
A muskotályos és a korai fajtákkal
szeptember közepén megkezdõdött a
szüret a Tokaji borvidéken. A felvásár-
lási árak elmaradnak a tavalyitól, azon-
ban ha a kora õszi esõt napsütéses  idõ -
járás követi, a termés aszúsodása kom-
penzálhatja a gazdák növekvõ kiadá-
sait és a kiesõ bevételt. 

A Tokaj Keres-
kedõház Zrt.-hez ed-
dig beszállított szõlõ
az elõzetes várako-
zással ellentétben
szép, egészséges
volt, lisztharmatos
fürtökkel nem talál-
koztunk – tájékoztatta lapunkat Marcin-
kó Ferenc, a cég termelési igazgatója, a
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsá-
nak elnöke (fotónkon). A beszállító part-
nereink ültetvényeit járva helyenként
aszúsodással is találkoztunk, néhány
gazda jelezte is, hogy külön szedik majd
a töppedt botrytiszes szemeket, amit át-
veszünk tõlük. 

Az elnök az idei szüreti kilátásokról
szólva kiemelte: a termésbecslések alap-
ján a korábban kalkuláltnál valamivel ke-
vesebb, azonban az átlagosnál 10-15%-
kal így is több fürt érlelõdik a tõkéken.
Ugyanakkor a borvidéken belül jelentõs
eltérések mutatkoznak: Mádon 50 má-
zsa, Tolcsván pedig 105 mázsa szõlõvel
számolnak hektáronként a szakemberek.
Szinte mindenhol problémaként jelent-
kezik a lisztharmatfertõzés, ami egyes
dûlõkben komoly károkat okozott. Az
ezzel a betegséggel fertõzött fürtökre bi-
zonyosan nem lesz majd vevõ. Marcinkó
Ferenc szerint az úgynevezett nagyszü-
ret, vagyis a furmint és hárslevelû fajták
szedése október közepén kezdõdhet
majd el Tokaj-Hegyalján. Az idén az or-
szág más borvidékein is az átlagosnál
nagyobb a termés és a lisztharmat is fel-

ütötte a fejét. A már megkezdett beta-
ka rítás szomorú tapasztalata, hogy a ta-
valyi évhez képest a mûvelési költségek
emelkedése ellenére csökkent a szõlõ
ára. Az ezt elõidézõ okok között szere-
pel, hogy a hazai kimutatásokban rög-
zített mennyiséget kétszeresen megha-
ladó mennyiségû, összesen mintegy
450 ezer hektoliter olcsó olasz bor ér-
kezett az országba. A rendkívül alacsony
árú nedû az itáliai öntözött szõlõterüle-
tek feleslegébõl származik, amit még így
is gazdaságosabb eladni, mint a csator-
nába engedni. Ezzel együtt néhány ha-
zai felvásárló pincéiben jelentõs kész-
letek halmozódtak fel, és az erõs forint
miatt a borexportõrök komoly árfo-
lyamveszteségeket könyveltek el. Mind-
ezek eredményeként a szokásosnál ke-
vesebb ve võ  vel és a tavalyinál 20 szá-
zalékkal alacsonyabb szõlõátvételi árral
kalkulálhatnak a gazdák. 

Marcinkó Ferenc szerint a borús  elõ -
jelek ellenére akár kedvezõ fordulatot
is hozhat az idei szüret. A szeptember
eleji esõktõl bizonyosan kicsattannak a
szõlõszemek. Amennyiben továbbra is
ilyen marad az idõjárás, akkor rotha-
dásnak indulhat a termés. Ha viszont
napos idõszak köszönt a borvidékre, ak-
kor jelentõs aszúsodásra lehet számí-
tani. Néhány szakember már arról be-
szél, hogy az idei évjárat kísértetiesen
kezd hasonlítani az 1972-eshez, ami-
kor nem mutatkozott jónak a minõség,
nagyon esõs volt az elsõ õszi hónap,
majd ragyogó idõ következett, ami az
évszázad aszútermését hozta. Ameny-
nyiben idén is ez következik be, ered-
ménnyel zárhatják majd a termelõk az
esztendõt, hiszen aszúra – ha nem is
korlátlan mennyiségben – de jelent-
õsebb felvásárlási igény mutatkozik. Ha
azonban kedvezõtlen irányba fordul az
idõjárás, akkor a borászatok viszony-
lag gyengébb minõségben, de még
egészségesen igyekeznek majd besze-
rezni a boralapanyagot, ami a beha-
rangozott alacsony árak további csök-
kenését eredményezheti.  

Marcinkó Ferenc a szlovák tokaji
ügyét firtató kérdésünkre válaszolva ki-
emelte: nyilvánvalóvá vált, hogy a
szomszédos ország nem fogadja el a
kompromisszumos magyar javaslatokat
és nem kívánja betartani a névhaszná-
lattal kapcsolatban 2004-ben vállalt kö-
telezettségeit. Emiatt teljesen eltérõ utat
választ magának a határ két oldalán el-
terülõ borvidék. A túloldalon szlovák he-
lyesírás szerinti elnevezéssel jelölik
majd a borokat, ami véleményünk sze-
rint elõbb-utóbb zavarokat fog okozni
a piacon. Egy kérdésre azonban még
nem adott választ az Európai Unió. Még-
pedig arra, hogy Brüsszel álláspontja sze-
rint összeegyeztethetõ-e a közösségi jog-
gal a két borvidék és a két árujelzõ: a
„Tokaji” valamint a „Tokajska”, illetve
„Tokajsky”. Mi ezt nem tartjuk elfo-
gadhatónak és nemzetközi egyezmé-
nyekre hivatkozva mindenképpen meg-
támadjuk a szlovák álláspontot, mert a
névhasználat azt az országot illeti meg,
amelynek a területén a névadó hely, fo-
lyó, vagy város található. 

Á. A.
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Az OEP szerint legalább 37 percet kell számolni egy fogászati ellenõrzésre. 

A problémák azután jelentkeztek,
hogy a június 1-jén életbe lépett ren-
delet meghatározta a fogászatban is a
különbözõ kezelésekre fordítandó kö-
telezõ idõtartamot, amely után a köz-
finanszírozott szolgáltató jogosult a tá-
mogatásra. Ez a fogszabályozásra és a
szûrésekre egyaránt igaz.

Bíró Mariann (fo -
tón kon) szerint a
szûrésnél az  idõ -
kor látok okozzák a
problémát. A sze -
ren csi fogszakorvos
kér désünkre ismer -
tet te: – Ha csak be -
né zek valakinek a szájába, arra 10 per -
cet kell számolni. Ha ehhez hozzá adom
a fogmosási tanácsadást és alkalmazom
a fluoridos megelõzést, akkor minderre
37 percet határoz meg a rendelet.
Valójában nem volna szükség ennyi
idõre, de ez szigorúan adott. Az isko-
lai fogászati ellenõrzésnél így egy  osz -
tályt le sem tudok szûrni egy nap alatt,
és akkor még nem fogadtam a ren-
delõmben a felnõtt pácienseket – fo-
galmaz Bíró Mariann. 

Az elmúlt hetekben több szülõ for-
dult panasszal a helyi polgármesteri hi-
vatalhoz, nehezményezve a gyer-
mekük kezeléséért fizetendõ összege-
ket. Rónavölgyi Endréné (fotónkon) ha-
tározott lépésre szánta el magát. 
– Olyan jelzéseket kaptunk, miszerint

a miskolci gyere-
keknek térítésmen-
tes a fogszabályo-
zás, a vidékieknek
pedig nem – tájé-
koztatott a polgár-
mester. – Mindezek
mellett – tette hoz-
zá – azt a javaslatot kapták többen is,
hogy jelentkezzenek be miskolci lak-
helyre, ekkor térítésmentesen vehetik
igénybe ezt a szolgáltatást. A polgár-
mester jelezte az ellentmondást az Ál-

lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatnak. Az ÁNTSZ Észak-ma-
gyarországi Regionális Intézete levél-
ben közölte: miután nincs elegendõ ka-
pacitás a gyermek-fogszabályozásra, ja-
vasolják, hogy a város a rendelõinté-
zet szakóraszámából adjon át erre a
célra. – Megvizsgáltuk, hogy van-e erre
lehetõség – tette hozzá Rónavölgyi End-
réné –, de sajnos ez az út nem járha-
tó, hiszen rendkívül leterhelt a szerencsi
rendelõintézet. Sok családot érint ez
a kérdés, éppen ezért tervezem, hogy
országgyûlési képviselõként a legkö-
zelebbi parlamenti ülésen kérdést in-
tézek az ügyben az egészségügyi mi-
niszterhez – jelentette ki Rónavölgyi
Endréné.

(Folytatás a 2. oldalon.)

FOGAS KÉRDÉSEK 
A FOGSZABÁLYOZÁSBAN

A Kossuth út 19/C épület egyik lakója
hívta a fenti napon szerkesztõségünket,
hogy fekáliával telített szennyvízben
úszik a konyha, a folyosó, a für dõ szoba,
valamint a tárolásra használt helyiségek.
A telefonáló közölte, hogy próbáltak
ugyan segítséget kérni, de eddig eluta-
sító válaszokat kaptak. Valóban meg-
döbbentõ volt a látvány és szinte elvi-
selhetetlen a bûz a társasház alagsorá-
ban. A lakók közül többen a bajbaju-
tottak segítségére siettek: hozzáláttak
megtisztítani a helyiségeket a szenny-
víztõl, azonban a munkával nehezen
haladtak. A helyszínre érkezett Róna-

völgyi Endréné polgármester, aki a rö-
vid tájékozódás után intézkedett: ha-
váriának ítélte meg a történteket, ezért
kérte a tûzoltóság, a polgári védelem
és az ÁNTSZ helyi szakembereinek a
segítségét. A városellátó szervezet dol-
gozói közül is többen érkeztek, mi-
közben a polgármester kérésére az
egyik helyi bolt tulajdonosa is kinyitotta
üzletét, ahonnan fertõtlenítõ- és tisztí-
tószereket szállítottak. A Szerencs Tér-
ségi Hulladékgazdálkodási Kft. konté-
nert biztosított a veszélyes anyagok el-
helyezésére. A középiskolai kollégium
vezetõje szállást ajánlott fel a lakások-
ban élõknek, míg a rendõrök és a pol-
gárõrök felügyelték az éjszakára kény-
szerûségbõl nyitva hagyott helyiségeket.
Az összefogásnak köszönhetõen hajnal
egy órára sikerült elhárítani a vész-
helyzetet. 

Rundáné Csengõ Tímea közös kép-
viselõ szerint rémálomhoz hasonlóan
élték meg a lakók, amikor a lefolyók-
ból sugárban tört fel a bûzös lé, elönt-
ve az alagsori lakásokat és pincéket. 

– Szerencsére nem maradtunk egyedül
a bajban, a kilátástalan helyzetben so-
kan siettek a segítségünkre – emelte ki.

(Folytatás az 5. oldalon.)

SZENNYVÍZ ÁRASZTOTTA EL A LAKÁSOKAT 
Eldugult a szennyvízvezeték

szeptember 9-én este Szerencsen,
a Kossuth úton lévõ társasházak te-
rületén. A hiba bejelentése után rö-
vid idõn belül a szolgáltató a hely-
színen látott hozzá az üzemzavar-
elhárításhoz, miközben két lakást
és a pincét is elöntötte a kommu-
nális szennyvíz.

Az elmúlt hónapokban több szülõ fordult panasszal különbözõ fóru-
mokhoz, mert gyermekük fogszabályozásáért fizetniük kell. Korábban a
vizsgálat térítésmentes volt, az orvosi kezeléshez szükséges eszközök árát
pedig részben finanszírozta az egészségbiztosítási pénztár. 

Nehéz éjszakája volt szeptember
9-én a társasház lakóinak. 

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

SZÜRETKEZDET 
A BORVIDÉKEN 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A szerencsi és a kistérség települése-

in élõ 0–18 éves korosztály fogszabá-
lyozását júniusig az egyik megyeszék-
helyi, közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltató végezte. Mivel a társaságnak
csak Miskolc esetében van területi ellá-
tási kötelezettsége, így azóta csak hosszú
elõjegyzési idõre, vagy térítés ellenében
– magánrendelés keretében – látja el a
megye más településeirõl érkezõket. A
vidéken élõk diszkriminatívnak értéke-
lik az eljárást és maga a szolgáltató is je-
lezte a problémát az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regio-
nális Intézetének.

Asztalos Ágnes
(fotónkon), helyet-
tes regionális tiszti
fõorvos a Szerencsi
Hírek kérdésére vá-
laszolva kifejtette: 
– Azonnali helyzet-
elemzés után meg-
állapítottuk, hogy megyénkben négy
egészségügyi szolgáltató rendelkezik
közfinanszírozott fogszabályozás szak-
ellátási mûködési engedéllyel. Õk a Mis-
kolc megyei jogú várossal kötött meg-
állapodás alapján, a megyeszékhelyen,
illetve vonzáskörzetében rendelkez-
nek ellátási kötelezettséggel. A térség
más településein élõ betegeket az el-
múlt években folyamatosan ellátták, hi-
szen a meglévõ óraszámuk lehetõséget
biztosított arra, hogy mindenkit fogad-
janak. Azonban a jogszabály változá-
sa miatt június 1-jétõl már nem tudják
ezt teljesíteni, mivel az idõkorlát miatt
csak kevesebb páciens ellátását szá-
molhatják el az egészségbiztosítási
pénztárnak. A szolgáltatók kötelezett-
ségei csak Miskolcra vonatkoznak, így
az ottani betegek elsõbbséget élveznek.
Az ÁNTSZ felvette a kapcsolatot a me-
gyei egészségbiztosítási pénztárral, a
szolgáltatókkal és a megyei önkor-
mányzattal is. A közelmúltban volt egy
megbeszélésünk ebben a témában és
intézkedéseket is hoztunk: azon szol-
gáltatókat, akik a területen kívüli bete-
gek fogszabályozását már elkezdték, kö-
teleztük a folyamatban lévõ kezelések
folytatására és térítésmentes elvégzésére.
Asztalos Ágnes szerint fontos az ellá-
tási kötelezettség rendezése, hogy a me-
gye valamennyi települése egy-egy
szolgáltatóhoz legyen rendelve. Ezek a
magasabb szintû szakellátások a megyei
önkormányzat számára jelentenek ko-
moly feladatot – jegyezte meg a he-
lyettes tiszti fõorvos.

A B.-A.-Z. Megyei
Közgyûlés alelnöke
arról tájékoztatta la-
punkat, hogy valójá-
ban nem tudják a
problémát megolda-
ni, mert kapacitási
hiányok vannak
ezen a területen. – Jól tudjuk, hogy az
elmúlt idõszakban törvényi alapon kel-
lett szûkítenünk a megyei kórház kapa-
citását és a jogszabály nem biztosítja a
lehetõséget, hogy ezt engedély nélkül bõ-
víthessük – fogalmazott Koncz Ferenc (fo-
tónkon). – Váratlanul ért minket a kiala-
kult helyzet, így most a kapacitás bõvítés
miatt kérelmet nyújtunk be az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP).
Ha pozitív lesz az elbírálás, akkor a he-
lyi önkormányzatoknak jelezniük kell a
megye felé az igényüket, hogy a terüle-
tükön élõ 18 év alattiakat a támogatás
megillesse. 

Az OEP állás-
pontja szerint 2008.
június 1-jétõl a biz-
tosítottak vonatko-
zásában semmilyen
változás nem történt
a fogászati ellátás fi-
nanszírozásában, a
0–18 éves korúak a korábbi feltételek mel-
lett jogosultak az egészségbiztosítás szol-
gáltatásaira. Kõrösi László fõosztályve-
zetõ-helyettes (fotónkon) tájékoztatása
szerint csupán annyi történt, hogy a jog-
szabály elõírja azt az idõtartamot, amit
egy fogorvosnak egy adott beavatkozás-
ra minimálisan fordítania kell. – Koráb-
ban elõfordult, hogy a doktor egy óra alatt
lejelentett mondjuk 10 tömést, amit va-
lójában nem lehet elvégezni ennyi idõ
alatt. Június 1-jétõl óránként mindössze
három tömést lehet elszámolni. Ezeket
a minimum-idõket alapvetõen nem az
OEP, vagy a minisztérium határozta
meg, a kidolgozásban a szakma neves
képviselõi vettek részt. Egyébként két-há-
rom éve történt már ez, teljes mértékben
az orvosszakmailag indokolt idõk kerültek
megjelenítésre. A biztosítottak ebbõl a vál-
tozásból semmit nem érzékelhetnek, a
szolgáltatóknál lehet némi változás. Ez
azt jelenti, hogy egy nagyon kis részük-
nél – ez 4-5%-ot jelent – a finanszíro-
zási díja esetleg csökkenhetett a koráb-
biakhoz képest – jelentette ki a fõosz-
tályvezetõ-helyettes. Példaként említet-
te, hogy egy átlagos fogászati szolgálat
havi finanszírozási díja 500-600 ezer fo-
rint körüli, míg korábban volt olyan pra-
xis, ami havonta 4,5-5 millió forintot szá-

molt el. Ez utóbbi típusú praxisnak a fi-
nanszírozása a változásokat követõen 1,5
millió forintra csök kent, ami még min-
dig háromszorosa az átlagos finanszíro-
zási díjnak. Kõrösi László kérdésünkre vá-
laszolva közölte, hogy az ellátási terü-
letek vonatkozásában alapvetõen az
adott megyékben mûködõ regionális
egészségügyi tanácsoknak (RET) van ki-
emelt szerepe. A RET rendelkezik olyan
jogkörrel, hogy a meglévõ kapacitásokat
szétossza a mûködõ szolgáltatók között
és így meghatározza az ellátási kötele-
zettségeket. Miskolcon, illetve Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében öt fogszabá-
lyozást végzõ szakrendelés mûködik, a
megye települései hozzájuk rendelhetõk.
A területi ellátási kötelezettség azt jelenti,
hogy az adott szolgáltató, amely a terü-
let ellátásáért felelõs, minden körülmé-
nyek között köteles fogadni az ott élõ la-
kosokat. A területen kívül érkezõket ak-
kor utasíthatják el, ha ez a plusz munka
már veszélyeztetné a területen élõk el-
látását.  

Az OEP álláspontja szerint a RET-nek
az önkormányzatokkal együttmûködve
kell áttekinteniük a helyzetet és gon-
doskodni arról, hogy minden egyes te-
lepülésnek legyen ellátásért felelõs köz-
finanszírozott szolgáltatója. – A rendel-
kezésre álló kapacitásokkal ezt Miskol-
con, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében meg lehet oldani – jelentette ki
Kõrösi László.

Megkerestük a területileg illetékes
RET soros elnökét, aki szerint helyben
megoldhatatlannak tûnik a fogszabá-
lyozási ellátásban kialakult helyzet, eh-
hez gyors minisztériumi beavatkozásra
volna szükség.

– Ha nem is bot-
rány, de minden-
képpen botrányos a
helyzet, hiszen egy
látszólag megoldott
dologról derül ki,
hogy még sincs meg-
oldva – fogalmazott
Csiba Gábor (fotónkon). – Az is igaz, hogy
valójában ez országos probléma. Szep-
tember 15-én tartottunk egy megbeszé-
lést, ahol én is jelen voltam. Kiderült: kér-
hetünk ugyan többletkapacitást az egész-
ségpénztártól, de valójában nem kapunk,
mert a törvény szerint június 30-ig kel-
lett volna elküldeni a javaslatokat a mi-
nisztériumba, melyek alapján bármi-
lyen új tevékenységet kívánunk elindí-
tani, vagy éppen óraszámot, kapacitást
igénylünk. Mi ezt nem tettük meg, mert
csak késõbb – augusztus 12-e körül de-
rült ki, hogy gondok vannak ezen a te-
rületen. A törvényi határidõ pedig lejárt. 

Mondhatnák, hogy a megyei önkor-
mányzatnál van a labda, de õk is csu-
pán annyit tehetnek, hogy a minisztéri-
umon keresztül az egészségbiztosítási
pénztárhoz fordulnak, hogy többlet-óra-
számot kérjenek a fogszabályozás ellá-
tására, mert a megyei kórháznak is szû-
 kösek a kapacitásai ebben a szakmában,
így innen nem lehet átcsoportosítani órá-
kat. Ráadásul csak azonos szakmák kö-
zött lehetséges átmozgatás, tehát a konk-
rét esetben kizárólag a fogászatról. Meg-
oldásként kínálkozik, hogy az OEP át-
értékeli a kialakult helyzetet, és plusz órá-
kat biztosít erre a feladatra vagy vissza-
vonják a kezelésekre meghatározott  idõ -
ket – jelentette ki Csiba Gábor. 

A 0–18 éves korosztály fogszabályo-
zását ellátó miskolci szolgáltató ügyvéd-
jén keresztül közölte, hogy amennyiben
kapacitásbõvítést kapnak az egészség-
biztosítási pénztártól, akkor továbbra is
fogadja a vidéki – közöttük a szerencsi –
lakosokat. A kapacitásbôvítésre az OEP
nem lát lehetõséget. Ezen túl még a kér-
dés mindig megválaszolatlan: miként for-
dulhat elõ, hogy Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyében csupán Miskolc város önkor-
mányzatának van szerzõdése fogszabá-
lyozásra közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatóval. Sárkány László

FOGAS KÉRDÉSEK A FOGSZABÁLYOZÁSBAN

Túl van a félidején a kapásnövények
betakarítása a Szerencsi  Me zõ -
gazdasági Zrt.-nél. 

A társaság augusztus második fe-
lében közel négyszáz hektár területrõl
kezdte meg a silókukorica levágását.
A szarvasmarhák takarmányozására
szolgáló kukoricaszilázst a Hódos és
Vince tanyai tározókban helyezik el.
A cég száz hektáron ültetett korai sze-
mes kukoricát, ami 9,7 tonnás ter-
mésátlagot produkált. Az idén négy-
száz hektáron termeltek napraforgót,
aminek a hozama kiemelkedõ lett,
meghaladta a négy tonnát. A szep-
tember közepi esõs napok elõtt be-
fejezett betakarításnak köszönhetõen
az olajos magnak a nedvességtartal-
ma 8-9 százalék körül alakult. A min-
tegy ezerhatszáz tonnányi termés a
magtárakban várja a jövõ tavaszt, ami-
kor a tervek szerint a társaság a tel-
jes mennyiséget értékesíti a várható-
an a mostaninál jobb árat kínáló pi-
acon. A napokban az ezerkétszáz hek-
tárnyi szemeskukorica betakarítását is
megkezdte a cég négy korszerû kom-
bájnja. Tizenhat-tizennyolc nap fo-
lyamatos munka szükséges ahhoz,

hogy a taktaharkányi és a hernádcé-
cei szárítók után fedél alá kerüljenek
a kukoricaszemek. A mezõgazdasá-
gi ágazat dolgozói arra törekszenek,
hogy költségtakarékosan, minél ala-
csonyabb nedvességtartalommal ke-
rüljön betakarításra a kukorica.

A kalászosok és a kapás növények
egyaránt jó termést hoztak az idén a
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-nél,
biztosítva a cég jelentõs állatállo-
mányának egy évnyi takarmányozá-
sához szükséges abrakmennyiséget.
A jószágok almozásához használt
szalma ugyancsak rendelkezésre áll.
Ritka év volt az idei – tudtuk meg
Kecskés István termeltetési igazgató-
tól. A cég területei közül vannak,
amelyek magasabb fekvésû, illetve
belvizes részeken találhatók, ame-
lyeknek az idõjárástól függõen elté-
rõek a hozamai. Ebben az  esztendõ -
ben azonban mindenhol magas ho-
zamot regisztráltak.  

A társaság már augusztus végén
megkezdte az õszi káposztarepce
vetését, ötszáz hektáron került föld-
be a mag, míg az idén további 1300
hektár ôszi búzát és 500 hektár ôszi
árpát is elvetettek.

Fennállásának második évfordu-
lóját ünnepelte szeptemberben a
szerencsi Gyémántkapu Idõsek Ott-
hona. A Csalogány utcai létesítmény
szolgáltatásai iránt jelentõs igény mu-
tatkozik. A magas színvonalú ellá-
tásnak köszönhetõen sokan vára-
koznak arra, hogy a szociális intéz-
mény lakói legyenek.  

Az egykori Matáv-ingatlanon 2006
õszén nyitotta meg kapuját a ma-
gántulajdonban lévõ idõsotthon. A két
épületekben egy- és kétágyas szobá-
kat, valamint közösségi helyiségeket
alakított ki a beruházó, amelyekhez
konyha és étterem kapcsolódik. 

Az intézményben összesen ötven
bentlakóról gondoskodnak, akiknek
a törvényi elõírásoknak megfelelõ
alapellátás mellett igény szerint ma-
gasabb szintû szolgáltatást is bizto-
sítanak. Pazonyi Zoltán igazgató ér-
deklõdésünkre kiemelte, hogy más
idõsotthonokhoz hasonlóan az elsõ
fél évben a létszám feltöltése komoly
feladatot jelentett számukra, mára
azonban már megyehatáron túl is jó
a hírük. Ennek köszönhetõen nem-
csak teltházzal mûködnek, hanem
meglehetõsen hosszú a várólista
azoknak, akik be szeretnének kerül-
ni az intézménybe. Fontos, hogy ná-
luk erre az általános részlegen az egy-

szeri hozzájárulási díj megfizetése
nélkül is lehetõségük van a lakóknak.
Az ügyvezetõ kiemelte, hogy a költ-
ségek folyamatos emelkedése és az
állami normatívák csökkenése mel-
lett komoly kihívást jelent számukra
a magas ellátási színvonal megõrzé-
se, amit eddig sikerrel teljesítettek.
Arra törekszenek, hogy a gondozot-
tak családias környezetben érezzék
magukat. Talán ennek is köszönhetõ,
hogy a távoli Gyõrbõl, vagy éppen
Budapestrõl is volt már beköltözõjük.   

Az otthon mûködése a városunk-
ba érkezõ külföldi delegációk ér-
deklõdését is felkeltette. Az elmúlt év
nyarán a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyével partnerséget ápoló németor-
szági Rheingau–Taurus járás küldött-
sége, az idén szeptemberben pedig
a Rajna-menti Geisenheimbõl érke-
zett testvárosi delegáció is látogatást
tett az idõs emberekrõl gondoskodó
létesítményben.  Az intézményben
húsz dolgozó végzi a lakók ellátásá-
ról az ápolástól a tisztaság fenntartá-
sán keresztül egészen az étkeztetésig.
Az itt élõk mentális egészségének a
megõrzése érdekében rendszeresen
szerveznek közösségi rendezvénye-
ket és foglalkozásokat, amelyeken szó-
rakozhatnak, kreativitásukat és kéz-
ügyességüket egyaránt bizonyíthatják
a gondozottak. 

Néhány esztendõvel ezelõtt váro-
sunkban megalakult a Szerencsi Borba-
rátok Köre, amelynek tagjai szeptember
16-án a 2008-as év aktuális kérdéseirõl
tartottak megbeszélést. 

A résztvevõk elsõsorban a helyi bor-
turizmus fellendítésének lehetõségeit vi-
tatták meg. Elhangzott többek között,
hogy a bortermelõknek azon kell gon-
dolkodni, miként tudják a településre csa-
logatni a turistákat, a potenciális borfo-
gyasztókat. Az alapvetõ problémák kö-
zött néhányan kiemelték, hogy szükség
van olyan fejlesztésekre a városban, me-
lyek lehetõvé teszik, hogy a helyi pin-
cesor jól megközelíthetõ legyen a láto-
gatóknak, és fontos lenne a borkultúrá-
hoz kapcsolódó rendezvények szerve-
zése is. Többen osztották azt a véleményt,
hogy a legnagyobb problémát a szál-
láshelyek, valamint a színvonalas étter-
mek hiánya okozza a településen.

A város polgármestere szerint az len-
ne a legjobb megoldás, ha a szerencsi
borbarátok civil szervezetté tömörülné-
nek, mert közösen több lehetõségük

lenne a pályázati források kihasználásá-
ra: például kiadványok készítésére, ki-
állításokon részvételre, borkultúrához
kapcsolódó rendezvények szervezésére.
Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta, hogy
a város vezetése minden olyan kezde-
ményezésben partnerséget vállal, amely
elõsegíti a település fejlõdését.

Király Judit, a polgármesteri hivatal köz-
mûvelõdési szakreferense tájékoztatójá-
ban arról szólt, hogy megjelentek azok
a pályázati kiírások, melyek lehetõvé te-
szik, hogy turisztikai célok megvalósítá-
sára nyújtsanak be projektötleteket a ré-
giók. Ehhez elsõsorban arra van szükség,
hogy a szerencsi kistérség alakítsa meg
saját, helyi turisztikai egyesületét, amellyel
a késõbbiekben csatlakozhat más kis-
térségek közösségeihez, akikkel együtt ad-
hatnak be sikerrel kecsegtetõ pályázato-
kat. Szerencsen is olyan összefogásnak
kell létrejönnie, amely gyümölcsözõ le-
het mindazoknak, akik a térségben az ide-
genforgalom valamely területén tevé-
kenykednek.

M. Z.

REKORDKÖZELI 
TERMÉSHOZAMOK 

Az intézmény lakói.

GYÉMÁNTKAPU- 
ÉVFORDULÓ

BORBARÁTOK A TURIZMUS
FELLENDÍTÉSÉÉRT



AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKE-
ZETE. Szerencs Város Önkormány-
zata és a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár október 6-án (hétfõn) 15
órától megemlékezést tart az aradi
vértanúk halálának 159. évforduló-
ja alkalmából. 

Emlékünnepség az aradi vértanúk
fejfájánál. Ünnepi beszédet mond:
Tóth László római katolikus plébá-
nos. Mûsort a Szerencsi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény és Óvoda – Bolyai épület
tanulói adnak a Kossuth téren. 

Tisztelgõ megemlékezés és ko-
szorúzás az aradi vértanúk emlék-
táblájánál (Arad út 3. szám). 

E-RENDÕRSÉG. A gyorsabb és ké-
nyelmesebb ügyintézést teszi le-
hetõvé az elektronikus levelezés,
amelyen keresztül már a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei rendõrka-
pitányságok is elérhetõek. Új szol-
gáltatásként e-mail címeiken re-
gisztrálják az állampolgárok beje-
lentéseit. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányságon a szerencsrk@bor sod.po-
lice.hu címen fogadják az észrevé-
teleket.

VÁRJÁK A FELAJÁNLÁSOKAT. A
szerencsi alapszolgáltatási központ
a télre gyûjtést szervez rászoruló csa-
ládoknak. Elsõsorban kályhák és
tûzhelyek felajánlását várják sze-

mélyesen a Rákóczi út 63. szám alatt,
vagy a 47/362-708-as telefonon. 

IFJÚSÁGI TÛZOLTÓVERSENY.
Az idén is a bekecsi sportpályán ren-
dezi meg a B.-A.-Z. Megyei Tûzol-
tó Szövetség az általános iskolák felsõ
tagozatos diákjainak és középisko-
lák tanulóinak meghirdetett ifjúsági
tûzoltóverseny körzeti fordulóját és
megyei döntõjét. Az események
megszervezéséhez szükséges szak-
mai hátteret a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság biztosít-
ja. A körzeti viadal szeptember 25-
én, a megyei verseny október 10-én
reggel nyolc órakor kezdõdik. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Autóbuszve-
zetõ (Szerencs), eladó-árufeltöltõ
(Szerencs), baromfieladó (Szerencs),

autószerelõ (Szerencs), CO hegesztõ
(Szerencs), építész-tervezõ (Sze-
rencs), élelmiszerbolti eladó (Sze-
rencs) , gépjármûszerelõ (Szerencs),
húseladó (Szerencs), kozmetikus
(Szerencs), szerkezeti lakatos (Sze-
rencs), lakatos (Szerencs), hegesztõ
(Szerencs), vízvezeték-szerelõ (Sze-
rencs), tejeladó (Szerencs), pék (Sze-
rencs), pultos-kiszolgáló (Szerencs),
fuvarszervezõ (Bekecs), asztalos (Tak-
taharkány), kõmûves (Legyesbénye),
ács-állványozó (Legyesbénye), tetõ -
fedõ-bádogos (Legyesbénye), bur-
ko ló (Legyesbénye), angol szakos ta-
nár (Mezõzombor), kozmetikus (Tak-
takenéz), kõmûves (Megyaszó).

További információ: Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Szerencsi Kirendeltsége
(tel.: 47/361-909).
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MILYEN LESZ 
AZ IDEI SZÜRET?

Gaál Mihály:
– Az idén biztató volt a szõlõ fakadása, ko-
moly reményekkel néztünk a szüret elébe.
A mezõgazdaságban az idõjárás nagy úr,
ami az idén is bebizonyosodott. A nyári
esõzések miatt a borvidéken erõteljes liszt-
harmat-fertõzés jelentkezett. Ez egyes par-
cellákban komoly károkat okozott, fõleg a
muskotályos fajtáknál. A növényvédelmi
költségek jelentõsen megnövekedtek, mi
nyolcszor permeteztünk és mégsem mond-
hatom száz százalékosnak az eredményt.
A felvásárlási árak pedig ahelyett, hogy kö-
vették volna az emelkedõ kiadásokat, illetve az inflációt, húsz száza-
lékkal csökkentek a tavalyi évhez képest. Ha nem lesz jelentõs aszú-
mennyiség, sok gazda veszteséggel fogja zárni az évet. Pesszimista va-
gyok a jövõre nézve, gondolkodom a szõlõtermesztés felszámolásán an-
nak ellenére, hogy 9,5 hektáron gazdálkodom. 

Török Lajos:
– Az idei esztendõ növényvédelmi szem-
pontból komoly kihívást jelentett a  gaz -
dáknak, csak nagy odafigyeléssel lehetett
megóvni az ültetvényeket a lisztharmat tá-
madásától. Ahogy elállt az esõ, azonnal el-
kezdtük a permetezést, aminek köszön-
hetõen valamennyi szõlõm egészséges
maradt, legyen az Szerencs, Ond, vagy ép-
pen Szegi határában. Miután én a teljes ter-
mésmennyiséget magam dolgozom fel, és
a pincészetemben érlelem borrá, közvet-
lenül nem érintenek a szõlõfelvásárlási árak.

Hallom azonban, hogy e tekintetben nem túl biztatóak a hírek. Számomra
elsõdleges fontosságú a minõség, azért a lehetõ legkésõbbi szüretre tö-
rekszem. A napokban végeztük el a muskotályos fajták fokolását és hú-
szas érték felett állt szintbe a mûszer. A borszõlõknél is legalább ilyen
cukorfokra számítok, hogy igazán jó nedûket tehessek le a vendégek
asztalára.    

Tóth Zoltán:
– Úgy tûnik, a 2008-as évünk is a szüret-
tel fog végzõdni. A kilátások egyelõre jó-
nak mutatkoznak, mivel szép a termés, jó
növényvédelemmel sikerült a betegsé-
gektõl is megóvni a szõlõszemeket. Úgy
tûnik, ez a néhány napos esõ felborítja a
számításokat, jól jönne egy kis napsütéses
idõszak az ültetvényekre. Én a szüretet
egyelõre az idõjárás függvényében októ-
ber 2-a és 20-a között tervezem az ösz-
szességében 5,5 hektáros területen. A ter-
mést a korábbi évekhez hasonlóan saját ma-
gam dolgozom fel és tárolom, majd borként értékesítem. A szõlõtermesztés
szempontjából eredményesnek ígérkezik az év, azonban az értékesítésre
mindez már nem igaz. Talán sokan tudják, hogy nem csak a gyümölcs
felvásárlási árai okoznak csalódást, de a bor eladása is nehéz. Ehhez
hozzájárul a külföldi italok behozatala, valamint a rossz minõségû, pan-
csolt borok piacra kerülése is.
Azoknak, akiknek nincsenek meg a technikai feltételei ahhoz, hogy bort
készítsenek, és szõlõként kívánják értékesíteni a termést, sajnos prob-
lémájuk lesz ebben az évben, hiszen olyan alacsony felvásárlási árak-
ról beszélnek, ami nem hozza vissza az éves befektetést.

Rozsnyai Géza:
– Az idei szõlõtermést a változékony idõ -
járás nagymértékben befolyásolta. E miatt
sokszor kellett permetezni az ültetvénye-
ket, ami jelentõs anyagi ráfordítást igényelt
a gazdáktól. Mindezek ellenére a megfe-
lelõ növényvédelemnek köszönhetõen a
gazdaságomban jó termés ígérkezik. Úgy
gondolom, Tokaj-Hegyalján is ez az álta-
lános helyzet, sok pénzbe került idén a
szõlõmûvelés. Én magam 2,5 hektár ül-
tetvénnyel rendelkezem, a termést a saját
pincegazdaságomban tárolom és a jövõben

a bor értékesítése lesz a fõ célom.
A jelenlegi adatok szerint a piacon 10-15 százalékkal emelkedett a fe-
hérbor iránti kereslet, ami azt jelenti, ha megfelelõ reklámot biztosíta-
nak a Tokajinak, akkor továbbra is érdemes lesz jó minõségû italok  elõ -
állításával foglalkozni a borvidéken.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Hidegkúti Lászlóné nyugdíjas ze-
netanár szeptember 29. és október
2. között tartja a zeneóvoda-, furu-
lya- és zongoraszakos növendékek

beiratkozását. A diákok naponta 14–
18 óra között kereshetik fel a peda-
gógust Szerencsen, a Korvin Ottó
utca 9. szám alatt. 

BEIRATKOZÁS 
A ZENETANÁRHOZ 

A revizorok ebben az idõszakban
kiemelt figyelmet fordítottak az ide-
genforgalmilag frekventált üdülõhe-
lyeken, strandok és vízpartok kör-
nyékén üzemelõ kereskedelmi és

vendéglátó egységekre, a jelentõsebb
rendezvényekre, fesztiválokra és vá-
sárokra. Az ellenõrzések kiterjedtek
a fõutak mentén élelmiszert árusítókra,
valamint a színesfémmel kapcsolatos
visszaélések felderítése érdekében a
színesfém-kereskedõkre. Fokozottan
vizsgálták a számla- és nyugtaadási
kötelezettség betartását, a forgalma-
zott árucikkek eredetét és a foglal-
koztatás szabályszerûségét. Az APEH
operatív egységei a három megyében
összesen 100 különbözõ helyszínen
több mint ötszáz ellenõrzést végez-
tek, melybõl számos alkalommal a
társhatóságokkal  együtt mû ködve ak-
ció jellegûen, egy területre, vagy ese-
ményhez kapcsolódóan koncentrál-
tan léptek fel. 

A nyugtaellenõrzések mintegy 
14%-á ban az adózók semmilyen bi-
zonylatot nem bocsátottak ki az érté-
kesítésrõl, a revíziók további 30 szá-
zalékában pedig egyéb kisebb súlyú
mulasztás történt. A legsúlyosabb jog-
sértéseket a foglalkoztatásnál tapasz-
talta a hatóság, ugyanis a vizsgálatok
több mint 50 százalékában tártak fel
bejelentés nélküli alkalmazottat.

MILLIÁRDOK 
A BEZÁRT CUKORGYÁRAKÉRT 
Elkészült a Nemzeti Diverzifikáci-

ós Program tervezete, amelyhez a tár-
sadalmi vita keretében szeptember
12-ig várta a véleményeket a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium. 

A dokumentum a 2007–2010 kö-
zötti idõszakra szóló diverzifikációs
stratégiát tartalmazza, amely az érin-
tett térségekben – Kaba, Petõháza,
Szerencs és Szolnok – megteremti a
cukorgyárak megszûnését követõ gaz-
dasági szerkezetváltás alapját. A prog-
ram célja, hogy a rendelkezésre álló
közel 33 millió euró támogatás az üze-
mek bezárása miatt jelentkezõ prob-

lémák megoldását szolgálja. A prio-
ritások között szerepel a mezõgaz-
dasági termelés támogatása, érték-
növelésének elõsegítése, a mikro-, kis-
és középvállalkozások fejlesztése és
a vidék megtartó erejének a növelé-
se. Korszerûsítési forrásokhoz juthat-
nak többek között a mezõgazdaság-
ban, az élelmiszeriparban, valamint
a turizmusban érdekelt vállalkozások,
illetve a települések fejlesztéséhez az
önkormányzatok. Szerencs és térsé-
gében erre a célra 2009/2010-ben
összesen közel 11 millió euró (mint -
egy 2,7 milliárd forint) diverzifikáci-
ós támogatás áll rendelkezésre a gaz-
daság szerkezetátalakítására.

NYOLC HÉT MÉRLEGE
Összesen 28,5 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki az APEH Észak-

magyarországi Regionális Igazgatóságának munkatársai abban az össze-
hangolt akciósorozatban, amelyet az idén nyáron nyolc héten keresztül
együttmûködve hajtott végre Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád me-
gyében nyolc hatóság. 

Sári László 1948-
ban vette át kántor-
tanítói oklevelét. Az
idén gyémántdiplo-
más pedagógust a hat-
vanéves évforduló al-
kalmából szeptember
11-én Rónavölgyi
 End réné polgármes-
ter látogatta meg.

Laci bácsi feleségé-
vel nyaranta a bõcsi
családi fészekben töl-
ti napjait. Itt fogadta
vendégeit, ahol az
ajándékok átadása
után hosszú beszél-
getés következett, a
több mint négy évti-
zedes pedagógusi pályafutásról, a hu-
szonkét esztendeig tartó szerencsi
évekrõl, amelynek jelentõs részét a
helyi általános iskola igazgatójaként
dolgozta végig az idén nyolcvan éves
tanító. Mi sem természetesebb, hogy

a látogatás során  elõ kerültek a fél-
tve õrzött családi fotók és doku-
mentumok, melyek láttán egyre több
régi történet került elõ az emléktár-
ból. 

Arra a kérdésre, hogy miként éli

nyugdíjas éveit, azt
válaszolta: felesé-
gemmel, aki szin-
tén pedagógus, itt,
Bõcsön a nyári
 idõ szakban házi-
munkával, ker-
tészkedéssel tölt-
jük az idõt. A téli
évszakra költö-
zünk vissza Sze-
rencsre. – Család-
szeretõ embe rek
vagyunk – folytat-
ta –, a mai napig
megállítanak az ut-
cán az egykori ta-
nítványok, ma már
felnõtt emberek,
akik kíváncsian ér-

deklõdnek felõlem – válaszolt a kér-
désre Laci bácsi. 

Sári László és felesége, Böbe néni
két gyermek büszke szülei, napja-
inkban már öt unoka és két dédunoka
boldogítja életüket.

GYÉMÁNTDIPLOMA
A NYOLCVANÉVES SZÜLETÉSNAPON

Sári László bõcsi otthonában fogadta Rónavölgyi Endrénét. 
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TOVÁBBTANULÓ KÖZÉPISKOLÁSOK
A Bocskai István Gimnázium és

Közgazdasági Szakközépiskolában
az idén érettségizett diákok közül az
alábbiak nyertek felvételt egyete-
mekre és fõiskolákra.

12. A osztály: Bakó Beáta – Mis-
kolci Egyetem, Gazdaságtudományi
Kar, pénzügy és számvitel szak; Bíró
Ibolya – ELTE, Bölcsészettudományi
Kar, magyar; Bobaly Máté – Debre-
ceni Orvostudományi Egyetem, Ál-
talános Orvostudományi Kar, álta-
lános orvos szak; Bódi Zsuzsannna
– Debreceni Egyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, anglisztika szak; Bod-
nár Attila – Nyíregyházi Fõiskola, Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar, ide-
genforgalmi szakmenedzser; Derda
Krisztina – Debreceni Egyetem, Böl-
csészettudományi Kar, pszichológia
szak; Ducsai Máté – Debreceni Egye-
tem, Természettudományi Kar, ve-
gyészmérnöki szak; Éles Eszter –
Szent István Egyetem Gödöllõ, Me -
zõ gazdaság- és Környezettudományi
Kar, természetvédelmi mérnöki szak;
Fazekas Noémi – Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem, Állam- és Jogtu-
domány Kar, jogász szak; Halász Ani-
ta – Debreceni Egyetem, Egészség-
ügyi Fõiskolai Kar, analitikus; He-
gedûs Ádám – Miskolci Egyetem, Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar,
gépészmérnöki szak; Hodos Dalma
– Eszterházy Károly Fõiskola, Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Fõis-
kolai Kar, emberi erõforrások szak;
Kelemen Xénia – Semmelweis Egye-
tem, Fogorvostudományi Kar, fog-
orvos; Koncz Zsófia – Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Állam- és Jog-
tudomány Kar, jogász; Kubák Vivi-
en – Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem, Vegyész-
mérnöki és Biomérnöki Kar, bio-
mérnöki szak; Lajmán Eszter – Deb-
receni Egyetem, Bölcsészetudományi
Kar, andragógia szak; Majoros Gab-
riella – Debreceni Egyetem, Agrár-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kar, in-
formatikus és szakigazgatási agrár-
mérnök; Orosz Márton – Miskolci
Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
pénzügy és számvitel szak; Papp Di-
ána – Miskolci Egyetem, Gazdaság-
tudományi Kar, pénzügy és számvi-
tel szak; Petróczi Adrienn – Buda-
pesti Kommunikációs és Üzleti Fõis-
kola, intézményi kommunikátor; Pin-
gor Petronella – Miskolci Egyetem,
Mûszaki Fõiskolai Kar; olaj- és gáz-
mérnök; Rácz Réka – Miskolci Egye-
tem, Comenius Tanítóképzõ Fõis-
kolai Kar, tanító; Rátóczi Orsolya –
Heller Farkas Gazdasági és Turiszti-
kai Szolgáltatások Fõiskolája, turiz-
mus és vendéglátás; Sashalmi Emõke
– Debreceni Egyetem, Természettu-
dományi Kar, földtudományi szak;
Szabó Dalma – Nyíregyházi Fõiskola,
Pedagógusképzõ Kar, tanító; Szent-
léleky Eszter – Debreceni Egyetem,
Fogorvostudományi Kar, fogorvos;
Szulics Petra – Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem, Információs Tech-
nológiai Kar, mérnök-informatikus;
Szûcs Ákos – Debreceni Egyetem, In-
formatikai Kar, gazdaságinformatikus;
Tallár Máté – Budapesti Corvinus
Egyetem, Gazdálkodástudományi
Kar, gazdálkodás és menedzsment;
Tóth Roland – Debreceni Egyetem,
Mûszaki Fõiskolai Kar, környezet-
mérnöki szak; Trócsányi Krisztina –
Budapesti Mûszaki Fõiskola, köny-
nyûipari mérnök; Türk Beáta – Nyír-
egyházi Fõiskola, gazdálkodás és me-
nedzsment; Ujj Anna Melinda – Esz-
terházy Károly Fõiskola, Gazdaság-
és Társadalomtudományi Fõiskolai
Kar, turizmus és vendéglátás; Vasas
Péter – Miskolci Egyetem, Gazda-
ságtudományi Kar, pénzügy és szám-
vitel szak; Virág Viktória – Debreceni

Egyetem, Agrárgazdasági és Vidék-
fejlesztési Kar, pénzügy és számvi-
tel szak; Zavodnyik Szabina – Deb-
receni Egyetem, Bölcsészettudomá-
nyi Kar, andragógia szak; Zvolensz-
ki Angéla – Debreceni Egyetem,
Egészségügyi Fõiskolai Kar, orvosi la-
boratóriumi és képalkotó diagnosz-
tikai analitikus. 

12. B osztály: Bodnár Enikõ – Deb-
receni Egyetem, Természettudomá-
nyi Kar, földrajz szak; Demkó Judit
– Debreceni Egyetem; Hajdú Sza-
bolcs – Debreceni Egyetem, Termé-
szettudományi Kar, környezettan
szak; Kiss Brigitta – Debreceni Egye-
tem, pénzügyi- és számviteli szak;
Kramcsák Szabolcs – Miskolci Egye-
tem, gazdálkodási szak; Lengyel
Martina – Miskolci Egyetem, Come-
nius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar; Med-
ve Beatrix – Miskolci Egyetem,
Mûszaki Kar; Pipicz Gabriella – Esz-
terházy Károly Fõiskola Eger, Ta-
nárképzési és Tudástechnológiai Kar,
csecsemõ- és gyermeknevelõ szak;
Pribula Evelin – Miskolci Egyetem,
Egészségügyi Fõiskolai Kar; Répási
Árpád – Nyíregyházi Fõiskola, Ter-
mészettudományi Kar, környezettan
szak; Szaláczi Anita – Debreceni
Egyetem, pénzügyi és számviteli
szak; Szentirmai Noémi – Miskolci
Egyetem, Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar; Tirpák Tünde – Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola, Pénz-
ügyi- és Számviteli Fõiskolai Kar; Tóth
Noémi – Nyíregyházi Fõiskola, Pe-
dagógusképzõ Kar, ifjúságsegítõ szak;
Török Márta – Miskolci Egyetem, Co-
menius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar;
Török Tamás – Gábor Dénes Fõis-
kola Budapest, informatika szak. 

12. H osztály: Bereczk Edina –
Debreceni Egyetem, Népegészség-
ügyi Kar, egészségügyi gondozás és
prevenció szak; Burkus Réka – Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem, Böl-
csészettudományi Kar, kommuniká-
ció és Médiatudomány szak; Dobai
Petra – Szegedi Tudományegyetem,
Állam- és Jogtudományi Kar, mun-
kaügyi és társadalombiztosítási igaz-
gatási szak; Eremiás Zalán – Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar,
biztonság- és védelempolitikai szak;
Germus Anita – Budapesti Mûszaki
Egyetem, gépészmérnök; Hámoros
Ferenc – Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi Kar, vegyészmér-
nök szak; Hoffmann Franciska – Pé-
csi Tudományegyetem, Pollack Mi-
hály Mûszaki Kar, építészmérnök;
Honfi Tamás – Budapesti Gazdasá-
gi Fõiskola, Külkereskedelmi Kar,
nemzetközi gazdálkodás szak; Hut-
ka János – Pannon Egyetem, Veszp-
rém, Gazdaságtudományi Kar, tu-
rizmus-vendéglátás szak; Juhász Fe-
renc – Budapesti Mûszaki Fõiskola,
Bánki Donát Gépészmérnöki Kar,
had- és biztonságtechnikai mérnök
szak; Karády Eszter – Eötvös Loránd
Tudományegyetem Budapest, nép-
rajz szak; Kardos Edina – Debrece-
ni Egyetem, Bölcsészettudományi
Kar, anglisztika szak; Kavasánszky
Eszter – Szegedi Tudományegye-
tem, Bölcsészettudományi Kar; ma-
gyar alapszak; Király Csaba – Deb-
receni Egyetem, Fogorvostudományi
Kar; Kis Dávid – Budapesti Gazda-
sági Fõiskola, Külkereskedelmi Kar,
nemzetközi gazdálkodás szak; Lapis
Botond – Budapesti Gazdasági Fõis-
kola, Pénzügyi és Számviteli Kar, gaz-
dálkodási és menedzsment szak;
Madarasi Réka – Miskolci Egyetem,
Gazdaságtudományi Kar, gazdálko-
dás és menedzsment; Marton Péter
– Miskolci Egyetem, Gépészmérnö-
ki és Informatikai Kar; Németh Lilla
– Miskolci Egyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, szabad bölcsészet

szak; Rakóczki Gábor – Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum, Gyógyszertudomá-
nyi Kar; Szabó Nikolett – Miskolci
Egyetem, gazdaságinformatika; Szat-
máry Árpád – Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Budapest, Informati-
kai Kar, programtervezõ informatikus;
Szegedi Enikõ – Debreceni Egyetem,
Egészségügyi Fõiskolai Kar, orvosi la-
boratóriumi és képalkotó diagnosz-
tikai analitikus szak; Takács Petra –
Eszterházy Károly Fõiskola Eger, Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar, test-
nevelõ-edzõ; Tassi Richárd – Eötvös
Loránd Tudományegyetem Buda-
pest, Informatika Kar, programozó in-
formatikus; Tirpák Orsolya – Deb-
receni Egyetem, Egészségügyi Kar,
ápolás és betegellátás alapszak –
mentõtiszt szakirány; Tóth Fruzsina
– Miskolci Egyetem, Jogi Kar; Tóth
Renáta – Miskolci Egyetem, gazda-
ságinformatika; Vajtó Tamás – Deb-
receni Egyetem, Egészségügyi Fõis-
kolai Kar.

12. Kg osztály: Balogh Gábor –
Nyíregyházi Fõiskola, Gazdasági és
Társadalomtudományi Fõiskolai Kar,
gazdálkodási és menedzsment szak;
Bíró Zsófia – Nyíregyházi Fõiskola,
Pedagógusképzõ Kar, szociálpeda-
gógia; Bodnár Bettina – Debreceni
Egyetem, Természettudományi Kar,
földrajz szak; Bölkényi Anett – Nyír-
egyházi Fõiskola, Gazdasági és Tár-
sadalomtudományi Fõiskolai Kar,
andragógia; Galuska Nikolett – Ál-
talános Vállalkozási Fõiskola, üzlet-
viteli szakmenedzser; Hegedûs Már-
ta – Általános Vállalkozási Fõiskola,
üzletviteli szakmenedzser; Hegedûs
Viktória – Nyíregyházi Fõiskola,
Gazdasági és Társadalomtudományi
Fõiskolai Kar, gazdálkodási és me-
nedzsment szak; Koczák Erzsébet –
Debreceni Egyetem, Agrárgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Kar, pénzügy
és számvitel; Madák Andrea – Mis-
kolci Egyetem, Gazdaságtudományi
Kar, pénzügy és számvitel; Marczis
Fruzsina – Budapesti Corvinus Egye-
tem, Kertészettudományi Kar, ker-
tészmérnök; Szilágyi Éva – Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, szociálpe-
dagógia; Szpászky Vivien – Budapesti
Gazdasági Fõiskola, Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolai Kar, gazdálko-
dási és menedzsment szak; Tõkés
Szabina – Károly Róbert Fõiskola
Gyöngyös, idegenforgalmi és szál-
loda szak.

12. R osztály: Demkó Judit – Mis-
kolci Egyetem; Frankó Szandra – Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola, pénzügyi
szak; Klema Erika – Rendészeti Fõis-
kola Budapest; Lovász István – Nyír-
egyházi Fõiskola, programozó; Rab
Norbert Imre – Debreceni Egyetem,
Véber Roberta – Miskolci Egyetem,
Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
mechatronikai mérnök.

ANYANYELVI TANÁR
Az elõzõ lapszá-

munkban bemuta-
tott angol anya-
nyelvi tanárnõhöz
hasonlóan a közép-
európai képzési
programokat koor-
dináló szervezet
(CETP) révén vendégpedagógusként
dolgozik a 2008/2009-es tanévben
Szerencsen az amerikai Guy Francis Ci-
micata (fotónkon). A Bocskai gimná-
ziumban oktató férfi rövid idõ alatt
megkedvelte a várost, a környékbeli tá-
jat, a szõlõtermõ dombokat, Zemplént.

– Honnan érkezett Szerencsre?
– A New York állambeli Ontario-tó

melletti Rochesterbõl jöttem. A telepü-
lést az 1890-es években alapították, sok
olasz emigráns leszármazottai élnek
ott. Tulajdonképpen ez már a második
évem Magyarországon, az elmúlt tan-
esztendôben a kisvárdai Szent László Ka-
tolikus Szakközépiskolában tanítottam. 

– Miért esett a választása Magyaror-
szágra?

– A közép-európai képzési programok
Magyarországon kívül Szlovákiában,
Csehországban, Romániában és Uk-
rajnában segítik az angol anyanyelvi
képzést, én az Önök országába kaptam
megbízást a CETP-tõl. A kontinensnek
ezen a részén korábban még nem jár-
tam, ezért számomra gyakorlatilag
mindegy volt, hogy melyik országot, kul-
túrát ismerhetem meg elõször. Angliá-
ban egy évet egyetemi tanulmányaim
idején töltöttem, illetve akkoriban jár-
tam jó néhány európai nagyvárosban
is, de Magyarországig nem jutottunk el. 

– Mivel foglalkozott korábban?
– A Vermonti Egyetemen angolból

szereztem mesterdiplomát, majd az
Amerikai Egyesült Államokban külön-
bözõ helyeken, legtöbbször 12–18 év
közötti diákokat – veszélyeztetett hely-
zetû fiatalokat, szenvedélybetegeket,
máskor kiemelten tehetségeseket – ta-
nítottam. 

– Milyen tapasztalatokat szerzett a
Bocskai gimnáziumban?

– Heti 22 órában tanítok, ami komoly
elfoglaltságot jelent. Az amerikai volt ta-
nítványaimmal összehasonlítva azt ta-
pasztalom, hogy a szerencsi diákok fi-
gyelmesebbek az órákon, tisztelettu-
dóbbak a tanáraikkal és iskolatársaik-
kal szemben egyaránt. Úgy vélem, a
Bocskai gimnázium kitûnõ tanítási kör-
nyezetet biztosít a munkához. A ta-
nárkollégák és az iskolavezetés is na-
gyon segítõkész. Az idegen nyelv kor-
látokat állít ugyan nem kellõ nyelvis-
meret esetén pedagógus és tanulók közé,
az eddig eltelt három hét alapján azon-
ban azt mondhatom, hogy Szerencsen
jobban értik a fiatalok a nyelvet, mint
azt máshol tapasztaltam. 

– Mi az érdeklõdési köre?
– Szeretem a kreatív, vizuális mûvé-

szeteket, a festészetet. Reliefeket, kol-
lázsokat állítok össze. Eszközök hiá-
nyában olykor digitálisan készítem el a
munkákat. Emellett rock and roll, folk,
blues és country zenét szerzek, illetve
bármilyet, aminek mondanivalója van. 

A fõzés és a kirándulás is kedves  idõ -
töltést jelent számomra, az elmúlt hét-
végén éppen Tállyára és Boldogkõvá-
raljára látogattam el új kollégáimmal.

T. L. 

A 2008/2009-es tanév elsõ kistérségi
intézményvezetõi értekezletét tartot-
ták szeptember 17-én a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban. 

A tanácskozáson szó volt az aktuá-
lis törvényi változásokról, az intéz-
ményvezetõket érintõ legfontosabb
tennivalókról. Tiszlavicz Csaba arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az ötödik osz-
tályban idén be kell vezetni a nem szak-
rendszerû oktatást. A munkaközösség
vezetõje hangsúlyozta a tanügyi nyil-
vántartásokkal kapcsolatos feladatok
pontos elvégzését, hiszen ebben az ok-
tatási évben is számos ellenõrzésre szá-
míthatnak az intézmények.

Bodnárné Göndör Magdolna a kis-
térségi feladatellátáshoz rendelkezés-

re álló mûködési költségek kiegészíté-
seként a pályázati lehetõségre hívta fel
a figyelmet.

Napirendre került az Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató mûködése, majd a
2008/2009-es tanévben tervezett kis-
térségi tanulmányi és sportversenyek
megrendezésérõl is szót váltottak az
igazgatók. 

A tanév elsõ értekezlete ünnepi pil-
lanatokkal ért véget. Virágcsokorral
búcsúztak el a Szerencsi Általános Is-
kola élérõl nyugdíjba vonuló Kulcsár
Sándornétól és Szepesi Józsefnétõl, a
tiszalúci alapfokú oktatási intézmény
igazgatójától. Ugyancsak köszönetet
mondtak a jelenlévõk a nyugállo-
mányba vonuló Jakab Ferencnének, az

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató volt vezetõjének
és Hajdú Józsefnének, a szerencsi pol-
gármesteri hivatal osztályvezetõjének,
aki felmentési idejét tölti, készülve a
nyugdíjas évekre.

Tiszlavicz Csaba a Szerencsi Hírek
kérdésére válaszolva kiemelte, hogy a
szervezet elsõdleges célja, hogy közös
összefogással, egymás segítésével az in-
tézményekben minél magasabb szín-
vonalú legyen a pedagógiai munka. A
munkaközösség-vezetõ szerint a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás in-
tézményeinek közös célja, hogy olyan
tanulókat neveljenek, akik értékterem-
tõ, erkölcsi tartással bíró, kulturált ma-
gatartású emberekké válnak

M. Z.

A TUDÁS BECSÜLETE ÉS AZ EMBER TISZTELETE

A 2008/2009-es tanévben két friss-
diplomás pedagógus kezdte meg mun-
káját a Szerencsi Általános Iskolában. 

A 23 esztendõs
Török Béla (fotón-
kon) a Nyíregyházi
Fõiskola tanító, test-
nevelés–sport sza-
kán végezte tanul-
mányait, majd ez
év júniusában vette
át diplomáját. Mivel szülei, nagyszülei
is tõsgyökeres szerencsiek, nagy örömöt
jelent számára, hogy az új tanévben,
elsõ munkahelye szülõvárosához köti.
Jelenleg a Szerencsi Általános Iskolában
napközis nevelõként és úszásoktatóként
dolgozik. Hivatásának érzi a pedagó-
gusi pályát, és hamar sikerült beillesz-
kednie az intézmény tantestületébe,
ahol sok-sok segítséget kap kollégáitól
a kezdeti lépésekhez. – Szeretném pá-
lyám során mindig a maximumot nyúj-
tani – vallja magáról Török Béla, aki sza-
badidejében zenél, ami biztosítja szá-
mára a teljes kikapcsolódást. 

Kiss Virág (fo-
tónkon) szeptem-
bertõl ugyancsak a
Szerencsi Általános
Iskola tantestületé-
nek tagja. A pálya-
kezdõ pedagógus
a Miskolci Egyetem
sárospataki Comenius Tanítóképzõ
Fõiskoláján ebben az esztendõben vet-
te át tanító–magyar szakos diplomá-
ját. Kiss Virág számára már a szakmai
gyakorlatok idején bebizonyosodott,
hogy a gyermekek között érzi magát
a legjobban, és a tanítás boldogság-
gal tölti el. 

Ezért is örült annak, hogy az új tan-
év elejétõl a Szerencsi Általános Is-
kolában sikerült elhelyezkednie. Je-
lenleg a könyvtárban dolgozik, ahol
az olvasásra nevelés, illetve a köny-
vek megszerettetése a legfõbb fel-
adata. – Remélem, a diákok öröm-
mel jönnek majd be a könyvtárba –
fogalmazott Kiss Virág –, egy olyan
környezetbe, ahol minden segítséget
megkapnak a tanuláshoz.

PÁLYAKEZDÕ PEDAGÓGUSOK
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Az idén nyáron – különösen ká-
nikulai napokon – erõteljes bûz
árasztotta el Szerencset. A kelle-
metlen szag forrásáról számos vál-
tozat keringett a városban élõk kö-
zött. 

Az ügyben az elmúlt idõszakban
a polgármesteri hivatal, a közegész-
ségügyi és a környezetvédelmi ha-
tóságok is vizsgálódtak. A kellemet-
len szaghatás elsõsorban a város déli
részein, különösen a Fecskésen je-
lentkezett, azonban esetenként a te-
lepülés más területein – többek kö-
zött Ondon is érezhetõ volt. Az
ügyben több bejelentés érkezett a he-
lyi polgármesteri hivatalhoz, amelyek
alapján az építési és városfejleszté-
si osztály munkatársai önkormány-
zati képviselõk és lakosok bevoná-
sával júniusban helyszíni bejárást tar-
tott a cukorgyári ülepítõ tavaknál és
a szennyvíztelepen. A polgármeste-
ri hivatal ezt követõen az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõséghez fordult a probléma orvos-
lására. 

Godáné Csutorka Andrea, a fel-
ügyelõség kommunikációs és jogi ve-
zetõje szeptember 10-én lapunk kér-
désére válaszolva közölte, hogy a ha-
tósági eljárás során a Szerencsi Me-
 zõ gazdasági Zrt. Vince-tanyai tehe-
nészeti telepét azonosították be a
szag forrásaként. A felügyelõség ha-
tározatban kötelezte a céget a trá-
gyatároló zárttá tételére, amelynek a
határideje 2009. február 15-e. Ezen
túl elõírták a telep rendszeres taka-

rítását és a trágya folyamatos elszál-
lítását.   

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
szerint azonban nem a cég állattar-
tó telepérõl származik a bûz. Ezért
a határozat ellen fellebbezést nyúj-
tottak be a másodfokon eljáró Or-
szágos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõ -
séghez. Kecskés István, a társaság ter-
melési igazgatója ismertette: a Vin-
ce-tanyán 36 esztendeje mûködik a
tehenészetük, ami légvonalban több
mint két kilométerre fekszik a vá-
rostól. Hat éve építették meg éppen
környezetvédelmi szempontok fi-
gyelembe vételével a trágyatárolót,
amely mindenben megfelel a szigo-
rú európai uniós követelmények-
nek. A tehenészeti teleppel kapcso-
latban a közel négy évtized alatt a
szerencsi lakosság részérõl nem volt
panasz. Az állattartással járó szag-
hatás már a létesítmény környezeté-
ben sem érezhetõ, amit a közel-
múltban az ÁNTSZ kistérségi inté-
zetének munkatársa is megállapított.   

Ezt követõen a szerencsi cukorgyári
ülepítõ tavak felõl érkezõ bûz miatt
tett lakossági bejelentés alapján az
Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség szeptember 12-én be-
járást tartott Szerencsen. Az ÁNTSZ
kistérségi intézete és a polgármeste-
ri hivatal munkatársaival közösen a
kellemetlen szagok potenciális for-
rásaként szolgáló szerencsi szenny-
víztelep, a cukorgyári ülepítõ tavak
és a Vince-tanyai tehenészet kör-
nyezetében vizsgálódtak. Ennek

eredménye alapján úgy tûnik, hogy
mégsem a Szerencsi Mezõgazdasá-
gi Zrt. Vince-tanyai tehenészeti te-
lepérõl származik a városban alkal-
manként érezhetõ bûz. Godáné Csu-
torka Andrea szeptember 18-án la-
punknak válaszolva közölte, hogy sa-
ját hatáskörben visszavonják koráb-
bi határozatukat, amelyben az
ÁNTSZ kistérségi intézetének állás-
foglalását figyelembe véve a rész-
vénytársaságot többek között a nyi-
tott trágyatároló zárttá tételére köte-
lezte. A helyszíni bejárás eredmé-
nyének az értékelése folyamatban
van, így arról késõbbi idõpontban tá-
jékoztat a felügyelõség. Ugyancsak
a szeptember 22-ei héten, lapzártánk
után ismerteti álláspontját az ÁNTSZ
szerencsi kistérségi intézete, hiszen
e szakhatóság véleménye alapján
született meg a környezetvédelmi fel-
ügyelõségen az immár visszavont ha-
tározat. Á. A.

VALAMI BÛZLIK SZERENCSEN

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
nemcsak a térség, de a régió legje-
lentõsebb agrárágazati nagyüzeme
növény- és állattenyésztési ágazatai -
val, élelmiszer-elõállítási tevékeny-
ségével.

A cég évek óta tartó stabil gaz-
dálkodásában jelentõs szerepe van
a jól szervezett és felelõs vállalat-
irányításnak. Ez év júniusától a tár-
saság igazgatósága a testületi irányítás
súlyának biztosítására a cégvezetést
megosztotta elnök-vezérigazgató és
vezérigazgató munkakörre. 

Az igazgatóság elnöke és vezér-
igazgatója, Osvay György – aki a tár-
saságnak az 1992. évi átalakulásá-
tól kezdõdõen jelenleg is az elsõ szá-
mú vezetõje – elnök-vezérigazga-
tóként tevékenykedik, míg a köz-
vetlen termelés és munkaszerveze-
tek vezetõje és irányítója, Kele At-
tila vezérigazgatói munkakörben
az operatív vezetõi feladatokat lát-
ja el. 

A változtatást az is vezérelte, hogy
a testület irányító szerepét csak konk-
rét hatás- és feladatkör megosztással
felruházott cégvezetõkön keresztül
tudja biztosítani. A vállalat irányítá-
sa olyan sokrétû terhet jelent, amely
indokolta a felsõvezetésben a válto-
zásokat – tájékoztatta lapunkat Var-
ga Jánosné, a Szerencsi Mezõgaz-
dasági Zrt. igazgatóságának titkára.
– A jövõt szem elõtt tartó döntés a
kiélezett versenyben biztosítja a cég
termelési, fejlesztési céljainak a meg-
valósíthatóságát. 

A kívülállók a városban a rész-
vénytársaság mûködését természe-
tesnek tartják, de akik közelebbrõl
ismerik az egyre növekvõ követel-
ményeket, azok tudják, hogy a ve-
zetõk munkáját a hatósági, jogi sza-
bályozásoknak való megfelelés mára

jobban leköti, mint a közvetlen ter-
meléssel járó feladat. A két cégve-
zetõ eddigi munkája erre garanciát
jelent – emelte ki az igazgatóság tit-
kára. Varga Jánosné szerint a rész-
vénytársaság stabil, fejlõdõ színvo-
nalú gazdálkodása a város és von-
záskörzete lakóinak is megnyugtató.
A cég nemcsak munkalehetõségeket
biztosít a térségben élõknek, de az
élelmiszerellátásban is megbízható
árut kínál a vásárlóknak. 

A cég jelentõs fejlesztéseket tervez
a 2009–2013-as években. A foko-
zódó verseny további kihívások elé
állítja a társaságot, az új feladatok-
hoz pedig új vezetési struktúra kell,
alkalmazkodva a változó körülmé-
nyekhez. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elsõként a pol-

g á r m e s t e r n e k
mondunk köszö-
netet, aki azonnal
intézkedett, de
mindenkit – töb-
bek között a tûzol-
tókat, a városüze-
meltetõ társaság munkatársait – el-
ismerés illet, akik közremûködtek a
kárelhárításban. Rundáné Csengô
Tímea (fotónkon) kiemelte: a társas-
háznak szerencsére van érvényes biz-
tosítása, a kárszakértõ másnap reg-
gel már a helyszínen tájékozódott.  

A szennyvízhálózatnak ezen a
szakaszán 1974-ben kezdõdött meg
a szolgáltatás. A Kossuth utcai fõcsa-
tornát a GW Borsodvíz Kft. kezeli,
azonban a társasházak közötti rend-
szer magántulajdonban van. A hibát
a város egyik közintézményébõl – a
kollégiumból – jelezték. A dugulás
elhárítására küldte a helyszínre a
szolgáltató üzemvezetõje az em-
bereket és csatornamosó  gépjár -
mûvet. A beavatkozás során öntöt-
te el a szennyvíz a két társasházi la-
kást és a pincét. 

Kiss Attila (fo-
tónkon), a GW-
Borsodvíz Kft.
üzemvezetõje la-
punknak nyilat-
kozva ismertette,
hogy munkatársai
a bejelentést kö-
vetõen a helyszínre érkeztek és meg-
állapították, hogy a dugulás a Kos-
suth út 19/D szám alatti társasház sar-
kán lévõ csatornában keletkezett, ami
magánterületnek számít. Gépi mo-
sóval sikerült megszüntetniük a du-

gaszt, azonban lejjebb újabb akadály
került a víz útjába. Emiatt öntötte el
a feltorlódó szennylé a legközeleb-
bi épület alagsorát. Az üzemvezetõ
szerint kollégái szakszerûen végez-
ték a dugulás-elhárítást, azt nem le-
hetett elõre látni, hogy az alsóbb sza-
kaszon újabb elzáródás keletkezik a
rendszerben. Ez az eset is felhívja a
figyelmet a magántulajdonban lévõ
szennyvízvezetékek folyamatos tisz-
tításának a szükségességére, amivel
megelõzhetõk lennének az ilyen
esetek. A szolgáltató ez alkalommal
az önkormányzat kérésére térítés-
mentesen elvégezte a Kossuth út 19.
szám alatti öt épülettömb valamennyi
csatornájának a kitakarítását, a kol-
légium és a Kossuth köz szennyvíz-
vezetékeit is átmosták, ezzel is hoz-
zájárulva a kárenyhítéshez. 

Az eset után Rónavölgyi Endréné
levelet intézett a szolgáltató ügyve-
zetõ igazgatójához, kérve tõle az ügy
kivizsgálását és intézkedését, hogy a
jövõben hasonló helyzet ne fordul-
hasson elõ a településen. Ficsor
Miklós, a GW-Borsodvíz Kft. igaz-
gatója szeptember 12-én személye-
sen tárgyalt a város polgármesteré-
vel. A megbeszélést követõen a cég-
vezetõ lapunk kérdésére válaszolva
tájékoztatásul közölte, hogy a jövõ -
ben pontosítják a közmû-térképeket,
átvizsgálják a hálózatot, megpró-
bálják feltárni a rejtett gyûjtõket. A
szolgáltató vezetõje kijelentette: nem
felelõsek a sajnálatos eseményért,
azonban nem zárkóznak el a káro-
sult magánszemélyeknek a segítség-
nyújtástól, ezzel is erõsítve a GW-
Borsodvíz Kft. és az önkormányzat
közötti jó kapcsolatot.

S. L.

SZENNYVÍZ ÁRASZTOTTA EL 
A LAKÁSOKAT 

A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság szeptember 12-
én rendezte meg a nyugállományba
vonult tagjainak találkozóját. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan a tûzoltó-
ság épülete adott otthont a rendez-
vénynek, melyet Dócs Róbert nyitott
meg. A parancsnok röviden ismer-
tette azokat a jogszabályi változá-
sokat, melyek jelentõsen befolyá-
solták a tûzoltóság létszámát, a ké-
szenlétben tartható gépjármûveket és
a tûzvizsgálat lefolytatásának sza-
bályait. Az õrnagy az elmúlt egy esz-
tendõ történései közül kiemelte a sze-
rencsi tûzoltók országos sportverse-
nyen elért kimagasló eredményeit, a
magasból mentõ szerre benyújtott si-
keres pályázatot és egy új ügyintézõ
gépjármû beszerzését. A megnyitó
végén a résztvevõk néma fõhajtás-
sal emlékeztek meg az elhunyt tûzol-
tó bajtársaikról.

Az ízletes ebéd elfogyasztását kö-

vetõen a nyugdíjas és aktív tûzoltók
kötetlen beszélgetésen elevenítették
fel a laktanyában és a káreseteknél
átélt tanulságos történeteket. 

Az idén negyedik alkalommal rendeztek krumplifesztivált szeptember
6-án Sajószögeden. A szép számú érdeklõdõt vonzó rendezvényen a
szerencsi Városi Nyugdíjas Klub is képviseltette magát. Az asszonyok
a fõzõversenybe is beneveztek és az általuk burgonyából készített fi-
nomságokat a második helyezéssel jutalmazta a bíráló bizottság. 

SIKER A KRUMPLIFESZTIVÁLONÚjra együtt az egykori kollégák.

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ 
A VÁLLALAT ÉLÉN    

NYUGDÍJAS TÛZOLTÓK
TALÁLKOZÓJA 

ELKÖSZÖNT
AZ EDZÕ

Távozott a sze-
rencsi csapattól
Osváth László
edzõ (fotónkon),
aki a jövõben a
megyei II. osztály
Keleti csoportjá-
ban szereplõ
Olasz liszka FC együttesének szakmai
munkáját irányítja. A tréner két év-
vel ezelõtt került az SZVSE labdarú-
gócsapatához, ahol felnõtt és az
utánpótlás együtteseknél egyaránt
ellátta az edzõi feladatokat. Osváth
László lapunk érdeklõdésére kie-
melte, hogy a döntését kizárólag
anyagi megfontolások vezérelték. –
Korábban játékosként több évet töl-
töttem el Olaszliszkán, ahová késõbb
edzõként is visszahívtak. Most Fekete
Gyula polgármester keresett meg
azzal, hogy számítanak rám és csak
hosszas vívódás után mondtam igent.
A felnõtt csapattal kell majd foglal-
koznom tisztes díjazásért. Remé-
lem, hogy a szerencsi játékosokkal
az elmúlt idõ szakban közösen el-
végzett munka meghozza majd a
gyümölcsét és mindkét gárdának si-
kerül teljesíteni a kitûzött célt, a baj-
nokság megnyerését. Ehhez kívánok
az együtteseknek sok sikert és azt,
hogy a helyemre olyan utódot talál-
janak, akivel tovább tudnak halad-
ni a megkezdett úton – mondta bú-
csúzóul az edzõ. 

BIRKÓZÓK 
A FÉLMARATONON

A SZVSE birkózó-szakosztályának
több versenyzõje is részt vett a szep-
tember 7-én megrendezett 23. Nike
Budapest Félmaratonon. A rangos
nemzetközi versenyen hétezren áll-
tak rajthoz, hogy teljesítsék a 21 ki-
lométeres távot. A népes mezõnyben
Illésy Lóránt, Tóth Gergõ és Nagy Pé-
ter mellett Nagy Ákos váltóban in-
dult. A fiatalok szülei közül Illésy
Lászlóné, Tóthné Vaja Éva, Illésy
László és Tóth Zoltán ugyancsak be-
futott a célba. 
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– Reménykedtem, hogy egyszer ta-
lán én magam is sorra kerülhetek és
valaki kíváncsi lesz életpályámra –
kezdte beszélgetésünket a két évvel
ezelõtt nyugdíjba vonult Reviczky
Mihály (fotónkon). – Igaz, az éle tem
jelentõs része nem a tanításhoz
 kötõ dik, de Szerencsen, az egykori
fiúiskolában kezdtem a pedagógusi
munkát.

Reviczky Mihály 1944-ben szüle-
tett Bodrogkeresztúrban. Édesanyja
a nagymama segítségével nagy szor-
galommal és becsülettel nevelte õt
négy leánytestvérével együtt. Szülõ -
falujában és Bodrogkisfaludon vé-
gezte az általános iskolát, majd a sze-
rencsi Bocskai István Gimnáziumba
jelentkezett. Az 1962-es érettségi
után azonnal felvették az egri ta-
nárképzõ fõiskolára, ahol 1966-ban
vette át matematika–fizika–tech nika
szakos diplomáját. 

– Miért pont ezeket a tantárgyakat
választotta?

– Én gyerekkoromban is rengete-
get olvastam, nagyon érdekelt a
technika és a tudomány világa, ez
az érdeklõdés vitt a reáltárgyak irá-
nyába. Talán még vannak, akik em-
lékeznek a Technika címû folyóiratra,
amit én kisgyermekként, a zsebpén-
zembõl járattam magamnak. A kö-
zelmúltban dobtam ki a megõrzött
példányokat. Talán kár volt értük…
Gyerekkoromban sokszor kinevettek,
amikor olvasmányaim alapján olyan
dolgokkal álltam elõ, mint például
a televízió vagy a szárnyas hajó, amit
még senki sem látott akkoriban, de
én ezekrõl már olvastam. Emellett ér-
dekelt a repülés, a motorok. Ifjú ko-
romban volt is egy Csepel motorke-
rékpárom.  

– Tehát a fõiskola után kezdõdött
a felnõtt élet.

– Igen. Friss diplomásként Mezõ -
zomborra helyeztek. Az ottani álta-
lános iskolában egy évig tanítottam,
nagyszerû kollégákkal és csodálatos
gyerekekkel. Azért mondom, hogy
nagyszerû kollégákkal, mert olyan
emberek vannak közöttük, mint pél-
dául Komáromy Sándor, aki jelen-
leg a sárospataki fõiskola dékánja. Sa-
nyival együtt kezdtük a pályánkat,
egy helyen tanítottunk.

A SZERENCSI HUNYADI
Engem egy év múlva áthelyeztek

Szerencsre a mostani Bolyai épü-
letbe, ami akkor még régi fiúiskola
volt. Ekkor 1967-et írtunk, és a so-

kak által tisztelt Réti András volt az
igazgató. Szerettem tanítani, mind a
három szakomat oktattam, és remek
tantestületnek lehettem a tagja.
Olyan kollégáim voltak, akiktõl ren-
geteget tanulhattam: Kolozsvári Jó-
zsef, Angyal Béla bácsi, Zemlényi
Béla bácsi és Magdika néni, hogy
csak néhány nevet említsek. Késõbb,
amikor összevonták az iskolát, ak-
kor már ott volt Puskás Karcsi bá-
csi, Hudák Pálné Gabika, He-
gedûsné Mártika, Szántó László,
Egeliné Katika, Sáriné Erzsike, Kiss
Olga. Õk olyanok voltak, akiktõl  fia -
tal pedagógusként szinte mindent el-
leshettem, amire a pályán szükségem
lehetett. Réti András igazgatóhe-
lyettestõl, Sári László igazgatótól
tisztességet, precízséget, pontossá-
got tanultam, nem beszélve a szak-
máról, a pedagógiáról. Ma is öröm-
mel emlékszem azokra az idõkre,
hogy velük együtt dolgozhattam.
1972-ig tartott ez az idõszak, ami-
kor a Hunyadi iskola igazgatóhe-
lyettese lettem. Azt tudni kell, hogy
ez egy mamutintézmény volt, a me-
gye harmadik legnagyobb oktatási
egysége, közel 1500 gyerekkel, ahol
én lettem a második számú igazga-
tóhelyettes. Nagyon nehéz volt az
a másfél év, amit ebben a beosz-
tásban eltöltöttem. Hozzám tartozott
a napközi, az alsó tagozat, a gaz-
dasági rész, az elszámolások, és így
tovább. Szinte rendszeresen bent töl-
töttem a hétvégéket, különösen a
havi zárások idején. 

– Hamarosan újabb váltás követ-
kezett. Mi volt ennek az oka?

– Mondjuk úgy, hogy elõre me-
nekültem. Az igazgatóhelyettesség
nagy teher volt nekem. 1974 febru-
árjában felrendeltek a járási  mûve -
lõdési osztályra, ahol felajánlották,
hogy legyek tanulmányi felügyelõ.
Abban az idõben kicsit másként
mentek még a dolgok, így sok vá-
lasztási lehetõségem nem volt. Igent
mondtam. A tanítás helyett az út-
törõmozgalommal, a pedagógus-to-
vábbképzéssel és többek között a
szakszervezettel, a Vöröskereszttel
való kapcsolattartás volt az egyik fel-
adatom. Jártam a körzetet, a szerencsi
járás egyik fele tartozott hozzám, ahol
én láttam el a tanintézmények szak-
mai irányítását. Azt gondolom, ered-
ményes tevékenységet végeztem,
mert amikor megszûnt a munkakö-
röm, a kollégák, a volt igazgatók,
akikkel együtt dolgoztam, nem men-
tek át az utca másik oldalára, ha ta-
lálkoztunk. Soha nem felügyeltem,
inkább segíteni mentem és próbál-
tam megbeszélni a problémát, mint-
sem leteremtettem volna bárkit. En-
nek ellenére igyekeztem következe-
tes lenni.

– Tizenhét évig látta el ezt a fel-
adatot. Nem hiányoztak a gyerekek? 

– De bizony! Az elsõ két évben
rendszeresen lejártam a szerencsi ál-
talános iskolába. Tudja, az „iskola-
szag” miatt! Nagyon hiányoztak a
gyerekek. A környezõ településeket

gyakran látogattam. Szükségét érez-
tem, hogy kicsit benne legyek a pe-
dagógiai munkában, ezért sok tan -
órát néztem végig. Nem szakadtam
el teljesen az ifjúságtól, hiszen az út-
törõmozgalom, a pedagógus-to-
vábbképzések, az ifjúsági vöröske-
resztes tevékenység, a tanulmányi
versenyek – ez mind kapcsolódott a
gyermekekhez.

HÁLA ISTENNEK, HOGY EZ
MEGTÖRTÉNT VELEM!

– Következett az 1991-es esz-
tendõ és ekkor megszûnt a munka-
viszonya. Mi történt?

– A rendszerváltás után éreztem,
hogy számos dolog változóban van.
Idõközben elvégeztem egy intenzív
továbbképzõ tanfolyamot fizikából,
és csakhamar kiderült, hogy nem hi-
ába. 

Egyik napról a másikra azt mond-
ták: nincs szükség rám, átszervezés
miatt megszûnik a munkaköröm.
Keservesen éltem meg ezt az idõ -
szakot. Pénteken még azzal nyug-
tattak, hogy van munkám, hétfõn meg
a kezembe nyomták a papírt. Meg-
döbbentem és majdnem belebete-
gedtem. Akkor ez rosszul esett, de
utána azt mondtam: hála istennek,
hogy ez megtörtént velem, mert
olyan helyre kerültem, ahol jól érez-
tem magam, sikerült hasznos, jó
munkát végeznem a következõ évek-
ben. Megpályáztam az igazgatói ál-
lást Legyesbényén. 

– Miért pont Legyesbénye?
– Ezt a kérdést sokan feltették ne-

kem akkoriban, amire én azt vála-
szoltam: Legyesbénye olyan tele-
pülés, ahol sok értelmes, okos gye-
rek és felnõtt él. Miután megkaptam
az igazgatói megbízást, kiderült,
hogy olyan nagyszerû kollégákat és
embereket találtam ebben a köz-
ségben, amirõl nem is álmodtam ko-
rábban. Itt voltam igazgató 15 évig,
három ciklust dolgoztam végig.  Éle -
tem legnagyobb elismerése az volt,
hogy az utolsó igazgatói megbízá-
somnál mindenki – beleértve a pe-
dagógusokat, a technikai dolgozó-
kat, a képviselõ-testületet – igennel
szavazott. Amikor a személyemrõl
döntöttek, sem tartózkodás, sem el-
lenvoks nem volt. Úgy érzem, hogy
ezzel mindenki elismerte a munká-
mat és az élet minden sérelemért,
igazságtalanságért kárpótolt, ezért
hálás vagyok a legyesbényei em-
bereknek. 

– Tervezte a nyugdíjba vonulását?
– A szolgálati idõm, illetve a nyug-

díjtörvény alapján már 60 éves ko-
romban elmehettem volna, de a
megbízatásom pontosan akkor ért vé-
get, amikor betöltöttem 62. esz-
tendõt. Negyven évet dolgoztam vé-
gig és most úgy éreztem: jöjjön a pi-
henés. Szerintem nekem ezt már
abba kellett hagynom. Az utóbbi 15
évben sok miniszter megfordult az
oktatás élén, amit az egyik hozott, a
másik megváltoztatta és egy idõ

után ezt már nem lehetett követni.
Én a kollégáimnak mindig azt mond-
tam: a legjobb belátásuk és lelkiis-
meretük szerint dolgozzanak. Ne
azért tegyék, mert az igazgató vagy
a polgármester, vagy bárki ezt várja
el, hanem azért, mert nekünk ez a
dolgunk: gyerekeket nevelni. Minél
többet vagyunk együtt a gyerekek-
kel, annál eredményesebb a mun-
kánk. Jöhetnek ilyen-olyan pedagó-
giai irányelvek, a gyereknek meg kell
fogni a kezét, mellé ülni és tízszer,
vagy tizenegyedszer is el kell ma-
gyarázni egy bizonyos dolgot, ha
szükséges. Az eredmény a fontos, és
közben dicsérni kell õket, a kis ered-
ményt is elismerni, megbecsülni.
Nem lehet mindenkibõl miniszter
vagy diplomás értelmiségi, szükség
van kovácsra, lakatosra, a hétköznapi
emberekre. Mint ahogy az ujjunk sem
egyforma, az emberek is különböz-
nek egymástól, de mindenkiben ott
van az érték. S ha már itt tartunk, meg
kell említenem néhány olyan volt ta-
nítványom nevét, akire ma is büsz-
ke vagyok: Gál András, Karasz Zol-
tán, Lónárt László, Oroszné Stumpf
Évike, vagy Bekényi József. Õk azok,
akik, hogy úgy mondjam, sokra vit-
ték, de mellettük számos olyan egy-
kori  diá kom van, akik ragyogó szak-
emberek, szakmunkások és igazán jó
emberek lettek. A közelmúltban vet-
tem részt egy osztálytalálkozón. Har-
minchét év után jött össze a társaság.
Õk voltak az egyetlen közösség, aki-
ket végigvittem a Hunyadi iskolában
1967-tõl 1971-ig. A mostani talál-
kozáskor számos emberi sors elém
tárult és elmondhatom: senkiben
sem csalódtam. Volt egy idõszak,
amikor 1967 és 1972 között párhu-
zamosan a 118-as Számú Ipari Szak-
munkásképzõ Intézetben is tanítot-
tam. Ebben az  idõ ben építették az
iskolát, az átadáson, mint a tantes-
tület tagja vettem részt én is. Tagja
voltam hosszú évekig a Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulatnak. Egyik

kedvenc helyem volt a tûzoltóság,
ahol nagyon szerették a csillagásza-
ti, fizikai, atomfizikai elõadásaimat.
1994-tõl egy választási ciklusban
Szerencs Város Önkormányzatának
képviselõje is voltam. 

– Beszélgetésünk végén szóljunk
a családjáról.

– Amikor Szerencsre kerültem a
gimnáziumba, akkoriban ismertem
meg a feleségemet, aztán a közép-
iskola utolsó évében jöttünk össze.
Õ harmadikos volt, én negyedikes.
1966-ban kötöttünk házasságot és
már 43 éve élünk együtt boldogan.
1969-ben született a lányunk, majd
1973-ban a fiunk. Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, mert Sze-
rencsen éltük az életünket és nem is
akartunk elmenni innen. 

Mostanában sokat gondolkodom
és eszembe jut például, hogy egy-
kor menyire szerettem volna repül-
ni. A középiskola után ugyan fel-
vettek a Miskolci Ejtõernyõs Klubba,
de ezzel párhuzamosan az egri fõis-
kolára is, én pedig a tanulást vá-
lasztottam. Így a repülés csak álom
maradt, de ennek ellenére ma is ér-
dekel minden, ami ezzel kapcsola-
tos. Nemrégen jártam Kecskemé-
ten, a repülõnapon. Aztán ott van a
technika. Rendszeresen olvasom a
Harmadik Évezredet, a Repülés-
technikát, az autós magazinokat.
Ezek érdekelnek leginkább. No per-
sze, amikor van idõm az olvasásra!
Mert szeretek barkácsolni, fúrni-fa-
ragni. Két nyáron keresztül a lakást
újítottuk fel, most pedig a fiam bod-
rogkisfaludi házánál fejeztük be a
munkákat. Amióta nyugdíjba vo-
nultam, folyamatosan építkezem, te-
szek-veszek. Amit csak lehet, magam
csinálok meg. Itt van a két unokánk,
akik hála istennek, közel laknak
hozzánk. Kertészkedem, a felesé-
gemmel együtt sütünk, fõzünk, jö-
vünk-megyünk. Remélem, még so-
káig így marad minden! 

Muhi Zoltán

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének
tagjaként Szerencs is csatlakozik a „Hozd a formád” el-
nevezésû európai egészségmegõrzési projekthez. A he-
lyi szervezet koordinációs bizottságának szeptember 10-
ei ülésén elhangzott, hogy a WHO adatai szerint Euró-
pában az elmúlt két évtizedben megtriplázódott az el-
hízottak száma. Amennyiben az eddigi tendencia foly-
tatódik, 2010-re 150 millió felnõtt és 15 millió gyerek
lesz túlsúlyos. Ez a kedvezõtlen tendencia Magyaror-
szágon is érvényesül, aminek a megváltoztatását tûzte
ki céljául az Egészséges Városok Szövetsége. Gyõrik Fe-
renc koordinátor rámutatott, hogy a program az érin-
tettek életmódbeli szemléletének a megváltoztatását tûzte

zászlajára, amiben kiemelkedõ a szerepe az egészséges
táplálékozásnak és a rendszeres mozgásnak. Az elkö-
vetkezõ idõszakban a védõnõk közremûködésével a sze-
rencsi oktatási és nevelési intézményekben a gyerekek
körében felmérést készítenek, amelynek az eredményeit
figyelembe véve helyi stratégiát dolgoznak ki a túlsú-
lyos fiatalok számának csökkentésére. A cselekvési
program összeállításánál a szülõk és a fiatalok vélemé-
nyét is kikérik. A tanácskozáson szóba került a csalá-
dok mellett a közétkeztetést végzõ konyhák és a büfék
felelõssége a helyes táplálkozásra nevelésben, amire
ugyancsak figyelmet fordít az egészséges városok sze-
rencsi szervezete. 

FANFÁRTÁBOR
SÁROSPATAKON 

Augusztusban a szerencsi fúvósze-
nekarral négynapos táborozáson vet-
tünk részt Sárospatakon. Voltak kö-
zöttünk kicsik, nagyok egyaránt és min-
den napot élveztünk. Szerencsénk
volt, mivel az Osztás Katalin tanárnõ
által benyújtott nyertes Mecénás pá-
lyázatnak köszönhetõen egy otthonos
kis nyaralót béreltünk ki, ami ráadá-
sul a strand mellett helyezkedett el. 

Szó mi szó, arany életünk volt, mi-
vel a strandigazgatóval kötött megál-
lapodás alapján némi zenélés fejében
ingyen fürdõzhettünk. Az étkezéssel
sem voltak problémáink, felváltva fõz-
tek a fiúk és a lányok. (Bár a feladat
elsõsorban a tanárnõre hárult…)

A karmesterünkkel, Osztás Tamás-
sal sokat próbáltunk, hogy a fellépé -
sünk tökéletes legyen. Esténként nem

maradhattak el a szórakoztató játékok:
tviszterezés, kártyázás, pingpongozás
és a közös focizás sem. Sajnos, nagyon
hamar elrepült a négy nap és „kis” csa-
patunknak meg kellett válnia tábor-
helyétõl. Igaz, a jó emlékek megma-
radnak bennünk, és mi úgy gondol-
juk, hogy az ott történteket még na-
gyon sokáig emlegetni fogjuk. Legalább
a következõ zenekaros táborig! 

Pocsai Petra, Bíró Glória
zenekari tagok

MEGSZÉPÜLT AZ ONDI
IDÕSEK KLUBJA

A nyáron Danyi László képviselõ
anyagi támogatásából megszépült az
Idõsek Klubja Ondon. Régi vágyunk
teljesült, hogy a külsõ színezés is
megtörténhetett az épületen. A csa-
tornát, a lábazatot és az udvari pado-
kat is sikerült lefesteni, felújítani. A vá-
rosi kertészet által kihelyezett gyönyörû
virágok nagyon szépen kiemelik a klub
megújult külsejét. 

A munkálatokat az Alapszolgáltatási
Központ két dolgozója végezte. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a tavalyi bel-
sõ festés után immár külsõleg is meg-
szépültünk. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Danyi László nagylelkû adományát! 

A klubtagok nevében: 
Maczkó Zsoltné

A
POS TÁ JÁ BÓL

TÚLSÚLYOS GYEREKEK

TANÁR ÚR! HOGY TETSZIK LENNI?



2008. SZEPTEMBER 26.KÖZÉLET 7

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
Rendkívüli ülésen döntött a szerencsi

önkormányzat szeptember 15-én ar-
ról, hogy pályázatot nyújt be a város
az iskolai feladatot ellátó intézmények
épületeinek korszerûsítésére és esz-
közbeszerzésekre. Ezekre a célokra a
leghátrányosabb helyzetû kistérségek
ezerötszáz és tízezer fõ közötti lélek-
számú településeirõl nyújtható be ma-
ximum ötvenmillió forint elnyerésére
igény. Miután Szerencsen a lakosság
az elmúlt idõszakban tízezer fõ alá
csökkent, így a város jogosult a 95 szá-
zalékos támogatottsági arányú pályá-
zaton való részvételre. 

A képviselõ-testület szeptember 18-
ai munkaterv szerinti ülésén elsõ na-
pirendi pontként megtárgyalta a Ma-
gyar Vöröskereszt Szerencsi Területi
Szervezetének tevékenységérõl készí-
tett tájékoztatót. Kiss Lajosné területi ve-
zetõ az írásos elõterjesztés szóbeli ki-
egészítésében a szerencsi véradásokat
megelõzõ orvosi vizsgálatok túlzott szi-
gorúságát kifogásolta, ami miatt több
önkéntest veszített már el a mozgalom.
A cukorgyár bezárásával fontos bázis
szûnt meg a városban, ahol a térség-
ben egyedülálló módon, kedvez-
ménnyel ösztönözte a vállalat véradásra
a dolgozókat. Sípos Attila elnök az
egészségügyi és szociális bizottság ne-
vében a tájékoztató elfogadására tett
javaslatot. Korondi Klára arra hívta fel
a figyelmet, hogy napjainkban már bi-
zonyos vírusok szûrése is megtörténik
a véradások elõtt, ami korábban nem
volt gyakorlat. Az önkéntesek számá-
nak emelése érdekében a fiatalabb kor-
osztályokat kellene megszólítani. Gál
András arra hívta fel a figyelmet, hogy
a helyi gimnázium több mint ezer fõvel
tagja a Magyar Vöröskeresztnek, ami
országos viszonylatban is figyelemre
méltó létszám. A középiskola részt vesz
a véradómozgalomban, a csecsemõ -
gondozási és elsõsegélynyújtó verse-
nyeken is eredményesen szerepelnek.
Bíró István közölte, hogy hazánkban
európai összehasonlításban alacsony
a véradók száma. Vaszily Miklós sze-
rint a beszámolóból is kiderül, hogy
eredményes munkát végez a Magyar
Vöröskereszt helyi szervezete: a vér-
adók tervezett számát évrõl évre sike-
rül felülteljesíteniük. Heves János arra
hívta fel a figyelmet, hogy az aktivis-
ták jelentõs szociális munkát is vé-
geznek, jelentõs mennyiségû ruha-
adományhoz juttatva a rászorulókat.
Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, hogy mi-
lyen segítséget vár el a helyi Vöröske-
reszt az önkormányzattól. Kiss Lajos-
né válaszában kiemelte: az iskoláknak
a tagdíj felét kell befizetniük, a fenn-
maradó összeget a diákok javára hasz-
nálhatják fel. A legutóbbi szerencsi vér-
adáson 117 jelentkezõbõl 37-et küld-
tek el az orvosok és sokan nem is re-
gisztráltatták magukat a hosszú vára-
kozási idõ miatt. A város önkormány-
zatától jelentõs támogatást kapnak,
ami összegében a legnagyobb a tér-

ségben. Rónavölgyi Endréné a vörös-
keresztes munka sokrétûségére hívta fel
a figyelmet. A helyi szervezet  veze tõ -
sége az elmúlt idõszakban kidolgozta
a hatékony feladatellátás módszereit,
ami eredményessé teszi a tevékenysé-
güket. Ehhez a helyi önkormányzattól
is megkapják a szükséges segítséget. 

A TANÉVKEZDÉS
TAPASZTALATAI

Következõ napirendi pontként a
2008/2009-es tanév beindításának he-
lyi tapasztalatairól tájékozódtak a kép-
viselõk. Bodnárné Göndör Magdolna,
a polgármesteri hivatal megbízott ok-
tatási, közmûvelõdési és városmarke-
ting osztályvezetõje kiemelte, hogy az
idei iskolakezdés az elõzõ évieknél
nyugodtabb és kiszámíthatóbb volt,
mert országos és helyi szinten sem lé-
pett életbe olyan intézkedés, amely
alapvetõen érintette volna az intéz-
mények életét. A nyári felújítások, kar-
bantartások az elõzetes terveknek meg-
felelõen megtörténtek, így szeptember
1-jén megfelelõ körülmények várták az
iskolákba érkezõ diákokat. Gál And-
rás elnök az ügyrendi és oktatási bi-
zottság nevében tudomásulvételre ja-
vasolta az elõterjesztést. A képviselõ
azon véleményének adott hangot,
hogy az oktatási és nevelési intézmé-
nyekben a kötelezõ és az önként vál-
lalt feladatok nem lettek kevesebbek,
ugyanakkor szinte már elviselhetetlenné
nõttek az adminisztrációs terhek. A gim-
názium 33 osztályába több mint 1050
diák jár, akiknek 83 százaléka tanul to-
vább fõiskolákon vagy egyetemeken.
A megye egyik legsikeresebb közép-
iskolájaként több mint négyszeres túl-
jelentkezéssel büszkélkedhetnek. A
gimnázium az idén több mint hatmil-
lió forintot költött eszközfejlesztésre és
az év végéig további hasonló mértékû
beruházást terveznek. Koncz Ferenc azt
javasolta, hogy az úgynevezett óvo-
dáztatási támogatást készpénz helyett
természetbeni juttatásként biztosítsa
az arra jogosultaknak a város. Kalina
Lajos az intézményekben elvégzett
felújítások kapcsán az állagmegóvás
fontosságát hangsúlyozta. Danyi Lász-
ló kritikaként fogalmazta meg, hogy az
ondi tagiskolában tavaly és idén sem
volt tisztasági meszelés és az épület nyí-
lászárói is ugyancsak megérettek már
a cserére. Bíró István az iskolába
busszal érkezõ diákok azon baleset-
veszélyes közlekedését tette szóvá,
hogy csapatostól nem az arra kijelölt
helyeken kelnek át az úttesten. Visi Fe-
renc örömének adott hangot amiatt,
hogy zökkenõmentes volt a tanévkez-
dés a városban. A pályakezdõ peda-
gógusok központilag biztosított plusz-
juttatása miatt félõ, hogy itt is feszült-
séget kelt majd a tantestületekben. Kér-
désként fogalmazta meg, hogy az új
tanévben is lesz-e tehetséggondozás az
iskolákban és véleménye szerint a ha-
zai oktatásügyben történõ változások

ellentétesek a gyerekek érdekeivel.
Heves János alpolgármester úgy látta,
hogy a szerencsi diákok megfelelõ tár-
gyi feltételek mellett, jól képzett pe-
dagógusok irányításával gyarapíthatják
az ismereteiket. A gyereklétszám azon-
ban a gimnázium kivételével minde-
nütt csökkenõ tendenciát mutat. A vá-
rosban magas szintû az oktatás, ami a
tanulók eredményeiben is visszatük-
rözõdik. 

Bodnárné Göndör Magdolna kie-
melte: a pályakezdõk számára bizto-
sított többletjuttatást 21 évre vissza-
menõleg, csökkenõ összegben állapí-
tották meg, így az mérsékli a munká-
ban eltöltött évek miatt fizetési kü-
lönbségeket. A szándékos tanulói  kár -
okozásoknál a javítási költségeket a
szülõknek kell állniuk. A tehetség-
gondozás továbbra is folytatódik és a
mûvészi képzés is biztosított a város-
ban. Sõt, egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen a kistérségi tehetségfej-
lesztõ mûhelyeket is újraélesztik. Az
ondi tagiskolában a napokban elvég-
zik a tisztasági meszelést. Rónavölgyi
Endréné szerint Szerencsen eredmé-
nyes volt az új tanévre történõ felké-
szülés, amely során a legfontosabb fel-
adatokat sikerült elvégezni az intéz-
ményekben. Ez persze nem jelenti azt,
hogy ne volna még tennivaló. Ezért
született meg a napokban a döntés öt-
venmillió forintos pályázati támogatás
igénylésérõl az oktatási intézmények
infrastrukturális és eszközfejlesztésé-
re. A személyi feltételek megnyugta-
tóak: a pedagógusok körében száz szá-
zalékos a szakos ellátottság. Ondon a
tervezett faluközpont kialakítása adna
megnyugtató választ a gyerekek isko-
lai elhelyezésére. Az elõterjesztést a
testület Danyi László tartózkodásával
elfogadta. 

TERÍTÉKEN A DIÁKSPORT 
Külön napirend keretében foglal-

kozott az önkormányzat a diáksport
szerencsi helyzetével. Bodnárné Gön-
dör Magdolna kiemelte, hogy a fiata-

lok egészséges életmódra nevelésében
a testnevelés órák mellett fontos sze-
repe van a diáksportköröknek és a vá-
rosi sportegyesület különbözõ szak-
osztályainak. A tanuszoda révén le-
hetõség van arra, hogy az alsó tago-
zat negyedik osztályáig minden helyi
fiatal megtanuljon úszni, amit az idõ -
sebb korosztályoknak is biztosítanak.
Gál András szerint a városban magas
szintû a diáksport, ami néhány elhi-
vatott szakember munkájának kö-
szönhetõ. Fontos lenne, hogy a sike-
reket elérõ edzõk az eddiginél nagyobb
elismerésben részesüljenek. A képvi-
selõ kiemelte, hogy a helyi gimnázi-
umban a sport is sikerágazat, amit a
kosárlabdában a lány- és a fiúcsapa-
tok által elért országos dobogós he-
lyezések is mutatnak. Az iskola mára
kinõtte a tornatermét, ezért fontos
lenne a volt Hunyadi iskola jelenleg
üresen álló tornacsarnokának a hasz-
nálatba vétele. Danyi László arra volt
kíváncsi, hogy a tavaly a város birto-
kába jutott bontott mûfüves pályáknak
mi lesz a sorsa.  Heves János az isko-
lás gyerekek rendszeres mozgásának
a fontosságát hangsúlyozta. Az alpol-
gármester javasolta, hogy a helyi sport-
csarnokot Kulcsár Anitáról nevezzék
el. Koncz Ferenc szerint a szerencsi
sportélet néhány megszállott ember-
nek köszönhetõen eredményes, akik
szabadidejükön túl sokszor anyagi ál-
dozatot is hoznak. Ezt valamilyen
módon havonta, pénzben is értékel-
nie kellene az önkormányzatnak. He-
ves János szerint is elismerést érde-
melnek az önzetlen sportvezetõk, amit
a városi kitüntetések odaítélésénél ja-
vasol figyelembe venni. Rónavölgyi
Endréné szólt arról, hogy a helyi sport-
élet dolgában sincs szégyenkezni va-
lója az önkormányzatnak. Az elmúlt
idõszakban sikerült jelentõsen javíta-
ni a tárgyi feltételeken többek között
a tanuszoda megépítésével és a Tatay
sporttelep korszerûsítésével. A hasz-
nált mûfûvel ez utóbbi létesítményben
alakítanak ki új pályát, amennyiben en-
nek költségére a város õszi adóbevé-

telei lehetõséget biztosítanak. A tor-
nacsarnok használatba vételére a me-
gyei önkormányzattal közösen kell
megoldást találniuk. A polgármester
kiemelte, hogy a diákok az iskolák
mellett bekapcsolódnak a sportegye-
sület munkájába. Ez a szervezet a hat
esztendõvel ezelõtti évi 4-5 millió fo-
rint helyett 7 millió forint támogatást
kap az önkormányzattól. A minõsé-
gi munkavégzés elismerésére az in-
tézményekben adott a lehetõség, arra
a módot a sportegyesületnél is meg
lehet találni.  A tájékoztatót az ön-
kormányzat egyhangúlag tudomásul
vette. 

Elfogadták a képviselõk a Szerencsi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
átdolgozott szervezeti és mûködési
szabályzatát, amelyre Dócs Róbert
parancsnok tájékoztatása szerint elsõ -
sorban jogszabályváltozások miatt volt
szükség. Hozzájárult a testület ahhoz,
hogy a Bocskai gimnázium húsz szá-
zalékkal túllépje az elõírt osztálylét-
szám-kereteket. Gál András szerint az
intézmény ezzel is növeli a normatív
bevételeit, minimalizálva az önkor-
mányzat ez irányú kiadásait.   

VITA A NEM SZAKRENDSZERÛ
OKTATÁSRÓL 

Kisebb vitát kavart az alapfokú ok-
tatási intézmények pedagógiai prog-
ramjának módosítása az ötödik osz-
tályban bevezetendõ nem szakrend-
szerû oktatás miatt. Gál András elnök
ismertette, hogy az ügyrendi és okta-
tási bizottság három igen és egy el-
lenszavazattal elfogadásra javasolja
az elõterjesztést. Ugyanakkor megfo-
galmazták: nem értenek egyet a taní-
tók feladatellátásának a kiszélesítésé-
vel, véleményük szerint nem szolgál-
ja a gyerekek érdekét, hogy a felsõ ta-
gozatban a lemaradók felzárkóztatását
nem a szaktanárok végzik majd. Koncz
Ferenc szerint a kötelezõ óraszám ter-
hére történõ felzárkóztatás hátrányo-
san érinti a jó tanulókat.

(Folytatás a 9. oldalon.)

Az önkormányzat tagjai a testü-
let szeptember 18-ai ülésén az aláb-
biak szerint rendelkeztek a képvi-
selõi alapjuk felhasználásáról: 

Gál András: egy-egy havi összeget
az ondi katolikus templom felújítá-
sára, a görög katolikus egyházköz-
ségnek és a Bocskai gimnázium ala-
pítványának. 

Korondi Klára: egyhavi alapot a
Szerencsi Rászorultakért Alapít-
ványnak.

Danyi László: három-három havi
összeget az ondi római katolikus és
református templomok felújítására. 

Bíró István: egyhavi alapot a „Sze-
rencsi Nyár” programjainak támo-
gatására. 

Egeli Zsolt: egy-egy havi összeget
a szerencsi református egyháznak, a
Sziget Alapítványnak, az SZVSE ko-
sárlabda-szakosztályának, a Bocskai
gimnázium eszközfejlesztésére és
Szerencsi Rászorultakért Alapít-
ványnak. 

KÉPVISELÕIALAP-
FELAJÁNLÁSOK 

Az önkormányzat legutóbbi ülé-
sén a különfélék napirend alatt szá-
mos közérdekû képviselõi észrevé-
tel és vélemény fogalmazódott meg.

Rónavölgyi Endréné polgármester
ismertette, hogy a közelmúltban a he-
lyi testvérvárosi egyesület szervezé-
sében geisenheimi vendégek jártak
Szerencsen. A csoportban óvodape-
dagógusok is voltak, akikkel szakmai
kapcsolatot építenek ki a helyi neve-
lési szakemberek. A város ötvenmil-
lió forintra nyújtott be pályázatot ok-
tatási intézmények infrastruktúrájának
korszerûsítésére és eszközfejleszté-
sére. A térségi ivóvízminõség-javító
projekt konkrét terveinek a kidolgo-
zására 120 millió forint áll rendelke-
zésre, ami a pályázat késõbbi elbírá-
lása szempontjából is biztató. Korondi
Klára abban kért segítséget, hogy az
épülõ temetõkerítésnél a közkutat te-
gyék az idõs emberek által is meg-
közelíthetõvé. Koncz Ferenc kiemel-
te, hogy a közelmúltban elsõ alka-
lommal megrendezett szerencsi cso-
koládéfesztivál sikeres volt. A láto-
gatók vártnál sokkal nagyobb száma
miatt most még kevésnek bizonyult
az édességvásárlásra szolgáló helyek
száma, ezen azonban a jövõben vál-
toztatni fognak. Hidegkúti Ákos meg-
köszönte mindazoknak a munkáját,
akik a csokoládéfesztivál megvalósí-
tásában közremûködtek. A rendez-

vényhez a szerencsi önkormányzat is
hozzájárult, hiszen a költségek egy-
harmadát a képviselõi felajánlásokból
fedezték. A képviselõ kérte, hogy a
Kilián téri garázsok ügyében történ-
jen elõrelépés csakúgy, mint a Gei-
senheim tér és a Puskás Ferenc utca
elnevezése ügyében. Megkérdezte,
hogy a városnak van-e még ipari park-
ja, ahol tudomása szerint a BHD
Hõerõmû Zrt. szerzett többségi ré-
szesedést. Bíró István a patak menti
kaszálást szorgalmazta, mert ez
ügyben eddig csak kirakat-tevékeny-
ség történt a hidak közvetlen környe-
zetében. Szóvá tette, hogy a város költ-
ségvetésében tízmillió forintot külö-
nítettek el a fecskési idõ sek klubja el-
helyezésére, amit erre a célra fel kel-
lene használni. Danyi László szor-
galmazta az ondi Ady út kátyúzását
és nehezményezte, hogy a város le-
bontja a korábbi mozi épületét a te-
lepülésrészen. Szóvá tette, hogy nem
kérték ki a véleményét a közelmúlt-
ban történt élelmiszersegélyek kiosz-
tásánál, ami miatt õt és a polgármes-
tert is sok szidalom éri. Vaszily Mik-
lós az Igló utca járhatatlan burkola-
tára hívta fel a figyelmet, ami intéz-
kedést sürget. Visi Ferenc az  erõmû -
építés iránt érdeklõdõdött, mert –
mint mondta – az a hír járja, hogy meg-
állt a beruházás. Sipos Attila ismer-
tette: 380 családnak biztosítottak egy-
szeri élelmiszersegélyt, akiket ellá-

tottként tartanak nyilván. Érdemtele-
nül senki nem részesült a juttatásban.
A képviselõ ismertette, hogy a gon-
dozási központban a képviselõi fel-
ajánlásokból klimatizálták a helyisé-
geket és televíziókat vásároltak. On-
don Danyi László támogatásával meg-
újult az idõs otthon épületének hom-
lokzata. Egeli Zsolt a szõlõlopásokra
irányította rá a figyelmet. Rónavölgyi
Endréné kiemelte, hogy a mostaninál
több közkifolyóra van szükség a rö-
videsen a forgalomtól elzárt kegye-
leti helyeken. A Kilián téri garázsok
ügyét rendezni kell és utánanéznek,
hogy a közterületek elnevezésének
van-e még akadálya. Az ondi mozit
korábban eladásra hirdették meg, de
az nem talált vevõre. Idõközben élet-
veszélyessé vált az épület, amit emi-
att le kell bontani. A kátyúzás a kö-
zeljövõben a településrészen is meg-
történik. Az erõmû ügyében egyez-
tetések történnek a beruházók és a
Magyar Villamos Mûvek Zrt. között
a cég részvételérõl a létesítmény
megvalósításában. A város korábban
is csak résztulajdonos volt a Szeren-
csi Ipari Park Kft.-ben a többi ott
mûködõ vállalkozással együtt. Egy pá-
lyázathoz biztosítandó 300 millió fo-
rintos önrész révén a BHD Hõerõmû
Zrt. valóban többségi tulajdonos lett
a kft.-ben, de ezt a társasági szerzõdés
módosítása alapján a szavazati jog-
nál nem érvényesítik.  

HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK
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BENZINKÚTRABLÁS
DÉDESTAPOLCSÁNYBAN

Hõkamerával felszerelt rendõrsé-
gi helikopterrel is keresték azokat a
férfiakat, akik szeptember 18-án az
esti órákban kiraboltak egy dédes-
tapolcsányi benzinkutat. A négy el-
követõbõl három óra alatt kettõt si-
került a helyszín közelében elfog-
ni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság fegyveresen
elkövetett rablás bûntettének gyanúja
miatt indított eljárást az ügyben. Az
elsõdleges információk szerint négy
símaszkos férfi az esti órákban fegy-
vernek látszó tárggyal kirabolt egy dé-
destapolcsányi benzinkutat. Hárman
az üzletben lévõ kasszából vitték el
a pénzt, míg negyedik társuk kint fi-
gyelte a területet. Miután az elkö-
vetõk a kút kezelõjét mozgásképte-
lenné tették, elmenekültek a hely-
színrõl. A megkötözött férfit rövid-
del a bûncselekmény után egy tan-
kolásra érkezõ szolgálaton kívüli
rendõr találta meg és értesítette a kol-
légáit, akik forró nyomon eredtek az
elkövetõk nyomába. Az adatgyûjté-
sek és útlezárások mellett hõkame-
rával felszerelt helikopter is segítet-
te a felderítést. A gyors és szakszerû
rendõri intézkedésnek köszönhe-
tõen rövid idõn belül sikerült elfog-
ni és õrizetbe venni két férfit, más-
nap a négyes harmadik tagjának a
csuklóján is kattant a bilincs. Az or-
mosbányai 24 éves N. G.-t , a 25 éves
Z. L.-t és R. A.-t gyanúsítják a ben-
zinkút kirablásával. Tettestársukat a
rendõrség azonosította és szeptem-
ber 21-én elfogták. 

VISZIK A SZÕLÕT,
TOLJÁK A FÁT  

Lopják a szõlõt Szerencs hatá -
rában. Kisebb csoportok gyalogosan,
nejlonszatyrokkal járják a területet,
és amelyik tõkén édes fürtöket ta-
lálnak, leszedik azokat. Felszólítás-
ra ugyan távoznak a sorok közül, de
a gazdák másnap visszatérve álta-
lában már csak hûlt helyét találják
a gyümölcsnek. Az egy-egy alka-
lommal elszenvedett kár ugyan nem
jelentõs, azonban a több hét alatt el-
lopott szõlõ összességében már je-
lentõsebb értéket képvisel.

A bûnüldözõk is készülnek a tél-
re. Legalábbis erre utal a Szerencsi
Rendõrkapitányság tájékoztatója,
amely szerint az elkövetkezõ id-
õszakban az egyenruhások foko-
zottan ellenõrzik majd a közúton fát
szállító jármûveket. Szükség van a
szigorú fellépésre, hiszen a korábbi
években a fatolvajok felbecsülhe-
tetlen kárt okoztak az erdõkben. Az
önkényes tüzelõgyûjtõk útját de-
rékmagasságban félbevágott fatör-
zsek jelzik. Azokkal a szállítókkal
szemben, akik nem rendelkeznek a
faanyag származását igazoló bi-
zonylattal, a törvényi rendelkezések
alapján ötvenezertõl, ötszázezer fo-
rintig terjedõ erdõgazdálkodási bír-
ságot szab ki a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tósága. A kérdés ezek után már
csak az, hogy az ellenõrzés a föl-
dutakon közlekedõ, fával megrakott
kerékpárokat toló tüzelõanyag-tol-
vajokra is kiterjed-e? Arra is kíván-
csiak vagyunk, hogy ezekben az ese-
tekben miként hajtja majd be a bír-
ságot az ügyben illetékes erdészeti
igazgatóság?

BEJÁRÓS
ÖRÖMLÁNYOK 

A kéjszolgáltatásokat végzõk sok-
szor Miskolc környezõ településeirõl
járnak be a városba. Elõfordul olyan
is, aki a Dunántúlról érkezve pró-
bálkozik. Hiába, hiszen a megye-
székhelyen még mindig tart a tiltott
helyen nyújtott szexuális szolgálta-
tások fokozott rendõri ellenõrzése.
A bíróság gyorsított eljárás keretében
pénzbírságot szabott ki a 30 éves N.
B.-vel szemben, aki Mosonmagya-
róvárról érkezett Miskolcra. A Keszt-
helyen is ingatlannal rendelkezõ fi-
atal nõvel szemben a Miskolci
Rendõrkapitányság szeptember 13-
án indított eljárást, tiltott kéjelgés sza-
bálysértésnek a gyanúja miatt. N. B.
ugyanis védett övezetben a Bajcsy-
Zsilinszky Endre úton kínálta fel
anyagi ellenszolgáltatás fejében sze-
xuális szolgáltatásait. A bíróság szep-
tember 16-án hozott végzésében
80 ezer forintos pénzbírságot szabott
ki a nõvel szemben. Ugyancsak til-
tott kéjelgés szabálysértés miatt
ugyanezen a napon a 22 éves
Sz. E.-t a bíróság öt nap, büntetés-
végrehajtási intézetben letöltendõ el-

zárásra ítélte. A mucsonyi fiatalt szin-
tén szeptember 13-án fogták el, és
a rendõri intézkedés során a mun-
kavégzéséhez szükséges gumióv-
szert a szolgálati autó alá akarta rej-
teni. A lánnyal szemben tiltott ké-
jelgés miatt az elmúlt két évben hét-
szer indult eljárás. A szabálysérté-
sekrõl szóló törvény szerint tiltott ké-
jelgés elkövetése miatt 3000 forint-
tól 150 000 forintig terjedõ pénz-
bírság, illetõleg 1-tõl 60 napig ter-
jedõ elzárás szabható ki.

HALÁLOS
VONATGÁZOLÁS 

Feltehetõen öngyilkossági szán-
dékkal lépett a vonat elé egy 43 éves
helybéli nõ szeptember 17-én a
kora reggeli órákban Tiszalúcnál. Az
asszony a helyszínen az életét vesz-
tette. A haláleset körülményeit a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság közigaz-
gatási eljárás keretében vizsgálja.

ÓVODÁS TOLVAJOK 
A megyaszói óvodából érkezett a

napokban bejelentés a Szerencsi
Rendõrkapitányságra, hogy az in-
tézmény csoportszobáiból ismeret-
len elkövetõk eltulajdonították há-
rom óvónõ pénztárcáját a benne lévõ
készpénzzel, iratokkal, bankkártyá-
val együtt.

A helyszínre érkezõ bûnügyi nyo-
mozók alapos adatgyûjtést végez-
tek, melynek során körvonalazódott,
hogy idegenek jártak az  épületben,
a tettest az óvodán belül kell ke-
resni.

A keresésnek meg is lett az ered-
ménye, ami meglepett mindenkit. Az
elkövetõk – ketten vagy hárman vol-
tak – megbízásra mentek be a cso-
portszobákba és kutatták át az ott ta-
lált táskákat. A megszerzett értékek-
kel az udvarra mentek, ahol a kerí-
tésen keresztül adogatták ki azt a meg-
bízónak. Az elkövetõk óvodások vol-
tak és a megbízó sincs még 14 éves! 

ÁL-ADOMÁNYGYÛJTÕK
RENDÕRKÉZEN

Több mint kétezer oldal nyomo-
zati irat és 226 sértett annak a csa-
lássorozatnak a mérlege, amit egy ka-
ritatív alapítvány nevében követett el
egy miskolci pár.  A Miskolci Rendõr-
kapitányságra áprilisban érkezett be-
jelentés, ami szerint egy középkorú
nõ és férfi civil szervezet nevében
gyûjt adományokat az avasi város-
részben. Az érintett alapítványtól
beszerzett információk szerint az
élettársi kapcsolatban lévõ páros ko-
rábban a munkatársuk volt, de tõlük
már megváltak, így nem az õ meg-
bízásukban végezték a tevékenysé-
güket. Felhasználták a náluk maradt
bélyegzõvel és igazolásokkal ellátott
adománygyûjtõ íveket, megtévesz-
tették a sértetteket, akiktõl változó ér-
tékben száz forinttól több ezer forintig
vettek át pénzt, amit a gyanú szerint
maguk javára fordítottak. 

Az avasi városrészben élõ elkö-
vetõknél tartott házkutatás során
megtalált és lefoglalt iratok alapján
összesen 226 jóhiszemû sértettet
tévesztettek meg, közel kétszázezer
forintos kárt okozva. A nyomozás ki-
derítette, hogy a két ál-adomány -
gyûjtõ többek között Debrecenben,
Nyíregyházán, Egerben és Kazinc-
barcikán is megfordult. A nõt és a
férfit a rendõrség üzletszerûen el-
követett csalás bûntettével gyanú-
sítja.

Elsõsorban a gyalogosok és a ke-
rékpárosok védelmét szolgálják a
KRESZ közeljövõben életbe lépõ új
rendelkezései. A módosítások között
szerepel, hogy az autósoknak köte-
lezõ lesz megállniuk, ha a gyalogos
az átkelõhely közvetlen közelébe ér-
kezik. A rendõrség még a KRESZ át-
fogó módosítása elõtt szeretné kö-
telezõvé tenni, hogy az autósoknak
kötelezõ legyen harminc kilométe-
res óránkénti sebességre lassítani a
lámpával nem védett zebrák elõtt.
A 12 év alatti kerékpárosoknak el-
õírják a bukósisak használatát. A
gépjármû rendszámának hiánya,
vagy nem megfelelõ felszerelése
esetén a rendõr azonnal elveszi a for-
galmi engedélyt. Az intézkedések-
nek köszönhetõen a jövõben a kezdõ
 sofõ rök nem ülhetnek nagy teljesít-

ményû autók volánja mögé és kül-
földön csak felnõtt kísérõvel vezet-
hetnek. Ugyanakkor a jogosítvány
megszerzésénél kötelezõ lesz a pszi-
chológiai alkalmassági vizsga, ami-
nek a célja az agresszív sofõrjelöl-
tek kiszûrése. A tervek szerint az új
szabályozás bevezetné a próbajo-
gosítványt, aminek a tulajdonosai
csak akkor kapják meg a végleges
passzust, ha az átmeneti idõszakban
nem követnek el semmiféle sza-
bálysértést. Ellenkezõ esetben az
érintetteknek újra kell vizsgázniuk.
A tervek szerint az autóbuszsáv jo-
gosulatlan használatával bõvülne
az objektív felelõsségi körbe tarto-
zó szabálytalanságok köre, ugyan-
akkor a szakértõk elvetették, hogy a
motoros elõre gurulhasson a piros
lámpánál.

A közúti ellenõrzést végzõ rend-
õröknek szeptember 11-én délben
Miskolc belvárosában feltûnt egy ér-
dekes úttartással közlekedõ sze-
mélyautó. A sofõr jobbra-balra
 manõ verezett, láthatóan kapkodott,
ráadásul a kocsi jobb oldala frissen
össze volt törve. Feltehetõen egy
nagy kerekû jármûvel ütközhetett,
mivel annak gumija rá volt égve a
személygépkocsi karosszériájára. A
rendõri intézkedés során kiderült,
hogy a 38 éves taktaharkányi N. Z.
a volánhoz ülése elõtt a bûncselek-
mény-kategóriát meghaladó meny-
nyiségben fogyasztott alkoholt. A fér-
fit a Miskolci Rendõrkapitányságon
újabb mintavételre elõállították, ahol
az alkoholfogyasztás mellett bebi-
zonyosodott az is, hogy az M30-as
autópályán õ ment neki egy teher-
gépkocsinak, majd amikor annak
sofõrje rendõrt akart hívni, a takta-

harkányi férfi szó nélkül tovább haj-
tott. Miután N. Z. jogosítványát el-
vették, a rendõrök elengedték a fér-
fit, hiszen törvényes jogai szerint sza-
badlábon védekezhet az ellene in-
dított eljárás során. Ugyanakkor fel-
hívták a figyelmét arra, hogy – mi-
vel õ nem ülhet a volán mögé – te-
lefonján kérjen segítséget, hogy hát-
rahagyott személygépkocsiját is-
merõse fuvarozza haza. A 38 éves
férfi nem fogadta meg az intést, jo-
gosítvány nélkül és ittasan a volán
mögé ült és kisvártatva Miskolcon
újabb közlekedési balesetet oko-
zott. Személyi sérülés szerencsére
most sem történt, N. Z.-t viszont újra
elõállították a Miskolci Rendõrka-
pitányságra, ahol ittas jármûvezetés
miatt újabb büntetõeljárást indítot-
tak vele szemben. Ezek után a férfi
már belátta, hogy nem tud egyedül
hazamenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékessé-
gi területén az idei év elsõ nyolc hónapjában 675 személyi sérüléses
közlekedési baleset történt, amelyekben 29 fõ vesztette életét. Az üt-
közések számának mérséklése érdekében a rendõrök folyamatosan elem-
zik a közúti forgalom szempontjából kritikus útszakaszokat és közúti
csomópontokat. A tavalyi adatok alapján lakott területen belül a leg-
több baleset Miskolcon, a Vologda úton történt, míg lakott területen kí-
vül a harsányi útnak egy szakasza bizonyult a legveszélyesebbnek. A
statisztikai mutatók alapján történt célirányos rendõri intézkedéseknek
köszönhetõen az idei esztendõre változott a kép: a települések eseté-
ben a sajószentpéteri Kossuth út lépett a negatív toplista élére, külterü-
leten pedig a Miskolcot Egerrel összekötõ útszakaszon érdemes külö-
nösen nagy óvatossággal közlekedni a jármûvezetõknek. 

Szerencsés kimenetelû közlekedési baleset történt szeptember 8-án dél-
ben a monoki erdõn keresztül vezetõ úton. Az elsõdleges vizsgálat adatai
szerint a Bekecs irányába haladó Renault 24 éves sofõrje nem az útviszo-
nyoknak megfelelõen választotta meg a sebességet. A jobbra ívelésû ka-
nyarban a jármû az esõtõl nedves úttesten elõbb megcsúszott, majd meg-
perdült és az út menti árokban az autó a tetejére borulva állt meg. A bal-
esetben a gépjármû vezetõje könnyû sérüléseket szenvedett, az anyagi kár
azonban több százezer forintra tehetõ.

FEJRE ÁLLT A CSÚSZÓS ÚTON

SZIGORODÓ
KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK

Ha változik a KRESZ, csupán 30 km/órás sebességgel lehet majd
megközelíteni a gyalogos-átkelõhelyeket.

A RÉSZEG SOFÕR BALESETEI

KRITIKUS ÚTSZAKASZOK 

RENDÔRSÉGI HÍREK



Több rangos kiállításon is bemu-
tatkozott az elmúlt idõszakban fest-
ményeivel Tóth Miklósné mûvészta-
nár (fotónkon). 

A szerencsi pedagógus a civil szer-
vezet tagjaként Borsod-Abaúj-
Zemplén megyébõl egyedüliként sze-
repelt a Magyar Rajztanárok Orszá-
gos Egyesülete (MROE) V. biennálé-
ján, amely augusztus 8-án nyitotta meg
a kapuját a Magyar Kultúra Alapítvány
székházában, a Rákóczi-várban. A ki-
váló tanár a NOE egyik alapító tagja,
a bemutatott alkotása a Csendélet
 szellõ rózsákkal címet kapta.  

A Honvédelmi Minisztérium, vala-
mint a Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus „Hunya-
di és a reneszánsz” címmel meghir-

detett pályáza-
tán a bemuta-
tásra érdemes
legjobb harminc
alkotás közé vá-
lasztották Tóth
Miklósné: Hu-
nyadi Mátyás, a
történelmi hala-
dás képviselõje

címû olajfestményét. Az alkotó – aki
tavaly már hasonló sikereket ért a mi-
nisztérium egy másik alkotópályáza-
tán – mozaikszerûen dolgozta fel a té-
mát. Szerepel a festményen Mátyás ki-
rály feje, a király Fadrusz János által
készített kolozsvári szobor árnyképe-
ként. A két harci díszbe öltözött hu-
szár az uralkodó seregének könnyû -
lovasságát képviseli. A szentírás a ki-

rály házi bibliája festett és aranyozott
bõrkötésben, a kályhacsempe a bu-
dai palotából származik, ami 1988
után készült. Az alkotást Beatrix ki-
rályné és Mátyás király portréi zárják,
amelyek 1485–1490. között már-
ványból faragott ki egy milánói mes-
ter és eredetileg a trónterem bejára-
tát díszítette. A festmény megtekint-
hetõ majd az októberben a budapes-
ti Stefánia palotában megrendezésre
kerülõ kiállításon.   

A hatvani Moldvay Gyõzõ Galéria
idén tizennyolcadik alkalommal hir-
dette meg országos tájkép biennálé-
ját. Tóth Miklósné az eseményre szó-
ló meghívásnak a Téli Bükk és az Õszi
patak mentén címû festményekkel
tesz eleget. 
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy mely épület lát-
ható a fényképen? A megfejtéseket
október 3-áig várjuk postai leve-
lezõlapon (3901 Szerencs, pf.: 85)
vagy SMS-ben a 20/940-2066-os
számra. A helyes választ beküldõk
között 1500 forintos fürdõbelépõt
sorsolunk ki a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Árpád mulató. A szerencse

ez alkalommal Budaházi János,
Szerencs, Kossuth tér 6/B szám
alatti olvasónknak és a 30/424-
4635-ös telefonszámról SMS-t küldõ
játékosnak kedvezett. Nyeremé-
nyüket szeptember 29. és október
3. 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-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
(Folytatás a 7. oldalról.)

Az alapkészségek fejlesztése az alsó
tagozat feladata, felsõben már szak-
tárgyi oktatásra van szükség. Azt java-
solta, hogy az elõterjesztésben is sze-
replõ módosítások tévességére hívják
fel a törvényalkotók figyelmét. Heves
János arra hívta fel a figyelmet, hogy a
központilag bevezetésre kerülõ intéz-
kedések olyan célokat szolgálnak, ami-
vel véleménye szerint egyet lehet ér-
teni. Visi Ferenc szerint az új intézke-
dések a felzárkózás helyett a vissza-
fejlõdést szolgálják. Egeli Zsolt ismer-
tette: napjainkban a bíróságok elé ke-
rülõ 200 vádlottból 180-nak nincs
meg a nyolc általános iskolai végzett-
sége. Elõrejelzések szerint Északkelet-
Magyarországon 2021-re a 0–14 éves
korosztály 40%-át a roma polgártársak
adják majd. A képviselõ szerint a nem
szakrendszerû oktatás bevezetésénél ér-
zékelhetõ a jogalkotói szándék a cse-
lekvésre, azonban a választott techni-
ka kétségbeesett próbálkozásra utal. Fá-

bián Ottóné iskolaigazgató ismertette:
a szerencsi oktatási intézményben a
gyengébben teljesítõk korrepetálását
délutáni foglalkozásokon oldják meg.
Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy a
változtatás célja az, hogy a társaiktól
lemaradó gyerekeknek esélyt adjanak
a felzárkóztatásra. Amennyiben ez
gyermekellenes intézkedés lenne, ak-
kor a pedagógus társadalom már fel-
emelte volna miatta a szavát. Az elõ -
terjesztést a testület végül Takács Ist-
ván ellenszavazatával, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Egeli Zsolt és Hidegkúti
Ákos tartózkodása mellett elfogadta. 

Döntés született arról is, hogy a vá-
ros az új tanévben is csatlakozik a Bur-
sa Hungarica felsõoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjpályázathoz. Hatá-
roztak a képviselõk arról is, hogy új fel-
tételekkel hirdetik meg a Rákóczi út
112. szám alatti bérlakást, amit ko-
rábban már két alkalommal sikertele-
nül próbáltak meg eladni. Az új felté-
telek szerint a készpénzes vásárlás ese-

tén a vevõ a 3,6 millió forintos vétel -
árból 50%, részletfizetés esetén 25%
kedvezményben részesül. 

Módosította az önkormányzat a he-
lyi kitüntetésekrõl és elismerõ címekrõl
szóló rendeletét. A jövõben a kitünte-
tésekrõl bizottsági véleményezés nél-
kül a képviselõ-testület határoz. Javas-
latot írásban, megfelelõ indoklással
azonban bárki tehet a városból. Éven-
te egy alkalommal ítélik oda a Szerencs
Város Díszpolgára címet és a Pro Urbe
Szerencs kitüntetést. Az ágazati elis-
merések számát bõvítették: a Huma-
nitás Szolgálatában Szerencs Váro-
sért, Szerencs Város Közszolgáltatásá-
ért, Szerencs Városért a Köz Szolgála-
tában, valamint a Szerencs Város
Sportjáért kitüntetéseket évente egy-egy,
míg a Szerencs Város Közoktatásáért
díjat évente két-két személynek vagy
szervezetnek ítélhetik oda. Az ado-
mányozható kitüntetések a város ke-
rek történelmi évfordulóin megdup-
lázhatók.                          Á. A.–S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
VASÚTI ÜZEMANYAGTÖLTÕ

ÁLLOMÁS

Sokan észrevették, hogy az elmúlt
idõszakban építkezés kezdõdött a
fecskési sorompó melletti vasúti te-
rületen. A Szerencsi Hírek értesülé-
sei szerint a MÁV Zrt. gázolajellátó
rendszerkorszerûsítési programja ke-
retében jelentõs, a környezet védel-
mét szolgáló beruházás valósul meg
itt a közeljövõben. A régi töltõállo-
más korábbi felszíni tartályait fel-
számolták és a gázolajjal szennyezett
talajt is kicserélték. A zárt rendsze-
rû, föld alatti tárolókkal rendelkezõ
új kút minden paraméterében meg-
felel majd a szigorú európai uniós kör-
nyezetvédelmi elõírásoknak. A 330
millió forint összköltségû beruhá-
zással a tervek szerint október köze-
pére készül el a kivitelezõ.

SÖTÉT KERÉKPÁRÚT 

A közelmúltban az ondi városrész
egyik lakója hívta fel a figyelmünket
néhány helyi problémára. A szer-
kesztõségünkhöz címzett levél írója
hasznos dolognak tartja az évekkel
ezelõtt kiépített kerékpárutat, azon-
ban a napjainkra az aszfaltcsík már
elhasználódott.

A helybéliek több alkalommal szó-
vá tették, hogy Ond belterületén hi-
ányos a bicikliút esti kivilágítása. Né-
hány lámpatest közel egy éve nem
mûködik és eddig nem akadt senki,

aki kicserélte volna az izzókat. Gond
van az útszéli bokrokkal és fákkal is,
melyek helyenként annyira benõtték
a területet a nyáron, hogy a kétke-
rekûvel közlekedõk csupán hajol-
gatva tudnak áthaladni ezeken a ré-
szeken. Szerkesztõségünk informá-
ciói szerint a Szerencsi Városüze-
meltetõ Kht. munkatársai levágták az
említett bokrok és fák belógó ágait
és értesítették a helyi áramszolgál-
tatót, hogy mielõbb javítsák meg a
közvilágítást. 

A MEGKOPOTT JELZÕTÁBLA

A jelzés formája ugyan összeté-
veszthetetlen más KRESZ-tábláké-
val, de sajnos a szín és felirat már
régen az idõ martaléka lett. Ha va-
laki éppen gyermekének tanítja a
közlekedés legfontosabb szabályait
és véletlenül erre autóznak, akkor ne-
héz válaszolni a legfontosabb kér-
désre: ez milyen tábla?

MI LESZ ITT?
Ezt kérdezték többen az elmúlt na-

pokban, amikor Szerencsen, a  Világ -
örökségi kapuzat mellett jó néhány
kocsi friss földet helyezett el a Vá-
rosüzemeltetõ Kht. Mint megtudtuk,
egy hatalmas virágágyás van készü-
lõben, a cég fajtabemutató terület-
nek szánja a kertet. Fõleg hagymás
és kétnyári virágokat ültetnek majd
ide, hogy aki Szerencsre érkezik, egy
helyen megcsodálhassa: milyen nö-
vények díszítik évrõl évre a telepü-
lést.

Jubileumukat ünneplõ munkatársak
köszöntésével kezdõdött az összdol-
gozói értekezlet szeptember 12-én a
szerencsi rendelõintézetben.

Az eseményen Bobkó Géza igazgató
fõorvos adott át jutalmat a 40 éves mun-
kaviszonnyal rendelkezõ Balázsi
Györgyné bérszámfejtõnek és a 30 éve
szülésznõként dolgozó Ruszkai Lász-
lónénak. Az igazgató fõorvos a meg-
beszélésen ismertette, hogy a  rendelõ -
intézet fejlesztésére benyújtott, több
mint nyolcszázmillió forintos összér-
tékû pályázatuk elbírálása még folya-
matban van. Reményeik szerint a be-
ruházás támogatásáról kedvezõ dön-
tést hoz majd a regionális fejlesztés ta-
nács. Elhangzott, hogy a fül-orr-gége

szakrendelést újra a rendelõ -
intézet mûködteti. Tarr Tünde
orvos-igazgató arra hívta fel a
szakdolgozók figyelmét, hogy
a késõbbi viták elkerülése ér-
dekében a betegek egészség-
ügyi dokumentációjában fel
kell tüntetni a haza-, illetve to-
vábbszállításukat végzõ szol-
gáltató nevét. Az összdolgozói
értekezlet végén Kiss János se-
bész fõorvos mutatta be annak
a korszerû újraélesztõ beren-
dezésnek a mûködését, ame-
lyet egy sikeres kistérségi pá-
lyázat eredményeként az egész-
ségügyi intézmény földszintjén
lévõ sebészeti szakrendelésen
helyeztek el. 

Második alkalommal szervezett 24
órás úszóversenyt a Szerencs VSE
úszó szakosztálya. A szeptember 12-
én 18 órakor kezdõdõ tömegsport
rendezvényen négy csapatban ösz-
szesen 144-en szálltak vízbe a tan -
uszodában a gyõzelem megszerzé-
séért.  

A program megnyitóján a város
polgármestere idézte fel az elmúlt évi
esemény sikerét, amikor három csa-
patban százkettõ résztvevõ összesen
187 kilométer távot teljesített a me-
dencében. Rónavölgyi Endréné sze-
rint nem véletlen, hogy az idén a ta-
valyinál népesebb mezõny vállal-
kozott a komoly fizikai megterhelést
jelentõ próbatételre.  

Az idei huszonnégy órás úszást is
azoknak hirdették meg a szervezõk,
akik legalább heti kettõ alkalommal
látogatják a rendezvény helyszíné-
ül szolgáló sportlétesítményt. 

A szabályok az elmúlt évihez ké-
pest nem változtak: minden csapat-
ból egyszerre csak egy fõ lehetett a
medencében, de egy embernek min-
dig úsznia kellett. A váltás félórán-
ként történt minden pályán, az elsõ
és utolsó órában 5 percenkénti vál-
tásra is lehetõségük volt a részt-
vevõknek. A versenyt az a csapat
nyerhette meg, amelynek a tagjai 24
óra alatt a leghosszabb távot teljesí-
tették. A szombat délutáni prog-
ramzáráson taps köszöntötte a cél-
ba érõ versenyzõket. A gyõztes ez

alkalommal a Fige Bertalan által ve-
zetett csapat lett 60,9 kilométerrel,
mindössze 150 méterrel megelõzve
a Kiss Attila nevével fémjelzett, több-
ségében a helyi rendõrkapitányság
munkatársaiból és családtagjaikból
verbuválódott gárdát. Egyéni telje-
sítményéért a nõk közül a 6,6 kilo-
métert teljesítõ Kincses Csillát és a
7,2 kilométer úszó Pávelkó Attilát ju-
talmazták. Ugyancsak elismerést
nyújtott át Kormos Sándor sport-
egyesületi elnök a harminc perc
alatt a legnagyobb távolságra jutó
Gergely Grétának, Kincses Csillának,
Petró Dávidnak, Kun Leventének és
Pávelkó Attilának. A 24 órás úszás
alatt a négy csapat együttesen közel
240 kilométert teljesített.

ÜNNEP A RENDELÕINTÉZETBEN

A fotón balról Ruszkai Lászlóné és
Balázsi Györgyné.

HUSZONNÉGY ÓRÁIG ÚSZTAK 

MÛVÉSZTANÁR FESTMÉNYEI A TÁRLATOKON
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MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ REI
� Az Alkotó Képzõmûvészek és Írók Országos Szövetsége által alapított Irodalmi Nívó-
díjat idén a leányfalusi XIX. Országos Találkozón Újfalusy Tóth Endre szolnoki alkotó-
társunk kapta.
� 2008. szeptember 8. és 13. között a Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alkotók
Internetes Társulása idén is közösen tartotta alkotótáborát Tarcalon. A sikeres rendezvé-
nyen 30 fõ vett részt.

Csoportkép a 2008-as tarcali alkotótáborról.

I. Prológus

A huszadik század derekán
Nehéz iga alatt
Sínylõdött a Hazám.

Fejét a nyomor magasra tartotta:
Kenyér sem jutott,
Nem hogy még szalonna…

Ötvenhatban, a felkelés után
Tépõdtünk magunkban:
Hogyan lesz ezután?!

Mindannyian sötét elnyomásban éltünk,
Nagy volt a rettegés,
S mi mégis reméltünk…

Bíztunk benne: szebb lesz a jövendõ.
Nem kell már más hozzá,
Néhány bõ esztendõ.

A Gaál családban is elõre néztek…
Nemsokára gyermeksírás
Veri fel a fészket.

Kilencszázötvennyolc nagy meleget hozott,
Július tüzétõl
Az ember ájuldozott.

Tizedikén aztán volt nagy készülõdés,
Jöttek a fájdalmak…
S megindult a szülés.

II.

Én voltam a gyermek, ki világra jöttem,
Sírtam ugyan picit…
Az Ég derült fölöttem.

Mihály vagyok én is, akárcsak az apám:
Tõsgyökeres magyar…
Indulok nyomdokán
Bölcsõde s óvoda kövét nem koptattam,
Szülõk és Testvérek
Példáin okultam.

Tanulás „kényszerét” sosem vettem zokon,
Bátyámat követve,
Nem volt semmi okom.

A felsõfokon sem hagytam kétséget:
Helybõl ugrottam át
Az „egyetemi lécet”.

És miután agrármérnök lettem,
Sok-sok „apróságot”
Fontolóra vettem.

Tanácsolom tehát minden fiatalnak:
Sohasem szabad
Fejjel menni falnak!

Vállalkozóként ma már jól tudom:
Mezítláb kell járni
Kövezetlen úton.

Tévedésért nem más, te fizetsz magad!
Nincsen védõháló
A kötelek alatt.

Pénzért folyik a kegyetlen hajsza,
Miközben sok társamnak
Lekonyul/t/ a bajsza.

Szeretném, hogy enyém, jó hegyesen álljon,
S hogy e huncut élet
Nehogy megtréfáljon.

Öt hosszú évtized vállaimat nyomja,
Mindig volt örömöm…
S okom búra, gondra.

Sorsomon tûnõdve ekképp értékelek:
Busásan fizettem
A tanuló éveket.

Azon gondolkodom öregen és bölcsen,
Hátralévõ életemet,
Hogyan s miként töltsem?

Hogyan adjam mind át az élettapasztalatot?
Úgy, ahogyan nékem
Hajdan megadatott.

Úgy, hogy kis családom soha ne gyalázzon,
Nevemet idézve:
Örökkön áldjon.

Ha terhemet egykor végleg leteszem,
Gyóntató papomtól
A kenetet felveszem.

III. Epilógus

Mikor szemeimet tényleg lehunyom,
A másvilágon immár
Boldogan álmodom…

Meséli majdan a hálás maradék:
Élt itt egy jó ember..,
De elment a derék.

Szontágh Emil

KÖVETKEZIK (2)
Oly szép lesz 
És csodás

Ha születik 
Egy újabb

Egészséges
Világ

Nem lesz több
Pusztítás

Ha részeire 
Hull majd

E kegyetlen 
Rossz világ

Részeire 
Bomlik majd

Kontra Lászlóné

HATVAN FELÉ HAZAFELÉ
Õszi reggel dideregve az utcára kimegyek
Õsz hajamra hullanak a halványsárga levelek. 
Rövid napok, hosszú esték, minden-minden csupa dér
A napocska csak világít, de melege igen gyér. 

Sûrû a köd, az ember az orráig is alig lát,
Északi szél rútul rázza az ezüstös fenyõfát.
December van, az év vége, megjött a zord, hideg tél
Az ember is számadást tart, az esztendõ véget ért.

Lefekszem, de el nem alszom, gondolatom messze jár
Lesz-e nekem még új évem, lesz-e újra meleg nyár. 
Hatvan után nincs sok remény, az ember egyre öregebb
Nem várhat már nyíló tavasz, sem õszi leveleket. 

Minden, minden egyoldalú, a megszokott szürke kép
Több odaát az ismerõs, mint az utcán járó nép.
Néha bizony hazavágyok, ott van az én otthonom
Vár rám apám, édesanyám és szeretõ Jézusom. 

Újfalusy Tóth Endre
(Dr. Merkely Béla

kardiológus professzor úrnak és a klinika
kollektívájának ajánlom e verset.)

ANEURYZMÁM
Az immáron esedékes szívmûtétem elõtt

Szorongó éjjeleken leselkedik reám
az infarktus,
a lábon hordott, iszonyú halál.
Úgy érzem magam,
mint egy zuhanó, hideg meteordarab!
És e didergõ, lidérces félhomályban
keresem az elveszett reményeimet
és megélt kudarcaimat.

Megyek.
Visznek elnehezülõ lábaim.
Elõttem a megsejthetetlen jövõ.
Hátam mögött a múlt
megkövesedett könnyei.
Mennem kell!
Még akkor is, 
ha az elfogyni látszó élet-esély
távoli fénye 
már-már alig világít.

Megszokott utamon haladok,
bár tudom és érzem, ahogy a makacs
aneuryzmám öblén,
a meszes falú ereim szûk csatornáiban
az érfalra leülõ rögöktõl
nehezen jut át a piros vér.
Leltárra talán már kevés az idõm.
A megélt hatvankilenc búval-örömmel
tarkított nyaram,
tudom, hogy istenadomány!
Lelkem tiszta.
Számadással csak a Mindenhatónak
tartozom. 

Professzor úr!
Kérem, vigyázzon e lelassult, fájó szívre:
hisz szeretteim is
erre kérik Önt!
S ha majd a lábon hordott rettegést,
az érszakadást,
a Dante poklát elkerültem,
és az újjászületés csodája megérint,
kérem, engedje meg, hogy hálám jeléül 
megszoríthassam a kezét!

Talán még annyit:
ott és akkor, a betegszobában
Madáchtól Az ember tragédiájának
utolsó sorát,
Kérem, idézze!

Gaál Ernõ

FÉL ÉVSZÁZAD
(Gaál Mihály születésnapján)

Kínzó lángjaim, most mit kezdjek veletek?
Fényre árnnyal, árnyra fénnyel felelhetek!
Milyen nyoszolyába pólyálhatom sorsom,
hogy szûrt árnyak pásztázhassák majd koporsóm?
Angyalok bölcs serege röpítsen égbe:
Ne bújhassak verseim közé elégve…
Parázsló Budapest, összetörted álmom,
de otthoni kertvégek õrzik lábnyomom.
Pannontájon láttam meg ezt a világot:
Édesanyám, legyél mindörökké áldott!
Honnan tudhatta volna, mi lesz a fia,
hogy sorsa a legmeredekebb Kálvária?!…
Küzdelem, tébolyítón szívszorító bánat
jutott az igaz költõvé lett elsõ fiának?!
De ne félts Édesanyám! – Most úgy élek én,
ahogy hû költõ élhet a földtekén…

Lírikus vagyok: verseim közt lángoló:
szívemben fészkel a haldokló földgolyó
Megtépett gondom füstös kocsmákba tér,
közben áldott múzsám õrzõ szava kísér.
De lumpen barátaim folyton rám lelnek: 
S már attól is berúgok, ha rám lehelnek…
Van köztük több tehetség, s elvetélt költõ:
Némelyiken rég szétfeslett a felöltõ…
Bocsáss meg nekem sok rám bélyegzett foltot,
édes jó Anyám! S ne halld meg, ha sikoltok!
Nem hagytam el: Sorsom a vakolókanál,
rím se kell hozzá – pontosan a kezemhez áll.
Van pontos írótollam, serpenyõm, – erõs
Társaim között a sorsom rég ismerõs…
Költõk között ismeretlen rég nem vagyok:
Verseimben – beérett – csillagdarabok!

Barcs János

SZÍVEMBEN FÉSZKEL
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Immár hagyományosan
rendezték meg a szüreti
mulatságot szeptember 8-án
Tállyán. A kora õszi vidám
közösségi rendezvényre a
Mailloth-kastély kertjébe
várta a község önkormány-
zata a helyben élõket és a
más településekrõl érke -
zõket. 

A szõlõ betakarításával
kapcsolatos népszokások fel-
elevenítése régi idõkre visz-
szanyúló esemény Tállyán.
Az idei programot úgy állí-
tották össze a szervezõk,
hogy abban mindenki meg-
találja a kedvére valót. Sát-
rakban kínálták portékáikat
a hegyaljai iparmûvészek, az egész-
ségudvarban a népi gyógyászat rej-
telmeibe is betekinthettek az ér-

deklõdõk. A fiatalabb korosztályt
játszóház várta és interaktív mese-
játékról is gondoskodtak a szer-

vezõk. Az ízek udvarában
Szerencset a középiskolai
kollégium képviselte. Az
ünnepélyes megnyitón Ró-
navölgyi Endréné, a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke köszöntöt-
te a szüreti nap résztvevõit,
fontosnak tartva, hogy a
környezõ településeken
élõk ellátogassanak egymás
rendezvényeire. A tállyai
szüreti napok olyan ese-
mény, amely méltán tart
igényt a közönség érdek -
lõdésére. A megnyitót kö-
vetõ mûsorban a helyi Ne-
felejcs Népdalkör mellett
Hidasnémetirõl és Karcsá-
ról érkezett csoportok sze-

repeltek. Este szüreti bált rendeztek,
amivel egy idõben a Kárpátia együt-
tes koncertezett Tállyán.

A zenei világnap alkalmából ren-
deztek népdalköri találkozót szep-
tember 20-án Tállyán. A község
evangélikus templomában az or-
szág számos vidékérõl érkezett
együttesek szerepeltek. 

A helyi Kõvirág Népdalkör tavaly
kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
Zalakomáron a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége (KÓTA) által
életre hívott dalos eseményen, ame-
lyet minden esztendõben más hely-
színen rendeznek meg. Egy évig a
tállyaiak õrizték a találkozó ván-
dorbotját, majd az idõ leteltével
házigazdaként fogadták a rangos
eseményre jelentkezõ hagyo-
mányõrzõ együtteseket. 

Az esemény résztvevõit Mezei
Gábor evangélikus lelkész köszön-
tötte Kossuth Lajos keresztelõ temp-
lomában, majd Gerzanics Magdol-
na nyitotta meg a rendezvényt. A

KÓTA elnökségi tagja méltatta a he-
lyi együttes elhivatottságát a magyar
énekkultúra megõrzésében, amit a
nehéz idõben is elkötelezettséggel
végeztek. 

A kórusok fellépése után Kalina Fe-
rencné, a Kõvirág Népdalkör szak-
mai vezetõje adta át a stafétabotot a
találkozó jövõ évi házigazdájának,
a selyei Szabó Jenõnének.

Az idén is hegyközségi borver-
sennyel indult útjára a 2008. évi
mádi szüreti vigadalom.

A pénteki programot még rendõr-
ségi bemutatók, közlekedési verse-
nyek, majd rockzenei koncert szí-
nesítette, de a helybéliek már a
szombati szüreti felvonulásra ké-
szülõdtek.

Ökumenikus istentisztelettel in-
dult a program, miközben a kultúr-
ház környékén megnyílt a mester-
ségek utcája és a borok udvara. A cse-
pergõ esõ ellenére mind többen
gyûltek össze Hegyalja egykori
 mezõ városának központjában, hogy
tanúi legyenek a szüret kezdetét jel-

képezõ hagyományos eseménynek.
Feldíszített szekerek, népi hagyo-
mányokat bemutató csoportok, óvo-
dások, iskolások, török lovasok és ter-
mészetesen a kedvencek közé tar-
tozott a drótos tót, valamint a talus
zsidó is. A délutáni forgatagban ki-
csik és nagyok, fiatalok és idõsek
egyaránt megtalálták a számukra
 leg inkább szórakoztató mûsorszá-
mokat, hiszen a popkoncerttõl a ha-
gyományõrzõ csoportokig, a musi-
caltõl az operettig szinte minden
megtalálható volt a programban. Az
este ugyancsak hagyományosan tûzi-
játékkal zárult.

Az idõjárás nem kedvezett a szep-
tember 20-ai bekecsi rendezvény-
nek. Hiába a kora reggeli zenés éb-
resztõ, a meghirdetett fõzõverseny,
amelynek keretében bográcsban ro-
tyogtak a finom falatok, a csepergõ
esõ miatt kevesen látogattak el a köz-
ség általános iskolájának udvarára. 

A déli órákban, amikor a helyi
nyugdíjasok szerepeltek zenés, vidám
mûsorukkal, még volt remény, hogy
kialakulhat az igazi mulatság, azon-

ban hamarosan az egyre sûrûsödõ
„égi áldás” miatt az iskola aulájába
kellett költöztetni a fellépõket, a
Forgatós Citerazenekart, a Lurkó-
ház Napközi Otthonos Óvoda gyer-
mekeinek táncos, dalos mûsorát. 

Programban pedig nem volt hiány,
hiszen sorra léptek színpadra a te-
lepülés fiataljai, akik hetekig ké-
szültek erre a napra. Nem okozott
csalódást a közönségnek Birinyi Jó-
zsef mûsora sem. A közel ezer da-
rabos népihangszer-gyûjteménnyel

rendelkezõ népzenekutató a magá-
val hozott darabokat meg is szólal-
tatta. Volt mesemondás, nótaszó,
majd a sportpályára tervezett Kor-
morán-koncert idejére sem hagyott
alább az õszi hûvös esõ. Ennek el-
lenére több százan voltak kíváncsi-
ak a „Magyar örökség” díjas zene-
kar bekecsi fellépésére.

Tállya 

MULATSÁG A KASTÉLYKERTBEN

A szerencsi standot is megtekinthették a láto-
gatók. 

FELCSENDÜLÕ TISZTA HANGOK

Elsõként a helyi Kõvirág Népdalkör lépett a közönség elé. 

Mád

HAGYOMÁNYOK
ÉS A SZÜRET KEZDETE

Az õszi ünnep legnagyobb látványossága a szüreti felvonulás.

Bekecs

ESÕ ÁZTATTA FALUNAP

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

Az ország sorsának jobbra fordítá-
sa érdekében a nemzeti összefogás fon-
tosságát hangsúlyozták az október 20-
ai ünnepség szónokai Monokon. 

Kossuth Lajos szülõfalujában katonai
tiszteletadás mellett emlékeztek meg a
reformkor és az 1848/49-es szabad-
ságharc vezéralakja születésének 206.
évfordulójáról. Szepessy Zsolt beszé-
dében hangsúlyozta, hogy új reform-
korra van szükség Magyarországon.
Monok polgármestere szerint, ha nap-
jainkban Kossuth Lajos visszatérne,
megijedne attól, hogyan él szeretett né -
pe. – Pártviszályok, a nemzeti egység

hiánya, széthúzás jellemzi a közálla-
potokat, mindenkire romlást hozva. Új
Kossuthokra és Széchenyikre van szük-
ség ahhoz, hogy ismét a dicsõ elõdök
által kijelölt, felemelkedéshez vezetõ
útra térjünk – emelte ki beszédében a
polgármester, aki szerint a változások-
hoz felülrõl nem várhatnak segítséget.
Ezért az egyszerû, dolgos embereknek
maguknak kell kézbe venniük a sorsuk
irányítását, hogy egymással összefog-
va tegyék rendbe az országot. 

Csikány Tamás hadtörténész, a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem do-
cense köszöntõjében Kossuth Lajos
életének több olyan mozzanatát emel-
te ki, amelyek a magyar honvédség
megteremtésében elévülhetetlen érde-
mekkel rendelkezõ államférfi politiku-
si és emberi nagyságát bizonyították. A
docens kiemelte: Kossuth a szabad-
ságharc idején írt leveleiben többször
is hangsúlyozta a magyar seregek ol-
dalán az egyetértés fontosságát, ami-
nek az igazát a dicsõséges tavaszi had-
járat is bizonyította. A világosi fegy-
verletételt nem az osztrákok sikere, ha-
nem az akkori világ legnagyobb had-
erejének a hazánkra zúdulása okozta.
Amit azonban Kossuth Lajosék el-
kezdtek, az néhány évtized múlva va-
lóra vált. – Most, ezen az évfordulón
nem kívánhatok mást, mint hogy olyan
egyetértés uralkodjék az országban,
mint egykoron, a szabadságküzdelmek
idején a tábornokok és a politikusok kö-
zött volt. Az ünnepség keretében adta
át Szepessy Zsolt polgármester a mo-
noki önkormányzat által alapított dísz-
polgári címeket. Ebben az esztendõben
Bodnár Ferenc és posztumusz Schultz
János részesült az elismerésben. 

Monok

A SZÜLETÉSNAPI
ÉVFORDULÓ ÜZENETE

A moldvai csángók ta-
lán leghíresebb képvisel-
õje, Nyisztor Ilona nép-
dalénekes (fotónkon) tar-
tott  elõ adást szeptember
7-én a mezõ zombori ró-
mai katolikus templom-
ban. 

Az eredetileg óvónõ
foglalkozású, kivételes te-
hetségû és hangú elõadó
repertoárját szüleitõl,
nagyszüleitõl és a még ma
is élõ falusi öregektõl tanulta. Munká-
ja mellett óriási lelkesedéssel szervez
és vezet tánccsoportokat, énekkarokat
és küldetésének tekinti a népdalok

gyûjtését. Hangverse-
nyeket ad szülõföldjén
és külföldön egyaránt,
melyekkel az õsi csángó
nyelv és kultúra hírét kí-
vánja öregbíteni szerte a
világban. 

Nyisztor Ilona eddig is
több önálló lemezzel
büszkélkedhet és rend-
szeres vendége a nagy
magyarországi fesztivá-
loknak. Ezúttal a mez-
õzomboriak csodálhat-

ták meg a csángók ma már különle-
gesnek mondható archaikus magyar
nyelvezetét, a népdalénekes csodála-
tos elõadásában.

Mezõzombor

ÕSI MAGYAR NYELV
ÉS NÉPDALOK

Az egész napos programot a Kormorán együttes koncertje zárta.



Az idei decentralizált terület- és
régiófejlesztési célelõirányzatból
több mint 574 millió forint felhasz-
nálásáról döntött szeptember 19-én
az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács. 

A testület ülését követõ sajtótájé-
koztatón Francsics László, az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgatója ismertette: a
kiírásban szereplõ július 15-ei ha-
táridõre összesen 154 pályázat ér-
kezett. Ezek közül a hiánypótlást kö-
vetõen 137-et fogadott be az
ügynökség, amelyek együttes tá-
mogatási igénye meghaladta az 1,7
milliárd forintot. A regionális fej-
lesztési tanács döntése alapján 23
hátrányos helyzetû térségben
mûködõ vállalkozás 495 millió fo-
rinthoz jutott infrastrukturális és in-
gatlan-beruházások céljára. Kilenc
cég 63 új munkahelyet létesít, to-
vábbi tizennégyen pedig az adózás
elõtti eredményük növelésére vál-
laltak kötelezettséget, ami ugyancsak
az álláshelyek megõrzését, illetve
bõvülését szolgálja. A szerencsi kis-
térségbõl a Riwex Kft. korszerû cuk-
rászda létrehozására nyert el 13,5

millió forintot, a Sydnex Kft. pedig
magasraktár építésére és soros rak-
laptároló állványrendszer kialakítá-
sára jutott 15 millió forinthoz.    

Az összesen 67 millió forinttal tá-
mogatott közmunkaprogramok 17
településen mintegy száz fõ foglal-
koztatását segítik elõ. A kapcsolódó
képzések pedig növelik az esélyét az
érintettek tartós elhelyezkedésének.
A szociális földprogram keretében
három, 30 százalékos munkanélkü-
liséggel sújtott településen 349 csa-
lád megélhetését segíti elõ a regio-
nális fejlesztési tanács. 

***
Az Új Magyarország Fejlesztési

Terv keretében meghirdetett Gaz -
dasági Operatív Program keretében
idén júliustól szeptemberig a szeren-
csi kistérségben mûködõ alábbi vál-
lalkozások pályázatáról született ked-
vezõ döntés. A cég neve és telephe-
lye után a megvalósítandó beruházás,
az elnyert összeg és a támogatási
arány szerepel. Babos Ferenc egyéni
vállalkozó (Szerencs) gépbeszerzés: 
18 285 000 Ft, 50%; Halász Produkt
Kft. (Szerencs) technológia-korszerû -
sítés: 3 753 058 Ft, 50%. Körömi Sütõ
Kft. (Szerencs) kemencevásárlás: 

4 143 280 Ft, 50%. Nívó-Satellit Kft.
(Taktaharkány) új szolg. eszközbe-
szerzés: 6 399 708 Ft, 50%; Sydnex
Kft. (Tiszalúc) komplex technológiai
fejlesztés: 117 762 191 Ft, 50%. ARLE
Kft. (Legyesbénye) papíripari ragasz-
tógép vásárlása: 15 006 637 Ft, 50%;
Oláh és Társa Kft. (Megyaszó) kapa-
citásbõ vítés: 14 863 027 Ft, 46%.   

Az elmúlt évi személyi jövede -
lemadójuk 1+1%-áról az idei esz-
tendõben ismét jelentõs számú ma-
gánszemély rendelkezett az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóság illetékességi területén – tájé-
koztatta lapunkat Tóth István Ferenc
sajtóreferens. 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és
Nógrád megyékben összesen
168 515-en éltek a civil kedvezmé-
nyezetteknek felajánlható rendelke-
zés lehetõségével, melynek összege
meghaladta a 609 millió forintot. Az
egyházak javára is jelentõs számú,
összesen 116 981 nyilatkozat érke-
zett az adóhatósághoz. A régióban
összesen 3407 civil szervezet örülhet
a magánszemélyek által eltérõ ösz-
szegben nyújtott támogatásnak. 

A kedvezményezetteket az APEH
szeptember 1-jéig értesítette a ré-
szükre felajánlott összegrõl, jelezve,
hogy a tájékoztató kézbesítését követõ
30 napon belül igazolniuk kell a tör-
vényi feltételek meglétét. Törvényi
változás volt ugyanis az idei évtõl, hogy
az 1%-ból részesülni kívánó civil
szervezetnek – a jogszabály által meg-
határozott idõszakban – nem lehet
olyan lejárt esedékességû köztartozá-
sa, amire nem kapott fizetési halasz-
tást vagy részletfizetési kedvezményt.
Amennyiben a szervezetek benyújtják
a szükséges igazolásokat, az APEH a
részükre felajánlott összeget a doku-
mentációk beérkezésétõl számított 30
napon belül, de legkésõbb december
15-ig átutalja.

A nyári szünet után az iskolakez-
dés a szülõk és a gyermekek számá-
ra örömteli esemény, de nagy fe-
lelõsség is. A tanulás mellett a táp-
lálkozás is jelentõs szerepet játszik a
fiatalok életében, az elvárt teljesít-
mény elérésében.

A fejlõdõ szervezet
számára megfelelõ
mennyiségû energiá-
ra, testépítõ tápanya-
gokra van szükség,
amit az étkezésekkel

biztosítunk. Sajnos gyakori, hogy az
iskolába reggeli nélkül indul el a gye-
rek, ami a teljesítményére is rányomja
a bélyegét. Az agy mûködéséhez
szükséges tápanyagok ugyanis nem
biztosítottak, lassabban tud gondol-
kodni és reagálni a kérdésekre. Egy
kis figyelemmel, reggeli készítésével
a szülõ is hozzájárulhat gyermeke tel-
jesítményének növeléséhez. A tízórai
vagy az uzsonna csomagolásával ta-
lán elkerülhetõ, hogy az üres kaló -
riákat tartalmazó édességeket, rág-
csákat vásárolja meg az iskolai bü-
fékben a gyermek. Bár ma már van-
nak ajánlások, irányelvek, amiket kö-
vetni kellene az oktatási intézmé-
nyekben mûködõ kereskedelmi egy-
ségeknek, de ez még nem mindenütt
valósult meg.

Az iskoláskorúak között sokan küz-
denek testsúlyfelesleggel, ami nagy
részben a helytelen táplálkozásnak kö-
szönhetõ, és a szervezet számára igen
sok veszélyt rejt. Az elhízás fokozza
a magas vérnyomás, a szívinfarktus
és az érelmeszesedés kialakulásának
valószínûségét és cukorbetegségre is
hajlamosít. 

A legfontosabb feladat a megelõzés
lenne, amit természetesen néhány ki-
vételtõl eltekintve a helyes táplálko-
zással, a minõségi és mennyiségi
arányok betartásával és a mozgással
érhetnénk el. A mindennapok étke-
zési szokásait a család a gyermekek
bevonásával próbálja kialakítani, hi-
szen az õ életének, és talán az egész-
ségének alapjait rakjuk le ezzel. Az
étkezésben az elsõ feladat, hogy he-
lyesen válasszuk meg a fogyasztható
nyersanyagokat. A tej, a tejtermékek
ne hiányozzanak az asztalról! 

A gyermekek fejlõdésének nélkü-
lözhetetlen tápanyagai a teljes értékû
fehérjék, mert a csontok fejlõdéséhez
szükséges kalcium is megtalálható
bennük. A gyümölcsös joghurtok, a
túróból készült termékek a gyerekek
körében nagy sikernek örvendenek és
még tízóraira, uzsonnára is csoma-
golgató az iskolába. A húskészítmé-
nyek közül a soványabb termékek je-
lentik a helyes választást, így elke-

rülhetõ a rejtett zsírtartalmú ételek fo-
gyasztásával bevitt magasabb ener-
giamennyiség.

A gyümölcs, a zöldség az étrend ge-
rincét képezheti. Naponta akár több
alkalommal is fogyaszthatók, a vita-
minok és az ásványi anyagok így biz-
tosíthatóak a szervezet számára.

Az ételkészítési formákat a család
ízlésének megfelelõen válogassuk,
változatosan, hogy szívesen legyen és
egyen együtt a család. 

A megfelelõ gyermekkori táplálko-
zással, a mozgással megalapozhatjuk
a felnövekvõ generáció egészségét. 

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb október 6-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban szük-
ség van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyez-
tetni.
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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 október 1-jén 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb október 1-jén. 

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
október 8-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

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 október 6-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb október
6-án 9–12 óráig tart fogadónapot. 

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

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

Szeptember 22–28.: 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.

Szeptember 29–október 5.:
Oroszlán (ügyeletes): hétfõ–pén-
tek 8–19 óráig, szombat–vasár-
nap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12

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

Október 6–12.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. 

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
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 hét-
fõn péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
SZEPTEMBER 

30. (kedd): Bekecs. 
OKTÓBER

2. (csütörtök):
Megyaszó, Újcsanálos. 

4. (szombat): Tokaji Borfesztivál. 
9. (csütörtök): Szerencs, Nestlé. 

13. (hétfõ): Monok.

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

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

Szeptember 26.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Október 3.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Október 10.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

Egészségünkért 

AZ ISKOLÁSKORÚAK TÁPLÁLKOZÁSA

EGY SZÁZALÉK

KOCSMAGÓRA

– A feleségem állandóan valami aloe verával gyanúsít...

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

Akciós gépvásár -10-15%

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.

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

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

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

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. 

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok 
– már 5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák 

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 4-kor átveheti, 
ha dél után rendeli meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár 50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választék-
ban minden típushoz.

� Nyári autóápolási
cikkek.

� Castrol, Valvoline, Rowe,
Opel olaj raktárról.

� Vezérmûszíjak,
hosszbordás 
szíjak, ékszíjak.

� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

Újabb hétvégi akció 
az Unió Coop Zrt. üzleteiben

szeptember 25–28-ig!
Minna tejföl 20% 450 g 169 Ft

Egységára: 375,55 Ft/kg

Premier debreceni páros kolbász 330 g 459 Ft
Egységára: 1390,90 Ft/kg

Májas hurka 1 kg (Szerencsi Mg. Zrt.) 599 Ft
COOP „B” rizs 1 kg 299 Ft
COOP fodros nagykocka, szarvacska 500 g 159 Ft

Egységára: 318 Ft/kg

Elôhûtött baromfit árusító üzleteinkben:
Eh. egész csirke 1 kg 599 Ft
Eh. pecsenye csirkecomb 1 kg 499 Ft

Csak a saját üzemeltetésû,
zöldséget árusító üzleteinkben: 

Citrom 1 kg (Édenfrucht) 299 Ft

AK CIÓ!

Keresse településén 
a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet! 

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.

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

Szerencsen az újonnan nyíló 
TESCO Áruházban 

gyógyszertár nyitásához

gyógyszertárvezetõt, 
alkalmazott gyógyszerészt 

és gyógyszertári asszisztenseket
keresünk.
Érdeklõdni: 

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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
BOCSKAI U. 15.,Tóth János: 85 m2 hasznos  alapterületû, kom-
fortos társasházi lakás. Az emelet is a lakáshoz tartozó külön
feljárattal rendelkezik. Önálló, kizárólagos használatú, bekerí-
tett udvar és kertrész. Megfelelõség esetén beszámítanak sze-
rencsi, bekecsi, legalább 2 szobás, komfortos önálló kertes
ingatlant 8 M Ft-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-
896, 70/967-1153.                        
GYÁR U. 5.,  II. lh., 2. emelet 1. ajtó: 57 m2 hasznos alapterületû,
összkomfortos társasházi lakás a hozzá tartozó pincei 3 m2 tá-
rolóval. Alacsony társasházi közös költség, kulccsal zárt lépcs-
õház, mûködõ társasház. Garázs az udvarban bérelhetõ.
Irányár: 8 200 000 Ft. Telefon: 20/546-2480, 20/546-2430.     
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2

hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház. Tisztasági fes-
tés után azonnal beköltözhetõ. Az ingatlan tetõterében tovább
bõvíthetõ. Az ingatlanban lévõ bútorok a vételárban benne fog-
laltatnak. Irányár: 11 900 000 Ft. Telefon: 20/94-03-163,
46/385-818.                            

BEKECS
KENDERFÖLD U. 11., ULMAN: 816 m2 telken, mintegy 132 m2

hasznos  alapterületû, összkomfortos családi ház a hozzá tar-
tozó mûhellyel, nyári konyhával, valamint tárolóval. Két gene-
ráció részére is megfelelõ, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas.
Megfelelõség esetén 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 konyhás
nappali, 3 szoba, belépõ, kamra, elõszoba, fürdõszoba, fedett
terasz helyiségekbõl álló, mintegy 110 m2 hasznos  alapterü-
letû, komfortos családi ház a hozzá tartozó garázzsal,  fatároló-
val, illetõleg pincével. Elektromos kapunyitó, kamerás biztonsági
rendszer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-6236.  
TÛZOLTÓ U. 13.: A község központi részén, 2003. évben rész-
legesen felújított, mintegy 216 m2 alapterületû, összkomfortos
családi ház. Hõszigetelt alapvakolat, LINDAB hullámpala. Meg-
felelõség esetén beszámításra kerülhet szerencsi, legalább 1,5
szobaszámú, komfortos komfortfokozatú társasházi öröklakás.
Irányár: 18 000 000 Ft. Telefon: 20/9436-169, 20/448-6776.                                    
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16., Elek János: 753 m2 telken, 130
m2 alapterületû, összkomfortos családi ház a hozzá tartozó
mûhellyel és tárolóval. Megfelelõség esetén beszámításra ke-
rülhet Szerencsen, vagy Miskolcon legalább 2 szobaszámú tár-
sasházi lakás. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 20/996-5699. 

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

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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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! 

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.

Dolgozni szeretõ 
fiatalembereket 

keresünk Kanadába
nyaralók és lakóházak építésére,

külsõ és belsõ munkákra: 
kõmûvest, festõt, ácsot, 

asztalost és segédmunkást.

Fiatal házasok vagy élettárssal 
rendelkezôk elõnyben!

Hívják Sándor vagy Mária Fabust 
a 001-705-342-7145

(Kanada – 6 óra idõeltolódás) 
telefonszámon. 

Szerencsi nagyáruházba

TAKARÍTÓ
MUNKATÁRSAKAT

keresünk 
3 mûszakos

munkarendbe. 

Érd.: 
06/30/392-2267.

FIGYELEM!
Novemberben 100 órás

kezdõ, alapfokú C típusú
nyelvvizsgára felkészítõ 
angol tanfolyam 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 kívülrõl felújított, összkom-
fortos kis családi házrész, jó helyen eladó. Érd.:
30/8384-696. (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. (16)

– Szerencsen kétszobás családi ház eladó. Érd.:
30/487-4356. (16)

– Szerencs, Rákóczi út 131/E szám alatti, 1394 m2-
es, 2,5 szobás, 84 m2 alapterületû ház (csokoládé-
gyárral szemben) eladó. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklõdni: 20/431-7413. (16)

– Bekecsen szintes, két bejáratú, 3+2 szoba, nappali,
étkezõ, két fürdõszobás, gáz- és vegyes tüzelés ke-
retes családi ház mûhellyel, ipari árammal eladó.
Érd.: 47/360-019. (16)

MEZÕGAZDASÁG
– Kossuth-prés, 10 hl-es mûanyag tartály bor tárolá-
sához, valamint 15 db 20 literes mûanyag kanna
eladó. Érd.: 30/266-8287. (16-17)

– 4 db boroshordó különbözõ méretben, 2 db tonna
és 4 db mûanyag hordó eladó. Érd.: 47/363-610.
(16-17)

– Borospince, 2 db szõlõprés, 1 db szõlõdaráló és 8 db
boroshordó különféle méretben eladók. Érd.:
47/364-472. (16)

– 400 öl szõlõ vagy gyümölcsös beépítésére alkal-
mas földterület, valamint szõlõprés és szõlõdaráló
eladó. Érd.: 30/487-4356. (16)

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.
(16)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: hálószobabútor, konyhabú-
tor, kombinált szekrény, kárpitozott garnitúra. Érd.:
30/486-5534. (16-17)

– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (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. (16)

– Régi hálószobabútor eladó. Érd.: 30/487-4356.
(16)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
Bekecs, Szent István út 37. szám alatti, 1176 m2-es,
beépítetlen, közmûvesített építési telek tervrajzzal,
2,5 M forintért eladó. Érd.: 70/388-2305. 
– Szerencsen parkosított környezetben 47 m2 hasz-
nos alapterületû, két szoba, étkezõs, konyha, fürdõ -
szoba helyiségekbõl álló összkomfortos társasházi
lakás (kevés rezsi) eladó. Érd.: 20/911-4831. (16-
17)
– Szerencs, Ondi út 1/A (kollégium utcája) össz-
komfortos, 120 m2 hasznos alapterületû, szintes csa-
ládi ház, parkosított pihenõkerttel, beállt növényzettel
eladó. Két generáció részére vagy üzleti célra is al-
kalmas. Érd.: 20/313-7635. (16-17)
– Szerencsen a Takta út 5. szám alatt háromszobás,
összkomfortos családi ház reális áron eladó. Érd.:
20/464-8096, 70/459-1736. (16-17-18)
– Budapesten a IX. kerületben, a József Attila lakó-
telepen nyugodt környéken, négyemeletes házban,
72 m2-es, háromszobás, felújított öröklakás, parkra
nézõ loggiával, kiváló közlekedési lehetõséggel és
infrastruktúrával tulajdonostól eladó. Irányár: 17,6
M Ft. Érd.: 1/377-2692, 20/521-5219. (16-17)
– Szerencsen csendes környezetben, háromszobás,
összkomfortos, kertes családi ház gáz + vegyes fûtés-
sel eladó. Irányár: 19,5 M Ft. Érd.: 70/387-8783.
(16-17)
– 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.
(16-17)
– Szerencs, Takta út 29. szám alatt, a városközpont-
ban, háromszobás, összkomfortos, kertes családi ház
eladó. Ár: 11 M Ft. Érd.: 70/339-6241. (16-17)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz éves
ház közel 2000 négyzetméteres telken 3,2 millió fo-
rintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 telefon-
számon Szerencsen. (16-17)
– 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.
(16)
– 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.:
30/6264614, e-mail: balazsistvan@chello.hu. (16)
– Szerencsen a Rákóczi út 128/3. sz. alatti (Gyár-
kerti Óvoda mellett) társasházban 64 m2-es lakás
eladó. Érd.: 30/263-5752. (16)
– Szerencsen a gimnáziumhoz közeli társasházban
III. emeleti, 60 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/919-
1882. (16)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján
fotóval jelentetjük meg az el adás -
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munkatár-
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért
az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes
honlapunkra is ilyen formában
felkerül. 

VÁLLAL
– Matematikából korrepetálást, középiskolára való
felkészítést vállalok. Tel.: 20/543-8534. (16-17)
– Általános iskolások korrepetálását vállalom angol-
ból, matematikából és magyarból. Tel.: 20/494-4590
(16-17)
– Iskolás korú gyerekek délutáni felügyeletét válla-
lom, tanulásban segítek (nyugdíjas pedagógus). Érd.:
70/609-2896. (16)
– Kútfúrás. Érd.: 70/363-2066. (16)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth u 19/C-ben kétszobás lakás ok-
tóbertõl kiadó. Tel.: 20/555-9628. (16-17)

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”. (16)

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. október 3-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

október 10., október 31.

500 forint

�

�
„Megáll a szív, megáll a kéz,

Nincsen szó az ajkadon.
A szívünkben örökké élsz. 
Mert szerettünk nagyon.”

Megköszönjük mindazoknak, akik 

TÓTH GÁBOR 
57 éves szerencsi lakos temetésén 

megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló testvérei

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.

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

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

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

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

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

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

Kleopátra szépségszalon
Szeptembertõl megújultunk!

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 TURI
Bálabontás 

a felsõ (Gyros mellett) angol turiban 
továbbra is 

minden CSÜTÖRTÖKÖN 
6.30 órától 16.30 óráig

õszi-téli márkás felnõtt- és gyermekruhák 
óriási választékával várjuk! 

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ



Vízszintes:
1. Elbert Hubbard idézete. 12.

Fekvõhely. 13. Tetõszerkezet része. 14.
Idegen férfinév. 16. Becézett Ilona! 17.
Holland hosszmérték, kb. 1 cm. 19.
Ír terrorszervezet volt. 21. Függeszt. 24.
Vele szemben. 27. Nyugat-dunántúli
tájegység (rövid magánhangzóval).
29. A teke testvére. 31. Olimpián nye-
rik! 33. Becézett Aranka. 34. Üres kád!
35. New ..., a Szabadság szobor vá-
rosa. 37. Kerülete, átmérõje is van. 39.
Telesport. 40. Bölcsi után jön! 42. Nát-
rium, einsteinium. 43. R.I.É. 45. Ver-
seny kezdete. 47. Azonos mással-
hangzók. 48. Alternatív energiaforrás.
50. Üresen jár! 51. Mosószer-márka.
53. A szobába. 54. A Micsoda nô! fér-
fi fôszereplôje (Richard). 55. Kalapban
van! 56. Mûszó labdarúgásban. 58. Iro-
dalmi mû. 60. Helyzet vége! 61. En-

gem angolul (ME)! 62. Elõforduló. 63.
… a lába (nem süllyed el).

Függõleges:
1. Walter Winchele idézetének má-

sodik, befejezõ része. 2. Kevert GIMI!
3. Ülés lovon! 4. Kettõ fele. 5. Tiltó-
szó. 6. Idegen hármas. 7. ... Ede, ma-
gyar atomfizikus. 8. Európai is van! 9.
Dupla „dé”! 10. Lokátor. 11. Római
52. 15. Ág. 18. Kevert TUSA! 20. Rag,
a -ba párja. 22. Miskolc kisebbik pá-
lyaudvara. 23.  Walter Winchele idé-
zetének elsõ része. 25. Csokoládé-
márka, vagy idegen oroszlán! 26. Ré-
szedre (népies). 28. Felfog. 30. Ház-
hoz tartozhat. 32. Eke része! 36. Sváj-
ci óramárka. 38. Ijesztget. 41. Olasz
és japán gépkocsik jelei. 44. Tûzbe
tesz. 46. Spanyol város, vagy SEAT
márka. 48. Szónoklat. 49. Konnektor-

ban van (ékezettel).
52. Fordítva: rólam!
53. Benedek Elek. 55.
A világtalan. 56. Be-
cézett Lajos. 57. Hím
méh. 59. Országos Ku-
tató Intézet, röviden.
64. Kiejtett N! 65. Egy-
szerû gép.

Sz. A. 

A szeptember 12-ei
keresztrejtvény helyes
megfejtése: Aki nincs
ellenünk, mellettünk
van. Jobbat keresve,
gyakran jót veszítünk.  

A helyes megfejtést
beküldõk közül a sze-
rencsések jutalma fürd-
õbelépõ a Szerencsi
Fürdõ és Wellness-
házba: Baghy Istvánné,
Ond, Fõ út 135., Tóth
Istvánné, Prügy, Mó-
ricz Zs. út 52. és Sza-
bó János, Szerencs,
Szûk út 1. A helyes
megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a 70/505-9721-es te-
lefonszám tulajdonosa fürdõbelép-
õjegyet nyert a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)

2008. szeptember 29-tõl október 3-ig
vehetik át. A szeptember 26-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: október 3. Megfejtésü-
ket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.

2008. SZEPTEMBER 26.SZABADIDÔ 17

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:

KE RESZT REJT VÉNY
2008. szeptember 26.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

AZ IGAZ BARÁT AZ, AKI...

KIKI ÉS A RÉGI/ÚJ ALBUM
Az Elsõ Emelet frontembere régi, új

köntösbe bújtatott albummal jelentke-
zik szeptemberben. Kiki Szerelem
sztrájk címû albumát 1995-ben adták
ki elsõ alkalommal, és ez a szólólemez
akkoriban rendkívül népszerûvé vált ha-
zánkban. A kiadó ismét fantáziát látott
az újra kiadásban, aminek egyik apro-
pója, hogy 2008-ban ünnepli 25 éves
évfordulóját a legendás Elsõ Emelet
együttes. Tehát ez az album látott most
napvilágot, kiegészítve négy új szám-
mal, amelyek közül három Menyhárt
János szerzeménye, a negyedik pedig,
az Éretlenek címû szám remix válto-
zata. Kiki aktívan részt vesz az együt-
tes munkájában, idén már három Elsõ
Emelet-koncerttel örvendeztették meg
régi és új rajongóikat. A hírek szerint
a közeljövõben új dalok is várhatók Ki-
kitõl.

BELMONDO: KLUBKONCERTEK
ÉS KLIPFORGATÁS

A kellemesen zsúfolt nyár után ha-
sonló õsz vár a Belmondo együttesre,
hiszen a rengeteg fesztiválfellépést
klubkoncertek és hamarosan egy újabb
klipforgatás követi. – Jó nyarunk volt,
sok-sok fellépéssel, olykor még a nya-
ralásokat is meg kellett szakítanunk egy-
egy koncert miatt – kezdte a beszámolót
Czutor Zoltán, a Belmondo frontem-
bere. – A VOLT fesztivált például pont
abban az idõpontban rendezték, ami-
kor a gyermekeimmel kéthetes horgá-
szatra indultam, így sajnos a koncert
erejéig félbeszakítottam a pihenést. Csu-
tor Zoltán nagy nyári élményei közé
tartozik továbbá, hogy részese lehetett
többek közt Juliette Lewis fellépésének,
és találkozhatott is vele a Hegyalja Fesz-
tiválon. Mindezeken túl a saját  kon -
certek is hatalmas élményt jelentettek
Czutornak, melyek közül kiemelkedik
a Siófoki MTV Icons, ahol különbözõ
magyar zenekarok adtak elõ LGT-da-

lokat. – Annyira jól sikerült az a két LGT-
sláger, amit elõadtunk, hogy még Pres-
ser Gábor is azt mondta: ha lesz még
LGT-koncert, szeretné, ha mi játsza-
nánk a Szentimentális rock and rollt –
fogalmazott a Belmondo énekese. Mi-
közben a Belmondo az õszi budapes-
ti klubfellépésekre készül, jó néhány
vidéki koncertet is szerveznek, illetve
készülnek a következõ klipjük forga-
tására is.

KISCSILLAG
Mi is ez a zenekar valójában? Kik õk?

– kérdezhetné néhány olvasónk, de hála
az égnek, sokan vannak az országban,
akiknek sokat elárul ez a név. Ha némi
internetes keresésre adjuk a fejünket,
az alábbi információ olvasható róluk:
a Kiscsillag együttes 2005 tavaszán ala-
kult, volt és jelenlegi Kispál és a Borz-
tagokból. Brautigam Gábor (dobok),
Ózdi Rezsõ (basszus) Lovasi András (gi-
tár, ének) Leskovics Gábor (gitár ének),
igazából egy szabadidõ-zenekart hoz-
tak létre, de mintegy fél esztendõ alatt
sikerült összehozniuk egy nagylemez-
nyi anyagot, amibõl 2006 októberében
napvilágot látott a Greatest Hits vol 1.
címû lemez. A nagyon komolyan vett
hobbi-zenekar úgy tûnik, továbbra sem
tétlenkedik. Számos nyári fellépés van
már mögöttük és a hírek szerint ebben
az évben új lemezzel lepik meg a Kis-
pál és a Borz-muzsikán felnõtt, népes
rajongótáborukat. 

THE JIGGERS, TRIVIALL
ÉS PARENTAL ADVISORY

Mintegy 4-5 órányi hamisítatlan
rockzene vár mindazokra, akik októ-
ber 3-án ellátogatnak a szerencsi Megy-
gyes Panzióba, amelynek különterme
erre az estére igazi koncerthelyiséggé
alakul. Talán sokan vannak, akik em-
lékeznek a régi Árkád Klubra, amely
a kilencvenes évek végén a Rákóczi-
várban nyújtott menedéket a helyi és

környékbeli rock’n roll hívõknek. Ak-
koriban több alkalommal fellépett a kis
klub színpadán az egykori szerencsi ta-
gokból álló Sexpeare együttes, amely
késõbb The Fancy Juggers, majd The
Jiggers néven vonult be a zenei köz-
tudatba. Nos, õk is játszanak a már em-
lített október 3-ai estén. A The Jiggers
az 1990-es megalakulás óta számos vál-
tozáson ment keresztül. Zenei stílusuk,
a több mûfajban való kirándulás ered-
ményeként idõrõl idõre változott. A fõis-
kolai és egyetemi fellépések mellett ki-
emelkedõ esemény volt életükben,
amikor 1998 nyarán Észak-Németor-
szág egyik legnagyobb zenei feszti-
válján olyan bandákkal játszhattak egy

színpadon, mint a Dog Eat Dog, Claw-
finger, vagy a Guano Apes. Miután a
tagok az idõ során belevetették magukat
a nagybetûs életbe, 2000-tõl három -
éves kényszerszünet köszöntött be a
The Jiggers életében, majd 2003-ban
egy billentyûssel kiegészülve kezdték
újra a próbákat. Repertoárjukban a sa-
ját dalok mellett olyan elõadóktól me-
rítenek, mint Tom Petty, Gary Moore,
LGT, Pearl Jam, vagy éppen Carlos San-
tana, hogy csak néhány nevet említ-
sünk. Tagok: Megyeri Tibor (ének, gi-
tár), Tóth István (gitár), Kasza Róbert
(billentyû), Szabó Krisztián (basszus),
Gergely Attila (dob), Nagy Dominik
(szaxofon). A rendezvényen fellép a Tri-
viall nevet viselõ szerencsi csapat is (ké-
pünkön). Õk ebben a felállásban még
ismeretlenek a helyi közönség elõtt, de
a reményeik szerint ez már nem tart

sokáig. A korábbi taghiány nem szeg-
te kedvét az alapító Vreczenár Péter-
nek (gitár) és Takács Istvánnak (dob),
akik rendíthetetlenül dolgoztak a ze-
nekar építésén. Ennek is köszönhetõ,
hogy 2007-ben csatlakozott hozzájuk
Brenner László (ének, basszus), majd
idén ismét új taggal bõvült a csapat Bé-
res Balázs (ex SK Trio) személyében.
A banda elkötelezett híve az érthetõ
és megfogható dallamvilágú, ám kõke-
mény rockzenének. Mindezt saját szá-
maik mellett hûen tükrözik a Metalli-
ca- és Megadeth-feldolgozások is. Az
ígéretes koncerten még egy fiatal to-
kaji zenekar is a húrok közé csap. Õk
a Parental Advisory, akik a Guns’n Ro-
ses, Skid Row, Mötley Crue és AC/DC
nyomdokain járva hozzák majd lázba
a közönséget. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Messiás. A helyes választ beküldõk
közül Merczi Gyula, Szerencs, Magyar
út 31. szám alatti olvasónk belépõje-
gyet nyert a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessházba. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 20/540-0947-es telefon-
szám tulajdonosa belépõjegyet nyert
a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba.
A nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk két
új kérdése: 1. Mi volt a The Jiggers ze-
nekar elsõ neve? 2. Soroljon fel legalább
két szerencsi zenekart, akik felléptek
az idei Hegyalja Fesztiválon! A vála-
szokat postai borítékban, vagy levele-
zõlapon juttassák el szerkesztõségünk
címére, legkésõbb október 2-áig és arra
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. A helyes
megfejtést beküldõk között ezúttal 2–
2 belépõjegyet, valamint egy-egy da-
rab 2000 forint értékû büféutalványt sor-
solunk ki az október 3-ai szerencsi kon-
certre.

Az SMS-ben válaszolók továbbra is
vásárlási utalványt nyerhetnek. SMS-t
a 06-20/940-2066 számra küldhetnek.

A MIS KOL CI NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA
NAGYSZÍNHÁZ

OKTÓBER
2. (CSÜTÖRTÖK) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Nyilvános fõpróba
3. (PÉNTEK) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Bemutató bérlet
4. (SZOMBAT) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Csiky bérlet
8. (SZERDA) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Lehár bérlet
9. (CSÜTÖRTÖK) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Madách bérlet
10. (PÉNTEK) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Vörösmarty bérlet
11. (SZOMBAT) 19 ÓRA: SZEGET SZEGGEL Katona bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



SAKKSIKER
Nem mindennapi teljesítményt nyúj-

tott Ág Norbert a szeptember 7-én Ka-
zincbarcikán megrendezett Kovács
Aladár és Simon József sakk-emlék-
versenyen. A nemzetközi egyéni via-
dal népes, több mint nyolcvan részt-
vevõt felvonultató felnõtt csoportjában
az elsõ helyen végzett. Az SZVSE
 sakk szakosztályának ifjú tehetsége az
elõzetes rangsor 11. helyérõl lépett az
élre, kilenc pontot gyûjtve a 11 fordu-
lós versenyen. 

NÕI KÉZILABDA
MENETRENDJE 

Szeptember 27-én 15 óra: SZVSE –
Salgótarjáni KC; Október 4-án 14 óra:
Pásztó KC – SZVSE; Október 11-én 11
óra Beszterce Salgótarján – SZVSE; Ok-
tóber 18-án 15 óra: SZVSE – Kazinc-
barcika; Október 26-án 11 óra: Mez-
õnagymihály KSE – SZVSE.

MAGASABB OSZTÁLYBAN   
Az NB III Hevesi csoportjában sze-

repel a 2008/2009-es bajnokságban az
SZVSE nõi kézilabdacsapata. Az együt-
tes háza táján nem történt változás: ti-
zenhat játékossal Marius Breazu edzõ
irányítása mellett vágtak neki a küz-
delemsorozatnak.

A gárda a tavaly a megyei bajnok-
ságban megszerzett ezüstérem után az
idén a küzdelemsorozat megnyerésé-
re készült. A megyei szövetség által
meghirdetett bajnokságra azonban ke-
vés csapat nevezett, így ezek az együt-
tesek – közöttük a szerencsiek – egy
összevont magasabb osztályban sze-
repelnek.

Az SZVSE gárdája az elsõ mérkõzé-
sét szeptember 7-én játszotta Egerben.
Az NB II-ben is érdekelt házigazdák ké-

résére a küzdelemsorozat nyitánya
elõtt egy héttel megtartott találkozón
32–23 arányú hazai siker született. A
találkozó krónikájához tartozik, hogy
a szerencsi lányok az elsõ félidõ vé-
gén még 15–16 arányban vezettek a
többségében magasabb osztályban
szereplõ játékosokat szerepeltetõ eg-
riekkel szemben. A lelkesedés és a küz-
deni akarás azonban ez alkalommal
nem volt elegendõ a meglepetéshez.
A második játékrész már jelentõs egri
fölényt hozott, akik végül kilenc gól-
lal bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. 

HAT IDE – HAT ODA 
* Féltucat gólt rúgott legutóbbi, szep-

tember 6-ai hazai találkozóján az
SZVSE labdarúgócsapata. A megyei III.
osztályú bajnokság szerencsi csoport-
jának harmadik elsõ fordulójában
együttesünk Vámosújfalu gárdájánál 6–
1 arányban bizonyult jobbnak. 

A 3–1-es hazai gyõzelemmel zárult
ifjúsági találkozó után léptek pályára a
felnõtt csapatok. Már a mérkõzés ele-
jén a házigazdák ragadták magukhoz
a kezdeményezést. Az ígéretes szerencsi
támadások a 9. percben góllá értek, ami-
kor Turbucz Zsolt vezette át a félpályán
a labdát. A passz után Kazsik Sándor
lövése a kapusról visszapattant. A
bõrgolyó Francz Ádám elé került, aki
16 méterrõl a hálóba bombázott. A kö-
vetkezõ találatra tíz percet kellett vár-
ni. Orosz Márton passzát követõen
Szentirmai Gergõ tört be az ellenfél 16-
osán belülre, ívelését a befutó Francz
Ádám továbbította a gólvonalon túlra.
A 38. percben tovább növelte az elõnyét
Szerencs. A vámosújfalui védõjátékos
bizonytalan felszabadítását Fincziczki
Kornél fékezte le, majd a játékos tá-
madásba lendülve önzetlenül a jobb-
ról érkezõ Kazsik elé gurított. A csatár
a kapus mellett elfutva a hálóba to-

vábbította a labdát, az okos góllal be-
állítva a félidõ 3–0-ás eredményét. A
második játékrészben Eperjesi Gábor
volt eredményes, majd a vámosújfalu-
iak a szerencsi védelem fellazulását ki-
használva szépítettek. A találkozó le-
fújása elõtti percekben megítélt két sze-
rencsi büntetõt Kazsik és Turbucz ér-
tékesítette, beállítva a 6–1-es végered-
ményt. A mutatott teljesítmény alapján
ennél nagyobb gólkülönbség is reális
lett volna a találkozón.  

* Hat–négy arányú vereséget szen-
vedett a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei harmadosztályú bajnokság ne-
gyedik fordulójában az SZVSE labda-
rúgócsapata. Együttesünk jó elõjelek-
kel lépett pályára szeptember 13-án Ti-
szaladányban, hiszen az ifjúsági talál-
kozón 3–1-es vendégsiker született. A
felnõttek azonban az elsõ játékrészben
rendkívül gyenge teljesítményt nyúj-
tottak, miközben a házigazdák há-
romgólos elõnyhöz jutottak. A máso-
dik félidõt lendületesen kezdték a sze-
rencsiek és huszonkét perc alatt – Rin-
ger István, Turbucz Zsolt, Kazsik Sán-
dor és Fincziczki Kornél révén – négy
találatot szerezve átvették a vezetést.
Ezt követõen azonban újra hullám-
völgybe kerültek Osváth László játé-
kosai, akik végül 6–4 arányban el-
vesztették a találkozót.

PINGPONGMÉRKÕZÉSEK 
Az SZVSE asztalitenisz-szakosztály-

ának õszi bajnoki sorsolása: Szeptem-
ber 20., 11 óra: Ózd – Szerencs; Ok-
tóber 4., 11 óra: Tiszaújváros II. – Sze-
rencs; Október 19., 11 óra: Szerencs
– Sátoraljaújhely; Október 24., 11 óra:
Sárospatak – Szerencs; November 8.,
11 óra: Szerencs – Holcim; Novem-
ber 16.,  15 óra: Eger – Szerencs; Dec-
ember 6., 11 óra: Szerencs – Tiszaúj-
város III. 

Kos: III. 21. – IV. 20.
A lanyha üzletmenettel

záródó szeptember után, ha
nem is egészen váratlanul, de
meglepõ gyorsasággal fel -

pörögnek az események. Fõként a szakmai
és baráti kapcsolataiban rejlõ lehetõségeket
tanácsos kihasználnia, mert ezeknek révén
fogalmazhatja át jövõjére vonatkozó terveit,
aminek alapja a pénzügyeiben bekövetkezõ
lassú, de biztos javulás. Valaki annyira el-
bûvöli, hogy megfeledkezik adott szaváról,
és titkos kapcsolatba keveredik. Nincs vala-
mi jó passzban, jóval több idõbe telik, hogy
célba érjen, mint korábban. De türelmetlen-
séggel csak ront a helyzetén.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A legfontosabb most, hogy

rugalmasan alkalmazkodjon a
gyorsan változó körülmé nyek -
hez, és próbálja meg október

elsõ napjaiban a lehetõ legjobban kihasználni
a kínálkozó lehetõségeket. Új fordulatot
vesznek most a korábbi szakmai tervei, de
rendelkezik azzal a makacssággal, hogy a
lehetõ legjobb eredményt érje el. Ez sajnos
nem vonatkozik pénzügyi helyzetére, mely
a hullámvölgy felé tart. A rokonai olyan
csapdába próbálják becsalni, amibõl nehéz
a menekülés. Legyen óvatos minden olyan
kérdésben, ami hosszú távon érinti a
bevételeit, befektetéseit. Egy rossz döntés
következményeit évekig nyögheti. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Egy új vállalkozás tervei,

vagy a zsákutcából való
kikászálódás ötletei biztatóak
ugyan, de mindig beleakadhat

egy újabb akadályba, amit elõre láthatott
volna, mégsem készült fel rá. Legyen szigo -
rúbb kritikusa terveinek, és a következõ két
hétben a nagyobb kockázatok helyett válassza
a kevésbé látványos, de annál tartósabb  si -
kerekkel kecsegtetõ munkát. A Neptunusz a
párkapcsolatára lesz kedvezõtlen hatással.
Felébreszti még a féltékenységét is. Lehet,
hogy jó szándékú tanácsokat kap a kollégáktól
vagy barátoktól, de ami náluk bevált, önnél
visszájára sülhet el.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Munkahelyének vagy az  ott -

honának átalakítása kerülhet
tervei között az elsõ helyre, és
minél gyorsabban végez, annál

szabadabb tere nyílik arra, hogy utat engedve
korábbi elképzelésének, belevágjon egy új
vállalkozásba, vagy a jövedelmét növelõ
munkába. Most inkább partnerének kedvez
a szerencse, fogadja meg tehát a tanácsát,
vagy csatlakozzon hozzá. Valami nyomasztja
a lelkét, de ahelyett, hogy tisztázná, valójában
mi történt, inkább rágja magát. A munkahe-
lyén átszervezés, átépítés miatt lelassulnak a
dolgok, de utána sokkal jobb körülmények
között dolgozhat. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Mintha most ébredne fel

szeptember utolsó napjainak
Csipkerózsika-álmából, mert
hatalmas lendülettel, és a

legvonzóbb tulajdonságait latba vetve igyek-
szik megerõsíteni, vagy bõvíteni a hasznos-
nak ígérkezõ kapcsolatait. Persze, futhat
néhány fölösleges kört, de összességében
elégedett lehet. Változás várható az ott -
honában, talán ott akarja berendezni a
munkahelyét? A kettõs játék izgató, de veszé-
lyes is. A kalandnak ítélt kapcsolatod  ugyan -
is viharos gyorsasággal fordul komolyra.
Néhány megbízhatónak hitt kollégája olyan
lépésre szánja el magát, ami önre nézve rend-
kívül kellemetlen.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Némi túlzással azt lehetne

mondani, hogy minden gon-
dolata a pénz körül forog. És
már csak pillanatnyi helyzetétõl

függ, hogy milyen jövedelmezõ munkába
kezd, vagy azon kell-e törnie a fejét, miként
kászálódjon ki a gondjaiból. A jelek, sajnos,
arra utalnak, hogy a gondok lesznek túl-
súlyban, és el kell telnie ennek a hónapnak,
mire megteremtheti pénzügyi egyensúlyát.
A héten legyen a párja kezében az irányítás
joga. Irigyeinek száma megsokszorozódik,
ennek valójában örülni kellene, hiszen annak
a jele, hogy jól mennek a dolgai. Ráadásul
minden csoda három napig tart, találnak új
célpontot.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Ha a hivatásának alapvetõ

része a mûvészet, a szépség, a
harmónia, akkor ne taka ré -
koskodjon ötleteivel (és szpon-

zorainak pénzével), mert csodás ered-
ményeket érhet el, kivívva a kritikusok elis-
merését is. De ha a munkája kevésbé
látványos, akkor ajánlatos takarékosabban
bánnia a pénzével és az ötleteivel, kapcso-
lataiban rejlõ forrásokkal. A Vénusz érzékivé
teszi, sõt, a hét végén felébresztheti a lelkében
szunnyadó démont, ami árthat a kapcso-
latának. Ne kockáztasson, csak biztosra men-
jen! Önállósodási tervei elõtt rengeteg  akadály
magasodik még.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Ha nem is sikerül teljesen ki-

bogoznia gondjainak össze -
gubancolódott szálait, de sokkal
világosabban ítélheti meg

lehetõségeit, és pontot tehet lezáratlan ügyei
végére. Kirostálódnak ismerõsei, de akik
megmaradnak, azokra már biztosabban
számíthat. Bár a szerencsére nem tanácsos
számítani, Fortuna október elsõ napjaiban a
segítségére siethet. Valaki, akire eddig csak
barátként tekintett, olyat tesz, amivel telje-
sen elkápráztatja, rabul ejti. Járjon a végére
a régóta húzódó ügyeknek, de új dologba ne
kezdjen már a héten. Az október sokkal több
lehetõséget tartogat.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Talán nem csak a csillagok-

nak köszönhetõ, hogy opti-
mista hangulatban zárja
szeptembert, és október iga-

zolja derûlátását. A kevés jóval kecsegtetõ
tervei kapnak új lendületet, és olyanok segít-
ségére is számíthat, akiket pedig már
régebben kihúzott a barátai listájáról. Lehet,
hogy egy ideig kénytelen a háttérben
meghúzódni, de ott legalább biztos a helye
és a jövedelme. A Jupiter segítségére lesz,
hogy minél kiegyensúlyozottabb legyen a
kapcsolata, de ez a szerencse-bolygó túlzá-
sokra is hajla mosít. Tegye félre a hiúságát,
és bizarr ötleteivel ne veszélyeztesse egzisz-
tenciális biztonságát.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Rokoni, vagy baráti kapcso-

latai révén sikerül elhárítani a
tervei útjában álló, fõként anya-
gi akadályokat. De ez még

csak a kezdet, mert októberben úgy
felpörögnek majd az események, és
megerõsödnek a most gyenge szálak, hogy
semmi nem állhatja útját. Hogy tiszta lappal
kezdhesse ezt az idõszakot, érdemes volna
tisztázni mindenkivel a vitás kérdéseket.
Hogy tiszta lappal kezdhesse ezt az idõsza-
kot, rendezze le megoldatlan vitás vagy
családi ügyeit. Érdekes megoldást talál egy
régóta húzódó problémára. Ne ijedjen meg,
ha a megszokott útról le kell térnie, az ered-
mény nem marad el.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Zöldre vált ambíciója elõtt

a lámpa, mert karrierjének
megalapozására, felsõbb szin-
tû vizsgára, vagy új tanul-

mányok megkezdésére, vitás ügyének ren-
dezésére, külföldi kapcsolatainak bõvítésére
különösen alkalmasak az elkövetkezõ napok.
Tehát csak a terveitõl és körülményeitõl függ,
hogy mely területen aknázza ki e ritkán adódó
lehetõségeit. Apró félreértések adódhatnak,
nem kell mindenbõl azonnal problémát
csinálni. Legyen elõvigyázatos, mert bár
még a szerencse is ön mellé szegõdik, de
egy apró tévedés alapjaiban áshatja alá ere-
deti terveit.

Halak: II. 20. – III. 20.
Még a viszonylag nyugodt és

kedvezõ körülményei ellenére
se térjen le a realitások talajáról,
tehát fogadja jogos gyanakvás-

sal (külföldi) partnerének, esetleg fõnökének
ajánlatát. Ha viszont most indul késõi sza -
badságra, vagy tárgyal befolyásos partnerév-
el, akkor talán még az elõzetes várakozását
is meghaladó eredményt ér el, vagy
maradandó élményben lesz része. Kedvese
féltékenysége (még ha alaptalan is), tönkre
teheti a hét végi hangulatot. Olyan híreket
hall, amelyek teljesen átformálják a jövõjére
vonatkozó terveit. Bátran kezdeményezzen
– ezzel lépéselõnyhöz jut riválisaival szem-
ben.
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HOROSZKÓP
szeptember 29.  – október 12.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

A 2008/2009-es bajnokságban az
NB III Észak-magyarországi régió B
csoportjában szerepel az SZVSE asz-
talitenisz-szakosztálya. A fiatal játé-
kosokkal megerõsített együttes célja a
bennmaradás az erõs mezõnyben.

Tíz esztendeje alakult meg Csorba
István vezetésével az asztaliteniszezõ
szakosztály Szerencsen. A sportág he-
lyi mûvelõi egy évig versengtek Bor-
sod-Abaúj-Zemplén más együtteseivel,
majd hosszú ideig amatõr szinten
mûködött a közösség. Két évvel ezelõtt
kapcsolódtak be újra a szerencsiek a
megyei csapatbajnokságba, ahol az el-
múlt évben az NB III-ba kerülést jelentõ
második helyen végeztek. A sportág he-
lyi történetében ez eddig példa nélküli
siker. Csorba István szakosztályvezetõ
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
magasabb osztályban való eredményes
szereplés érdekében két fiatal játékost
igazoltak: Filász Attilát Abaújszántóról
és Stadler Tamást a Miskolci Sportis-
kolából, akik Köllõ András és Korály
Tibor mellett erõsítik a csapatot. Tar-
talékként Korály Csaba és ifj. Csorba
István kapcsolódott be a bajnokságba.
A szakosztályvezetõ kiemelte: a tízcsa-
patos mezõnyben mindössze egy nem
borsod-abaúj-zempléni együttes, az
egriek csapata szerepel. Így az eddigi
mûködési költségeik alig emelkednek,

vagyis közel a tavalyi kiadások mellett
teljesíteni tudják a bajnokságot. Csor-
ba István elvárásként a NB III-ban való
bennmaradást fogalmazta meg a sze-
rencsi asztaliteniszezõknek. 

A szakosztály továbbra is várja a he-
lyi fiatalok és az idõsebb korosztály-
hoz tartozók jelentkezését, akik szíve-
sen szánnak hetente néhány órát a
sportágra. Az edzéseket szerdán és pén-
teken 17 órától tartják a Rákóczi isko-
la tornatermében. 

Két forduló után száz százalékos
a szerencsi asztalitenisz-csapat mér-
lege. Együttesünk szeptember 6-án
a MEAFC otthonában 10–8 arányban
gyõzte le a házigazdákat. A találko-
zón egyéniben Köllõ András száz
százalékos teljesítményt nyújtott.
Korály Tibor és Filász Attila két-két
 mérkõ zésen diadalmaskodott, míg
Stadler Tamás egy alkalommal tudott
nyerni. A Köllõ–Korály páros egy
gyõzelmével sikerült a tizedik pon-
tot megszerezni, ami összesítésben
szerencsi sikert hozott a nehéz el-
lenféllel szembeni találkozón. 

A csapat szeptember 13-án hazai
környezetben Arló gárdájánál bizo-
nyult jobbnak. A szombat  dél elõtti
találkozót a házigazdák kezdték job-
ban, de a vendégek rövid idõn be-
lül egyenlítettek. Izgalomra azonban
nem volt okuk a szerencsi játéko-
soknak, akik ekkortól szinte vala-
mennyi mérkõzésen diadalmaskod-
va 13–5 arányban megnyerték a ta-
lálkozót. Egyéniben Köllõ András ez
alkalommal sem talált legyõzõre.
Korály Tibor és Stadler Tamás egya-
ránt három meccsen, míg Filász At-
tila egy találkozón bizonyult jobb-
nak az ellenfelénél. Párosban a
Köllõ–Korály és a Stadler–Filász
kettõs egyaránt hozzájárult a siker-
hez. 

ASZTALITENISZEZÕK AZ NB III-BAN

Jól kezdték az idényt az SZVSE
pingpongosai. 



2008. SZEPTEMBER 26.HIRDETÉS 19

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. október 10-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
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A VIRÁGOS SZERENCSÉRT
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!

A település ön-
kormányzata, va-
lamint a helyi vá-
rosüzemel te tõ
közhasznú társa-
ság az idén is
meghirdette a Vi-
rágos Szerencsért
versenyt, amely-
nek során ma-
gánszemélyek,
cégek, intézmé-
nyek nevezhettek
a legszebb házak
elõtti közterület-
tel, udvarokkal.

A pályázatok
elbírálása után
szeptember 18-án ünnepélyes díj át -
adásra hívták a polgármesteri hiva-
tal tanácstermébe mindazokat, akik
ebben az esztendõben élen jártak a
magán- és közterület szépítésében.

Az eseményen Rónavölgyi Endré-
né polgármester köszönetet mondott
a jelenlévõknek a saját környezetük,
ezáltal a város szebbé tétele érde-
kében végzett munkájukért.

Az értékelés eredményeként díjat vett
át a szerencsi Kilián utcában élõ Oláh
Lászlóné, valamint a Bethlen Gábor
utcai Virágos udvar kategória gyõzte-
se, Hajdú Imréné. A vállalkozások kö-
zött a szerencsi Designer Team Kft. ér-
demelte ki a zsûri elismerését. A nyer-
tesek az oklevelek mellett virág- és
ajándékvásárlási utalványokat kaptak.

A Kilián út 8. szám alatti sziklakert elnyerte a zsûri
tetszését. 
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A Szerencsi Hírek következô száma 
2008. október 10-én 

jelenik meg. Lapzárta: október 3., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT

Angol extra 
használtruha

(8 órakor)

Szerencsen a Rákóczi út 47. szám alatt.
(a bíróság mellett)

Elegáns, márkás, divatos felnôtt-, gyermekruhák és kiegészítôk darabáron. 

Naponta megújuló, több ezer darabos árukészlet! 

Második Kör Kft. 

kereskedés nyílik október 6-án (hétfôn)

Gap, Morgan, Next, Ralph Lauren, Guess…
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