
AKCIÓT HIRDET

a siskai tojótelepen 
szeptember 26-tól 

(szombat, vasárnap is), 
amíg a készlet tart, 
300 Ft/db áfás áron.

Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 47/378-572-es telefonszámon lehet.

Megközelíthetõ: Szerencs felõl a 37-es számú fõúton 
az újharangodi elágazásban balra kanyarodva 

Taktaharkány felé.

Holland virág 
és kerti növény 

kiárusítás 30-50%-os engedménnyel
már 400 Ft-tól!

Tulipánfák 10-féle színben, új fajták
(60-100 cm) 600-999 Ft

Szeptember 19-én, pénteken 
Szerencsen a Népházban.
A régi virágosok várják 

kedves vásárlóinkat!

Szerencsi, családias sörözõ-lottózóba leinformálható, megbízható 

kiszolgálót felveszünk.
Alkalmasság esetén hosszú távú munkalehetõség. 

Érdeklõdni: 30/985-9526.

FIGYELEM!
Novemberben 100 órás

kezdõ, alapfokú 
C típusú nyelvvizsgára

felkészítõ indul 
Szerencsen 

szombatonként.
A tanfolyam díja 
60 000 Ft, mely 

részletekben fizethetõ. 

Érdeklõdni lehet 
Képes Zsuzsánál 

a 30/824-5172-es számon.  
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– Szerencs központjában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház két garázzsal, nagy
mûhellyel, kerti medencével eladó. Kisebb családi
házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (15)
– 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. (15)
– 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. (15)
– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(15)

MEZÕGAZDASÁG
– Borospince, 2 db szõlõprés, 1 db szõlõdaráló és 8 db
boroshordó különféle méretben eladók. Érd.:
47/364-472. (15-16)
– 400 öl szõlõ vagy gyümölcsös beépítésére alkal-
mas földterület, valamint szõlõprés és szõlõdaráló
eladó. Érd.: 30/487-4356. (15-16)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (15)
– Az Aranka-tetõn szintes víkendház 800 négyszög -
öl területtel (egy sor gyümölcsfa) olcsón eladó. Érd.:
20/377-7954. (15)

GÉP, SZERSZÁM
– Féléves Electrolux kombi hûtõ és Zanussi beépít-
hetõ gáz + elektromos gáztûzhely, LCD monitor 19”-
os, beépített tv-tunerrel eladó. Érd.: 70/325-7020.
(15-16)
– 200 literes fagyasztószekrény eladó. Érd.: 47/362-
187. (15)
– 220-as betonkeverõ eladó. Érd.: 30/244-9596.
(15)
– Ötfiókos Lehel fagyasztószekrény eladó. Érd.:
30/474-3946. (15)

JÁRMÛ
– 2 db üzemképes Suzuki Eko segédmotor-kerékpár
eladó, akár alkatrésznek is. Érd.: 47/361-785. (15)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (15-16)
– Újszerû állapotban lévõ 3 + 2 + 1 részes, kék színû
ülõgarnitúra (kihúzható, ágyazható); étkezõasztal
hat db székkel, cseresznye színben; fekete-fehér színû
gardrób szekrény; nappaliba való szekrény juhar
színben hozzá való dohányzóasztallal; fekete-fehér
színû tévéállvány, négyfiókos komód és 2 db éjjeli-
szekrény eladó. Érd.: 70/325-7020. (15-16)
– Régi hálószobabútor eladó. Érd.: 30/487-4356.
(15-16)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x
10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Rész-
ben alápincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett terasz-
szal, ipari árammal, az udvaron ásott kúttal. Irányár:
11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (15-16)
– Családi ház eladó világörökségi környezetben! Tar-
cal, Könyves K. u. 17. belterület hrsz: 357. Az ingatlan:
1636 m2, a ház bruttó alapterülete 240  m2. A ház több
mint 100 éves, nagyméretû borospince tartozik hozzá.
Felújításra szorul. Több generáció számára elhelyezést,
otthont biztosít vagy bázist jelenthet idegenforgalmi, tu-
risztikai vendéglátási fejlesztésekhez. Kilátás a Tokaji
hegyre, a ház délkeleti tájolású. Érd.: a tulajdonosnál –
Balázs István, tel.: 30/626-4614, e-mail: balazsist-
van@chello.hu. (15-16)
– Szerencsen a Rákóczi út 128/3 sz. alatti (Gyárkerti
Óvoda mellett) társasházban 64 m2-es lakás eladó. Érd.:
30/263-5752. (15-16)
– Szerencsen a gimnáziumhoz közeli társasházban III.
emeleti, 60 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/919-1882. (15-
16)
– Szerencs központjában kívülrõl felújított, összkom-
fortos kis családi házrész, jó helyen eladó. Érd.:
30/8384-696. (15-16)
– Bekecs, Marx K. u. 9/A sz. alatti, két és félszobás,
kertes családi ház eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.:
47/368-160, 20/933-9910. (15-16)
– Szerencsen kétszobás családi ház eladó. Érd.: 30/487-
4356. (15-16)
– Szerencs, Rákóczi út 131/E szám alatti, 1394 m2-es,
2,5 szobás, 84 m2 alapterületû ház (csokoládégyárral
szemben) eladó. Ár: megegyezés szerint. Érdeklõdni:
20/431-7413. (15-16)
– Bekecsen szintes, két bejáratú, 3+2 szoba, nappali, ét-
kezõ, két fürdõszobás, gáz- és vegyes tüzelés keretes
családi ház mûhellyel, ipari árammal eladó. Érd.:
47/360-019. (15-16)
– Szerencsen az Ondi úton kertes családi ház garázzsal
(1000 m2, 2,5 szoba + hall, gáz- és vegyes tüzelésû,
gáz és villanybojler) eladó. Érd.: 20/970-9631. (15)
– Bekecs központjában összkomfortos, 120 m2-es, fel-
újított, nem emeletes, amerikai konyhás, háromszobás,
gázfûtéses, parkosított kerttel, garázzsal, pincével csa-
ládi ház eladó. Ár: 16 M Ft. Érd.: 30/349-2921. (15)
– Szerencsen a Kossuth út 17/B. II. emeleti, kétszobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 47/362-588. (15)
– Bekecs, Honvéd út 170. szám alatt kertes, családi ház
eladó. Ár: 10,5 M Ft. Érd.: 20/218S2981. (15)
– Szerencsen összkomfortos családi ház 200 négyszög -
öles saroktelken, lakó-pihenõ övezetben, 10 percre a
városközponttól méltányos áron eladó. Érd.: 47/364-
158. (15)
– Szerencs, Dózsa Gy. úton kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Ár: 8,2 M Ft. Érd.: 30/244-9596. (15)
– Mezõzomboron (jó helyen) két szoba, konyha, zu-
hanyzós, tehermentes családi ház melléképületekkel és
pincével eladó. Érd.: 20/325-5291, 70/272-6524. (15)
– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, téglaépí-
tésû, garázsos, gázos, társasházi (kulcslyukas) lakás +
külön bejáratú szoba elõszobával eladó. Érd.: 47/363-
288, 70/324-4728. (15)

– Egyéves, alig használt sarokülõ (kihúzható, ágy-
nemûtartós) téglaszínû, zsenília szövettel eladó.
 Irány ár: 35 000 Ft. Érd.: 20/5263-100. (15)
– Egyszemélyes, ágynemûtartós heverõ és kétsze-
mélyes ágynemûtartós rekamié eladó. Érd.: 47/362-
187. (15)
– Megkímélt állapotban lévõ 3 + 2 + 1, ágyazható
 ülõ garnitúra és használt szekrénysor eladó. Érd.: Sze-
rencs, Bors K. út 19, tel.: 20/531-7676. (15)
– Egyszemélyes heverõ eladó. Érd.: 30/244-9596.

VEGYES
– 700 db régi cserép és 22 db kupás cserép eladó.
Érd.: Szerencs, Dózsa Gy. út 9, tel.: 47/362-788, 18
óra után. (15) 
– Újonnan vásárolt fûzõs, A-vonalú, ekrü színû meny-
asszonyi ruha eladó. Ár: 40 000 Ft. Érd.: 47/363-
514. (15)

VÁLLAL
– Iskolás korú gyerekek délutáni felügyeletét válla-
lom, tanulásban segítek (nyugdíjas pedagógus). Érd.:
70/609-2896. 
– Kútfúrás. Érd.: 70/363-2066. (15-16)
– Igényes vadászoknak szíjjal varrott bõrtáskák, töl-
ténytartók, nyakörvek eladók, egyéni megrendelést
felveszek. Érd.: 20/377-7954. (15)

KIADÓ
– Tokajban másfél szobás lakótelepi, összkomfortos
lakás, szép állapotban, az állomáshoz közel, hosszú
távra kiadó. Érd.: 70/3633-124. (14-15)

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”. (15-16)
– Ki tudna honlapom rendezésében, bõvítésében se-
gíteni? Tel.: 47/372-392, 10-16 óráig. (15)

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. szeptember 19-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Szeptember 26., október 10.

500 forint

�

�

EMLÉKEZÉS

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.”

Fájdalommal emlékezünk

MAKÓ JÓZSEF 
halálának 4. évfordulójára. 

Szeretõ családja 

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.

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) 680 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1560 Ft/kg
70%-os apró sertéshús 
(kolbászhús 
kérésre ledaráljuk) 690 Ft/kg

Bõrnélküli csülökhús 900 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 966 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

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik édesanyánk 

ÖZV. PETRÓCZY DEZSÔNÉ
szül.: Ármán Erzsébet 

temetésén megjelentek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Szeretô gyermekei és családja

Szerencsen az újonnan nyíló 
TESCO áruházban 

gyógyszertár nyitásához

gyógyszertárvezetõt, 
alkalmazott gyógyszerészt 

és gyógyszertári asszisztenseket
keresünk.
Érdeklõdni: 

06-30/945-6224-es telefonszámon lehet.

Kleopátra szépségszalon
Szeptembertõl megújulunk!

Vendégeinket 
két külön stílusú fodrász

várja. 
Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 

8–18 óráig, szombat: 9–14 óráig. 

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

Angol társalgási
foglalkozások

indulnak 
heti egy alkalommal 

(az esti órákban)
Szerencsen. 
Érdeklõdés 

és egyeztetés 
Képes Zsuzsánál 
a 30/824-5172-es 

számon. 
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A Szerencsi Hírek következô száma 2008. szeptember 26-án 
jelenik meg. Lapzárta: szeptember 19., 10 óra.

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

BNV AKCIÓ!
szeptember 1-jétôl szeptember 30-ig

cserepeslemezek
és ereszcsatornák,

tetőcserepek,és

és

Horganyzott, alumínium, vörösréz és horgany ereszcsatorna-
rendszerek,

PVC és polikarbonát bevilágító lemezek,

hőszigetelő anyagok

DOR-NEX Kft.
3900 Szerencs, Ipari Park (37-es fôút mellett)

Tel./fax: 47/361-508, 30/9581-484. E-mail: postmaster@dornex.t-online.hu

Továbbra is a megszokottkedvezményekkel!

Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT
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