
Az elmúlt esztendõben jelentõs
eredménynövekedést könyvelhetett el
a magyar mezõgazdaság, azonban az
idei teljesítményre rányomja a bélye-
gét a válság. A kedvezõtlen külpiaci és
finanszírozási feltételek mellett je-
lentõs aszály is tizedelte a termést. A
szaktárca az európai uniós keretek kö-
zött igyekszik segítséget nyújtani a ne-
héz helyzetbe került gazdáknak – nyi-
latkozta lapunknak Gráf József föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter (fotónkon).

– Az már bizonyos, hogy idén az
elõzõhöz képest rosszabb gazdasági
évet zárunk. Aki régóta ebben az ága-
zatban dolgozik, az tudja, hogy nincs
két egymást követõ egyforma esz-
tendõ. Tavaly a hazai agrárium ered-
ményessége az elõzõ évi 72-73 milli-
árd forinttal szemben meghaladta a 100
milliárd forintot. Igaz, 2008-ban a ki-
sebb jégveréseken túl nagyobb prob-
lémák nem jelentkeztek, az értékesí-
téssel sem voltak különösebb gondja-
ink. Ebben az évben azonban már ér-
zékelhetõen visszaesett a fogyasztás itt-
hon és külföldön egyaránt. A pénzügyi
válság miatt a gazdálkodás finanszíro-
zása más ágazatokhoz – például az épí-
tõiparhoz, gépjármûiparhoz hasonló-
an – a mezõgazdaságban is problé-
mákkal terhelt, nehezen jutnak pénz-
hez a termelõk. Az idén az idõjárás sem
volt kegyes hozzánk: a növények ta-
vaszi fejlõdési idõszakában szinte egy
szem esõ sem esett, ami miatt a gabo-
nából lényegesen,  mintegy 26-27%-
kal kisebb lett a termés. A kukorica
késõbb ugyan helyrejött, de csak rész-
ben lesz képes kompenzálni a kiesé-
sét. A gyümölcsök tekintetében a jég-
kár függvényében nagyon vegyes a kép.
Az állattenyésztésnél a tejágazatban
vannak a legsúlyosabb problémák, de
ez sem magyar specifikum. Jellemzõ,
hogy ahol az agrárminiszterek érte-
kezletet tartanak Európában, ott min-
denütt tüntetnek a gazdák. Így volt ez
Németországban, Belgiumban és Fran-
ciaországban, mert a tavalyi 40 euró-
cent körüli nyerstejár 20-22 eurócent-

re csökkent, döntõen a fogyasztás visz-
szaesése miatt. A baromfik és a serté-
sek tekintetében úgy vélem, hogy tel-
jesen rendben vannak az árak. A ser-
tés élõsúlyánál ez kilogrammonként tar-
tósan 340 forintnál, vagy még ennél ma-
gasabban alakul és a baromfinál is jó
az ár-költség arány. 

– A különösen nehéz idõszakukat élõ
tejelõ tehenészetek megsegítésére ter-
veznek-e valamilyen beavatkozást? 

– Már kidolgoztuk a saját támogatá-
si rendszerünket, amit azonban az eu-
rópai szabályozás alapján csak a jövõ
év január 1-jétõl tudunk bevezetni. Az
EU tervezési rendszere ugyanis nem ad
lehetõséget az év közbeni beavatko-
zásra. A literenkénti 8 forint 60 filléres
támogatás megmarad, újat azonban
csak a jövõ év elejétõl lehet meghir-
detni. Az ágazat esetében az állat-
egészségügyi szabályokra is kidolgoz-
tunk egy olyan eljárást, ami a serté-
seknél és a baromfiknál már két éve
eredményesen mûködik. Ennek a be-
vezetésével és a kifizetések elõbbre ho-
zásával tudunk segíteni ezen az ága-
zaton is. A nagy baj az, hogy addig ki
kell bírni a gazdaságoknak! Vannak
azonban már olyanok, akik az év ele-
je óta tartó veszteséget nagyon nehe-
zen viselik. Az Európai Bizottságban au-
gusztus végén lesz a következõ mi-
niszteri értekezlet, ahol kötelezõen be
kell számolni az elnöknek arról, hogy
milyen intézkedéseket tettek Francia-
ország és Magyarország korábbi kez-
deményezésére. Francia kollégámmal
közösen komoly erõfeszítéseket te-
szünk azért, hogy uniós szinten a tej-
támogatás összege, illetve az export-
dotáció növekedjen. 

– A közelmúltban döntött a kormány
arról, hogy 2010. január 1-jétõl ha-
zánkban is bevezetik a régi uniós tag-
államok által használatos, úgynevezett
egységes gazdaságtámogatási rend-
szert (SPS), amiben megosztott a ma-
gyar gazdatársadalom.

– Ebben a kérdésben két tûz között
állok. A termelõk egyik része azt kö-
veteli, hogy azonnal vezessem be az
SPS-t, a másik része pedig tiltakozik ez
ellen. Tehát valóban megoszlanak a vé-
lemények. 

(Folytatás a 12. oldalon.)
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Az elmúlt évi csokifesztivál sikerén
felbuzdulva az idén is igazi vásári for-
gatag fogadta Szerencs fõutcáján a he-
lyieket és a rendezvényre látogatókat.
A délelõtti programok egy része az esõ
miatt ugyan elmaradt, de ennek elle-
nére rövid idõ alatt benépesítették a vár-
kert és a fürdõ elõtti területet a látoga-
tók. Miközben a sült hús illata terjen-
gett a levegõben, sokan voltak kíván-
csiak a Szerencsi Bonbon Kft. bemu-
tató sátrára, ahol a kézi desszertek ké-
szítésének rejtelmeibe nyertek bete-

kintést az érdeklõdõk. Igazi látványos-
ságot jelentett a veterán motorosok fel-
vonulása. 

A tavalyi Gombóc Artúr-szobor után
az idén egy hatalmas csokoládéfest-
mény elkészítésére vállalkozott Ekker
Róbert. A háromméteres átmérõjû ke-
retre feszített vásznon a Pom-Pom me-
sék alakjai kerültek Csukás István egy
másik népszerû mesehôse, Süsü, a sár-
kány mellé. Az elõre megrajzolt figu-
rák színezésében gyerekek voltak a
szobrász segítségére. Az újabb re-
kordnak számító 12,8 négyzetméter
alapterületû csoki körkép nemcsak itt-
hon, hanem nemzetközi szinten is
egyedülálló alkotás.  

Eközben a szabadtéri színpadon
egymást váltották a térség kulturális
együttesei. Méltán nyerte el a közön-
ség tetszését a Szerencs erdélyi test-
vérvárosából, Nyárádszeredáról ér-

kezett Bekecs néptánccsoport. Idõ -
közben az idõjárás is kegyeibe fogadta
a rendezvényt, elállt az esõ és néha-
néha a nap is kikandikált a felhõk kö-
zül. Kínáló fiatalok tûntek fel a tö-
megben, sokan vettek vásárfiát a népi
mesterek sátraiban. A legjobban per-
sze az édesség fogyott ezen a napon,
de volt, akinek a sajtbemutató, má-
soknak a saslik, a rablóhús, vagy a lán-
gos nyerte el a tetszését. Igazi cse-
megének ígérkezett a látványosságnak
sem utolsó, hatalmas nyárson ízletes-
re sütött ökör.

Sokan voltak kíváncsiak az auten-
tikus népzenét játszó Bara zenekar-
ra. A Rákóczi-várban az Idiot Side
együttesek koncertje elsõ sorban a  fia -
talabb korosztályoknak kínált kikap-
csolódást.  Az estét a színpadon a Fi-
esta zenekar koncertje után tûzijáték
zárta.

Rónavölgyi Endréné polgármester
avató beszédében méltatta Szent István
király államalapításának jelentõségét,
hozzátéve, hogy a dicsõ uralkodó utá-
ni nemzedékek feladata István király
nyomdokaiban az ország gyarapítása
volt. A szerencsi önkormányzat ezen az
úton járva fejleszti a települést, aminek

fontos része a helyi úthálózat rekonst-
rukciója. A polgármester kiemelte, hogy
az elmúlt években a városban és Ond
településrészen több út felújítását vé-
gezte el az önkormányzat. Jellemzõ volt
erre az idõszakra, hogy a burkolatok ál-
lapotának javítására fõleg hazai pénz-
ügyi forrású pályázatokon lehetett nyer-
ni, viszonylag alacsony, 50 százalékos
támogatási aránnyal, és csak útburko-
lat javítására volt igénybe vehetõ az ösz-
szeg. Így került felújításra például a Csa-
logány út alsó szakasza, a Gyárkerti út,
a Felsõ pincesor, a Kölcsey út lenti ré-
sze. Korszerûsítették az Ondi, Késmárk
és Dózsa György, Ondon a Fõ utakat.
Új út építése az Ondi úti lakótelepen
kialakított telkeknél történt. 

(Folytatás a 19. oldalon.)

Második alkalommal rendeztek
csokoládéfesztivált augusztus 23-
án Szerencsen. A esõs idõjárás el-
lenére sok vendég fordult meg va-
sárnap az „édes városban”, vá-
logatva a finomságokból és a
kulturális programokból. 

Rónavölgyi Endréné polgármester vágta át a nemzetiszín szalagot. Mel-
lette a kivitelezõ társaságok képviselõi. 

AZ AGRÁRIUM 
NEHÉZ ÉVE 

Ünnepélyesen átadták augusz-
tus 19-én Szerencsen az elmúlt hó-
napokban újjáépített utakat. A
Zrínyi és Széchenyi utcák, valamint
a Hunyadi köz teljes körû re-
konstrukciójának a számlája közel
50 millió forint, amelybõl 33 mil-
lió forintot a város önkormányzata
fizetett.

FOLYTATÓDNAK AZ ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK

SZERENCS EGY „ÉDES VÁROS”

Sokan voltak kíváncsiak a kézi csokoládékészítésre.
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A jövõ európai nemzedékét
képviselõ szlovákiai és ma-
gyarországi fiatalok közötti
kapcsolatépítés a célja annak
az Európai Unió által támo-
gatott projektnek, ami Sze-
rencs testvárosával, Rozs-
nyóval közösen valósul meg
az elkövetkezendõ egy esz-
tendõben. A program kereté-
ben augusztus 10-én szeren-
csi gyerekek utaztak a szlo-
vákiai várhosszúréti kézmûves
táborba.

Szerencs és Rozsnyó 1991
óta ápol testvérvárosi kapcso-
latot. A partnerség a két tele-
pülés önkormányzatának, ve-
zetõinek rendszeres tapaszta-
latcseréjén túl elsõsorban di-
ákok, fiatalok, családok, ha-
gyományõrzõ csoportok cse-
relátogatására, egymás meg-
ismerésére, a kulturális, természeti ér-
tékek bemutatására irányul.

Az Európai Unió 2007-ben hirdette
meg hatéves idõszakra az Együtt
Egymásért Európában projektet,
amelynek keretében Magyarország és
Szlovákia határon átnyúló  együtt mû -
ködésének a bõvítésére sikerrel pá-
lyáztak a testvérvárosok. Az egy évig
tartó programsorozat keretében Sze-
rencsen és Rozsnyón különbözõ ren-
dezvényeken találkoznak egymással
a két település fiataljai, hogy erõsít-
sék a baráti kapcsolatokat, egymást
elfogadó, egymás jogait tiszteletben
tartó európai polgárokká váljanak. A
városok vezetõi úgy látják: ezt a célt
szolgálják a közös tevékenységek,
például a Várhosszúrétre szervezett
kézmûves tábor is.

Kardos Ferenc, Rozsnyó alpolgár-
mestere szerint a program jó lehe -
tõ séget ad arra, hogy a magyarországi
és a szlovákiai települések gyerme-
kei megismerkedjenek egymással.
A projekt keretében ez volt az elsõ
rendezvény, amelyet késõbb a kü-
lönbözõ városnapokon és vásárokon
megvalósuló közös tevékenységek
egészítenek ki.   

– Hosszú évek óta gyümölcsözõ
az együttmûködés a két testvérváros
között – emelte ki lapunknak nyi-
latkozva Rónavölgyi Endréné sze-

rencsi polgármester. Ez a partnerség
az elmúlt idõszakban elsõsorban az
intézmények és a polgármesteri hi-
vatalok között teljesedett ki. Most pe-
dig az emberi kapcsolatok kiszéle-
sednek. Ehhez az elsõ lépést jelenti
a kézmûves tábor, de késõbb talál-
koznak majd többek között a nép-
táncosok és a drámajátszók, akik a
két város különbözõ rendezvényein
be is mutatják, hogy mit tanultak egy-
mástól. A gyerekeken keresztül a fel-
nõtt lakosság is közelebb kerül egy-
máshoz az Európai Unió által elnyert
támogatás felhasználásával – véle-
kedett a táborban tett látogatásakor
a szerencsi polgármester.  

A várhosszúréti házigazdák gon-
doskodtak arról, hogy a tábor lakói
válogathassanak a gazdag kínálatból.
Nagy György, a Gömöri Kézmûve-
sek Társulásának elnöke arról tájé-
koztatta a Szerencsi Híreket, hogy a
diákok naponta 17 mûhelyben te-
vékenykedhettek, amelyek között a
gyöngyözés, kosárfonás, csuhézás,
agyagozás, csipkeverés, bõrfonás
egyaránt szerepelt. Semmi nem volt
kötelezõ a hat nap alatt, mindenki
maga döntötte el, hogy mit végez. A
fõ cél az volt, hogy természetes
alapanyagok felhasználása mellett
jussanak alkotói élményhez a fiata-
lok. A táborvezetõ szerint a szeren-

csi fiatalok érdeklõdõk, igyekeztek
minden lehetõséget kihasználni. Erre
ugyan a mostani néhány nap nem
volt elegendõ, ezért a tervek szerint
jövõre újra visszatérnek majd Vár-
hosszúrétre. 

S. L.
(Vélemények a táborról 

a 3. oldalon.)

MAGYAROK ÉS SZLOVÁKOK
EGYÜTT EURÓPÁBAN

Ötödik alkalommal rendezték meg
a Zemplén Kupa nemzetközi egyé-
ni sakkversenyt augusztus 20–24-e
között Szerencsen. Az idei, sor-
rendben tizenkilencedik viadalon
közel száz versenyzõ ült asztalhoz.

Ismét sakkozók vették birtokba az
államalapító Szent István király ün-
nepének napján a Bocskai gimná-
zium auláját. Három csoportban
összesen 97-en versenyeztek, hogy
a komoly csatákat hozó partikon el-
döntsék az egymás közötti sorren-
det. Külön vetélkedtek az utánpót-
lás korú játékosok, a „B” csoportba
az 1999, vagy attól kevesebb élõ
ponttal rendelkezõk kerültek, míg a
legerõsebb mezõnyt az „A” csoport
alkotta, ahol több sakkmester is sze-
repelt. 

A torna ünnepé-
lyes záróesemé-
nyén Rónavölgyi
Endréné arról
szólt, hogy a város
szívesen biztosí-
tott helyszínt a
rangos rendez-
vénynek. A pol-
gármester remé-
nyét fejezte ki,
hogy valamennyi
résztvevõ a jövõ
évi, jubileumi ver-
senyre is eljön majd Szerencsre. 

A viadalon a házigazda Szerencs
VSE sakkszakosztálya 12 verseny -
zõvel szerepelt. Közülük a „B” cso-
portban Tóth Csaba a díjazott ötödik
helyen végzett. A legjobb helyi játé-
kosként Tóth Leventét jutalmazták.  

A Zemplén Kupa helyezettjei:
„A” csoport: I. Mészáros András

(Eger) 6 pont, II. Gál József István

(Hajdúböszörmény) 5,5 pont), III. Szi-
lágyi Zsolt (Budapest) 5 pont. 

„B” csoport: I. Ádám Zsolt (Mis-
kolc) 5,5 pont, II. Lengyel László
(Nyíregyháza) 5,5 pont, III. Csatlós
Roland (Kazincbarcika) 5,5 pont. 

„C” csoport: I.: Mengyán Márton
(Miskolc) 5,5 pont, II. Inges Zénó
(Jászberény) 5 pont, III. Farkas István
(Jászberény) 4,5 pont. 

A Szent István király és az új ke-
nyér tiszteletére rendezett augusztus
19-ei szerencsi ünnepségen Mihályi
Jánosné, Radnóti-díjas versmondó
adta elõ Babits Mihály: Miatyánk
címû költeményét. Börzsönyi József
beszédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy az aratás befejezõdésével idén
is magtárba került a gabona, amibõl
elegendõ mennyiség áll a rendelke-
zésre ahhoz, hogy biztosított legyen
a mindennapi kenyér. A református
esperes az államalapító emlékét mél-
tatva felidézte: a népének több mint
ezer éve a kereszténység útját vá-
lasztó Szent István felismerte, hogy
a magyarság fennmaradásához nem-

csak erdõkre, mezõkre és hegyekre
van szükség, hanem lelki táplálékra
is.  

A hagyományoknak megfelelõen
Tóth László római katolikus kanonok
megszentelte, Börzsönyi József pe-
dig megáldotta a nemzetiszín sza-
laggal átkötött kenyeret. Az ünnep-
ség keretében a város önkormány-
zata, intézmények, politikai pártok
és civil szervezetek képviselõi he-
lyeztek el koszorút a Rákóczi-vár fa-
lán Szent István emléktáblájánál 

Másnap este a Jézus Krisztus Szu-
persztár címû produkciót mutatta be
a tiszalúci Tûzvirág Mûvészeti Egye-
sület a népes közönségnek.

A KENYÉR ÜNNEPE

A szerencsi diákok örömmel vettek részt a bõrmûves-foglalkozáson. 

Mindennapi kenyerünk áldása.

SAKKRANDEVÚ SZERENCSEN 

Igazi sztárparádénak ígérkezett a
Fogi Színház augusztus 15-ei elõ -
adása. A Rákóczi-vár szabadtéri szín-
padán az Egy csók és más semmi címû
zenés vígjátékkal várták a szervezõk
a közönséget. A Straub Dezsõ által
rendezett darab középpontjában Sáf-
rány ügyvéd állt, aki munkája során
válóperes ügyeket vállalt elsõsorban.
Az ügyvéd bármire kész egy jó pe-
rért, s úgy gondolja, ha már saját maga
nem válhat el a fele-
ségétõl, legalább má-
sok szabadulhassa-
nak a házasság köte-
lékébõl. A történet és
a szereposztás egya-
ránt garancia volt
arra, hogy felkeltse a
közönség érdeklõdé-
sét a darab.

Augusztus 22-én
társastánc produkci-
ókat láthatott a kö-
zönség a Rákóczi-vár-
ban.  Szombaton este

az 1990-ben megalapított debreceni
Valcer Táncstúdió elõadásában stan-
dard és latin-amerikai táncok szere-
peltek.  Ezt követõen az Operett
Színház népszerû musicalszínész há-
zaspárja, Homonnay Zsolt és Polyák
Lilla lépett színpadra. A közös pro-
dukció különleges zenei élményt
nyújtott, hiszen a két mûvész telje-
sen különbözõ zenei hangzást kép-
visel. 

TÁNC ÉS SZÍNHÁZ
A Zempléni Fesztivál szerencsi

eseményeként augusztus 9-én a Hot
Jazz Band koncertezett a Rákóczi-
várban. A Zempléni Dixieland, Blu-
es és Jazz Napok keretében szerve-
zett zenei programon hazánk egyik
legsikeresebb professzionális jazz
zenekara a mûfaj korai korszakából

adott ízelítõt a közönségnek. A tör-
ténelmi falak között felcsendülõ szer-
zemények a múlt század húszas, har-
mincas, negyvenes éveinek amerikai
hangulatát idézték fel. A jazz mel-
lett a korabeli swing és dixieland vi-
lágába kalauzoló produkciók között
magyar zeneszámok is szerepeltek.   

A szerencsi görög katolikus temp-
lom volt a helyszíne a Zempléni Fesz-
tivál soron következõ szerencsi prog-
ramjának. A rangos kulturális ese-
ménysorozat részeként augusztus
16-án egyházzenei koncertet adott
a városban a Szent Efrém Férfikar.

A koncert kezdetén különleges
harangjáték kíséretében vonult be az
együttes. Az este hangulatát meg-
alapozó dal után Damjanovics Pál
üdvözölte az érdeklõdõ közönséget.
A görög katolikus parókus felhívta a
figyelmet arra, hogy a hely szentsé-
ge megköveteli azt a méltóságot, amit
a bizánci liturgia, illetve a Szent Ef-
rém Férfikar elõadása kifejez. 

A zsúfolásig megtelt templomban
Magyarország egyetlen professzio-
nális bizánci zenei együttese reper-
toárjában a liturgikus zenét helyezi
elõtérbe. Fõ céljuk, hogy a magyar-
országi és a kelet-európai bizánci rí-
tusú egyházak zenei kincseit au-
tentikus módon szólaltassák meg.
Mindezek mellett azonban idõn-
ként mûsorukra tûzik a magyar és
nemzetközi férfikari repertoár egyes
darabjait is.

JAZZ ÉS BIZÁNCI DALLAMOK

A Szent Efrém férfikar visszatérô vendég Szerencsen.
Parádés szereposztás garantálta a vígjáték  si -
kerét.



APEH-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZE-
RENCSEN. Szeptember 2-án nyitja
meg az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatósága ügyfélszol-
gálatát Szerencsen, a Népház eme-
letén. Az új iroda hétfõn, szerdán és
csütörtökön 8–15 óra között az aláb-
bi szolgáltatásokkal áll az adózók ren-
delkezésére: személyes és telefonos
(47/361-864) tájékoztatás, adóazo-
nosító jel kiadása, mûködõ adóala-
nyi státusz igazolása, tájékoztatás fo-
lyószámla-ügyekben, készpénz-át-
utalási megbízás (csekk) nyomtatása. 

RENDSZERGAZDA-PÁLYÁZAT. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás az általa fenntartott jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás rend-
szergazdai feladatainak ellátására
pályázatot hirdet.

A jelentkezõ szakemberek zárt bo-
rítékban nyújthatják be ajánlataikat
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
suláshoz 2009. augusztus 31-én 16
óráig. A pályázatokat az összessé-

gében legelõnyösebb ajánlat alapján
szeptember 9-én bírálja el a társulás
közbeszerzési bizottsága. 

A részletes pályázati kiírás letölt-
hetõ Szerencs honlapjáról (www.sze-
rencs.hu) vagy személyesen átve-
hetõ a Szerencsi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás munkaszervezeténél Sze-
rencsen, az Ondi út 1. szám alatt (ne-
velési tanácsadó épülete).

TÁMOGATÁS SZÕLÕKIVÁGÁS-
RA. Augusztusban adhatják be a gaz-
dák a szõlõültetvények kivágási tá-
mogatására vonatkozó kérelmüket a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz. A szerencsi és a bekecsi
területeket is magába foglaló Rátka
Hegyközség tagjai közül a hónap kö-
zepéig 36 termelõ jelentette be a tá-
mogatásra az igényét. Többségükben
kisebb parcellákat mûvelõ, idõsebb
szõlõtulajdonosok éltek a kínálkozó
lehetõséggel, ahol az egyszeri kivá-
gási támogatás mértéke a korábbi évek
termésátlaga alapján négyzetméte-

renként 40 és 188 forint között vál-
tozik. A kérvényekben szereplõ, ösz-
szesen 10 hektár a hegyközségi tagok
540 hektáros együttes szõlõterületé-
nek az 1,85 százalékát jelenti.  

TILOS A TÛZGYÚJTÁS. Országos
tûzgyújtási tilalmat rendelt el a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter. Augusztus 3-dikától az erdõk-
ben és azok határától kétszáz méte-
ren belül az arra kijelölt helyeken sem
szabad nyílt lángot használni. Emel-
lett tilos a parlag- és gazégetés a köz-
utak és vasutak mentén. Arra kérik
az utazókat, hogy égõ cigarettacsik-
ket vagy gyufát ne dobjanak ki a jár -
mû vekbõl, mert a kiszáradt árokpar-
ton és a vasúti töltések mentén fel-
csapó lángok sok esetben erdõket és
mezõgazdasági területeket is veszé-
lyeztetnek. A korlátozás idõszakában
kirándulóknak és a mezõgazdaság-
ban dolgozóknak is felhívják a fi-
gyelmét a tûzvédelmi elõírások fo-
kozott betartására.

2009. AUGUSZTUS 28.AKTUÁLIS 3

VÉLEMÉNYEK A VÁRHOSSZÚRÉTI
KÉZMÛVES TÁBORRÓL

Bodnár Áron, Szerencs:
– Szeretem a kézmûves táborokat, és hal-
lottam, hogy ez a szlovákiai falu nagyon
szép helyen van. Most már örülök annak,
hogy eljöttem, nagyon tetszik itt minden.
Az eddig eltelt idõben tûzzománcoztam,
ismerkedtem a fafaragással, most pedig bõr
pénztárcát készítünk. Ez nagyon érdekes
számomra. Kapunk egy alapot, amit kör-
be kell rajzolni, majd ki kell vágni, és bõrda-
rabokat kell ráragasztani. Néhány hason-
ló mûvelet végén összevarrjuk és akkor lesz
kész a pénztárca. A bõrmûves mûhelyve-
zetõnk azt mondta, hogy kezdetnek ez az egyszerûbb feladat is megte-
szi. Késõbb szeretném kipróbálni a kosárfonást, és újból visszatérni a fa-
faragáshoz, mert az nagyon tetszett nekem. Még csak rövid idõt töltöt-
tünk el a táborban, de már sikerült összebarátkozni néhány szlovákiai
gyerekkel, akik kedvesek, barátságosak és elfogadnak minket.

Kristóf Bálint, Rozsnyó:
– Azért döntöttem úgy, hogy eljövök a tá-
borba, mert úgy gondoltam, hogy sok hasz-
nosat tanulhatunk. Emellett mulatunk is
egy jót a Szerencsrõl érkezett társainkkal
és szép dolgokat készítünk. Biztos voltam
benne, hogy nem fogunk unatkozni.
Én éppen a szövõszék mellett egy tarisz-
nyát készítek magamnak. Sok türelem és
odafigyelés kell hozzá, de nem nagyon bo-
nyolult. Ügyelni kell a szálakra, hogy pon-
tosan egymás után fussanak, és fontos a sor-
váltás is. Tetszik az a szövõszék, mert sok-

féle dolgot lehet rajta készíteni, például szõnyeget is.

Nagy Andrea, Rozsnyó:
– Sok társamhoz hasonlóan én is nagyon
szeretek kézmûveskedni. A foglalkozások
mellett sokat nevetünk, játszunk, tehát jól
érezzük magunkat. Esténként társasjáté-
kokkal töltjük az idõt, néha a felnõttek is
bekapcsolódnak. Az eltelt idõben a bará-
taimmal együtt készítettünk selyemsálat,
karkötõt, azután gyöngybõl kulcstartókat
és termésképeket. Mindezek közül talán
a karkötõ és gyöngyfûzés tetszik a leg-
jobban. A szerencsi társaim szerintem
ügyesen dolgoznak.

Derda Péterné, Szerencs:
– A szerencsi mûvészeti iskola tíz tanu-
lóját hoztuk el a táborba. Nagyon kelle-
mesen érezzük itt magunkat, a gyerekek-
nek lehetõségük van megismerkedni a kü-
lönbözõ kézmûves technikákkal. Nagyon
jó dolog, hogy szakemberek foglalkoznak
velük, így a mesterségek alapfogásait is
könnyebben el tudják sajátítani a diákja-
ink. Ugyancsak fontos dolognak tartom,
hogy a szerencsi és rozsnyói gyerekek ba-
rátkoznak egymással, együtt dolgoznak,
alkotnak, és láthatóan remekül érzik ma-

gukat. Szakmai szempontból szintén értékes, hogy sajátos szlovákiai tech-
nikákkal is találkozhatunk, mint például a csipkeverés, amelynél a gye-
rekek a tájegységre jellemzõ motívumokkal is megismerkedhetnek. Emel-
lett szintén nagy sikere van a fafaragásnak, amellyel itt találkoztak elô -
ször a szerencsi táborlakók.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Történelmi lépés megtételére kér-
jük a miniszterelnök urat – ezzel a
mondattal kezdõdik az a levél,
amelyben a Tokaj Kereskedõház
Zrt. tartós állami tulajdonban tar-
tását kezdeményezi a cég menedzs -
mentje, a borvidéken mûködõ ön-
kormányzatok, hegyközségek és ci-
vil szervezetek. 

A Bajnai Gordonnak címzett ja-
vaslat aláírói azt szeretnék elérni,
hogy Tokaj-Hegyalja legnagyobb
szõlészeti-borászati társaságánál egy
sajátos termelõi, dolgozói vagyon-
kezelési konstrukció jöhessen létre,
a vagyonkezelés ellenértékeként a
cég adózott nyereségének nagyobb
részét pedig kötelezõen az állami tu-
lajdon fejlesztésére fordítsák.

Az aláírók fontosnak tartják, hogy
az állam mint tulajdonos, valamint
a termelõk és a dolgozók körén kí-
vül esõ személy ne szerezhessen
többségi befolyást a társaságban. 

A kereskedõház mintegy két és  fél -
ezer szõlõtermelõvel áll kapcsolat-

ban, a garantált szõlõátvétel egyfaj-
ta biztonságot jelent a gazdáknak. A
mostani kezdeményezés vissza nem
térõ történelmi esélyt jelent a borvi-

dék kistermelõinek és a cég dolgo-
zóinak, hogy saját sorsuk irányítását
kezükbe vegyék az állami tulajdon
garantált megõrzése mellett.

ÁLLAMI TULAJDONBAN TARTANÁK
A TOKAJ KERESKEDÕHÁZAT 

A pollenallergia tüneteit okozó
gyomok közül a parlagfû a legve-
szélyesebb. Az elmúlt évek felvilá-
gosító kampányainak – no meg a ki-
szabható borsos büntetésnek – kö-
szönhetõen Magyarországon is egy-
re többen irtják a növényt. Törvény
rendelkezik arról, hogy a földhasz-
nálók minden év júniusának végéig
kötelesek a területeken a parlagfû-
virágbimbók kialakulását megaka-
dályozni. Ennek a végrehajtását jú-
lius 1-jétõl külterületeken a földhi-
vatalok, valamint a növény- és ta-

lajvédelmi igazgatóságok, a telepü-
léseken belül a jegyzõk ellenõrzik.
A szerencsi földhivataltól kapott tá-
jékoztatás szerint a város térségében

az elmúlt idõszakban számottevõen
csökkent a parlagfû elõfordulása.
Az idén még nem találkoztak az al-
lergizáló növénnyel jelentõsen  fer -
tõzött területekkel, ilyenrõl lakossá-
gi bejelentés sem érkezett. Szerencs
belterületén a közterület-felügyelõ
feladatai közé tartozik az elgazoso-
dott – köztük a parlagfûvel fertõzött
területek felderítése. A polgármeste-
ri hivatal munkatársa ebben az év-
ben még nem fedezett fel a város-
ban olyan portát, ahol nagyobb
mennyiségben lenne jelen a parlagfû. 

A Tokaj Kereskedõház pincészete is komoly értéket képvisel.

A PARLAGFÛ POLLENJEI

Az elmúlt évben jelentõs változá-
sok történtek a szerencsi temetõkben.
A városüzemeltetõ társaság közmun-
kaprogram keretében megtisztította a
nyughelyek környékét, kiirtották az el-
burjánzott bokros részeket. Ezt köve-
tõen képviselõi felajánlásból meg-
újult a temetõ Bakó út felõli kerítése.
Új kapukat építettek be, és több he-
lyen elkerített szemétgyûjtõ szigeteket
is kihelyeztek.

A közelmúltban egyik olvasónk az

alábbi észrevétellel kereste meg szer-
kesztõségünket: távoli városban élõ ro-
konok érkeztek haza egy végsõ bú-
csúztatásra. Sokan megnyugvással ta-
pasztalták a temetõben látható válto-
zásokat, egyetlen dolog miatt azon-
ban mégis bosszankodniuk kellett: a
gyászolók több százan jelentek meg
a ravatalnál, de csupán néhányan, a
szûk családi kör fért be az épületbe.
A búcsúztató beszédet a kívül reked-
tek nem hallhatták, mivel a ravatalo-

zó hangosító berendezése ezt nem tet-
te lehetõvé. Többen megjegyezték ek-
kor: csupán két hangfalat kellene ki-
helyezni. Szerkesztõségünk megke-
reste a temetõk fenntartását végzõ Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. ve-
zetõjét. Tóth István kérdésünkre el-
mondta, hogy már jelenleg is folya-
matban van egy korszerû hangosító
berendezés beszerzése, amit várha-
tóan napokon belül üzembe állítanak
a szerencsi ravatalozóban.

KORSZERÛSÍTIK A HANGOSÍTÁST

HÁZI VÁLSÁGKEZELÉS

– Vízdíj, áramdíj, a sárgarépa egyelôre a legolcsóbb...



Megjelent a Magyar Közlönyben a
2009/2010-es tanév rendjérõl szóló ok-
tatási és kulturális miniszteri rendelet.

A tanév elsõ tanítási napja 2009.
szeptember 1., az utolsó 2010. júni-
us 15. lesz (a végzõs közép- és szak-
iskolai évfolyamokon április 30.).

Összesen 183 tanítási napot kell
tartani, a nappali oktatás munka-
rendje szerint mûködõ közép- és
szakiskolákban 182 napot.

Az elsõ félév 2010. január 15-én
zárul le, a tanulók, illetve szüleik ja-
nuár 22-én kapják meg az értesítést
tanulmányi eredményeikrõl.

Õszi szünet: 2009. október 26. –
október 30. (szünet elõtti utolsó ta-
nítási nap október 22., csütörtök, a
szünet utáni elsõ tanítási nap no-
vember 2., hétfõ).

Téli szünet: 2009. december 23.
– 2009. december 31. (szünet elõt-
ti utolsó tanítási nap december 22.,
kedd, a szünet utáni elsõ tanítási nap
2010. január 4., hétfõ).

Tavaszi szünet: 2010. április 2.–
április 6. (szünet elõtti utolsó tanítá-
si nap április 1., csütörtök, a szünet
utáni elsõ tanítási nap április 7., szer-
da).

A 2009. õszi érettségi vizsga -
idõszak írásbeli vizsgáit október 16–
30. között rendezik. Az emelt szintû
szóbeli vizsgát november 11–16., a
középszintûeket november 19–27.
között szervezik.

A 2010. május–júniusi érettségi
vizsgák esetében az írásbelik május
3-án kezdõdnek, és május 25-ig tar-
tanak, a szóbeli vizsgák emelt szin-
ten június 3–9. között, középszinten
június 14–25. között lesznek.
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A KIVÁLÓ TANÁR: BÚZÁNÉ TÓTH MÁRTA
A szerencsi Bocskai István Gim-

názium tantestülete idén is odaítél-
te a Kiváló Tanár plakettet és az ez-
zel járó elismerést. Hagyomány a
szerencsi középiskolában, hogy a
kollégák titkos szavazással döntenek
arról, hogy ki kaphatja meg az in-
tézmény által alapított díjat. Meg-
született a határozat és a voksok
alapján Az év tanára Búzáné Tóth
Márta biológia–földrajz szakos pe-
dagógus (fotónkon) lett.

A fiatal, ondi születésû pedagógus
2000-tõl tagja a gimnázium tantes-
tületének. Sok kollégájához hason-
lóan egykor õ is a Bocskaiban töl-
tötte középiskolai éveit. Tóth Márta
1988-ban érettségizett, majd a deb-
receni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem biológia–földrajz szakos
hallgatója lett. A fiatal lány nagy álma
teljesült, amikor 1993-ban átvette a
diplomáját.

Márta ötödéves egyetemista korá-
ban már Miskolcon dolgozott. Egy
újságban fedezte fel az álláshirdetést,
majd hirtelen ötlettõl vezérelve je-
lentkezett és csakhamar a Debre -
czeni Márton Szakképzõ Iskolában
helyezkedett el. Az egyetemi évek vé-
get értek és kezdõdött a nagybetûs
élet. 

Férjével, Búza Lászlóval gyer-
mekkoruk óta ismerik egymást, hi-

szen az ondi szülõi házak alig pár
száz méterre vannak egymástól. A
középiskolában diákszerelem szö-
võdött közöttük, majd az egyetem
után 1992-ben összeházasodtak. Mi-
után férje – aki állatorvosként szer-
zett diplomát – ebben az évben Bód-
vaszilason kapott állást, így odaköl-
töztek. Ekkor született meg elsõ gyer-
mekük, Bálint, majd 1995-ben Blan-
ka, hét évvel késõbb pedig Balázs.
1998-ban a család úgy határozott,
hogy visszatérnek Szerencsre. Bú-
záné Tóth Márta ekkor a tokaji gim-
náziumban helyezkedett el, majd két
esztendõ múlva lett a tagja a sze-
rencsi Bocskai István Gimnázium
tantestületének. 

– Jó volt visszatérni egykori isko-

lámba – emlékszik vissza a pedagó-
gus. – Igaz, akkoriban már teljesen
megfiatalodott a testület, kevesen vol-
tak a kollégák között, akik még en-
gem is tanítottak. Lenyûgözõ volt az
a lendületes fejlõdés, amit itt ta-
pasztaltam. Három középiskolában
dolgoztam, de az itteni körülmények
felülmúlták a korábbi tapasztalatai-
mat. Azt gondolom, hogy a tanulás
és a tanítás feltételei egyaránt kivá-
lóak a Bocskaiban – fogalmazott Bú-
záné Toth Márta.

A pedagógus szerint a siker csu-
pán diákjain keresztül mérhetõ. Ha
a gyerek jól szerepel a tanulmányi
versenyeken, remekel az érettségi
vizsgán és sikerrel felvételizik a fõis-
kolára, egyetemre, akkor ezek a ta-
nárnak a legnagyobb elismerések –
vallja. 

Mint minden esztendõben, így
idén is titkos szavazással döntött a
tantestület arról, hogy ki kapja a Ki-
váló Tanár plakettet. A kollégák kö-
zül a legtöbben Búzáné Tóth Márta
nevét jelölték. – Valóban örültem a
hírnek! – közölte a tanárnõ. – Ezt ko-
molyan mondom, mert ilyenkor min-
dig titkos, õszinte szavazással dön-
tünk, és számomra nagy a jelentõsége
ennek a kitüntetésnek a Kiváló Ta-
nár plakettet munkám elismerésének
tekintem. 

M. Z.

A nyári szünet nem múlt el nyom-
talanul a szerencsi nevelési és ok-
tatási intézményekben.

A vakáció idején is nagyüzem volt
a szerencsi Bocskai gimnáziumban.
Miközben egymást váltották az in-
tézményben a különbözõ nyári tá-
borok, az iskola karbantartói is szor-
galmasan dolgoztak. Hozzáláttak
többek között a kondicionáló terem,
öltözõk és több osztályterem festé-
séhez, felújításához. A mûfüves pá-
lya burkolatán, hálóján és palánkján
is elvégezték a szükséges javításokat.
Az idén végzett osztályok termeiben
a parketta lakkozása is megtörtént.
Megújultak az intézményben az öl-
tözõk és a mosdók, elvégezték a te-
niszpálya öntözõrendszerének a re-
konstrukcióját. A tanári szobába há-
rom új számítógép került. A közép-
iskolai kollégiumban a közmunka-
program keretében festették le az egy-
kori szolgabírói hivatal épületeinek
külsõ homlokzatát. A falak festése
mellett beépítették az új kapunyitó
és -zárószerkezetet is. Megtörtént az
ebédlõi mosdók felújítása. A kollé-
gium vezetése továbbra is nagy gon-
dot fordít az udvar parkosítására, an-
nak karbantartására. A nyári szünidõ

gyermekcsendjét kihasználva meg-
kezdõdött a munka az általános is-
kola Bolyai épületében. A szeptem-
beri tanévkezdésig az intézmény
karbantartói öt tanterem tisztasági fes-
tését végezték el, három helyiségben
pedig parkettát csiszoltak. Az épü-
letben új néptánctermet is kialakí-
tottak. A nyári nagytakarítás a na-
pokban befejezõdött. A Rákóczi
épületben a vakáció ugyancsak szor-
gos munkával telt. A karbantartók két
tantermet lambériáztak, meszelték a
tornatermi öltözõket, kifestették a
néptánctermet és az intézmény vi-

zesblokkjait. A nyári hónapokban
megtörtént a nyílászárók javítása, a
padok és székek karbantartása, öt tan-
teremben a radiátorokra is új fes-
tékréteg került. A sportpályán a ka-
puk mögötti háló keretének és a ke-
rítésnek a hegesztése jelentett fel-
adatot. A szomszédos óvodában
több apró felújítás történt, míg a ta-
karítók az iskolakezdésig kimosták a
függönyöket, ablakokat tisztítottak,
súrolták a padokat, székeket és
szõnyegeket, így a diákok tiszta,
rendezett környezetben kezdik meg
a 2009/2010-es oktatási évet.

FONTOS DÁTUMOK AZ ÚJ TANÉVBEN

A KOLLÉGIUM 
ÉS A TURIZMUS

A nyári szünetben nagyüzem volt
a szerencsi középiskolai kollégium-
ban. Ebben az idõszakban táborla-
kók, a térségbe érkezett turisták, kö-
zösségek érkeznek a szobákba, akik
augusztus elejéig összesen közel
ötezer vendégéjszakát töltöttek az
intézményben. 

Az elmúlt években fokozatosan ja-
vult a helyi középiskolai kollégium
szünidei kihasználtsága. A vakáció
idején alig akad olyan nap, hogy ne
legyen vendége a 146 férõhelyes, két
épületben mûködõ diákszállónak –
tájékoztatta lapunkat Csider Andor
intézményvezetõ. Napjainkban már
négy visszatérõ tábornak ad otthont
a létesítmény: évek óta teltházzal
mûködik a Kolompos együttes ki-
lencnapos nyári családi programja.
Ugyancsak kedvelt helye a kollégi-
um és a Bocskai gimnázium a sza-
badiskola és mûvésztelepnek,
amelynek a magas színvonalát az al-
kotótábor mûvészeti vezetõje, a
Kossuth-díjas Fajó János neve fém-
jelzi. Egy-egy hetet töltenek a tele-

pülésen a Linux iránt érdeklõdõk,
több csoportban ismerkedve a nyílt
forráskódú operációs rendszer rej-
telmeivel. Az idén egy baptista kö-
zösség is rátalált a szerencsi kö-
zépiskolai kollégiumra, ahonnan
kedves emlékekkel tértek haza a tá-
borozók. A szezon zárásaként au-
gusztus második felében a Zemplén
Kupa nemzetközi sakkverseny részt-
vevõit fogadták. Mindezeknek kö-
szönhetõ, hogy az intézmény idei,
nyári bevétele megközelíti a hét-
millió forintot. 

A kollégium üzemelteti a város tu-
lajdonában lévõ, 1975-ben átadott
simai ifjúsági tábort. Hiába a gyö-
nyörû környezet, az utóbbi idõ -
szakban csökkent az érdeklõdés a lé-
tesítmény szálláshelyei iránt, elsõ -
sorban az alacsony komfortfokozat
és az épületek romló állaga miatt. Az
idén az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az épületek korszerûsí-
tésére, amelynek sikere esetén a
vendéglátás színvonalát emelõ je-
lentõs fejlesztések valósulhatnának
meg a simai ifjúsági táborban. 

TÁMOGATÁS 
SZERENCSI FIATALOKNAK 

A felsõoktatási intézményekben
kiváló eredményt elért hallgatókat az
idén õsszel is jutalmazza a helyi ön-
kormányzat. A juttatásra az egyete-
mek és fõiskolák államilag finanszí-
rozott nappali és levelezõ tagozatán
elsõ diplomájuk megszerzésére ta-
nulmányokat folytató, hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezõ diákok jogo-
sultak. Feltétel, hogy életvitelsze-
rûen Szerencsen éljenek. Elõírás,
hogy a hallgatók tanulmányi átlaga
a megelõzõ félévben meghaladja a
4,5-öt. Kizáró körülmény, ha valaki
köztársasági ösztöndíjban részesül,
és a családban az egy fõre jutó jö-
vedelem meghaladja az öregségi
nyugdíjminimum 200 százalékát,
azaz 57 000 forintot. 

A jegyzettámogatási igényeket
szeptember 30-ig kell benyújtani az
erre a célra készült nyomtatványon
a polgármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályán. A kérelemhez csatolni kell az
egyetem vagy fõiskola igazolását az
elõzõ félév tanulmányi átlagáról, a
jelen félévre történt beiratkozás té-
nyét, továbbá valamennyi, a pályá-
zóval közös háztartásban élõ csa-
ládtagnak az igénylés benyújtását
megelõzõ három hónapra vonatko-
zó jövedelemigazolását. 

A pályázatok elbírálását az ön-
kormányzat végzi az oktatási és köz-
mûvelõdési, valamint a szociális és
egészségügyi bizottságok javaslata-
inak a figyelembevételével. A dön-
tés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Az elnyert összegek az odaítélést kö-
vetõ harminc napon belül vehetõk
át a polgármesteri hivatalban. 

A jegyzettámogatás mértéke hall-
gatónként minimum 10 ezer forint,
legfeljebb 20 ezer forint lehet.    

Hidegkúti Lászlóné zenetanár az új
tanévben is indít zeneóvodát, zongora-
és furulyaszakokat. Beiratkozni augusz-

tus 27–28-án 17 órától lehet Szerencsen
a Korvin Ottó út 9. szám alatt. A pótbe -
iratkozás szeptember 1–2-án 17 órától. 

A Kolompos tábor évek óta teltházzal mûködik.

NYÁRI NAGYÜZEM AZ ISKOLÁKBAN

Felújított szabadtéri mûfüves sportpálya várja a vakációról vissza-
térô diákokat a Bocskai gimnáziumban.

BEIRATKOZÁS A ZENEÓVODÁBA

TANÉVNYITÓK
AZ ISKOLÁKBAN 

A szerencsi Bocskai gimnáziumban
augusztus 31-én 8 órától tartják a tan-
évnyitót.  A szerencsi általános is-
kolások központi tanévnyitó ünnep-
ségének augusztus 29-én 17 órától a
városi sportcsarnok lesz a helyszíne.
Az elsõ tanítási nap mindkét oktatá-
si intézményben szeptember 1-je.



A jövõ nemzedékek országgyûlési
biztosának ajánlása alapján felül-
vizsgálta a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû egységes környezethasznála-
ti engedélyének kiadását az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Fõfelügyelõ ség. Fülöp
Sándor az engedély megsemmisítését
kezdeményezte, a fõfelügyelõség
azonban augusztus 3-án helyben-
hagyta az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügye lõség által 2007-ben
kiadott el sõ fokú határozatát.  

Az ombudsman szerint az elsõfo-
kú eljárásban a felügyelõség jogelle-
nesen nem vizsgálta az erõmûnél a
kombinált hõ- és villamosenergia-ter-
melés megvalósíthatóságát, az ener-
giafû-termeltetéssel esetlegesen fel-
merülõ környezeti hatásokat. Fülöp
Sándor álláspontja szerint a beruhá-
zó esetében az energiafû felhaszná-
lásával kapcsolatos tájékoztatás el-
maradása miatt nem beszélhetünk
jóhiszemû joggyakorlásról és a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal mint
szakhatóság nem gyakorolta a világ -
örökség-védelemmel kapcsolatos ha-
tósági jogkörét. A jövõ nemzedékek
országgyûlési biztosa szerint mind-
ezek, illetve a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló törvény alapján fenn-
állnak a felügyeleti eljárás lefolytatá-
sának feltételei.

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség az ombudsmani ajánlás sze-
rint a törvényi kötelezettségének ele-
get téve lefolytatta a felügyeleti eljá-
rást és helybenhagyta a szerencsi
szalmatüzelésû erõmûnek az egysé-
ges környezethasználati engedély ki-
adását tartalmazó határozatot.

A fõfelügyelõség megkereste az en-
gedélyezési eljárásban részt vett va-
lamennyi szakhatóság másodfokú
szerveit az elsõfokú eljárásban adott
szakhatósági állásfoglalások felül-
vizsgálata érdekében. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Földhivatal, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság, a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Központ Növény-, Talaj-
és Agrár-környezetvédelmi Igazgató-

sága, az ÁNTSZ Országos Tisztifõor-
vosi Hivatal és a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal sem talált olyan kö-
rülményt, ami a korábbi állásfoglalás,
illetve hozzájárulás visszavonását tet-
te volna szükségessé. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal leszögezi,
hogy az ügyben illetékes miskolci iro-
dájuk azért nem gyakorolta a világ -
örökség-védelemmel kapcsolatos ha-
tósági jogkörét, mert a hivatalnak
sem 2006-ban, sem most a Tokaji Tör-
ténelmi Borvidék Kultúrtáj mint  vi lág -
örökségi helyszín esetében nincs ilyen
hatásköre. 

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség a felügyeleti eljárásban
megállapította, hogy nem állnak fenn
a törvényi feltételek az erõmû kör-
nyezethasználati engedélyének meg-
semmisítésére. A beruházó az építé-
si engedély megszerzésével, valamint
az erõmû-megvalósítást elõkészítõ te-
vékenységek megkezdésével az en-
gedéllyel kapcsolatos jogait gyakorolta.
Az energiafû-felhasználás az enge-
délyezési dokumentációban nem sze-
repel és a társaság nyilatkozata alap-
ján ilyen növény átvételét nem ter-
vezik, mivel az erõmû beszállítási kör-
zetében a megkívánt szalmamennyi-
ség rendelkezésre áll. 

A fõfelügyelõség álláspontja szerint
a jövõ nemzedékek országgyûlési

biztosának állásfoglalásában foglal-
takból nem állapítható meg olyan kö-
rülmény, amely a beruházó rosszhi-
szemû jogszerzését, illetve joggya-
korlását bizonyítaná. Jóhiszemûen
szerzett és gyakorolt jogok esetében
a kiadott engedély felügyeleti eljá-
rásban történõ megsemmisítésére csak
abban az esetben van lehetõség, ha
a határozattal szemben semmisségi ok
áll fenn. Az erõmû egységes környe-
zethasználati engedélyét megadó ha-
tározat esetében a fõfelügyelõség ál-
láspontja szerint az eljárás iratainak
vizsgálata, a felügyeleti eljárásba be-
vont szakhatóságok és a jövõ nem-
zedékek országgyûlési biztosának ál-
lásfoglalása alapján nem állapítható
meg semmiségi ok, így a másodfokú
hatóság a határozatot helybenhagyta.

Sztipán Orsolya, az Országos Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség szóvivõje a
Szerencsi Híreknek nyilatkozva kie-
melte: a döntés azt jelenti, hogy a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû beru-
házója érvényes egységes környezet-
használati engedéllyel rendelkezik. –
Az ombudsmannak 30 napon belül
lehetõsége van arra, hogy a fõfel-
ügyelõségi határozat bírósági felül-
vizsgálatára bírósági keresetet nyújt-
son be, de ennek nincs halasztó ha-
tálya, tehát a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû egységes környezethasználati
engedélye jogerõs, és az abban fog-
laltaknak megfelelõen az erõmû meg-
építhetõ – tette hozzá Sztipán Orso-
lya.

(Az Országos Természetvédelmi,
Környezetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség határozata honlapunkon, a
www.szerencshirek.hu címen meg-
tekinthetõ.)

Szõlész és borász egyesületek és
szakmai szervezetek a Tokaji Törté-
nelmi Borvidék Kultúrtáj Világörök-
ségi Helyszín egyetemes világörökségi
és természeti értékeinek megõrzése,
valamint annak értékalapú vidék-, tár-

sadalom- és gazdaságfejlesztése elõ -
segítésére létrehozták a Tokaj-Hegy -
alja Fejlõdéséért Szövetséget – tájé-
koztatta lapunkat Takács András
ügyvivõ. Az alapító tagok között a To-
kaj Reneszánsz – Tokaji Nagy Borok
Egyesülete, a Tokajvinum Hungari-
cum Egyesület, a Tokaji Bormívelõk
Társasága, a Mádi Kör Eredetvédel-
mi Egyesület, a Tokaji Borbarátnõk
Társasága, a Tokaji Borvidék Hegy-
községi Tanácsa és a Tokaj-hegyal-
jai Borút Egyesület szerepel. A szö-
vetség elsõdleges feladatának tekinti
az együttmûködés kialakítását a bor-
vidék önkormányzataival, kistérsé-
geivel, civil szervezeteivel, vállalko-
zóival és a megyei közgyûléssel az
egységes tokaj-hegyaljai vidékfej-
lesztési stratégia kialakítása érdeké-
ben, azzal a céllal, hogy a nemzet-
közi védelem alatt álló terület az or-
szágos területrendezési politikában vi-
lágörökségi, borászati, turisztikai gaz-
dasági övezetként jelenjen meg. Tá-
mogatják a térség ez irányú fejlõdé-
sét segítõ jogszabályok megalkotásá-
nak folyamatát és együttmûködésre tö-
rekednek hazánk többi világöröksé-
gi helyszínével, illetve az ilyen be-
sorolású borvidékkel a közös érdekek
eredményesebb képviselete érdeké-
ben. A szövetség nyitott, ahhoz a kö-
zös célok elfogadása esetén más,
nem csak szõlészeti és borászati ter-
mészetes és jogi személyek is csatla-
kozhatnak – tájékoztatta lapunkat
Takács András, aki 2012. június 20-
ig kapott megbízatást az ügyvivõi fel-
adatok ellátására. 
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JÓVÁHAGYOTT
KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY

Hazai forrású decentralizált ön-
kormányzati fejlesztési programok tá-
mogatásáról döntött július 31-ei ülé-
sén az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács. A testület a hely-
hatóságok által igényelt beruházások
megvalósítására több mint négymil-
liárd forint hozzájárulást biztosít.
Szerencs a városüzemeltetést segítõ
gépjármûvek beszerzéséhez és jár-
daépítésekhez jut pénzügyi forráshoz.

A fejlesztési tanács döntése után a
miskolci Régió Házban megtartott saj-
tótájékoztatón Szabó György, a tes-
tület elnöke ismertette, hogy a meg-
hirdetett pályázati kiírások elsõsorban
az önkormányzati feladatellátást, a kö-
telezõ és önként vállalt szolgáltatások
minõségének javítását, valamint az
ezekhez szükséges tárgyi eszközök
beszerzését és a meglévõ területi
egyenlõtlenségek mérséklését szol-
gálják. A megítélt támogatások hoz-
zájárulnak a gazdasági világválság
kedvezõtlen hatásainak kivédéséhez,
a települések humán és termelõ inf-
rastruktúrának fejlesztéséhez. Négy
 elõ irányzat keretében 490 projekt
nyert támogatást, amely révén közel

hatmilliárd forint értékû beruházás va-
lósulhat meg Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád megyék-
ben. Az egyenként legfeljebb 20 és
50 millió forint összegû fejlesztések
között jellemzõen óvodák, iskolák és
rendelõk rekonstrukciója, útfelújítá-
sok, közbiztonsági beruházások sze-
repelnek. A kiírásokra mintegy 100
pályázat érkezett, amelyeknek a fe-
lét kedvezõen bírálta el a tanács, az
odaítélt összeg megközelíti a 4,3 mil-
liárd forint. Ebbõl a pénzbõl közel száz
kilométer út és járda épül és húsznál
is több oktatási, nevelési és egész-
ségügyi létesítmény újul meg. A pá-
lyázati kiírásban új elemként jelent
meg és komoly érdeklõdést váltott ki
a közcélú foglalkoztatáshoz szüksé-
ges gépek és eszközök beszerzéséhez
igényelhetõ támogatás. Ilyen módon
közel ötezer ember keresõ tevé-
kenységét támogatják. Harminc kö-
rüli azoknak a településeknek a szá-
ma, ahol új, a legkorszerûbb bizton-
sági szabványnak megfelelõ játszó-
teret építenek. Emellett a közbizton-
ság javítása is egyre inkább a figye-
lem középpontjába kerül a települé-
seken térfigyelõ rendszerek kiépíté-

sével, fejlesztésével, illetve a pol-
gárõrségek megerõsítésével. 

A regionális fejlesztési tanács a sze-
rencsi önkormányzat által benyújtott
pályázatokat összesen negyvenmillió
forinttal támogatta. A tervezett beru-
házások a közterületek hatékonyabb
gondozását, illetve a közlekedés fel-
tételeinek a javítását szolgálják. Ga-
dóczi Bertalan aljegyzõ arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az önkor-
mányzat húszmillió forintot igényelt
a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. két selejtezésre megérett jár mû -
vé nek a cseréjére. A platós teherautó

az egyik Multicart váltja ki, míg a víz-
tartályos szállító a testvérvárosi kap-
csolatok keretében ajándékba kapott
kiszolgált egykori tûzoltóautót he-
lyettesíti majd elsõsorban a virágok lo-
csolásánál.    

A másik pályázat a város egyik ál-
landó gondjához, az utak és járdák fel-
újításához kapcsolódik. Az ezen a te-
rületen mutatkozó problémák teljes
körû orvoslása mintegy 70 millió fo-
rintot igényelne, azonban a maximá-
lisan elnyerhetõ támogatás a kiírás sze-
rint maximum húszmillió forint volt.
Ezért az önkormányzat az egész te-
lepülésen felmérette a járdák állapo-
tát és minden választókörzetbõl ki-
választották azokat az utcákat, ahol a
legsürgõsebb a beavatkozás. A sike-
res pályázatnak köszönhetõen össze-
sen közel hat kilométer járda újul meg
az elkövetkezõ idõszakban a város-
ban.  

A szerencsi kistérséghez tartozó te-
lepülések 29 pályázatát minõsítette
eredményesnek a regionális fejlesztési
tanács. Az önkormányzati beruházá-
sokra és beszerzésekre megítélt tá-
mogatás együttes összege meghalad-
ja a 285 millió forintot.

A BOROK NEMZETI
VERSENYE

Tarcalon rendezte augusztus 11-én
és 12-én a XXXI. Országos Borver-
senyt a Hegyközségek Nemzeti Ta-
nácsa. A legrangosabb hazai szakmai
megmérettetésre 112 termelõ ösz-
szesen 334 mintával nevezett.  

Az Andrássy-kúria impozáns épü-
letében a szerencsi Erdõ Zoltán tá-
rogatómuzsikája fogadta az országos
borverseny ünnepélyes megnyitójá-
ra érkezett vendégeket. A legkiválóbb
hazai nedûk seregszemléjén azokkal
az italokkal nevezhettek a termelõk,
amelyek korábban máshol már dí-
jazásban részesültek. Az idei alka-
lomra a korábbi években megszo-
kottnál kevesebb minta érkezett.
Kállay Miklós, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanszékvezetõ tanára, a
borverseny elnöke megnyitó beszé-
dében arra hívta fel a figyelmet, hogy
a nagy nyugat-európai bortermelõ or-
szágok pincészetei a legrangosabb
szakmai minõsítõ fórumainak a nem-
zeti borversenyeket tartják. Magyar-
országon is ennek az elvnek kelle-
ne érvényre jutni, azonban napja-
inkban számos helyi, regionális és
nemzetközi megmérettetésen sze-
repelnek a gazdák elkötelezettség
vagy presztízsokok miatt és már
nem jut kellõ figyelem arra, aminek
a legfontosabbnak kellene lennie: az
országos borversenyre.   

Vaszari László, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa elnöke lapunk ér-

deklõdésére kiemelte, hogy a gaz-
dasági válság kedvezõtlen hatása a
hazai szõlõ- és borágazatot sem ke-
rülte el. A minõségi italok területén
15-20 százalékos kereslet-vissza-
esést regisztráltak a forgalmazók,
ami a felvásárlás szempontjából a
gazdákat is hátrányosan érinti. A
vevõk elsõsorban az alacsonyabb árú
termékeket keresik. 

Az országos versenyen négy bi-
zottság külön-külön értékelte a pezs -
gõket és párlatokat, a tokaji és késõi
szüretelésû, a fehér- és a vörösbo-
rokat, amelyek között a teljesség igé-
nye nélkül a rizling, chardonnay,
merlot, szürkebarát, furmint és hárs-
levelû, valamint a sárgamuskotály faj-
ták egyaránt szerepeltek. A minõsí-
tés alapjául a több érzékszervi szem-
pontot figyelembe vevõ százpontos
bírálati rendszer szolgált. 

A hazai borok nemzeti versenyé-
re a legtöbb minta a tokaji (55) és az
egri (48) borvidékekrõl érkezett, de
mellettük többek között a szekszár-
di (29), a villányi (25), az etyeki (22),
a badacsonyi (21), a kunsági (18), a
balatonboglári (17) és a móri (10) pin-
cészetek kínálata is megjelent a pa-
lettán. Közülük kerültek ki a Nagy
Arany minõsítésû, illetve az arany,
ezüst és bronzérmes italok, amelyek
elõállítói szeptember 9-én, a Buda-
pesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõ -
fesztivál nyitó napján vehetik majd
át az elismeréseket.   

VILÁGÖRÖKSÉGI
ÉRDEKKÉPVISELÕK 

Kiváló nedûket kóstoltak a bírák. 

NÉGYMILLIÁRD FORINT ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEKRE

Hat kilométer járda újul meg
 Sze rencsen.
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Fogyunk, egyre csak fo-
gyunk: tizedeli sorainkat a
halál, kedves olvasó! 

Ha valaki 2009. augusz-
tus 2-án este 9 óra elõtt lel-
ki szemeivel pásztázta az
eget, egy-egy csillagban ke-
resve valahai elhunyt ked-
vese arcát, láthatta azt is,
hogy Szerencs város alkonyi egére
egy újabb csillag futott fel szerény
észrevétlenséggel, hogy földi útját be-
járva, onnan ragyogjon ránk majd
ezután.

A Széchenyi emlékezetén tûnõdõ
Arany János fogalmazta meg azt a
csodálatos vigasztaló mondatot,
hogy: „…nem hal meg az, ki milli-
ókra költi dús élte kincsét, ámbár
napja múlt...”  Eperjesi István (vagy
ahogyan a kollégák és a barátok hív-
ták Õt: Pisti) életét sokkal rövi-
debbre szabta sorsa, mint amit ér-
demelt volna. Nem költhette életét
milliókra, de több mint két évtize-
des közéleti tevékenysége során õ
is százakra, ezrekre költötte kincsét,
és így (ezért) reméljük, rajta is be-
teljesedik a költõi jóslatot, hogy ám-
bár élete képzeletbeli napja idõ
elõtt merült alá a horizonton, a rá
tisztelettel és szeretettel emlé-
kezõkben Õ mégis maradandó és él-
tetõ eszmévé lényegül majd.

– Elhunyt barátunkat Szerencshez
kötötte minden: születése, általános
iskolai évei, késõbb villamosipari
technikusként elsõ munkahelye a
csokoládégyárban, a család és ott-
honalapítás, 1969-tõl kezdve pedig
helyi tömegszervezeti vezetõként
az egykori nagyközség és vonzás-
körzete (Szerencs járás) ifjúságának
vezetõi feladatai. Az 50-es, 60-as és
idõsebb korosztály tagjai közül so-
kan ismerjük azt a kort, amelybe Pis-
ti beleszületett, élt és kiteljesedett. Én
az 1960-as években ismertem meg
Õt. Fiatal, jó fizikumú, sármos, ha-
tározott; a világra és új ismeretekre
nyitott, õszinte, szókimondó, a föl-
dön járó fiatalembert ismertem meg
személyében. Kiváló humorú, nyílt
tekintetû, kedves és alkalmazkodó,
segítõkész ember volt. Útjaink
életszemléletünk azonossága okán
több alkalommal találkoztak. Pisti
nagyközségi, késõbb járási KISZ-ve-

zetõ volt, amely tevékeny-
ség – és ezt a 30-as, a még
fiatalabb korosztálynak
„mondom” – sokkal in-
kább a tanulóifjúság és fia-
tal felnõttek kulturális  életé -
rõl szólt, mint a politiká-
ról… S nem arról, amit a tu-
datos amnéziában „tet-

szelgõk” szándékolt elferdítéssel oly
szívesen hirdetnek. Tény, hogy más
idõk voltak azok. Másmilyenek az
emberek, mások a törekvések és fel-
adatok, és mások az értékrendek, az
értékek is. Eperjesi István sosem tit-
kolta, hogy hitt abban az eszme-
rendszerben, amely négy évtizeden
keresztül vezette ezt az országot, s
amely – ma már – történelmi kor-
szak elõnyeit e sorok írója is meg-
tapasztalhatta. Sokunknak azok az
esztendõk jelentették a gyermek- és
fiatalfelnõtt-éveket, a szakma- és
diplomaszerzés, a családalapítás és
otthonteremtés perspektívát nyújtó,
a mainál sokkal boldogabb idõsza-
kát! Ez volt a múltunk és azt leta-
gadni, csakúgy, mint kedves bará-
tunk: nem fogjuk, de nem is akar-
juk! (Mondom mindezt szándékolt
politikai felhang, avagy nosztalgia
nélkül, csak és kizárólag a valóság-
ra visszanézve, a valóságot meg-
idézve.) Korok, izmusok, hatalmi jel-
vények, emberi jellemek és hitval-
lások változhattak és változtak is…
– elhunyt barátunk, Eperjesi István
életében egyvalami soha sem: a szü-
lei, a családja iránti imádat, a ba-
rátság és jó szomszédság, az emberi
kapcsolatok ápolásának elsõbbsége.

Ezt az életutat ismerte el az a több
száz részvétnyilvánító szerencsi és
Szerencs környéki, az ország leg-
különbözõbb helyeirõl érkezõ ba-
rát és ismerõs, akik a gyászoló csa-
ládtagokkal (édesanyjával, felesé-
gével: Hankával, leányával: Ildikó-
val és családjával, fiával: Pistivel és
családjával, Csabika és Virágocska
unokáival), valamint a rokonokkal
együtt érezve a kegyeletteljes, mél-
tató szavak után, a hamvakat tartal-
mazó urnát végsõ nyughelyéhez
kísérték. – Drága barátunk, Eperje-
si István, Pisti: a szerencsi temetõkert
lankáin, nyugodj békében!

Maklári Bódi István

IN MEMORIAM:
EPERJESI ISTVÁN (1947–2009)

A Tokaj Kereskedõház
Zrt. egy évvel ezelõtt el-
hunyt vezérigazgatójára
emlékeztek augusztus
11-én a cég tolcsvai köz-
pontjában. 

Kiss István, a Tokaj Ke-
reskedõház Zrt. jelenlegi
vezérigazgatója beszé-
dében hangsúlyozta,
hogy elõdje a borvidék és
a társaság jövõje mellett
elkötelezett vezetõ ként
olyan európai szintû cé-
get formált a részvény-
társaságból, amely nap-
jainkban érvényesülõ
gazdasági válság idején is
képes a talpon maradás-
ra. Az elmúlt években megvalósult
nagyszabású beruházások az igé-
nyesebb piacokon is biztosítják a ke-
reskedõház borainak versenyképes-
ségét. Kiss István kiemelte: elõdje el-
érte, ami keveseknek sikerült: nem
tokaji emberként elismerést szerzett
magának a borvidéken. 

Gráf József földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter arra hívta
fel a figyelmet, hogy Kiss László egy
évvel ezelõtti halálával egyik meg-
határozó szakemberét vesztette el a
hazai borágazat, akinek  országha-

táron belül és azon túl is nagy volt
az elismertsége. Élete során külön-
bözõ tisztségeiben azon fáradozott,
hogy a magyar bornak nemzetközi
elismertsége, itthon és külföldön fo-
gyasztói legyenek. 53 évesen, tra-
gikus hirtelenséggel ragadta el a ha-
lál. Élete során számos funkcióban
az ágazat érdekeit szolgálta. Volt
hegyközségi elnök, tagja lett a Ma-
gyar Borakadémiának, majd a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának el-
nöki tisztét is betöltötte. Ezekben a
funkciókban letette a névjegyét a ma-

gyar borászat sorsának
alakulásában. Példa-
mutató munkát vég-
zett, amely során töb-
bet áldozott az egész-
ségbõl a közösség ol-
tárán. 

Benedek Fülöp, a
Ma gyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. vezér-
igazgató-helyettese
arra hívta fel a figyel-
met, hogy Kiss László
elkötelezett borász, fe-
gyelmezett és igényes
vezetõ volt, aki fárad-
hatatlan munkával
eredményesen gazdál-
kodó, nemzetközi hír-
nevû gazdasággá tette

a Tokaj Kereskedõház Zrt.-t. A kõbe
vésett neve értéket, a minõségben
mértéket jelent, ami példaként szol-
gál az õt követõknek. 

A megemlékezés végén Gráf Jó-
zsef leplezte le a cég világszínvonalú
szõlõfeldolgozó üzemének a falán
lévõ emléktáblát, amelyre a bronz
arcképet Varga Éva szobrászmûvész
készítette. A felirat õrzi az utókor-
nak, hogy a 2002 és 2008 között Kiss
László vezérigazgató irányítása alatt
a társaság korszerû, versenyképes bo-
rászattá fejlõdött.

Ki ne emlékezne a városi óvoda egy-
kori pedagógusára, aki több mint har-
minc esztendeig dolgozott a szeren-
csi gyermekek között. Takács Ottóné
(fotónkon) immár tizennégy éve nyug-
díjasként éli életét, de ma is szívesen
emlékszik vissza az egykori dolgos hét-
köznapokra.

Pataky Klára 1938. december 19-én
született Sárospatakon. – Édesapám –
aki nyolcgyermekes papi családban nõtt
fel – Ungváron végezte tanulmányait
– idézte fel a család történetét Klárika
néni. – Felnõttként sok kortársához ha-
sonlóan a katonaságnál szolgált hosszú
évekig, majd fõhadnagyként szerelt le.
A második világháború után a Szerencsi
Járási Tanácsnál helyezkedett el, mint
adóügyi elõadó. Késõbb könyvelõ,
majd végül vezetõ fõkönyvelõ lett. Így
került a család a településre. Édesanyám
Veszprémben nõtt fel, az õ szülei mó-
dos kereskedõk voltak. Tanulmányait
az angolkisasszonyok intézményében
végezte. Felsõfokú könyvelõi képesí-
tése volt, egy ideig a sárospataki sze-
gényházat vezette. Tizenegyen voltunk
testvérek. 

– Milyen emlékei vannak az egyko-
ri Szerencsrõl? 

– Emlékszem, hogy akkoriban még
mûködött a zsilip a Szerencs-pataknál,
oda jártunk fürdeni a meleg nyári na-
pokon. Azután eszembe jut az is, ami-
kor a háború után az üresen maradt

laktanyában ját-
szottunk a társa-
immal. Mûkö-
dött a malom is,
ahová vittünk le-
aratott búzát,
amit lisztre cse-
réltünk. Emléke-
imben él, hogy

nagyon szerettünk iskolába járni. A ta-
nítás végeztével gyakran ottmarad-
tunk sportolni. A lányok röplabdáztak,
a fiúk leginkább fociztak.

– Nagy volt a család, és Ön volt a
legidõsebb a testvérei között.

– Így igaz. A kisebb testvéreim ne-
velésébe magam is bekapcsolódtam.
Mivel az általános iskola után az óvó -
nõképzõben folytattam tanulmányai-
mat, így az új ismereteimet otthon is
tudtam hasznosítani.

– Hogyan kezdõdött a pályafutása?
– Elsõ munkahelyem Tarcalon volt.

Az ottani óvodában dolgoztam öt évig,
azután Szerencsre kerültem. A városi
óvodában összesen 33 évig tevékeny-
kedtem, egészen 1995-ig, amikor ve-
zetõhelyettes óvónõként vonultam
nyugdíjba.

– Hogyan gondol vissza ezekre az
idõkre?

– Jó kapcsolatom volt a kolléga-
nõimmel. Mindig szívesen foglalkoz-
tam a pályakezdõ fiatalokkal és igye-
keztem jó tanácsokat adni nekik. Meg-
lévõ tudásomat folyamatosan bõvítet-

tem, hiszen állandó résztvevõje voltam
a szakmai továbbképzéseknek. Tánc-
pedagógusként a város kulturális  életé -
be is aktívan bekapcsolódtam. Akko-
riban több néptánccsoportot is vezet-
tem párhuzamosan. A szülõkkel jó kap-
csolatom volt.

– Idõközben a család is fontos sze-
repet kapott az életében.

– A férjemmel egy társaságban is-
merkedtem meg. Õ foglalkozását te-
kintve fõagronómus volt. Sajnos azon-
ban, 37 év házasság után a közel-
múltban elvesztettem. Házasságunkból
két gyermekünk született. A lányom pe-
dagógus lett, a fiam pedig, aki már csa-
ládos, négygyermekes apuka, infor-
matikus. Az unokáim közül a legna-
gyobb most lesz iskolás, a legkisebb
csupán néhány hónapos. 

– Véget értek a dolgos hétköznapok.
Hogyan éli meg a nyugdíjas éveket?

– 1995-ig dolgoztam, ekkor vonul-
tam nyugdíjba, sok-sok emlékkel. Ren-
geteg fényképem van az óvodai ün-
nepségekrõl és sok ballagási tarisznya
is jelzi az elmúlt évtizedeket. Szívesen
emlékszem vissza a kedves gyermek-
zsivajra, a sok-sok kirándulásra, a vár-
kerti sétákra, a vidám õszi szüretekre.
Az évek elmúltak felettünk és sajnos
az egészségem sem a régi, de azért még
mindig szívesen kézimunkázok, ke-
resztrejtvényt fejtek és olvasok. Nem
utolsósorban pedig örülök az unoká-
imnak!                                  M. Z.

A feliratos falvédõk eredete a német
nyelvterületre nyúlik vissza, ahol egy
iparmûvészek által kezdeményezett
polgári varródivatként indult – majd
gyökeret verve az Osztrák–Magyar
Monarchiában is – önálló életre kelt a
mûfaj. Magyarországon a XX. század
elejére a polgári szalonok helyett a
munkás- és parasztlakások falain ta-
láltak maguknak új helyet a szöveges
falvédõk. A lakások fokozatos kom-
fortizálódásával pedig az egyre inkább
falikép szerepet kapott munkák tetszetõs
lakásdísszé váltak a konyhában és a la-
kószobákban egyaránt. Ezt a történeti
folyamatot mutatta be az Angyalföldi
Helytörténeti Gyûjtemény (Budapest –

XIII. Váci út 50.) a „Mit takar a falvédõ?
– A feliratos falvédõk múltja és jelene”
címû idõszaki kiállítása, ahol külön-
bözõ enteriõrökben nyomon követhetõ
volt a szöveges falvédõk szerepének és
funkciójának változása.

A Maczó Balázs által rendezett ki-
állítás részben egy mezõzombori és
egy tarcali magángyûjtõ, Sisler Sán-
dorné és Janzsó Imréné majd’ száz-
darabos gyûjteményére épül, amelyek
révén képet kaptak a látogatók e hím-
zett fali díszek teljes repertoárjából: az
1910-es évektõl az egészen közel-
múltban keletkezett darabokig, a val-
lásos témájúaktól a közhelyeket, vá-
gyakat megfogalmazó falvédõkön át

a slágerfeliratosokig egyaránt. A kiál-
lítás másik pillérét annak a fiatal
képzõmûvésznek, Pittmann Zsófiá-
nak (aki tállyai vidéki háza révén is
 kötõ dik a régióhoz) a darabjai képez-
ték, aki a jelen korba ágyazva tervezi
és készíti el falvédõit. A forma ugyan-
az, a képeket és szövegeket viszont a
mai kor slágerei, közhelyei, közéleti
szereplõ ihletik. Így találkozhattak a
Depeche Mode-dal, a Mátrix hõseivel,
de Bíró Icával és a Hare Krisnával is
a vásznon. A régi és új feliratos falvédõk
ezen együttese a mûfaj továbbélési stra-
tégiájáról ad számot, a megsemmisü-
lés helyett a gyûjtõjérõl és az újraé-
lesz tõjérõl.

Az idén is volt sze-
rencsi programja a
Bodrogkeresztúron
megtartott Magyar
Mo torok Randevú-
jának. A rendezvény
immár hagyományos
zempléni túrájának
keretében felvonu-
lók augusztus 8-án
délelõtt idõztek több
mint fél órát a Rá-
kóczi-vár udvarán.
Az immár tizenket-
tedik alkalommal
megrendezett hazai
gyártású veterán mo-
torok találkozójának
közel százhúsz
részt vevõje volt, akik között többen
Szerencsrõl csatlakoztak a programhoz.
A kínálatban a legnagyobb számban
Pannóniák, Danuviák és Csepelek sze-
repeltek, de második világháborús két-
kerekûek és oldalkocsis motorok is
megtalálhatók voltak a bemutatón.

Népszerûnek bizonyult a motoros ke-
rékpár és több, a közelmúltban gyár-
tott korszerû túramotort is megtekint-
hettek az érdeklõdõk. A túrázók némi
hangzavar és füstfelhõ kíséretében
folytatták tovább Szerencsrõl zemplé-
ni túrájukat.

Jármûmatuzsálemek szerencsi résztvevôkkel a
Rá kóczi-várban.

EMLÉKTÁBLA A CÉGVEZETÕNEK

PÖFÖGTEK
A VETERÁN MOTOROK

KLÁRIKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

MIT TAKAR A FALVÉDÕ?

Kiss László márványtábláját Gráf József leplezte le.
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A város kuriózuma, az országban
egyedülállóan széleskörû tematikával
és nagysággal rendelkezõ képesleve-
lezõlap-kollekció és a cukorgyártás
technológiáját bemutató cukortörté-
neti gyûjtemény mellett a szerencsi
csokoládégyártás múltját felelevenítõ,
valamint jelenét reprezentáló kiállítás
is öregbíti augusztus 23-tól települé-
sünk hírnevét. Ez utóbbi a II. Orszá-
gos Csokoládéfesztivál programját szí-
nesíti.

Évekkel ezelõtt, ha egy szerencsi la-
kos az országban jártában-keltében
megadta a címét, minden embernek
felcsillant a szeme és rákérdezett „on-
nan, ahol a csokit gyártják?” Igen, ha
csokoládé, akkor az egyenlõ volt Sze-
renccsel. A korban elõrehaladottabb,
sokat tapasztalt korosztály tisztában
van az ipar, és elsõsorban az édes-
ipar helyi jelentõségével és sajátos-
ságával. Ám mivel egy újszülöttnek
minden vicc új, elevenítsük fel szá-
mukra régi dicsõségünk, hajdani büsz-
keségünk egyikének gyökerét, hiszen
már csak múzeumban találkozha-
tunk az egykori csokoládégyár múlt-
jával, nyüzsgõ életével.

Szerencs újkori
történelme szoro-
san összekapcso-
lódik a gyáraink
történetével. Sike-
reik fellendítették a
város gazdasági és
kulturális életét,
hozzájárultak a
térség ipari kultúr-
ájának meghono-
sodásához. Az inf-
láció és gazdasági
válság miatt, 1920 után a cukorfo-
gyasztás és ezzel a -termelés is visz-
szaesett. Ennek ellensúlyozására a
Szerencsi Cukorgyár a gazdaságossá-
got javító intézkedésként érdekeltségét
kiterjesztette a cukoriparon kívüli te-
vékenység beindítására, többek között
a csokoládégyár alapítására. 

Dr. Stühmer Frigyes, akinek ugyan
tõkéje nem volt, de felismerte az édes-
ipar fejlesztésében rejlõ lehetõségeket
és tapasztalata is volt már hozzá, tár-
sult a Magyar Cukoripari Rt.-vel és a
Hangya Szövetkezettel. Az 1921. áp-
rilis 28-án a Pénzügyigazgatóság által
is elfogadott alapítási kérelem szerint
megalakították a Magyar Kakaó és

Csokoládégyár Rt.-t, a Szerencsi Cso-
koládégyár jogelõdjét.

A szerencsi járás fõszolgabírója
1923. február 25-én kelt 733/1923. sz.
határozata engedélyezte a Magyar Ka-
kaó és Csokoládégyár Rt. szerencsi gyá-
rának használatba vételét. A beikta-
tással hivatalosan is kezdetét vette a
gyár története, amely dolgozói számára
egyaránt nehéz, olykor tragikus ese-
ményekkel terhes évek voltak. Tehát
megindult a termelés a cukorgyárnak
abban a részlegében, amelyben utol-
jára 1916-ban gyártottak süvegcukrot.
Kezdetben a rendelkezésre álló kevés
géppel – kakaópörkölõ, hántoló, fino-
mító, formázó és rázó – táblás csoko-

ládét és kakaóport
gyártottak. A gyári
dolgozók száma
1923-ban a mûkö-
dés kezdetekor
még csak 50 fõ
volt, akik tíz vagon
árut termeltek.

Az üzem elsõ
vezetõjének alapos
megfontolás után
a pályázók közül a
svájci származású

élelmiszeripari mérnök-szakembert,
Liechti Frigyes temesvári csokoládé-
gyár-igazgatót választotta az igazga-
tóság, aki 25 éven keresztül állt a gyár
élén. E negyed évszázad alatt állandó
gyártmány- és csomagolásfejlesztéssel,
a mûszaki színvonal javításával, jól
megszervezett ügynöki hálózatra tá-
maszkodó kereskedelmi munkával vi-
lághírûvé tette a cicaemblémával jel-
zett termékeket, és az üzem munkás-
ságának körében is népszerûvé vált. Az
elsõ termék a 101-es csokoládé volt –
akkor még nem is gondolván, hogy azt
a terméket alkották meg, amely világ-
hírûvé teszi a gyárat és a várost –, ebbõl
úgy 200 kg-ot készítettek, elsõsorban
propaganda céllal. Az egyik dolgozó
kiállt a gyár sarkára egy kis ládikával
és a 101-es táblás csokit osztogatta an-
nak, aki elhaladt elõtte. Hirdetéseket,
ajánlatokat küldtek szét az ország
minden vidékére és annak alapján ér-
keztek a megrendelések. Kezdetben
olyan kevés volt az igény, hogy a gyár
egyetlen takarítónõje, özv. Bán János-
né batyuba kötve vitte a postára fel-
adni a csokoládéküldeményeket. A si-
ker azonban hamarosan jelentkezett.
Egyre több és több rendelés érkezett a
kereskedõk és a fogyasztók részérõl is.
Az árut a postára már nem a hátukon
vitték a dolgozók, hanem egy kétke-
rekû taligán, majd amikor már az is ke-
vésnek bizonyult, a cukorgyártól köl-
csönkért szekéren. A készáruraktár hi-
ánya miatt a szállításra vásároltak egy

1,5 tonnás Ford autót. Késõbb már ez
is kevés volt, hiszen a rendelések
emelkedésével vagonokban vitték a
csokoládét Budapestre, a központi le-
rakatba, ahonnan a kereskedõket el-
látták.

A válogatott munkaerõ, kiváló  minõ -
ségû alapanyagból – kakaó Burmából,
Ceylonból – elsõrendû árut gyártott. A
keverési arányt személyesen az igaz-
gató adta meg Rezsdovitcs Ferenc
pörkölõmesternek. Vigyázott Liechti úr
arra is, hogy a receptek más kezébe
ne kerülhessenek. Évrõl évre nõtt a ter-
melés és mindinkább keresett és vi-
lágszerte ismertebb lett a szerencsi cso-
ki. A 20-as évek végére már Angliába
és Egyiptomba is szállítottak, s az iz-
raeliták részére különleges technoló-
giával készült „kóser” csokit is gyár-
tottak. Az export elérte a 4 vagon meny-
nyiséget. A helyi lakosok Amerikában
élõ rokonai is jelezték, hogy New York-
ban is kapható a szerencsi 101-es táb-
lás csoki. 

A második világháború elõtt az or-
szág legnagyobb csokoládéüzeme vá-
rosunkban volt. Ennek a kiemelkedõ
teljesítményû gyárnak, alapítóinak és
munkásainak állít emléket az a kiállí-
tás, melynek alapját Maszler László ma-
gángyûjteménye adja és megtekinthetõ
a Zempléni Múzeumban, a Rákóczi-
várban. „A szerencsi csoki” címû ki-
állítás a Kiss Attila Alapítvány és a Sze-
rencsi Bonbon Kft. támogatásával ké-
szült el. Az érdeklõdõk láthatják to-
vábbá a tavalyi  Guin ness-rekordkísérlet
csokifiguráját, Csukás István és Sajdik
Ferenc rajzfilmjének fõszereplõjét,
Gombóc Artúrt. A 239 kilogramm sú-
lyú csokiszobrot Ekker Róbert szob-
rászmûvész készítette, aki az idén új
rekordot ért el. 

Szerencs csokoládéhoz kötõdõ hír-
nevét, az istenek eledelének is neve-
zett csoki helyi renoméját, a lokálpat-
rióta szellemben mûködõ Szerencsi
Bonbon Kft. õrzi és örökíti tovább uno-
káink számára.                O. Z. M.

A VILÁGHÍRES CSOKI EMLÉKEZETE

SZICÍLIAI VENDÉGSÉG

Már egészen fiatalon megmutatko-
zott, hogy jó érzéke van a humorhoz.
Gimnazistaként vesztette el édesapját,
a tragédia is közrejátszott abban,
hogy érettségije után a család Sze-
rencsrõl a fõváros közelébe, Pomáz-
ra költözött. Fõiskolás lett, majd a Du-
maszínházban elért sikerei után a
Fábry-show és a Showder Klub révén
országos ismertségre tett szert. Nap-
jainkban a stand up comedy egyik leg-
jobb hazai mûvelõje, aki büszke arra,
hogy az õt körülvevõ csillogás köze-
pette is egyszerû szerencsi srác ma-
radt. Kiss Ádám (fotónkon) augusztus
18-án délután útban horvátországi nya-
ralására adott interjút lapunknak.

– A gimnázium tornatermi folyosó-
ján egy fényképen a kosárlabdacsa-
patban langaléta fiúk társaságában
vagy látható. Hogyan él benned  éle -
tednek ez az idõszaka? 

– Akkor még hû voltam a nevem-
hez, talán ha 160 centiméter magas le-
hettem. A mai adottságaim már job-
ban illenének a kosárlabdázáshoz,
idõközben 185 centiméteresre nyúltam.
A Bocskai kosárlabdacsapatában el-
töltött hat év meghatározó lett az  éle -
temben. Gulya már 14 éves korunk-
ban magázott minket. Lényegében a
második apánk volt. A csapat magja
öt évig szinte minden nap tréningezett,
edzõtáborozott, meccseken szerepelt,
sikereket és kudarcokat élt át. Olyan
volt, mint egy kiképzõtábor,  hol ott egy
normális diák életét éltem, csak min-
den délután edzeni mentem. Sokszor
este hétkor értem haza, és akkor kez-
dõdött a tanulás. Mindig irigykedtem
azokra, akik már háromkor befejezték
a sulit, megtanultak ötre, utána meg sza-
badidõ. Most már nem sajnálom ma-
gam, mert látom, hogy ez mennyire jót
tett nekem. A többiekkel együtt for-
málódtunk, igazi közösségé váltunk. Az
a csapat akkor nagyon összeért. Azó-
ta is tartom a kapcsolatot Jánosi Tomival
és Mauks Petivel annak ellenére, hogy
szerteszét repültünk a világban. 

– Manapság is sportolsz? 
– A budapesti Külkereskedelmi Fõ-

iskola színeiben két évig még kosa-
raztam. Aztán jött egy csúnya térdsé-
rülés. Azóta hobbiszinten teniszezek.
Profiszinten már nem merek. Úszok,
edzek, de csapatsportra sajnos már
nincs idõm.

– Idén meglesz a diploma? 
– Remélem. Idén hat esztendeje,

hogy fõiskolás vagyok, harmadik éve
pedig végzõs. Már a suli hetven szá-
zalékán túl voltam, amikor jött a hu-
morfesztivál, amit megnyertem. Dön-
tenem kellett, hogy mibe fektetem az
energiát: abba, hogy közgazdász leszek
– akikkel szerintem már Dunát lehet-
ne rekeszteni –, vagy inkább humorista,
akibõl meg alig van. Így elkezdtem a
humorista karrieremet építeni és bizony
2-3 év kellett, amíg a mostani szintre
eljutottam. Ebben az idõszakban nem
sok mindennel foglalkoztam az isko-
lában. Éppen csak azt tudták, hogy oda
járok. Volt olyan félévem, hogy egy
vizsgát tettem le. Így ezt a maradék har-
minc százalékot sikerült elhúznom
két és fél évig. De most már szeretnék
túllenni rajta. 

– A színpadon csak úgy könnyedén
ömlik belõled a szó. Mennyi felké-
szülést igényel egy-egy produkció? 

– Ne gondold azt, hogy a fellépés
elõtt összeírom, hogy mit fogok mon-
dani. Persze, valamelyest készülök,
mint a humoristák általában. Az én élet-
em is papírfecnikbõl áll. Ha valami
poén az eszembe jut, azt mindig fel-
mondom a telefonomra. Meg van egy
stand-up füzetem. Amikor fellépésre
megyek, akkor csak összegereblyézem
az agyamban, hogy nagyjából mirõl fo-
gok beszélni. Ez a helyszínen még min-
dig változhat. Ha például látom, hogy
egy céges rendezvény van, akkor nem
azt fogom mondani, mintha egy fõis-
kolai napon lépnék fel. Felépítem ma-
gamban szépen, hogy mirõl lesz szó,
aztán egy idõ után ez borul. A szín-
padon mindig, mindenrõl eszembe jut
valami és egyszer csak azon veszem
észre magam, hogy vége, ideje abba-
hagynom. 

– Mindig jelen volt az életedben a
humor? 

– Az édesapám által igen. Vele na-
gyon sokat bohóckodtunk, poénkod-
tunk. De nem tudtam, hogy ez egy mû-
faj, hogy stand up comedy-nek hívják,
hogy pénzt lehet vele keresni, és az em-
berek szeretik. Az iskolában is én vol-
tam az osztály mókamestere, ez irá-
nyú képességeim a feleléseknél is jól
jöttek. 

– Hogy van az, hogy Pomázra vagy
bejelentkezve, Pesten élsz és mégis sze-
rencsinek vallod magad? 

– Az életem elsõ 18 évét Szerencsen
töltöttem, gyakorlatilag ott nõttem fel.
A nõvérem, Krisztina akkor már két éve
Budapesten tanult. Édesapám halála ha-
talmas megrázkódtatás volt. Hosszú hó-
napokig nem tértem magamhoz. A csa-
ládi költözés Pomázra engem gyakor-
latilag kiszakított az otthonomból, ami-
ben persze a tragédia is közrejátszott.
Szerencsinek vallom magam, ahová 2-
3 havonta muszáj hazamennem. Hogy
ha csak egy kicsit is, de beleszagoljak
az ottani levegõbe! Mert Budapest rend-
kívül pörgõs, büdös és nagy.

– Tartod is a kapcsolatot a szeren-
csi ismerõseiddel, barátaiddal? 

– Lassan már ott tartunk, hogy pá-
lyázatot kell benyújtani, hogy kinél al-
szom. Ebbõl mindig sértõdés is van. Ha
a Szabadság utcára betévedek egy va-
sárnap délben, akkor minimum négy
helyen kell ebédelnem. Lénártékat
nem érdekli, hogy Czinkééknél meg-
ettem már 19 rántott húst, hanem azt
mondják: egyél, mert itt vagy! Kicsit kó-
mában jövök haza Szerencsrõl, mert
mindig túletetnek, túlitatnak az ottani-
ak, mert ugye, régen láttak.  

– Kicsit közhelyes a kérdés, de kit
tartasz a mai magyar humor legna-
gyobb mesterének? 

– Természetesen Fábry Sándort. Én
már tízévesen Fábry Sándor szerettem
volna lenni. Jellemzõ, hogy már a gim-
náziumi szalagavatómon kicsit bein-
tettem az osztályfõnöknek, hogy én
nem akarok táncolni, mert semmi kre-
atív nincs abban, hogy 1650 óta a vég-
zõsök táncolnak. Én inkább elmonda-
nám az osztállyal megtörtént vicces dol-
gokat. Erre azt mondta, hogy nem va-
gyok normális, de tegyem. Akkor még
nem tudtuk, hogy ez stand-up, csak,
hogy „fábryskodás”. 

(Folytatás a 9. oldalon.)

A HUMOR SZERENCSI CSILLAGA 

Egy meghívásnak eleget téve július
közepén Szicíliában járt a  Hegy alja
Pedagógus Kórus. A szerencsi dalo-
sok a dél-itáliai szigeten több kon-
certen is közönségsikert arattak.

A XX. Miskolci Kamarakórus Fesz-
tivál idei programja keretében április
23-án Szerencsre érkezett a szicíliai
Scordia városából a Coro Polifonoco
„Alma Redemptoris Mater” nevû ének-
kar. A Hegyalja Pedagógus Kórus szí-
vesen vállalta a fogadásukat, közös
programokat szerveztünk és minden-
ben segítettük õket itt tartózkodásuk
alatt. A Rákóczi-várban április 25-én
közös hangversenyt adtunk, nagy si-
kerrel. A fesztivál zárását követõ kö-
zös vacsorán a szicíliai vendégek el-
nöke meghívta a szerencsi dalosokat
a július 11–12-én Scordiában tartan-
dó kórusfesztiválra. Nagyon örültünk

az invitálásnak, s szorgalmasan ké-
szültünk – még külön próbákkal is –
a nagy útra. Végül hosszas megbe-
szélések, egyeztetések és ügyintézés
után július 7-én, délután útnak in-
dultunk egy hatalmas busszal. Gyor-
san haladtunk, még nem volt éjfél, mi-
kor átléptük a magyar–szlovén határt.
Szlovéniában végig esõben, kicsit las-
sabban tudtunk haladni, de így is haj-
nali fél 3-kor Olaszországba értünk.
Napfelkelte után – akit nem nyomott
el az álom – gyönyörködhetett a jel-
legzetes olasz tájban. Sokáig az Ad-
ria partján haladtunk, dél körül meg-
érkeztünk szálláshelyünkre, Loretóba.
Gyors ebéd, utána irány a tengerpart.
Jólesett az elgémberedett, fáradt tag-
jainknak a sós víz. Estefelé megnéz-
tük a várost, amely a XVI. század kö-
zepétõl világhírû zarándokhely.

(Folytatás a 9. oldalon.)
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RENDÔRSÉGI HÍREK
UTCAI GARÁZDA 

Közterületen szórakozott barátai-
val a közelmúltban Tállyán egy hely-
béli férfi, aki szóváltás után megvert
egy falubeli fiatalembert. Az ifjú
nyolc napon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. Az ügyben garáz-
daság miatt indul közigazgatási el-
járás. 

ÁROKBA MENEKÜLT
A SUZUKIS 

Szerencsés kimenetelû közlekedé-
si baleset történt augusztus 14-én a
kora délutáni órákban a bekecsi
Nagyköznél. Egy Szerencs felõl érkezõ
pótkocsis teherautó vezetõje késõn
észlelte az elõtte balra kanyarodási
szándékkal megálló személygépko-
csit. A vészfékezés során a megbi-
csakló jármûszerelvény a menetirány
szerinti bal oldalt is elfoglalta. Ekkor
érkezett szembõl egy Suzuki, amely-
nek vezetõje az ütközés elkerülése ér-
dekében az árokba hajtott. A sofõr és
utasa sértetlenül szállt ki az autóból.

ELLOPTA A TERMÉNYT
Nagyobb értékre elkövetett sik-

kasztás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult rendõrségi el-
járás egy szerencsi férfi ellen. Egy
gazda megbízta az elkövetõt, hogy
a Vizsoly külterületén learatott bú-
záját beszállítsa rendeltetési helyére.
A tettes azonban ezt elmulasztotta
és a terménnyel a sajátjaként ren-
delkezett. A bûncselekménnyel oko-
zott kár meghaladja a kétszázezer fo-
rintot. 

SZÉLHÁMOSOK GYÛJTIK
A PÉNZT

Sütõ Szilveszter városi szakfel-
ügyelõ fõorvos arról tájékoztatta la-
punkat, hogy az utóbbi idõszakban
Szerencsen ismeretlen személyek  a
helyi háziorvosokra hivatkozva or-
vosi mûszerekre pénzt gyûjtöttek. A
fõorvos hangsúlyozta, hogy ilyen
akciót nem szerveztek, csalókról
van szó, akikkel szemben rendõrsé-
gi feljelentést tettek. 

Száztizennégy felderített bûncse-
lekmény és szabálysértés, amelyek
együttes elkövetési értéke megha-
ladja a tizenötmillió forintot. Ez rö-
viden az idei elsõ féléves mérlege a
Vám- és Pénzügyõrség Észak-ma-
gyarországi Regionális Parancsnok-
sága hivatalainak. A hat hónap mun-
kájáról augusztus 7-én sajtótájé-
koztató keretében számoltak be a
testület vezetõi.

A vámosok a régióban csaknem
négyezer ellenõrzést hajtottak vég-
re az idei esztendõben. A testület új
mobil ellenõrzõ szolgálatot hozott
létre, amely eredményes munkát vé-
gez, elsõsorban illegális jövedéki
termékek felderítésében. Szabó Zsolt
regionális parancsnok ismertette,
hogy az idei év változásai között sze-
repel a teljes körû elektronikus vám
európai uniós bevezetése. A regio-
nális parancsnokság a tervezett elsõ
féléves bevételeit 500 millió forint-

tal túlteljesítette. Csökkenést ta-
pasztaltak a regisztrációs adónál az
autóbehozatal drasztikus visszaesé-
se miatt, de ez sem érte el az orszá-
gos átlagot. Jelentõsen emelkedett
ugyanakkor a környezetvédelmi ter-
mékdíj összege és a vámbevételek is,
hiszen a kereskedõk már nem az EU
valamelyik külsõ határán, illetve a ki-
kötõkben, hanem Magyarországon
vámkezeltetik az ide érkezõ árut.  

A jövedéki adóknál tapasztalt mér-
sékelt visszaesés elsõsorban a sör-
fogyasztás háttérbe szorulásával ma-
gyarázható és a korábbinál több fo-
gyott az alacsonyabb alkoholtartal-
mú termékekbõl. A parancsnok kie-
melte, hogy a testület az elmúlt  idõ -
szakban a környezetvédelmi ter-
mékdíjjal kapcsolatban elsõsorban a
kisebb üzletek ezirányú kötelezett-
ségeire hívta fel a figyelmet, amit az
utóbbi hónapokban gyakran ellen-
õriztek. A jövõben már az újrahasz-
nosítási, visszagyûjtési láncoknak a
szabályszerû mûködésére koncent-
rálnak: a kis üzletek után a nagyke-
reskedõket, a termékkibocsátókat és
az importõröket vizsgálják. 

Az idei esztendõ egyik fontos vál-
tozása volt a Vám- és Pénzügy -

õrségnél – emelte ki Szabó Zsolt –,
hogy a regionális parancsnokságok
megkapták a nyomozati szakterület
felügyeletét, ami jelentõsen átalakí-
totta a testület feladatkörét. Napja-
inkban az ezen a területen dolgozó
munkatársak ötszáz ügyben folytat-
nak nyomozást és az idén már kö-
zel háromszáz vizsgálatot lezártak.
Az elkövetési érték meghaladja az 1,2
milliárd forintot. Tevékenységükben
egyre inkább elõtérbe kerülnek az
úgynevezett „nagy ügyek”, a szám-
viteli szabálysértések, adócsalások,
csõdbûntettek felderítése. 

Szabó Zsolt ismertette, hogy az esz-
tendõ elsõ felében a kollégái 45 mil-
lió forintot meghaladó értékû illegális
jövedéki terméket foglaltak le. Ezek
egyike Szerencsen történt, ahol egy
átalakított jégkrémes autóba 1900 li-
teres rejtett tartályban csempészték
a tiszta szeszt.   

A másik nagy fogás annak a 40
éves miskolci mentõsnek az õrizet-
be vétele volt, aki a gyanú szerint
évek óta csempészcigaretták értéke-
sítésébõl egészítette ki keresetét. A
pénzügyõrök a mentõs miskolci la-
kásán több mint ötmillió forint értékû
illegális dohányárut foglaltak le.

Harmadik alkalommal tartott szol-
gálatikutya-toborzót augusztus 6-án
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság. A tizenhét
felvételizõ négylábúból ez alka-
lommal hét felelt meg a szigorú vizs-
gakövetelményeknek.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
jelenleg 35 közrendvédelmi kutya-
vezetõ, összesen 33 négylábúval lát
el szolgálatot. A járõrök munkáját se-
gítõ ebek számának növelésére a
rendõrség az elmúlt idõszakban több
alkalommal tartott vásárt miskolci ki-
képzõ központban. 

Buda Zoltán hadnagy, a B.-A.-Z.
Megyei Rendõr-fõkapitányság kie-
melt fõelõadója arról tájékoztatta
lapunkat, hogy duplájára szeretnék
emelni a meglévõ kutyás állomány
létszámát. Ennek érdekében vásá-
rolnak a feladatra alkalmas négylá-
búakat, akik már az új gazdáikkal
együtt vesznek részt a közös szol-
gálatellátásra felkészítõ alaptanfo-
lyamon. Itt a rendõrök megtanulják
a kutyák gondozását és irányítását,
míg az ebeket a fegyelem mellett spe-
ciális feladatok teljesítésére képezik

ki. Buda Zoltán kiemelte, hogy az
utóbbi idõszakban Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében gyakoribbá vál-
tak a garázda jellegû bûncselekmé-
nyek.  A kutyák elsõsorban az egye-
dül szolgálatot teljesítõ körzeti meg-
bízottak munkáját segítik majd, hoz-
zájárulva a közrend és a közbizton-
ság megszilárdításához.  Ehhez azon-
ban megfelelõ fizikumú és ideg-

rendszerû ebekre van
szükség, amelyeket
egy vizsgasor alapján
válogatják ki. A  ku -
tyáknak csúszós ta-
lajon vizsgálják a já-
rásukat, magabiztos-
ságukat. Ki kell állni-
uk a lövéspróbát, tá-
madás esetén bátran
kell viselkedniük, ké-
szen arra, hogy meg-
védjék a gazdájukat.
A kiválogatott álla -
tokat új gazdáik irá-
nyításával három és
fél hónapos alaptan-
folyamon kiképzik a
speciális feladatok-
ra. A tervek szerint a

Szerencsi Rendõrkapitányságra az el-
következõ idõszakban hat járõrkutya
érkezik. 

Augusztus 1-jétõl az közigazgatási
eljárás keretében bünteti a rendõr-
ség azokat a jármûvezetõket, akik
menet közben kézben tartva hasz-
nálják a mobiltelefont. Ugyancsak
közigazgatási bírságot szab ki a ha-
tóság autósoknál a biztonsági öv, il-
letve a gyermekbiztonsági rendsze-
rek, motorosoknál pedig a bukósi-
sak használatának az elmulasztásá-
ért.   

Az elmúlt év májusától közigaz-
gatási hatósági eljárást indít a rendõr-
ség azokkal a jármûtulajdonosokkal
szemben, akiknek az autójával vagy
motorjával a hét kiemelt szabály-
sértés valamelyikét követték el. A jog-
szabályi elõírások alapján ezekben
az esetekben az objektív felelõsség
elve alapján az üzemben tartó a fe-
lelõs azért, ha a jármûvével túllépik
a megengedett legnagyobb sebessé-
get, nem tartják be a vasúti átjárón
áthaladás szabályait, illetve figyelmen
kívül hagyják a közlekedési lámpák
utasításait. Ugyanez az eljárás érvé-
nyesül a tiltott helyen megállásnál és
várakozásnál, a behajtási tilalomra
és kötelezõ haladási irányra vonat-
kozó szabályok megsértésénél, az au-
tópálya leállósávjának jogtalan igény-
be vételénél, valamint a természet vé-

delmére vonatkozó elõírások meg-
szegésénél. A bírság összege 30 ezer
forinttól 300 ezer forintig terjedhet,
amit gyorshajtás esetén az idén má-
justól már nem a sebességtúllépés
százalékában, hanem annak konk-
rét mértéke alapján határoznak meg.
Augusztus 1-jétõl egy kormányren-
delet alapján a biztonsági öv, a gyer-
mekbiztonsági rendszer, a bukósisak
és a mobiltelefon használatára vo-
natkozó szabályok megsértésénél is
közigazgatási bírságot szab ki a
rendõrség. Ennek összege attól füg-
gõen, hogy lakott területen, azon kí-
vül, illetve autóúton vagy autópályán

követik el a szabálysértést, 10–45 ezer
forint között változik. A kilátásba he-
lyezett borsos büntetés tudatában kell
dönteni arról, hogy felvesszük-e ve-
zetés közben a megcsörrenõ mobil-
telefont – vagy inkább kihangosítót,
illetve headsetet használunk –, az elöl
és a hátul utazók bekötik-e a biz-
tonsági övet. Nemcsak a kilátásba he-
lyezett pénzbüntetés, hanem a bal-
esetek megelõzése érdekében kell
betartani a szabályokat. Az objektív
felelõsség elvének a bevezetése óta
jelentõsen csökkent a személyi sé-
rüléssel járó közlekedési balesetek-
nek a száma.

Ezerötszáz szalma- és szénabála lett
a tûz martaléka augusztus 4-én Cso-
bajon. A község egyik tehenészetének
fedett tárolójában eddig tisztázatlan
okból csaptak fel a lángok, amelyek a
száraz körbálák között rövid idõn be-
lül elharapóztak. A tûz a szomszédos
épületeket és a környéken felhalmozott
további takarmánybálákat is veszé-
lyeztette. Ezért a szerencsi hivatásos egy-
ségek mellett nyíregyháziak is bekap-

csolódtak az oltásba, amihez az encsi
parancsnokság helyszínre érkezõ víz-
szállító autója is segítséget nyújtott. Az
összehangolt beavatkozásnak köszön-
hetõen a lángok tovább terjedését si-
került megfékezni és a tûzoltók a nyi-
tott tetõ szerkezet egy részét is meg-
mentették a megsemmisüléstõl, azon-
ban közel másfél napba telt, mire az
utolsó parázs is kihunyt. Az anyagi kár
meghaladja a tízmillió forintot.

FÉLÉVET ÉRTÉKELTEK
A VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRÖK 

Miskolcon több mint ötmillió forint értékû csempészcigarettát foglal-
tak le a vámosok. 

FELVÉTELI VIZSGÁN AZ EBEK

Alaposan megtervezett próbákon kellett
helytállniuk a kutyáknak. 

LÁNGOLÓ BÁLÁK 

BORSOS BÍRSÁG
MOBILTELEFONÁLÁSÉRT
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DÍJESÕ A KÕVIRÁG
NÉPDALKÖRNÉL 

„Amit tudsz, nagy érték, az õsök
hagyománya, a magad lelke igazi ki-
fejezése. Becsüld meg, erõsödj ben-
ne, mert ha többre akarsz menni,
csak erre építhetsz!” – Kodály Zol-
tán gondolataival indultak a Tállyai
Kõvirág Népdalkör Egyesület dalo-
sai augusztus 9-én a Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népzenei Együt-
tesek Szövetsége (KÓTA) által meg-
rendezett népzenei minõsítõ ver-
senyre, Szomolyára. A kétnapos
megmérettetésen további 19 ver-
senyzõvel vasárnap álltunk szín-
padra. Dalainkat négyfõs zsûri hall-
gatta végig és értékelte teljesítmé-
nyünket. Az elért eredmény hihe-
tetlen örömmel töltött el bennünket,
ami leírni szinte lehetetlen. A dalkör
országos arany fokozatú minõsítést
ért el, és megkapta az ennél még ma-
gasabb elismerést, az Arany Páva dí-
jat. A tarsolyunkban lévõ elismeré-
sek így a meglévõ arany fokozatú cím
mellett újakkal bõvültek és õrzünk
egy fesztivál nívódíjat is.

A négy szólóénekesünk egyénileg
is megmérette magát. Közülük Papp
Gézáné megkapta az országos arany
fokozatot és az Arany Páva díjat. Õ
nyerte el Szomolya különdíját is. Így
a gyûjteménye a számos rádiós felvétel
mellett hat arany díjra bõvült. Nagy
György most már a második arany fo-
kozattal, valamint egy Vass Lajos
Népzenei Szövetség-i nívódíjjal büsz-
kélkedhet.

Kalina Ferenc, az egyesület elnöke
és szólóénekese, valamit Turánszki Jó-
zsefné a térségi versenyen indultak, és
dicséretes elismerést kaptak, ami fel-
jogosítja õket az országos megméret-
tetésre. Kalina Ferenc a Vass Lajos
Népzenei Szövetség ezüstdíjas szó-
lóénekese.

Örömünk leírhatatlan. Továbbra is
szeretnénk ilyen csodálatosan dalol-
ni nemcsak az eredmények miatt, ha-

nem a népdal szeretete és egymás
megbecsülése iránti tiszteletbõl is.
Várjuk magunk közé a népdalt sze-
retõ és éneklõ jó barátokat, fiatalokat.

Innen is csak gratulálni tudok, meg-
köszönve minden dalos társam lelkes,
aktív munkáját.

Kalina Ferencné 
mûvészeti vezetõ

ELSÕ NAPUNK
AZ ÓVODÁBAN

Nagyon izgultam, hogyan sikerül
Andris kisfiamnak beilleszkedni az
óvodai közösségbe, ahol új baráto-
kat és játszótársakat talál, új lesz neki
a naponkénti bejárás, a foglalkozá-
sok. A Napsugár Óvoda Delfin cso-
portjába nyertünk felvételt. A beszok-
tatás elsõ napjaiban volt benti fog-
lalkozás, ahol felfedezte a számára
ismerõs játékokat, azután kipróbál-
ta az ismeretleneket is. Nagy papír -
egér-húzó versenyt tartottunk, volt
szurkolás, tapsolás, közös játék. A na-
pos idõben együtt motorozott az ud-
varon a többiekkel. Gyorsan meg-
szerette a csoport óvó nénijeit, a pi-
ros ruhás Ágikát, a fehér ruhás Er-
zsikét, a rózsaszín ruhás Erikát. Õk
nagyon sokat segítettek, odafigyeltek,
pátyolgatták a kisfiamat. Persze volt
egy kis sírás is – titokban nekem is
–, de búcsúzáskor puszikat dobott
Andris mindenkinek. Köszönjük,
hogy befogadtak bennünket. A nyá-
ri óvodás napokra emlékezve készí-

tettük hálánk jeléül a fotón Andris
mellett látható Napsugár-zászlót.

Komlósi Andris és anyukája

NE AKARJ A KERESZTEDEN
KÖNNYÍTENI!

A hívõ ember, ha kereszt elõtt
megy el, fejet, térdet hajt, régen levette
a kalapját, így fejezte és fejezi ki ma
is tiszteletét. Monok, a szülõfalum bú-
csújáró hely, sok kereszt található itt.
Elõdeink gondoskodtak arról, hogy aki
Monokra búcsúra jött, már a falu ha-
tárában az út mentén megpihenhes-
sen a „kereszt tövén”, a fák árnyéká-
ban. Az idõ vasfoga megrongálta eze-
ket az építményeket. Orosz Attila, volt
önkormányzati képviselõtársunk már
évekkel ezelõtt kezdeményezte a ke-
resztek felújítását, szobafestõként fel-
ajánlva idejét, munkáját. Terve meg-
valósult, és több évtized után meg-
történtek a felújítások. A faluban a Fe-
hér kereszt és a Hatházi kereszt köz-
adakozásból és a hívek közös mun-
kájával szépült meg. A határban a La-
pos dûlõben és a Szerencs felõli ke-
reszttáblában álló keresztek szintén így
kerültek felújításra. A Táncsics utcai
kereszt felújítását Rab Imre, a Szé-
chenyi utcai keresztét Vitányi István
biztosította. A temetõben lévõ keresztet
pedig Németh Miklós, volt minisz-

terelnök újíttatta fel. A kereszteket Rácz
Imre kanonok úr szentelte újra.

Hálát adok Istennek, hogy vannak
még utódok, akik gondoltak erre és
idejüket, erejüket, pénzüket adták a
felújításhoz. A felkelõ és lemenõ nap
sugarai fényében ezek a keresztek is-
mét teljes pompával hívják fel figyel-
münket – „Ember, Tiszteld a Keresz-
tet – és amilyen, vidd egy  éle ten át”.
Kérem a jó Istent, hogy évtizedek múl-
va a mi utódainknak is legyen akara-
ta, lelkülete, anyagi lehetõsége és
összefogásra való hajlama majd a kö-
vetkezõ felújításokra. Orosz Attilának,
aki kezdeményezte, szervezte, kivi-
telezte, és mindenkinek, aki részt vett
bármely módon a felújítási munkála-
tokban, szülõfalum lakói és a magam
nevében köszönetemet fejezem ki.

Kovács Béláné 

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL,
A KOLLÉGÁKTÓL

A 2008–2009-es tanév végén nem-
csak a nyolcadik osztályos tanulóktól
köszöntünk el Legyesbényén, hanem
elbúcsúztattuk kolléganõnket, Sipos
Attilánét is, aki 39 éves pedagógusi pá-
lyafutása után nyugdíjba vonult.

A gyerekek már napokkal elõtte kis
ajándékaikkal halmozták el kedvenc
tanító nénijüket, az utolsó délutánt pe-
dig a kollégák körében tölthette Ma-
rika néni.

A nyugdíjas-búcsúztató helyszíne –
Hlivják László polgármesternek kö-
szönhetõen – településünk borháza

volt, mely méltó módon szolgálta a
kellemes megemlékezést.

Az ünnepi mûsort Szepesi Nándor
igazgató beszéde nyitotta meg, mely-
ben az intézményvezetõnk méltatta
búcsúzó kolléganõnk szakmai mun-
káját, kitartását, gyermekszeretetét és
azt a példát, amit itthagy nekünk. 

Ezt követõen iskolánk diákjai ver-
sekkel, dalokkal köszöntötték Sipos ta-
nító nénit. Az elhangzott prózák és sza-
valatok a múlt emlékeit kötötték össze
a dolgos, aktív jövõ reményével. A
nyugdíjas búcsúztató zárásaként egy
életképekbõl összeállított diavetítéssel
örvendeztettük meg szeretett kollé-
ganõnket. A fotókon feltûntek a dol-
gos hétköznapok mellett a közös
együttlétek emlékképei. Az elmúlt
évek felidézése könnyeket csalt a bú-
csúzó és a búcsúztatók szemébe
egyaránt. Sipos Attilánénak ezúton is
jó egészséget, hosszú, boldog nyug-
díjas éveket kívánunk.

Büstyei Andrea

(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem köz-
lünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180.)

POS TÁ JÁ BÓLA

(Folytatás a 7. oldalról.)
Én életemben elõször a szalagava-

tón, két tánc között, a saját osztá-
lyommal kb. húsz percet nyomtam, ami
akkoriban nagyon nagy számba ment.
Nem gondoltam, hogy a továbbiakban
ezzel szeretnék foglalkozni, csak ki-
próbáltam magam. Fábry Sándor ne-
kem az etalon. A Hofi-korszak végére
kezdtem ezt az egészet felfogni. Azó-
ta is próbálom behozni a lemaradá-
somat. 

– Érezted már tehernek a népszer-
ûséget? 

– Néha elõfordul. A stand-up egy
õszinte mûfaj. Nem nagyon tudok
mást mondani, adni, mint ami vagyok.
Önmagamról beszélek, az életemet
mesélem a színpadon, ezáltal az em-
berek megismernek. Megyek Buda-
pesten az utcán, és rám köszönnek. A
hozzám szóló, adott esetben szá-
momra csak egy szemüveges ember,
de én neki Kiss Ádám vagyok, aki me-
séli az életét. Õ úgy érzi, hogy mi is-
merjük egymást. És ebbõl adódik néha
már-már kellemetlen szituáció. Én
mindenkinek adok autogramot, min-
denkivel fényképezkedem, inkább el-
kések mindenhonnan. De ez ezzel jár. 

– Mivel foglalkozol akkor, amikor
nem vagy színpadon? 

– Nagyrészt azzal, hogy mi lesz ak-
kor, ha színpadon leszek. Másrészt pe-
dig élem az életem. A családommal, a
barátaimmal vagyok, vagy éppen a ba-
rátnõmmel. Na meg vágok. Már két éve.
Ha befejeztem a külkert, el akarom kez-
deni a filmmûvészetin a vágó-rendezõ
szakot. Most Kiss-filmeket gyártok,
egyelõre még csak a  magán életemrõl.
A velem kapcsolatos  aktuá lis hírekrõl
a www. kisadam.hu internetes oldalon
olvashatnak az érdek lõdõk. 

– Hogyan áll össze Kiss Ádám egy
napja? 

– Nekem egy picit másként jár a  bio -
lógiai órám, mint az átlagembereknek.
Sokan küldtek már el melegebb  ég -
tájakra azért, hogy tízkor kelek. Csak-
hogy én hajnali három elõtt nemigen
tudok elaludni. Ha van fellépés, akkor
azért, ha meg nincs, akkor azért, mert
már megszoktam, hogy hamarabb
nem jutok ágyba. Tíztõl intézem az
ügyes-bajos dolgaimat. Vicceset írok
vagy éppen diplomamunkát. Csak
még nem találtam meg a különbséget,
hogy meddig tart a humor és honnan
kezdõdik a diplomamunka. Lehet,

hogy nagyon vicces lesz a diploma-
munkám, de ha majd közlik, hogy 1-
es, akkor nem biztos, hogy tudok
majd nevetni. Ettõl félek egy picit! Ha
fellépésem van, akkor oda megyek, ha
vidéken van, akkor általában délután
háromkor el kell indulnom ahhoz, hogy
idõben ott legyek. Ha meg nem sok
dolgom van, akkor háttéremberként be-
dolgozok egy-két produkcióba. Ami-
kor nem vagyok színpadon, úgy élek,
mint egy normális ember.

– Mikor láthat legközelebb a sze-
rencsi közönség? 

– Sajnálom, hogy az idei csokolá-
défesztiválon a beharangozóval el-
lentétben egy félreértés miatt nem tu-
dok ott lenni. Akkor éppen egy  elõ re
lekötött külföldi programom van, így
lehetetlen megoldani a fellépést. Meg-
vallom õszintén, ez nagyon fáj nekem,
mert eddig kétszer szerepeltem a  szülõ -
városomban, és ez mindig különleges
élményt jelentett számomra. Nem sze-
retném, ha bárki is azt gondolná, hogy
a mostani alkalmat én mondtam le.
Egyet megígérhetek: megfelelõ egyez-
tetéssel, ha hívnak, bármikor szívesen
adok mûsort Szerencsen.

Árvay Attila 

A HUMOR SZERENCSI CSILLAGA 

(Folytatás a 7. oldalról.)
A legenda szerint Szûz Mária ná-

záreti házát angyalok hozták ide, és
az ereklye fölé épült a katedrális. Má-
ria háza fölé oltárt is építettek, ahol a
loretói szûz cédrusfa kegyszobrát tisz-
telik a hívõk (innen az elnevezés: Fe-
kete Madonna). Visszatértünk szállá-
sunkra, hogy kipihenjük magunkat az
újabb hosszú kilométerek elõtt. Reg-
geli után indultunk, délre tartva Szi-
cília felé.

Este fél 8-kor értünk a messinai szo-
ros kompjáratához. Hosszú várakozás
után 9 órára, már sötétben értünk át
Messinába. Itt a vendéglátó kórus ve-
zetõje várt minket az egyik benzin-
kútnál, és vezetett el minket Scordiá-
ba. Éjfél felé értünk oda. Egy város-
széli modern templomban finom fa-
latokkal várt minket a kórus. Nagy sze-
retettel és örömmel fogadtak ben-
nünket.

A pihentetõ éjszakai alvás után
másnap Siracusába kirándultunk. Dé-
lelõtt templomokat és múzeumokat
néztünk meg. Vásárolgattunk a nagy
melegben. Az ebéd egy hajón volt, ki-
rándulással egybekötve. Délután egy
nagyon régi templomban próbát tar-
tottunk, majd egyórás koncertet ad-
tunk. Vacsora után hazaindultunk a
szálláshelyünkre. A következõ na-
pon Militellót, egy hegyi települést
néztük meg. Scordiában igazi olaszos
ebédet kaptunk és megünnepeltük
egyik kórustársunk születésnapját.
Délután a polgármester fogadást adott
a fesztivál résztvevõinek tiszteletére.
Ezután a hivatal elõtti téren újabb
hangverseny következett. A siker itt
sem maradt el.

Vasárnap volt a fesztiválon részt
vevõ 22 kórus meghallgatása és zsûri-

zése, ahol karnagyunk zsûritagként vett
részt. Délután a fesztivál helyszínén
– a már említett új, modern temp-
lomban – hallgattuk a fellépõ kóru-
sokat, részt vettünk odaillõ énekünk-
kel az esti misén.

A fesztiválon részt vevõ kórusok gá-
lamûsora 21 órakor kezdõdött a sza-
badtéri színházban, ahol díszvendé-
gek voltunk. Minden résztvevõ egy dalt
énekelt, mi utolsó fellépõként öt da-
rabot adtunk elõ. Nagy sikere volt Bár-
dos Lajos népdalfeldolgozásainak,
valamint a szicíliai népdalnak, amit
természetesen olaszul énekeltünk. A
mi mûsorunkkal ért véget a fesztivál,
melyen ajándékképpen egy nagyon
szép szobrot kaptunk. Nagyon fel-
emelõ percek voltak ezek, éreztük,
hogy több mint 2000 kilométerre ha-
zánktól egymásnak idegen emberek
boldogan gratulálnak egymásnak,
mert a zene szeretete összeköti õket.
Búcsúvacsorát költöttünk el a scordiai
kórussal, melyrõl hajnali 3 órakor
hosszas, nehéz búcsúzkodás után ér-
tünk szállásunkra.

Hazafelé a szállásunk ismét Lore-
tóban volt, ahová hosszú buszozás
után éjfél elõtt értünk. Kellemes éj-
jeli pihenés, reggeli után folytattuk
az utazást, de rövid idõre megálltunk
egy tengerparti fürdõzésre a már
megismert helyen. Hosszú út várt
még ránk a 15-ei késõ délutáni ha-
zaérkezésig.

A vártnál nagyobb sikert hozó szi-
cíliai útért a Hegyalja Pedagógus Kó-
rus köszönetet mond mindazoknak,
akik ezt az eredményt valamilyen mó-
don elõsegítették, illetve hozzájárul-
tak a sikeres utazáshoz.

A kórus vezetõsége
és krónikása, Zahuczki Istvánné 

SZICÍLIAI VENDÉGSÉG
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Gaál Ernõ

MÚZSAVÁRÓ
Évek óta elkerül a Múzsa,
Verset írni sehogy sem segít.
Homlokomról hiányzik a csókja,
Hallgatása régen keserít.

Valamivel kecsegtetni kéne,
Ingereljen, csábítson kicsit.
Vigyen akár bûnös kísértésbe,
Õ az, aki el nem kárhozik.

Kérlek Múzsám, most tekints le reám,
Fürdesd arcom szemed fényében.
Ûzd el végre a fájdalmas magányt:
Éltess engem örök békében!

Bõhm András

EPIZÓD
Hogyne áldnálak, Istenem, 
hisz Gergõ csöpp keze 
cseresznyét rakosgat a számba,
mire én képtelen vagyok, 
azt játékból is megcsinálja.
Egy felvett maggal is megkínál, 
de azt nem kérem.
Elnézi ízlésficamom.
Gyümölcs még nem volt ily finom!
Hogyne áldnálak, Istenem!

Lakárdy Éva

AZ ÖRÖM
Az öröm hozzám mostoha, 
hisz’ olyan ritkán látogat.
Míg néhány percre láthatom, 
megteszek nagy bánat-utat. 

Az öröm nálam didereg, 
s engem sohase melegít.
Az öröm más szívben lakik, 
más érzi kedves melegét. 

Az öröm nálam ritkaság, 
akár ködben a napsugár. 
Az öröm tõlem elköszönt,
mert az emléked visszajár.

Fetykó Judit

SZORONGÁS
Tehetetlen, égõ, céltalan, emésztõ,
önmagába visszatérõ,
fölösleges utakat keresõ,
bízni, hinni nem tudó a lelkem.

Láttam, ó már láttam,
nem ezt hittem, vártam,
mindenben mást találtam,
talán még sosem szerettek, szerettem.

Csak a honnan biztos,
a hová homályos,
cél nincs, nem világos,
kell-e célt keresnem.

Ujfalusi Tóth Endre

HETVEN ÉV
UTÁN

Hetven év után mit tehet az ember,
vágyaival fekszik és céltalanul ébred fel!
Élte kenyere javát már megette,
már csak kis dumója maradt meg
ízületes kezében.
Kora reggel nyaka közé veszi a várost
és kószál, mint egy kisgyerek,
az emberi tömegben.
2.
Hazatérve bekapcsolja a vélt hírforrást,
az unalmas képsorok, fárasztó hangok folyama.
Az éltetõ víz és a hiány miatt,
mint sivatagi vándor térdre hull!
S ilyenkor úgy érzi az ember magát,
mint kis hal, amit az apadó tóba
a halász visszadob!
3.
Asztalára könyököl és a távolba réved,
lelki szemeivel az óriási katedrálisokat keresi.
a mesés, az égre törõ csúcsait
e gigantikus csodának!
És ha betér, a templomi áhítatos csendben,
átérzi a lélek és a hit,
a mindenség feletti erejét!
4.
Most is, mint egykoron,
anyám kopott imakönyvét látom,
ahogy gyermekeiért Istene elõtt könyörög!
és amikor eljött az Õ békés vasárnapja,
Tiszta ruhát öltött és az Úr házába
döcögött!
Isten áldásával tizenegy gyermeket hozott
a világra, minden szülöttjét keresztvíz 
alá vitte boldogan.
5.
Ki voltál Te, Anyám?
Mária szolgáló lánya?
Munkában megtört jóságos asszony?
Istenfélõ, tiszta lelkû lény!
Mondd, mit adtam én Neked, mindig csak kértem 
tõled én!
6.
Puha, meleg kalács voltál!
Álmaim õrzõje, bölcsõm ringatója,
Jóságos tetteidért az égbe vittek fel
az angyalok!
Csak most érzem és tudom igazán,
hogy meleg anyai szíved hiánya,
nekem, a Te fiadnak, mily fájdalom.
7.
Már több mint negyven éve, hogy sírhantotokhoz/
járok,
Leveszem a kalapom és elgondolkodom!
Tudom, hogy a lét, az elmúlás mezsgyéjén állok,
menni még, ha lehet, nem akarok!
Meghatottan, némán állok
e türkiz csillagsátor fénye alatt
és kutatom a csillagos eget,
ahol áldott lényetek, örökké ott ragyog!

Bényei Vera

A KÚT
Csobogón cseppen
A mély kút
Feketén kong
A mélység hangja
Zöld moha bélel
Hideg köveket
Tiszta vizét rejti
Szomjazó énednek
Kerekes kútját
Mozgás örömének
Mélységes titkát
Az örök életnek.

Gera Sándor

KÖSZÖNTÕ
(Erzsike 70. születésnapjára)

Most egy sor kezd zenélni bennem
Hát megírom Néked, Kedvesem.
Versem egy sóhaj, egy lehelet,
Kis mécses, mely világít neked.
Szívem melegével köszöntelek.

Nagy Pista

SZÁNTÓN, ISTVÁN KIRÁLY
SZOBRÁNÁL

Öreg tölgyfa kéregtelenül,
Szent István ül rezdületlenül.
Arcán bujkáló szkíta mosoly,
Szemében konok, elszánt tûz honol.

Kezében jogar s országalma
Õrzi a kettõs kereszt isteni hatalma.
Ilyen volt? Nem ilyen? Kit érdekel,
Most már örökre Reá emlékezel.

Schlosserné Báthory Piroska: Vártemplom – Sárospatak

A  H. A. T. HÍ RE
� Augusztus 7-én Sárospatakon, a Mûvelõdés Háza és Könyvtára Galériájában nyitották
meg Schlosserné Báthory Piroska grafikus-festõ Megrajzolt gondolatok címû kiállítását. A ki-
állítást Jeney András egyetemi docens nyitotta meg.

TISZTELT OLVASÓINK,
KEDVES ALKOTÓTÁRSAINK!

A Hegyaljai Alkotók Társulása Nonprofit Kulturális Egyesület immáron 125. alka-
lommal jelentkezik alkotásaival a Szerencsi Hírek irodalmi mellékletében. Hála és kö-
szönet ezért Szerencs mindenkori képviselõ-testületének, a közéleti lap szerkesztõsé-
gének, és nemkülönben az alkotóknak, akik írásaikkal színesítik a helyi orgánum ol-
dalait. Az 1996. márciusi elsõ megjelenést követõen, elsõsorban a Szerencs és von-
záskörzetében élõ H. A. T., valamint a baráti alkotómûhelyek tagjai: mindösszesen
több mint 200 szerzõ (közel 1300 verssel, prózával, illetve grafikával, festménnyel,
fényképpel) jelezte, hogy a Parnasszus alján, itt Hegyalján is van utánpótlása az iro-
dalmi kultúrának. Mi sikerként könyveljük el az elmúlt 14 évet, noha tudjuk, alkotó-
közösségünk, szerzõink sem tartoznak az élvonalba… 

Ha Pegazus szárnyai nem is emelnek minket, ha a költõi hírnév, elismertség várat
is magára, mi hittel valljuk és hisszük, hogy így is szükség van ránk… Hisszük, mert
ahogy Jánosi Zoltán irodalomtörténész Itt járunk köztetek c. antológiánk ajánlásában
írja: „Örülni kell ma minden szónak, amely segít megõrizni magunkat emberségünk-
ben.”

Egyesületünk jövõre, 2010-ben újabb jubileumhoz érkezik, megalakulásunk 15. év-
fordulóját fogjuk ünnepelni. Remélem, hogy akkor és soká még, velünk ünnepelnek
majd olvasóink is, hiszen az Önök szimpátiája (támogatása) nélkül örömünk csorbul-
na.

Maklári Bódi István alapító tag
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Tizenegyedik alkalommal
rendeztek falunapot a sze-
rencsi kistérséghez tartozó
Taktaszadán. Az augusztus
15-ei esemény kora dél elõtt,
a hagyományos fõzõver-
sennyel kezdõdött. A finom
ízek és illatok próbáján nem
csak a helybéliek, hanem a
környezõ településekrõl ér-
kezett „bográcsbajnokok”
is kitettek magukért.

A gyerekek játszóházban
mutathatták be ügyességüket,
majd a színpadon Vajtó Já-
nos üdvözölte a XI. falunap
résztvevõit. Taktaszada pol-
gármestere külön köszön-
tötte a romániai Kálmánd, va-
lamint Kaplony testvértele-
pülésekrõl érkezett vendé-
geket, majd beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy
bármilyen nehéz legyen is a
gazdasági helyzet, legalább
erre az egyetlen napra felejtse
el mindenki a gondokat és próbáljon
meg felhõtlenül szórakozni, kikapcso-
lódni.

Barátságos mérkõzés keretében mér-
ték össze tudásukat Kaplony és Takta-

szada ifjúsági labdarúgócsapatai. A jó
hangulatú meccs végén 1–1 arányú
döntetlen született. 

A színpadon a Micimackó Napközi-
otthonos Óvoda gyermekei, a Móra Fe-

renc Általános Iskola Néptánccsoport-
ja mutatkozott be mûsorával. Hamaro-
san megérkezett a nap sztárvendége.
Szandi ez alkalommal is felejthetetlen
koncerttel lepte meg a helyieket. 

A kora délutáni órákban Vajtó János
Taktaszada önkormányzata nevében
adta át a díszpolgári oklevelet Tóth Já-
nosnak, aki az elmúlt évtizedekben elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett a helyi
sportélet, azon belül a labdarúgás te-
rületén. 

Hatalmas sikert aratott a sátoraljaúj-
helyi Nemzetközi Néptáncfesztiválról
érkezett együttes. A fiatal grúz mûvé-
szek hazájukra és az ott élõ emberek-
re jellemzõ temperamentumos tánco-
kat mutattak be.

A XI. falunap végén igazi dáridó han-
gulat alakult ki a taktaszadai mûvelõdési
ház udvarán. A helyiek nagy kedven-
ce, Stark Kinga hastáncmûsorral káp-
ráztatta el a közönséget, majd a Mis-
kolci Nemzeti Színház mûvészei ope-
rettslágereket, ismert táncdalokat ad-
tak elõ.

Tizenhatodik alkalom-
mal rendeznek nemzetkö-
zi sváb nemzetiségi feszti-
vált szeptember 5-én Rát-
kán. 

Program: 
14 óra: Zenés felvonulás. 
14.30 óra: Ünnepi kö-

szöntõk.
15 óra: Nemzetiségi

mûsor – Gyermekkert Óvo-
da, Rátka Mûvészeti Alap-
iskola Pipitér Tánccsoport,
Medzev énekkar (Szlovákia), Ká-
rolyfalva, Sátorhegy Néptáncegyüt-
tes, Golop, Szent György Társulat
(tánc), Ceglédbercel Nemzetiségi
Énekkar, Krzyzanowice tánccsoport
(Lengyelország), Rátka Hagyo-
mányõrzõ Népdalkör, Schwarzwald
Hagyomány õrzõ Egyesület (Rátka),
Krasznabélteki fúvósok (Románia).

15–18 óra: Ingyenes borkóstolás a
Rátka Hegyközség szervezésében.   

Szórakoztató programok:

18 00: A CAIRO együttes mûsora.
18.40 óra: Meglepetés-mûsor az Új

Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram támogatásával.

19.10 óra: Itt járt Mátyás király –
zenés játék.

19.50 óra: Musical-varázs – God-
zsák Fruzsina, Bogár Daniella.

20.10 óra: Lézershow.
21 óra: Szabadtéri bál. Zenél a rát-

kai Koktél Együttes. 
22 óra: Tûzijáték.

Szeptembertõl Monokon a segé-
lyezettek egy részének az önkor-
mányzat szociális kártyára utalja a se-
gélyt, hogy azt ne italra és dohány-
ra, hanem élelmiszerre, tanszerre és
ruházatra költsék a rászorulók. Sze-
pessy Zsolt, a község polgármestere
augusztus 13-án Budapesten mutat-
ta be a fényképes plasztiklapot. A ter-
vek szerint az induláskor húsz csa-
lád erre a kártyára kapná a szociális
segélyeket és más önkormányzati jut-
tatásokat, a pénzt pedig csak meg-
határozott boltokban, meghatározott

termékek vásárlására fordíthatnák.
Herczog László szociális és munka-
ügyi miniszter szerint ez az eljárás al-
kotmányellenes. A szociális kártyára
utalt pénz ugyanis természetbeni tá-
mogatásnak minõsül, mert csak kor-
látozottan használható fel. A szociá-
lis törvény viszont részletezi, mely tá-
mogatások adhatók természetben. A
tárcavezetõ úgy véli: többek között
versenyjogi szempontból is aggályos
a Monokon bevezetni tervezett rend-
szer, hiszen csak meghatározott bol-
tokban lehetne a kártyával vásárolni.

A tállyai evangélikus templomban
rendeztek augusztus 16-án népdalos
találkozót. A helyi Kõvirág Népdal-
kör Vikár Béla népzenegyûjtõ szü-
letésének 150. évfordulója tisztele-
tére hívta életre az immár hagyo-
mányos programot, amelynek meg-
nyitóján Mezey Gábor üdvözölte az
érdeklõdõket. Az evangélikus lelkész
azon örömének adott hangot, hogy
idén ismét házigazdái lehetnek e ran-

gos eseménynek. Gerzanics Mag-
dolna népzenekutató elõadásában
felidézte Vikár Béla életútját és mun-
kásságát, ami után kezdetét vette a
hangverseny. Elsõként a helyi Kõvi-
rág Népdalkör tagjai szerepeltek. A
házigazdák mûsora után az Abaúj-
szántóról, Prügyrõl, Füzérrõl, Haj-
dúszovátról, Sajóbábonyról érkezett
hagyományõrzõ együttesek is be-
mutatkoztak a közönség elõtt.

Immár harmadik eszten-
deje mûködik eredménye-
sen a 2007-ben megalakult
Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás könyvtári
ellátó rendszere. A nehéz
anyagi helyzetben lévõ ön-
kormányzatoknak koráb-
ban gondot okozott az in-
tézmények fenntartása, ám
napjainkban az állami nor-
matíva igénybevételével a
kistérségi társulás látja el
ezt a feladatot. 

Idén tovább folytatódott
a könyvtárak eszközfej-
lesztési programja, amely-
nek keretében a közel-
múltban Újcsanálosra ér-
kezett meg a közel háromszázezer forint értékû számí-
tógép. A teljes konfigurációt és operációs rendszert tar-

talmazó eszközt Hajdú
Zsuzsanna adta át Perge
István polgármesternek. A
gépet hamarosan munká-
ba állítják a kistelepülés
szakemberei.

A kistérségi társulás
munkaszervezetének ve-
zetõje a Harangod-völgy
után Kossuth Lajos szülõ -
falujába érkezett. A helyi
általános iskola mellett
mûködõ monoki községi
könyvtárban szintén nagy
örömmel fogadták a napi
feladatellátást megköny-
nyítõ berendezést. A kis-
térségi könyvtári rendszer
szakmai felügyeletét a tár-

sulással kötött megállapodás értelmében a szerencsi Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár látja el.

Az idei hazai forrású decentralizált pályázatokon az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács dön-
tése alapján a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás-
hoz tartozó települések az alábbi beruházásokhoz, be-
szerzésekhez nyertek támogatást.  

Mezõzombor:
– Közmunkaprogramhoz kapcsolódó gépbeszerzés:

9 345 809 Ft.
– A községi kegyeleti hely felújítása, urnafal építése:

17 103 000 Ft.
Monok:
– Közcélú foglalkoztatáshoz anyag- és eszközbeszer-

zése: 4 848 074 Ft.
– Sporttevékenységhez infrastrukturális fejlesztés:

13 100 000 Ft.
– Polgárõrség infrastrukturális fejlesztése: 1 449 082 Ft.
Prügy:
– Közfoglalkoztatás fejlesztéséhez szükséges anyag-

és eszközbeszerzés: 4 214 435 Ft.
– Településüzemeltetéshez szükséges anyag- és esz-

közbeszerzés: 5 300 000 Ft.
– Térfigyelõ rendszer bõvítése: 4 034 811 Ft.
Taktaharkány:
– Központi konyha napkollektora és tárgyi eszköz be-

szerzése: 4 469 536 Ft.
– Mûvelõdési ház tetõzete és parkettája cseréje:

20 000 000 Ft.
– Térfigyelõ rendszer kiépítése: 18 745 594 Ft.
Újcsanálos:
– Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbe-

szerzés: 560 558 Ft.
– Szociális étkeztetést ellátó konyha eszközbeszerzé-

se: 1 248 621 Ft.

– Rákóczi út alsó szakasz járdafelújítási munkái:
14 498 926 Ft.

Mád:
– Buszmegállók építése és járda felújítása: 11 771 228 Ft.
– Települési ravatalozó felújítása I. ütem: 19 361 304 Ft.
Alsódobsza:
– A temetõhöz vezetõ út felújítása: 10 394 282 Ft.
Bekecs:
– Kerékpárút felújítása: 17 600 000 Ft.
Legyesbénye:
– Rákóczi út járdafelújítás: 7 710 000 Ft.
Sóstófalva:
– Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés: 534 429 Ft.
– Közterületeken kerekes kutak felújítása: 555 050 Ft.
Szerencs:
– Városüzemeltetéshez kapcsolódó gépjármûbeszer-

zés: 19 966 500 Ft.
– Járdaszakaszok felújítása/építése: 20 000 000 Ft.
Taktakenéz:
– A Fõ utca és Béke utca összekapcsolódó járdasza-

kaszainak felújítása: 5 576 500 Ft.
Tállya:
– Ravatalozó építése: 19 962 094 Ft.
– Térfigyelõ kamerák felszerelése: 5 699 233 Ft.
Megyaszó:
– Polgárõrség infrastrukturális fejlesztése és térfigyelõ

rendszer kiépítése: 6 814 502 Ft.
Rátka:
– A Széchenyi tér és a Fenyves utca külterületi sza-

kaszának felújítása: 18 168 236 Ft.
Taktaszada:
– Videokamerás térfigyelõ rendszer bõvítése: 3 761

386 Ft.

Taktaszada

VENDÉGSÉGBEN A FALUNAPON

Jó hangulatú fõzõversennyel kez dõdött az
idei ünnep.

Rátka

NEMZETISÉGI FESZTIVÁL

Monok 

BEVEZETIK
A SZOCIÁLIS KÁRTYÁT

Tállya

DALOSOK TALÁLKOZÓJA

A tállyai Kõvirág Népdalkör elsõként lépett fel a közönség elõtt. 

Újcsanálos, Monok

SZÁMÍTÓGÉP A KÖNYVTÁRAKNAK

Az új eszközöket Perge István, Újcsanálos pol-
gármestere vette át Hajdú Zsuzsannától.

A KISTÉRSÉG NYERTES PÁLYÁZATAI
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb szeptember 2-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb szeptember 2-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
szeptember 9-én.

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 szeptember 7-én 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb szep-
tember 7-én 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

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

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA
TARTÁSA

Augusztus 31–szeptember 6.:
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-

ig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Szeptember 7–13.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs (ügye-
letes): hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 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. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

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

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁS

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Szeptember 4.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Szeptember 11.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Szeptember 18.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Szeptember 25.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Szeptember 29.: II. körzet (dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.

A parlagfû virágzása
a szénanátha megjele-
néséhez, az allergiás
tünetek fokozódásá-
hoz vezet. A parlagfû
az ország lakosságának

közel 10-15 százalékának keseríti
meg az életét. Ezért a pollenérzé-
kenységben szenvedõknek a ke-
resztallergia miatt fontos, hogy oda-
figyeljenek táplálkozásukra, hogy
csökkentsék a keserûséget okozó tü-
neteket!

A kánikulában a szomj -
oltó vízre néha már rá sem
bírunk nézni, de egy  le hûtött
friss gyümölcsdarab, vagy
egy pohár frissen kifacsart
gyümölcslé elfogyasztása
frissítõ élvezetet biztosít.

Bezzeg az allergiától
szenvedõk igencsak meg-
lepõdhetnek hasonló eset-
ben, mert a kellemes érzés
helyett õk enyhébb vagy sú-
lyosabb allergiás tünetek
megjelenését tapasztalhat-
ják. Néhány, tipikusan nyá-
ri gyümölcs elfogyasztása ugyanis az
arra érzékenyeknél a keresztallergia
révén heves reakciót válthat ki. A par-
lagfûre allergiások fõként a görög-
dinnye fogyasztása után tapasztal-
hatnak olyan tüneteket, mintha egy
parlagfüves területen mentek volna ke-
resztül, de ehhez görcsök, illetve eset-
leg hasmenés is társulhat. Ennek oka,
hogy a parlagfû pollenje hasonló ké-
miai szerkezettel rendelkezik, mint a
vele rendszertanilag rokonságban lévõ
növények anyagai. Ezért a szerveze-
tünk bárhol reagálhat, ahol az aller-
génnel találkozik, az orr nyálkahár-
tyáján a pollennel, illetve a tápcsatorna
részén, a bélrendszerben a dinnye ese-
tében.

A keresztallergia általában az al-
lergia elõrehaladottabb állapotában

okoz komolyabb tüneteket. A par-
lagfûre érzékenyeknek görögdinnyét,
sárgadinnyét, paradicsomot, uborkát,
cukkinit, tököt, zellert, banánt, nap-
raforgómagot, kamillát nem tanácsos
fogyasztani. A nyers növények  mellõ -
zése mellett figyelni kell az azokat fel-
dolgozott formában tartalmazó élel-
miszerekre és egyes kozmetikai ké-
szítményekre, mert azok is tartal-
mazhatnak ilyen gyümölcsöket, zöld-
ségeket!

Az allergiában szenvedõknek a ma-
gas hisztamin-tartalmú élelmiszerek fo-
gyasztását is érdemes kerülni! Ide so-
rolhatók az alkoholos italok, az érett
sajtok: camembert, ementáli, rokfort,
a citrusfélék: citrom, narancs, pa-
paya, banán, eper, mogyoró, olajos
magvak, csokoládé, érlelt húskészít-
mények, füstölt kolbász, hús, sonka,
zöldségek közül a bab, borsó, lencse,
mák, paradicsom, savanyú káposzta,
spenót, szója.

Tejtermékek között elõfordulhat,
hogy azok allergénként felsorolt gyü-
mölcsöt tartalmaznak, ezek helyett a
veszélytelenebbet tanácsos fogyasz-
tani.

A gabonanemûek, fõként a magvas
kenyerek egy része napraforgómagot tar-
talmazhat, erre érdemes odafigyelni.

A gyümölcslevek között nagyon
nehéz olyat találni, amelyben nincs
keresztallergiát okozó, vagy nem ma-
gas hisztamin tartalmú. 

Gyümölcsök közül fogyasztható-
ak: sárgabarack, õszibarack, szilva,
cseresznye, meggy, szõlõ, ribizli,
áfonya, szeder, málna, alma, körte,
köszméte. 

Zöldségfélék, melyek sütve, fõzve,
grillezve is ajánlottak: burgonya, ká-
poszta, vöröshagyma, fokhagyma,

répa, kelbimbó, brokkoli,
karfiol, karalábé, retek, kel-
káposzta, saláta, cékla, gom-
ba.

Mivel a parlagfû nagyon al-
lergén, és a virágzása hosszú
ideig tart, (július közepétõl
október végéig), nagyon meg-
keserítheti azok életét, akik
allergiások a növényre. Ér-
demes odafigyelni a min-
dennapok megélésére, a táp-
lálkozásra, hogy megelõz-
hetõ legyen a súlyosabb tü-
netek kialakulása. 

Amennyiben szükségét
érzi, érdemes szakemberrel

konzultálni a táplálkozás módosítá-
sának lehetõségérõl!

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb szeptember 7-én) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Ferenc-
né segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalombiz-
tosítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése érde-
kében célszerû  idõ pontot egyeztetni.

Egészségünkért 

NYÁRI ÉTKEZÉSEK, PARLAGFÛ-ALLERGIA,
KERESZTREAKCIÓK!

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

AZ AGRÁRIUM NEHÉZ ÉVE 
(Folytatás az 1. oldalról.)

Én azt gondolom, hogy ahogy mi
kidolgoztuk a rendszert, az korrekt és
mûködõképes. Nem igaz, hogy akik
2006 után csatlakoztak az SPS-hez,
azok kimaradnak a juttatásból, mert
minden év május 15-ig kell a földalapú
támogatást igényelni, és aki újonnan
hoz be földet, illetve visszaveszi az
eddig bérbe adott területét, ugyanúgy
jogosult a bejelentkezésre. Igaz, hogy
egy kicsivel kevesebb támogatási ösz-
szegre lesz jogosult, de ezt korrekció
segítségével – ami szerepel a magyar
rendszerben – a lehetõ legminimáli-
sabbra csökkentjük az eltérést. Aki
pedig új vállalkozóként akar indulni,
azoknak a nemzeti tartalékból adunk
támogatást. Az SPS kapcsán valójában
politikai vita alakult ki arról, hogy a
föld tulajdonosát vagy pedig annak a
használóját kell-e támogatni. Ez azon-
ban valójában egy mû-perpatvar, mert
az EU egyértelmûen kimondja, hogy
csak a föld használója jogosult erre a
juttatásra. Ha a tulajdonos bérbe adja
a területét, azért bérleti díjat kap. Ha
ezen felül még plusz pénzhez is
jutna, akkor az igazságtalan lenne a
föld mûvelõjével, vagy éppen az ál-
lattenyésztéssel foglalkozókkal szem-
ben. 

– Augusztus közepe táján vagyunk,
közeledik a szüret. Nagy az aggoda-
lom a Tokaji borvidéken, hiszen a ta-
valyi készletek még nagyon sok fel-
vásárlónál a pincében vannak. Félõ,

hogy az idei termésre nem lesz vevõ. 
– Szüret elõtt mindig vannak igazi

hírek és felröppennek álhírek. Akik azt
akarják, hogy a szõlõ felvásárlási ára
alacsony legyen, azok az érdeküknek
megfelelõen arról beszélnek, hogy
tele vannak a pincék, nem lesz felvá-
sárlás. Ezzel tudják elérni, hogy ol-
csóbban jussanak a szõlõhöz. A való-
ságban ma Magyarországon 10 hóna-
pos készlet van a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa felmérése alapján.
Egy normális borgazdálkodást folyta-
tó országnak rendelkeznie kell ekko-
ra mennyiséggel, különben a folya-
matos megrendeléseket nem tudnák ki-
szolgálni. Ha ugyanis idõközben el-
fogyna a bor, akkor a vásárló új eladó
után nézne, ami nem volna szerencsés.
Közgazdasági értelemben tehát a 10
hónapos készlet nem jelent felhalmo-
zott, eladatlan mennyiséget. Az asztali
tömegborok elõállításánál a fogyasz-
tás visszaesése miatt valóban jelent-
keznek problémák, de ez a minõségi
kategóriás borokat nem érinti. Ahol tar-
tósan jelentkezik a többlet, ott meg-
oldásként kínálkozik a kivágási támo-
gatás, aminek személy szerint nem örü-
lök, de mégis egy eszköz a termelés
csökkentésére. Az átmeneti problé-
mákra pedig a lepárlási támogatás
kínál megoldást. 

– Néhány héttel ezelõtt látott nap-
világot a hír, hogy a cukorrépa-ter-
mesztõk kiegészítõ nemzeti támoga-
tása a tonnánkénti 4 euróról 10 euró

fölé emelkedett. Véleményként fo-
galmazódott meg, hogy ha ez 2007
õszén, 2008 tavaszán történik, akkor
még ma is mûködne a Szerencsi
Cukorgyár.  

– Ebben az ügyben is mindenki a
felelõsöket keresi. Én akkoriban sok-
szor leültem a cukorrépa-termelõkkel
és elmagyaráztam nekik, hogy nem
lesz mindig 60 ezer forint a kukori-
ca és a búza tonnánkénti ára, mint
ahogy az élet ezt igazolta is. Egy
egészséges vetésszerkezethez több
növényre van szükség – még ha
egyik-másik az adott idõszakokban
nem is túl nyereséges –, mert csak így
lehet sikeresen gazdálkodni. Akkor
azonban annyira csábító volt a magas
gabonaár, hogy az intelmet sokan fi-
gyelmen kívül hagyták. Most úgy
tûnik, hogy a jelenlegi állapotot már
mindenki kicsit eltúlzottnak tartja.
Hiszen egy gyárat akartak bezárni
Magyarországon az akkori ötbõl. A
másik négyet – amibõl végül három
ugyancsak nem kerülte el ezt a sor-
sot – nem. Ha akkor egy kicsit ru-
galmasabbak a termelõk és a cukor-
gyárak tulajdonosai, akkor én azt gon-
dolom, hogy két gyár – a kaposvári
mellett a szerencsi – megmaradhatott
volna, és ez lett volna az egészséges
a magyar gazdaság számára. A tá-
mogatási összeg emelésének a le-
hetõségét pedig tudatosan idõzítette
mostanra az Európai Unió.  

Árvay Attila 



2009. AUGUSZTUS 28.HIRDETÉS 13

Minden, ami lemez!
ÉPÍTKEZÕK, LAKÁSFELÚJÍTÓK!
Rendelje meg a bádogosipari termékeket a gyártótól! 

Szegélyek, párkányok, küszöbök…
Mindenféle lemezbõl (hozottból is): alumínium, 

színes alumínium, horganyzott, Lindab, Stamina, Prefa, Inox, stb. 

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

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. 

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés, 

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromos targonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

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. 

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. 

Vasudvar
� Álmennyezetek,

stukkók, rozetták
AKCIÓS ÁRON!!!

� Zártszelvények, szög-, 
kör-, lapos-, négyzet-, 
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok, 
csavarok

� Tapéták, tapétaszegõk, 
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák

� Csúszdák, hinták

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30/336-1290

AK CIÓ!

COOP, A JÓ SZOMSZÉD
Nagyszabású akció kezdõdött szerencsi és 

tarcali COOP üzleteinkben augusztus 19–31-ig!
Kristálycukor 1 kg 199 Ft
Familla étolaj 1 liter 299 Ft
Amondent fogkrém eredeti íz 100 ml + fogkefe-ajándék 199 Ft

Egységár: 1990 Ft/l
Biopon Takarékos mosópor 2 kg 799 Ft

Egységár 399,50 Ft/kg

Csak COOP, Maxi-COOP, Szupermarket áruházainkban:
ÁSZ parasztkolbász 1 kg 999 Ft
Kaiser dán szalámi szvg. 75 g 339 Ft

Egységár: 4520 Ft/kg
Meggybefõtt, magozott 680/350 g 199 Ft

Egységár: 569 Ft/kg
Óriás pöttyös Túró Rudi natúr 51 g 99 Ft

Egységár: 1941 Ft/kg
Baba testápoló száraz bõrre 400 ml 
+ Baba tusfürdõ friss 250 ml 699 Ft/csomag
Margitszigeti kristályvíz, dús, minden íz 1,5 l PET 99 Ft

Egységár: 66 Ft/l
…és még számos termék.

Keresse a hét minden napján településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet, 
ahol az élelmiszerek választékában már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK!
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Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

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

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

Két-, három- és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767 www.zemplenmag.hu

Honda fûkaszák és fûnyíró gépek 
engedményes áron!

KERTI GÉPEK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

AL-KO FRS-4125 fûkasza 
49 990 Ft helyett: 36 990 Ft 
AL-KO FRS-4535 fûkasza 
59 990 Ft helyett: 44 990 Ft

� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok
� Üléstakarók
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok elsô és hátsó ülésre is 
� Szemöldökök új Swiftre és Opel Astra F-re
� LED-sorok, helyzetjelzô LED-ek

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔ ÁRÁNAK

CSAK A FELÉT FIZETI!!!
(részletek a boltban)

AUTÓÁPOLÁSI és TISZTÍTÓSZEREK!!!
(Rovaroldó, waxos sampon, polírok, gumiápoló)

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

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



Járdákat újítottak fel, szilárd bur-
kolatú parkolót építettek és a közel-
jövõben a temetõ új urnafalát is átad-
ják Taktaszadán. Az önkormányzat
átgondolt hosszú távú terv alapján vég-
zi a község fejlesztését, amelyet a pá-
lyázati lehetõségek kihasználásával
valósítanak meg. 

Vajtó János pol-
gármester (fotón-
kon) mél tán lehet
büszke az elmúlt
években megvaló-
sított beruházások-
ra, hiszen a közé-
pületek többsége
jó állapotban van a

faluban. Van, amit újonnan építettek,
mint például a községháza és a mûvel-
õdési ház – másokat az elmúlt id-
õszakban sikerült felújítani. – Nagyon
szerettük volna, ha még ebben a vá-
lasztási ciklusban sikerül megvalósíta-
ni az általános iskola rekonstrukcióját
– emelte ki a településvezetõ – de a Re-
gionális Operatív Program keretében
benyújtott pályázatunkat – nem tudni
miért –, nem támogatta a bíráló bi-
zottság. Pedig gyerekbõl nincs hiány
Taktaszadán! Az oktatási intézmény
1962-ben épült, amelyet 1986-ban
egy tornatermet is magába foglaló új

szárnnyal bõvítettek. Az akkoriban
modernnek számító mûanyag nyílá-
szárók napjainkra teljesen elhaszná-
lódtak. A helyi egészségügyi szolgál-
tatások színvonalának javítása
érdekében nyújtottuk be 120 millió fo-
rintos támogatási igényünket egy új
egészségház létrehozására – folytatta a
polgármester. A leghátrányosabb hely-
zetû kistérségek számára kiírt pályá-
zaton ennek a felét, 60 millió forintot
nyertünk. Most dilemma elõtt állunk:
vagy megnöveljük a saját erõt, vagy a
mûszaki tartalmat csökkentjük. Ez utób-
binál elsõsorban az jelenti a problémát,
hogy a terveink között egy helyi fog-
orvosi rendelõ kialakítása is szerepel és
a tisztiorvosi szolgálat által elõírt mi-
nimális berendezések értéke önmagá-
ban 8-9 millió forintra tehetõ. 

– Száz százalékban megvalósul vi-
szont az Észak-magyarországi Opera-
tív Programra „Településfejlesztés Tak-
taszadán” címen benyújtott pályázatunk
– ismertette Vajtó János. – A lakosság
részérõl régóta igényként fogalmazó-
dik meg a 15-20 évvel ezelõtt épült,
többségében aszfaltburkolatú járda fel-
újítása. Ezek együttes hossza több mint
10 kilométer, amibõl most 2,4 kilo-
méternek a rekonstrukciójára nyertünk

támogatást. Emellett
az orvosi rendelõ, az
iskola és a temetõ
elõtti, korábban zú-
zalékkal felszórt par-
kolók is szilárd bur-
kolatot kaptak és a
vízelvezetést is meg-
oldottuk. Ugyancsak
a helyben élõk ré-
szérõl jelentkezett
igény arra, hogy az
önkormányzat a köz-
ség kegyeleti helyén
biztosítsa az urnafalas
temetkezés lehetõsé-

gét. A beruházások több mint 23 mil-
lió forintos összköltségéhez közel hu-
szonegy millió forint támogatást
nyertünk, tíz százalék saját összeg biz-
tosítása mellett. A kialakított 48 férõhely
többségét úgy tûnik, hogy rövid idõn
belül lekötik, így nem kizárt, hogy rö-
videsen az urnafal bõvítésén kell gon-
dolkodnunk.        

A polgármester reményei szerint 2-
3 éven belül a település egyik legna-
gyobb vágya, a szennyvízcsatorna-
rendszer kiépítése is megvalósulhat. A
beruházásra kiírt pályázat elsõ fordu-
lójában a szomszédos Taktaharkánnyal
összefogva eredményesen szerepel-
tek. Készülnek a tervek, folyamatban
van az engedélyeztetés. A konkrét ki-
vitelezés 2010 végén, 2011 elején in-
dulhat. Az elõzetes kalkulációk alap-
ján a nettó költség 2,2 milliárd forint
lesz, aminek lakosságarányosan az
egyharmada érinti majd Taktaszadát.
Ez a beruházás a pályázati támogatás
mellett is jelentõsen megterheli majd
a falu büdzséjét. Az elmúlt több mint
egy évtized takarékos gazdálkodásának
köszönhetõen a község rendelkezik tar-
talékokkal, így várhatóan továbbra sem
kell majd hitelt felvennie az önkor-
mányzatnak. (x)
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Eng.sz.: R-1787/1998

UTAZZON 
A ZEMPLÉN TOURISTTAL ÔSSZEL IS!

szerencsi indulással

KÁRPÁTALJAI UTAZÁS
2009. október 23-24 

Részvételi díj: 14 900 Ft/fô 

ADVENT POZSONYBAN
2009. december 5.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

Taktaszada 

PÁLYÁZATOKBÓL FEJLÕDÕ KÖZSÉG 

A temetõ elõtti parkoló is szilárd burkolatot
kapott. 

Családi napra invitálta augusztus 8-
án a város és a környezõ települések
lakosságát a Szerencsi Autó Kft. A he-
lyi Suzuki-márkakereskedés telephe-
lyén szombaton kora délelõtt nagy volt
a forgalom. Anyukák és apukák, va-
lamint a gyermekek kedvükre válo-
gattak a különbözõ szórakozási le-
hetõségek között. A fiúk kipróbálták
a távirányítású modelleket, amelyek
között igazi különlegességként az al-
kalomra felállított medencében hajók
is akadtak. Volt aszfaltrajzverseny, a
nagy melegben jól esett a hûsítõ
fagylalt, miközben a vállalkozó ked-
vûek a gokartok és quadok vezetésére
regisztráltak. A benzinhajtású gépek

a fiatalabbaknak és az idõsebbeknek
egyaránt felkeltette a figyelmét.  El-
fogyasztották ebédjüket zempléni tú-
rájuk keretében a bodrogkeresztúri
Magyar Motorok Randevújának
résztvevõi, miközben az érdeklõdõk
megcsodálhatták a pihenõre állított ve-
terán járgányokat. Az egész napos
programsorozat keretében külön
mûsorral léptek fel a bekecsi óvodá-
sok, a helyi karate klub sportolói lát-
ványos bemutatóval szórakoztatták a
közönséget.  Többen neveztek az au-
tós ügyességi versenyre, és tesztve-
zetésre is szép számmal akadt je-
lentkezõ a szerencsi Suzuki-márka-
kereskedés családi napján. (x)

NYITOTT KAPUK A SUZUKINÁL

A gyerekek körében népszerû volt a quadozás.

Ebben az évben a tavalyinál keve-
sebb, de jó minõségû termés ígérke-
zik a Tokaji borvidéken. Az idén be-
tegségek nem ütötték fel a fejüket, az
ültetvények egészségesek. A parcel-
lákra tekintve a gazdák többségének
mégsem felhõtlen az öröme. Szõlõbõl
van elég, felvásárlóról azonban a szü-
ret elõtti idõszakban alig-alig hallani
Hegyalján. Az idei és a 2010-es: ezt
a két évet jósolják különösen nehéz-
nek a borágazatban a szakemberek.
A gazdasági válság miatti kereslet-
csökkenés tovább mérsékli az eddig
sem túl magas felvásárlói szándékot
és ez bizony várhatóan az árakra sem
lesz kedvezõ hatással. A mûvelési költ-
ségek pedig lassan már az elviselhe-
tetlenség határára emelkedtek, ami kü-
lönösen súlyos terhet jelent azoknak,
akiknek még a tavaly átvett szõlõt sem
fizették ki. Az idén a tavalyi 350-360
ezer mázsával szemben mintegy 300
ezer mázsa terméssel számolnak a bor-
vidéken.

Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsa elnöke arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a szõlõ ve-
getációja az idõjárásnak köszönhetõen
mintegy másfél hetes elõnyben van az
ilyenkor megszokotthoz képest, ami jó
minõséget valószínûsít. A mennyiség
az elmúlt évhez képest 10-15 száza-
lékkal kevesebb lesz, de ebbõl a
szempontból a borvidéken belül eltérõ
a kép. Tolcsva környékén például
több a szõlõ a tõkéken, Hegyalja déli
részén kevesebb a fürt. Ugyanakkor a
szüret szempontjából kedvezõtlen hír,

hogy jelentõs borkészletek vannak a
pincékben, elsõsorban a gazdasági vál-
ság miatti fogyasztás-visszaesés kö-
vetkeztében. Ennek a hatása várható-
an a felvásárlásnál is jelentkezik a
mennyiség és az ár tekintetében egya-
ránt. Konkrétumok ugyan még nin-
csenek – tette hozzá az elnök – de itt-
ott már hallani, hogy a vevõk a tava-
lyi árnál kevesebb összeget  kínálnak
majd a szõlõért. Ugyanakkor a kisebb
átvevõk közül néhányan jelezték,
hogy az idén egyáltalán nincs szük-
ségük szõlõre, vagy jóval kevesebb-
re, mint tavaly. Több helyen a gazdák
bizalma is megrendült, mert az elmúlt
év õszén leadott mennyiség után járó
pénzt nem, vagy csak töredék részben
fizették ki nekik. Egyedüli biztos pon-
tot a Tokaj Kereskedõház Zrt. jelenti
a szerzõdött partnereinek. Úgy tûnik,
aszúra sincs igény, amibõl tavaly az
állami tulajdonú cég is a tervezettnek
a dupláját vette át, éppen a gazdák ne-
héz helyzetének az enyhítése érde-
kében. 

Marcinkó Ferenc óva intett attól,
hogy a gazdák a mostani nehéz hely-
zetben tömegesen vegyék igénybe az
Európai Unió által biztosított ültet-
vénykivágási támogatást. A térségben
a szõlõmûvelés jelenti az egyetlen meg-
élhetési, illetve jövedelem-kiegészíté-
si tevékenységet. Az eredményességet
több esztendõ távlatában érdemes
vizsgálni. A hegyközségi elnök szerint
egy-két nehéz év után ki fog lábalni a
mostani nehéz helyzetébõl az ágazat. 

Á. A.

BORÚS SZÜRETI
KILÁTÁSOK 

Hiába a szép szõlõ, a kiválónak ígérkezõ évjárat…

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
PÉLDÁNYKERT KÖZ 3.: A város kertvárosi részén, csendes, nyugodt
környezetben, az Árpád-hegyre nézõ panorámával rendelkezõ, 315
m2 teljesen bekerített telken, 2005. évben teljesen felújított (mûanyag
ablakok, ajtók, kõgyapot szigetelés a mennyezeten), igényes belsõ
kialakítású, 2 szoba, nappali, étkezõs konyha, elõszoba, fürdõszoba,
WC, gardrobe, lépcsõház helyiségekbõl álló, egyedi gáz-központi
fûtési rendszerû, önálló vízórás, redõnyös, karbantartott 64 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos társasházi lakás kizárólagos hasz-
nálatú tároló helyiséggel és garázzsal. Az ingatlan a felújítást
követõen két évig használaton kívül állt. Az ingatlan a beépített bú-
torokkal kerül értékesítésre: fürdõszoba (tükrös fürdõszobaszekrény,
sarokkád), nappali (komplett szekrénysor), komplett konyha (sü -
tõvel, páraelszívóval). Az ingatlanhoz udvarrész is tartozik. Pihenõ -
kert, díszkert, udvari, kerti világítás, ásott kút. Parabolaantenna.
Ipari áram. Frissítõ festés után beköltözhetõ. Megfelelõség esetén be-
számítható miskolci, legalább 3 szobás, (minimum 100 m2 hasznos
alapterületû) összkomfortos, elsõsorban kertes, vagy sorházi ingat-
lan is. Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.: 30/565-82-20. 
KOSSUTH U. 19/B. 2. emelet 3. ajtó: 71 m2 hasznos alapterületû,
komfortos társasházi öröklakás. A loggia igény szerint üvegredõnnyel
lezárható. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség. Megfelelõség
esetén beszámítható szerencsi, legalább 1,5 szobás, kizárólag föld-
szinti társasházi ingatlan. Nagyobb lakásba költözõk figyelmébe
ajánljuk! Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466-44-30. 
PINCE KÖZ 1. Vas Dávid: Kertvárosi, városra nézõ panorámával, 328
m2 térmértékû telken, mintegy 60 m2 haszonos alapterületû, kom-
fortos családi ház a hozzá tartozó 2 helyiséges melléképülettel, mely
hozzáépítéssel garázzsá alakítható. A padlástér beépítésével a hasz-
nos alapterület tovább bõvíthetõ. Irányár: 8 900 000 Ft. Telefon:
30/348-39-03.
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos csa-
ládi ház. A vételár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 
8 500 000 Ft. Telefon: 70/260-17-11. 
GYÁR U. 5. II. lh. 2.em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társasházi lakás
a hozzá tartozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ.
I.ár: 7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-24-80, 20/546-24-30. 
BODROGKERESZTÚR, ADY E. U. 14.: 1607 m2 telken, attraktív módon
kialakított, 2007. évben teljesen felújított, mintegy 123,5 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos családi ház. Az ingatlan igényes,
egyedi, exkluzív módon kialakított, rendkívül jó benapozottságú he-
lyiségekkel. A jól tájolt és megnyugtató díszkertben 60 m2 kerti tó,
pázsit, világítás, automata kerti öntözõ. Irányár: 25 000 000 Ft. Tel.:
70/286-44-19.    
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház teljes berende-
zéssel együtt is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra
is kiválóan alkalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.  
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épü-
lettel. Egyik épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üz-
lethelyiség. Teljes berendezéssel együtt is eladó, esetleg BÉRBE ADÓ.
Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-60-49. 
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150 m2

hasznos alapterületû lakóépületbõl, melléképületbõl, garázsból és
gazdasági épületekbõl álló ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-
74-39. 

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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– Szerencs zöldövezetében, a Mikszáth utcában két-
szintes, felújított családi ház (gáz+központi fûtés, vál-
lalkozásra alkalmas bolt) eladó. Ár: 19,5 M Ft. Érd.:
70/321-7838. (14-15)

– A Rákóczi út 111. szám alatt felújított garázs eladó.
Érd.: 70/547-3122. (14-15)

– Szerencs központjában, a Kossuth úton 60 m2 alap-
területû, felújított társasházi lakás alsó tárolóval
eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-9929. (14-
15)

– Szerencsen a Takta út 5. szám alatt 3 szobás, gáz-
központi fûtéses családi ház eladó, vagy kétszobásra
cserélhetõ. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/464-
8096. (14-15)

– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó, kis csa-
ládi házat beszámítok. Minden megoldás érdekel!
Érd.: 30/368-2523. (14-15)

– Miskolc központjában, a Király utcában egyszobás
albérleti lakás kiadó szerencsi, vagy Szerencs kör-
nyéki diáklánynak. Ár: 30 ezer Ft/hó. Érd.: 20/970-
2233. (14)

– Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses
társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838. (14)

– Budapesti kertvárosban, az Újhegy lakótelepen há-
romszobás, erkélyes, 68 m2-es lakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 9,3 M Ft. Érd.:
20/219-0199. (14)

– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2+4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (14)

– Szerencs Fecskés városrészében háromszobás, össz-
komfortos, 200 m2-es, eltolt szintes, kertes családi
ház eladó. Érd.: 30/299-5334. (14)

– Szerencsen a Petrikovits utcában kétszintes családi
ház kedvezõ áron sürgõsen eladó. Érd.: 30/576-
7798. (14)

– Taktaszadán, a Fõ utcán 2 szoba, összkomfortos
családi ház nagy kerttel eladó. Érd.: 30/324-7583.
(14)

– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás, (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (14)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (14-15)

– Ondon kukorica eladó. Érd.: 47/361-757. (14-15)

– Szerencs-Ondon borospince, 12 db boroshordó, 120
literes szõlõprés és szõlõdaráló eladó. Érd.: 47/632-
384, az esti órákban. (14-15)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Tölgyfa nappali szekrénysor szép állapotban eladó.
Érd.: 70/944-3961. (14-15)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (14-15)
– Szerencs kertvárosi részében nagycsaládosoknak
szintes családi ház eladó. Képek megtekinthetõk:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 70/655-7576. (14-15)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos társasházi
lakás eladó. Kisebb szerencsi házat beszámítok. Érd.:
70/324-4728. (14-15)
– Szerencsen a Malom tanya 7. szám alatt, a tó mel-
lett, komfort nélküli, másfél szobás családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen. (14-15)
– Szerencs központjában 56 m2 alapterületû, ked-
vezõ rezsijû, összkomfortos lakás nem dohányzónak
kiadó szeptember 15-tõl. Érd.: 20/217-1483. (14-
15)
– Göncön 1000 m2-es családi ház eladó. Érd.:
30/582-4630. (14-15)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotó-
val jelentetjük meg az el adás ra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épüle te -
ket. Ennek költsége hozott fény kép
esetén alkalmanként 500 Ft,
 amennyiben a fotót munkatársunk
készíti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük meg
hirdetését, ami az internetes honla-
punkra is ilyen formában felkerül. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád,

GRIS ANDRÁS
halálodnak 2. évfordulójára.

Munka és szeretet volt egész életed,
jóság volt a szíved, lelked.

Úgy mentél el, ahogy éltél: csendben és szerényen,
tested, lelked nyugodjon békében.

Szeretõ családod

MEGEMLÉKEZÉS

„Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján.

Tudtad, mi is tudtuk, mily beteg vagy,
de te kímélni akartad családodat.

Mégis elmentél egyetlen perc alatt,
Számunkra csak a döbbenet maradt,
De emléked örökre itt van velünk,
Ameddig élünk, el nem feledünk.”

2 éve, hogy örökre elaludt

DEMKÓ JÓZSEF, 
a legdrágább férj, apa, após, nagyapa.

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.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. szeptember 4-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

szeptember 11., szeptember 25

500 forint

�

�

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 9,2 M Ft.
Érd.: 70/618-1054. (3)

VEGYES
– Gyönyörû szobanövény-gyûjteményem eladó! Ba-
nánfák, kúszó-, állónövények. Több, mint 200 db-ból
válogathat. Érd: 70/396-8095, vagy 47/361-241-es
telefonszámon, vagy Szerencs, Csalogány köz 9. szám
alatt. (14-15)
– Szerencsen eladó egy LG GC-051SS márkájú, 46 li-
teres mélyhûtõs hûtõszekrény (2 hónapig használt, 2
év garanciával). Ár: 25 ezer Ft. Érd.: 20/363-2440.
(14-15)
– 2 db boros hordó (25 Ft/l), 2 db tárcsás mosógép
(5000 Ft/db), utánfutó: 160 x 100 (25 000 Ft),
nagyprés (10 000 Ft) eladó. Érd.: 20/437-3913. (14-
15)
– Gépkocsi utánfutó (1 m2 rakfelületû, 100 kg súlyú,
400 kg-ig terhelhetõ) eladó. Ár: 60 ezer Ft. Érd.: Sze-
rencs, Kilián tér 6/1, vagy a 20/476-4817-es tele-
fonszámon. (14-15)
– Acélkonténer eladó (raktározás, garázs céljára).
Mérete: 2,4 x 2,6 x 6 méter. Érd.: 70/330-4789.
(14)

KIADÓ
– Szerencsen külön bejárattal albérlet kiadó (szoba,
konyha, zuhanyozó). Diákok elõnyben. Érd.:
20/588-4885. (14-15)
– Azonnali beköltözéssel Budapesten, a XIV. kerület-
ben, 46 m2-es, felújított lakás kiadó. Tömegközleke-
déssel is jól megközelíthetõ. Érd.: 30/938-7385. (14)
– Budapesten a VIII. kerületben, a Vajda Péter úton
38 m2-es, gázfûtéses lakás kiadó. Érd.: 30/218-5075.
(14)
– Miskolc központjában üresen álló garzon hosszabb
távra kiadó. Érd.: 30/490-1756. (14)

VÁLLAL
– Idõs nénik gondozását vállalom. Érd.: 20/344-
4661. (14-15)
– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõ -
nyomását, horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.:
47/363-891. (14-15)
– Lakossági energiatakarékossági pályázatok (30%
támogatás nyílászáró-cserére, hõszigetelésre, fûtés-
korszerûsítésre, megújulóenergia-felhasználására),
valamint egyéb EU-s pályázatok írását vállalom. Tel.:
70/328-2971., 30/553-5168. (14-15)
– Munkát vállalok. Irányár: 5000 Ft. Érd.: Göndör At-
tila, 20/548-2658. (14)

ÁLLAT
– 3 db anyakecske és 2 db kiskecske eladó. Érd.:
47/360-309. (14-15)

KERES
– Bekecsi és boldogkõváraljai sörözõbe fiatal, meg-
bízható pultos lányt keresek, hosszú távra. Érd.:
30/468-3897. (14-15)

ZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

történô épületgépészeti vizsgálatok
Energetikai bizonyítványra való felkészítés (épület-zöldkártya) 

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

� füstérzékelôk � szén-monoxid-érzékelôk
� kamerarendszerek: megfigyelôkamera, minikamera, 

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:

� a hôszigetelés hibái � rejtett minôségi és konstrukciós hibák 
� vizesedés (ami gombásodást, ill. szerkezeti 

károsodást okozhat) � elektromos meghibásodások 
� különbözô készülékek kopó alkatrészei, például 

csapágyak, fogaskerekek és kerekek, magasfeszültségû kábelek, biztosítékok, 
érintkezôk, relék, transzformátorok, áramelosztók, 

motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

Tel.: 70/335-31-80, 70/775-78-17.

„A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az eMagyarország Program ke-
retében valósul meg.”

A NETre Kész 2008 pályázat keretében az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft.
az Észak-magyarországi régióban 7 településen Roadshow-t szervez.

A Roadshow célja, hogy megismertesse a felnõtt lakosságot a 2003 szeptembere óta
mûködõ Digitális Középiskolával, valamint az internet által a lakosság számára bizto-
sított e-közszolgáltatás lehetõségeivel.

A Roadshow-hoz kapcsolódóan a jelenlévõk 20 órás ingyenes képzésre jelentkez-
hetnek, amelynek tematikája a következõ:

� számítógép felépítése,
� operációs rendszerek, 
� billentyûzet felosztása,
� szövegbevitel, 
� fájlok és könyvtárak, 
� internetes kommunikáció, 
� www.magyarorszag.hu oldal bemutatása, megismerése.

A képzésen résztvevõk a tanulmányaikhoz munkatankönyvet kapnak.
A Roadshow és a képzés helyszíne:

Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola
3900 Szerencs, Ondi u. 1.

2009. augusztus 31., 16.30 óra (ismétlés)

Várjuk Önt a ROADSHOW-N!!!
Érdeklõdni: innocenter@innocenter.hu tel:46/555246



Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 13. Hír-

adástechnikai eszköz. 14. Apó. 15.
... Henrik, hazai mûsorvezetõ, író. 17.
Digitális subsztrakciós angiográfia rö-
viden. 18. Középen kehes! 19. Asz-
tácium. 20. Menyasszony. 22. Ang-
lia sportjele. 23. Egyik megyénk. 26.
Debreceni Orvostudományi Egye-
tem. 28. Üres kávé! 29. Vegyjele: B.
30. Rag, a -get párja. 31. El. 32. Sport-
trikó. 34. Nem idegesít! 37. Nóri
hangzói. 38. Félig arat! 39. Gyõz. 40.
Kutrica. 41. Kevert TAN! 42. Jégko-
rong. 44. Idegen elõtag: alatt, alul.
46. Vér teheti. 48. Japán város. 50.
Nem egészen meleg! 52. Köret. 54.
Szavannák jellegzetes állata. 55.
Oklevél röviden. 57. Ellenértéke.
59. Muzsika. 61. Oktat. 63. Plusz.
65. Autósiskolánk volt. 67. Los An-
geles.

Függõleges 
2. A szerelmi költészet görög is-

tennõje. 3. Hazai vasúttársaság. 4.
Arra a helyre jegyzõ. 5. Fél disznó!
6. Karó hangzói! 7. Erbé! 8. Fürdõ -
szobában lehet. 9. Festõ eszköze. 10.

Nõi név. 11. Te és õ. 12. Szántó-
eszköz. 15. Az idézet második, be-
fejezõ része. 16. Ellenérték. 20.
Nem irigy. 21. Porció. 24. Nagy-Bri-
tannia és Zambia nemzetközi jelei.
25. ... és fény – a Nox egyik sláge-
re. 27. Férfinév. 28. Arányos rész, há-
nyad. 30. Labda teheti. 33. ... Ra-
mazzotti, olasz énekes. 35. Angol
igen! 36. Várhegy-..., budai neve-
zetesség. 39. Becézett nõi név. 41.
Légipostával (par ...). 43. Küzdõsport.
45. Francia péksütemény. 47. Kettõs
mássalhangzó. 49. A távolabbival.
51. Azonos mássalhangzók. 53. Szin-
tén ne! 56. Kilogramm röviden. 58.
R.X.K. 60. Anatómiában van! 62.
Mûalkotás meztelen testrõl. 64. Aral
hangzói. 66. Olasz, japán gépkocsik
nemzetközi jelei.

Az augusztus 7-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: „A nevetés a leg-
jobb orvosság” és „Embernek lenni
nagy betegség”.

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Kalináné Szûcs
Szilvia, Szerencs, Ondi út 1/B, 1500

Ft-os vásárlási utal-
vány: Földi Istvánné,
Szerencs, Hegy u.
11., 1000 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Do-
monkos István, Sze-
rencs, Kossuth tér
6/A. A helyes meg-
fejtést SMS-ben be-
küldõk közül a
70/324-9211-es te-
lefonszám tulajdo-
nosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt
nyert. A nyertesek a
nyereményeket a
Szerencsi Hírek
szerkesztõségében
(Szerencs, Népház)
szeptember 1–4. kö-
zött vehetik át. Az
augusztus 28-ai ke-
resztrejtvény meg-
fejtésének beküldé-
si határideje: szep-
tember 4. Meg fejté-
süket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-
2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
 hez mellé kelték ezt a szel vényt:

KE RESZT REJT VÉNY
2009. augusztus 28.

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: Szegedi Adrienn

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 Nonprofit Kft.

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
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HOCKEY: MIND CHAOS

Az amerikai Hockey zenekar de-
bütáló lemezének a sokatmondó
Mind Chaos címet adta, ami a da-
laik alapján humorérzéket sejtet,
hiszen nincs szó igazi zûrzavarról,
sokkal inkább slágeres, friss és talá-
lékony dalokról, melyeket legin-
kább új hullámos dance-rock cím-
szó alatt lehet definiálni. A lemez
hallatán a legtöbben bizonyára a
táncparkettre kívánkoznak majd, de
ez ne terelje el figyelmet a banda re-
mek, szarkasztikus szövegeirõl, me-
lyek legalább olyan érdekesek, mint
a „fülmelengetõ” dallamok.

A Hockey több sikeres koncer-
tet adott már Amerikában és Angli-
ában, a Paste Magazine pedig be-
választotta top 10 listájába, 2009 új
reménységei közé. Két kislemezes
daluk látott napvilágot ez idáig, a
Too Fake és a Learn To Loose. Az
öt évvel ezelõtt Los Angelesben ala-
kult banda tagjai: Ben Grubin – ének,
Jeremy „Jerm” Reynolds – basszus-
gitár, Brian White – gitár, Anthony
Stassi – dobok.

CSÚCS A SZIGETEN
Véget hazánk legnagyobb zenei

fesztiválja. A Sziget idén is csúcsot
döntött, már ami a nézõk számát il-
leti: az öt fesztiválnapon összesen
390 ezren voltak kíváncsiak a ha-
jógyári sziget programjaira, kon-
certjeire. Ez a szám ismét rekordot
döntött, hiszen 2008-ban ötezerrel
kevesebben látogattak ki a feszti-
válra. 

A Faith No More koncert napján
68 ezren voltak jelen a fesztiválon
és ne feledjük a Tankcsapda húsz -

éves jubileumi elõadását, amely
szintén e rendezvény keretein belül
várta a rajongókat. A Sziget mínusz
egyedik napjának estjére 50 ezren
tartózkodtak a fesztivál területén, kö-
zülük mintegy 35 ezren ünnepeltek
együtt a 20 éves Tankcsapdával. A
Nagyszínpad küzdõterén a tank-
csapdások apraja-nagyja énekelte
együtt a dalokat Lukács Lacival.

Nem csak fantasztikus koncertek,
a világ zenei életének kiválóságai
várták a vendégeket, de az adatok-
hoz tartozik, hogy a Sziget a kör-
nyezettudatosságáért elnyerte a Zöld
Fesztivál díjat is, amit Szabó Imre
környezetvédelmi miniszter adott
át Gerendai Károlynak. 

ÕSSZEL JÖN
AZ ÚJ TANKCSAPDA-LEMEZ

A Tankcsapda háza tájáról kiszi-
várogtatott hír szerint október 14-én
jelenik meg a zenekar nagyon várt
új albuma. A lemez anyagán hosszú
ideje dolgozik a banda, és várható-
an némi meglepetés is társul az új
lemezhez. Az azonban bizonyos,
hogy az októberi megjelenést köve-
tõen folytatódik a Csapda-turné, és
az egész ország megismerheti az új
dalokat. 

ARANYLEMEZ:
PRIVÁT MENNYORSZÁG

A rajongók bizonyára már érte-
sültek róla, hogy a népszerû Hooli-
gans együttes Privát mennyország
címû albuma is aranylemez lett. A
zenekar elsõsorban azoknak köszö-
ni meg ezt az elismerést, akik az el-
múlt idõszakban megvásárolták az

albumot, hozzájárulva a Hooligans
sikeréhez. Úgy tûnik, hogy az idén
sem maradnak újdonság nélkül a ze-
nekar kedvelõi, hiszen õsszel DVD-
n jelenik meg a PeCsa koncert képi
anyaga, CD-n pedig a remek han-
gulatú este hanganyaga lesz hallható. 

ZENEKAROK,
JELENTKEZZETEK!

Szerencsen és a környezõ telepü-
léseken több amatõr együttes, elõadó
keresi a fellépés, a bemutatkozás le-
hetõségét. A Szerencsi Hírek ko-
rábban is szívesen közölt olyan cik-
keket, melyek segítettek abban, hogy
a fiatal, feltörekvõ, szárnyaikat bon-
togató zenekarokat megismerjék az
olvasók. 

Csak abban az esetben tudunk hírt
adni a különbözõ formációk mun-
kájáról, fellépéseikrõl, a helyi és tér-
ségi zenei rendezvényekrõl, ha az
információ eljut hozzánk. Keresse-
nek minket, várjuk leveleiket a szer-
hir@t-online.hu e-mail címen!

BRUCE SPRINGSTEEN &
THE E STREET BAND –

GREATEST HITS

Tizenöt sorlemez után és a nem-
rég megjelent Working On A Dre-
am címû új stúdióalbum mellé re-
mek összefoglalóként jelentkezik ez
a lemez, amely minden rockzene-
kedvelõ zenebarát számára nyújt be-
tekintést a zenész életútjába. Mind-
ezek mellett ízelítõt kapunk a két

koncertfelvétel segítségével az egye-
dülálló hangulatú Springsteen per-
formance-okból is.

Bruce Springsteen örök zeneka-
rával, az E Street Banddel az idei nyá-
ron huszonhét teltházas európai
koncertet ad. Hozzánk legközelebb
Bécsben lép fel, mintegy  három órás
show-jával. Bruce ezúttal a stadi-
onkoncertek mellett a fiatalabb kor-
osztály örömére a legnevesebb fesz-
tiválokat sem hagyja ki. Sokak sze-
rint éppen a legjobb idõpontban je-
lenik meg Greatest Hits album, me-
lyen a 16 legjobb dal mellett két élõ
felvétel is helyet kapott: a szexuális
vágyaktól izzó Fire és a nagy ked-
venc Because the Night, melyrõl ke-
vesen tudják, hogy Bruce Springsteen
írta.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes meg-

fejtése: 10 éves. A helyes választ be-
küldõk közül Aranyosi Gyuláné,
3904 Legyesbénye, Táncsics út 14.
szám alatti olvasónk a Zanzibar 10
éves nagykoncertjének CD- és DVD-
felvételét nyerte. A helyes megfej-
tést SMS-ben beküldõ 70/633-3063-
as telefonszám tulajdonosa a Zan-
zibar 10 éves nagykoncertjének
DVD-felvételét nyerte. A nyeremé-
nyek a szerkesztõségben, munka-
idõben átvehetõk. Új kérdésünk:
Mennyien vettek részt az idei Szi-
get fesztivál programjain? A vála-
szokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el  szerkesztõ -
ségünk címére és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ezt az idõszakot érzelmes

hangulatban indítja. Nosztalgiá-
val emlegeti a gyerekkorát. Ba-
rátnõi talán meg is unják, hogy

jelenleg nincs más témája, mint például a
nagymama süteménye. Az idõszak közepétõl
változik a hangulata. Elég egy buli híre, és
máris emelkedik az adrenalinszintje. Várható,
hogy a nyárbúcsúztató parti megrendezését és
költségeit is magára vállalja. A pénzzel ezek-
ben a napokban könnyelmûen bánik. Nem
kellene azonnal visszavágni, ha a párja vala-
miben ellenkezõ véleményen van. Ezúttal neki
van igaza. Nagy elhatározásokkal, rengeteg
energiával, de túlságosan indulatosan kezdhet
a munkájában, ezzel rontja az esélyeit. 

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Az óvatosság még akkor sem

árt, ha mostanában munkában
és magánéletben is jól alakulnak
a dolgai. A csillagok most köny-

nyelmû megjegyzésekre hajlamosítanak. Külö-
nösen az idõszak elsõ két napján lehet
veszélyesen fecsegõs. Addig nincs is baj, amíg
a fõnöke fülébe nem jutnak. Beszéljen vele! Õ
is ember, megérti, ha valamit nem tud vállalni,
vagy ha a határidõket át kell ütemezni. Egyet-
len hivatali megbízás sem lehet annyira fontos,
hogy lemondjon egy fontos családi programot.
Anyagi helyzete biztatóan alakul. Ezekben a
napokban lehetõsége adódik plusz pénzhez
jutni és azt félretenni. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Heves érzelmekkel, félté-

kenységgel kezdõdik ez az idõ-
szak. Ön is jócskán közrejátszik
abban, ha a párja egyre távolabb

kerül öntõl. Mostanában már a puszta megje-
lenésével is felkelti a másik nem érdeklõdését,
és ez legyezgeti a hiúságát. Ha ezeket az ener-
giákat át tudja csoportosítani, idilli és harmo-
nikus kapcsolat lehetõsége áll fenn. Ha nem
tud változtatni, könnyen lehet, hogy szakítás
lesz a vége. A rövidesen bekövetkezõ átalaku-
lások átmenetileg értelmetlenné teszik ügyei
intézését. Ebben a hónapban várható egy hosz-
szabb utazás is, ami jót fog tenni, hiszen elege
van a folyamatos intézkedésbõl, pihenésre vá-
gyik. Azt várják öntõl, hogy váltsa be az ígére-
tét. Ha elfelejti, hosszú idõre elveszti fõnöke
bizalmát.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
A Hold éppen az Ön jegyé -

ben halad, így a szokásosnál is
érzékenyebbé válhat. Önnél
szinte lehetetlen gátat szabni az

érzelmeknek. Eleinte olyan dolgokon is fenn-
akadhat, amik normál esetben szóba sem jön-
nének. A kedvese családja alaposan
kihasználja. Tanuljon meg nemet mondani!
Anyagi dolgokkal semmiképpen ne foglalkoz-
zon, mert félrevezethetik. Az idõszak vége felé
érdemes rendszerezõ tevékenységbe fognia.
Rendezze át például a könyveit és az össze-
gyûjtött magazinokat. Ez a tevékenység meg-
nyugtatja. Munkabírása, különösen a szellemi
munkában kimeríthetetlen. Hatalmas lelkese-
dését csupán a halmozódó otthoni problémák
zavarhatják kicsit.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Könnyelmûséggel és érzelmi

zavarokkal teli, de egyben na-
gyon jó hangulatú idõszak vár
Önre. Annyira szeretne mindent

egy húzásból elintézni, és annyira vágyik arra,
hogy Ön legyen a társaság, a munkahely vagy
bármilyen más csoportosulás motorja, hogy
alig akarja megérteni, elég! Mások is szeretné-
nek szóhoz és lehetõséghez jutni. Minden -
esetre keresve sem találna jobb idõpontot arra,
hogy nagyvonalúan legalább egy bulit össze-
hozzon. Ha jót akar magának, nem erõlteti a
párjára még az ajándékot se, ha neki más tet-
szik. A hivatalokkal meggyûlhet a baja. Túl ru-
galmatlanok, ahogy a fõnökei is. Persze, most
Ön is nehezebben alkalmazkodik az elvárá-
sokhoz.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ha erre a hétre tervezték az

osztály-, csoport- vagy bármi-
lyen más találkozót, hát a leg-
jobban választottak. Amennyire

azt visszafogott énje megengedi, hatalmasat
bulizik. Még azt is megbocsátja magának, ha
a régen nem látott barátnõknek kissé kiszínezi
az élettörténetét. Annyi emlékre bukkan, hogy
szinte képtelenné válik a rendezésükre. De
mire való az idõszak vége – legalábbis a mos-
tani –, ha nem arra, hogy átválogassa a fotóit!
Az a furcsa bizsergés, amit érez, a szerelem
csalhatatlan jele. Fá rad hatatlannak érzi magát,
és kemény tempót diktál a környezetének is.

Ha kimerülésig dolgozik, akkor veszélybe ke-
rülhet az egészsége, s ezzel az állása is.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Felgyorsulhatnak az esemé-

nyek, lezárul egy nagyon gyü-
mölcsözõ idõszak. Nehezednek
a feltételek. A munkahelyén még

a hátán is legyen szeme. Az idõszak elején
ugyanis képmutató kollégák „bevihetik az  erdõ -
be”. Legegyszerûbb, ha bízik a saját képessé-
geiben, és legjobb belátása szerint cselekszik.
Szerelmével kisebb konfliktus várható, bár ezen
a nézeteltérésen nagyon hamar túlteszi magát.
Igazán mestere annak, hogyan szerelje le a ked-
vesét, ha türelmetlen, de most saját magánál
kellene ezt a módszert alkalmazni. Könnyen
megtalálja a közös nevezõt. A békülési taktika
akkor lehet a leghatékonyabb, ha a kedvesét
egyben a legjobb barátjaként is számon tartja. 

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
A hét közepén spontán bu-

liba bonyolódhat a kollégákkal.
Már megint úrrá lesz Önön a
költekezési vágy, mindenkép-

pen Ön akarja állni a számlát. Rendkívül fon-
tos számára a munkája és az elérni vágyott
pozíció. Az sem lehetetlen, hogy egy pályáza-
ton is elindul. Családja kevésnek tartja azt az
idõt, amit rájuk szán. Kedvességgel, figyelmes-
séggel helyreállítható az egyensúly. A távolság
mindent megszépít, de könnyebb a felejtés is.
Éppen ezért a hétvégét töltse kettesben a sze-
relmével. Ha fél év múlva is úgy érzi, õ az
igazi, akkor megoldást kell találni az együtté-
lésre. Õsszel gyökeresen megváltozhat az
élete, és ez a folyamat most kezdõdik.

Nyilas (XI. 23.– XII. 21.)
Lehet, hogy néhányan érzé-

ketlennek tartják, de Ön fel sem
veszi a célzásokat. Jelenleg
semmi más nem érdekli, mint

hogy csípõseket odamondogasson azoknak,
akikkel nem ért egyet. Érdemes lenne azért ki-
csit lehiggadni, mivel közeli rokonai és néhány
jó ismerõse is a nyilai útjába kerülhet. A jegy
szülöttei közül számosan külföldön töltik a
hetet. Ha Ön is közéjük tartozik, készüljön,
mert fantasztikus kalandokban lehet része. A
hétvégén érdekes, jövedelmét gyarapító  lehetõ -
ségek kínálkozhatnak. A kedvese nem alapta-
lanul féltékeny. Próbálja megnyugtatni –
mondjuk azzal, hogy jobban bevonja õt a
programjaiba, baráti körébe.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A gondolatai még mindig egy

nyári találkozó körül forognak.
Érzelmileg abszolút a csúcson
van. A hét elsõ napjaiban csak

irigyelni lehet azt, aki az Ön partnere. Hatal-
mas szeretettel, szerelemmel és rajongással
veszi õt körül. Remélhetõleg ez neki is kedvére
való, és nem tartja túlzásnak ezt a váratlanul
érkezõ érzelmi kitörést. Az idõszak közepétõl
nagyon gondolja meg, hogy mire adjon ki
pénzt. Jó is az alapos megfontolás, mert akad-
nak néhányan, akik hamis befektetéseket aján-
lanak. Új környezetbe kerülhet, otthon- vagy
munkahelyváltozás révén. Hajlamos rá, hogy
szinte észre sem veszi, és túlhajszolja magát –
mert mindent magára vállal.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Valószínûleg a nyári hangulat

teszi, de alig-alig akar részt
venni a munkában. Igyekszik ki-
búvókat találni, és inkább inter-

netezéssel, játékokkal tölteni az idejét.
Energiája sok, becsvágya pedig alkalmassá
teszi, a munkájával kapcsolatos nehézségei öt-
letes megoldására. Ha találkozik a barátnõk-
kel, igyekszik kitûnni közülük. Ha ismerkedni
szeretne, annak semmi akadálya. Olyan társ-
sal hozhatja össze a sors, aki nem csak jól néz
ki, de még esze is van. Ha kapcsolatban él, ez-
úttal olyan dolgokra is hajlandó, amit koráb-
ban butaságnak vélt, de most a partnere
kedvéért átértékeli a világot.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Ön, aki imádja a romantikát,

ezen a héten a teljes eszköztárát
bevetheti. Tegye azt, amiben
kedvét találja. Ne adja fel az

egyéniségét a párja kedvéért! Ha van partnere,
akkor ajándékkal lepi meg, amire Ön nem min-
dennapi fantáziával reagál. Amennyiben pedig
csak most szeretne párra találni, legjobb, ha
nem rejti el a vágyait. A mértékre azért legyen
tekintettel. Bizonyos emberek számára ugyanis
terhelõ lehet, ha valakibõl megállíthatatlanul
törnek felszínre az érzelmek. Érdeklõdési köre
kiszélesedik, túl sok új információ éri, közben
megfeledkezhet azokról, akiknek csupán a
puszta a jelenléte lenne fontos.
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HOROSZKÓP
augusztus 28.  – szeptember 11.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
TENISZSIKER

Újabb ezüstéremmel gyarapította
sporttrófeáinak sorát a szerencsi Takács
Márk. A helyi sportegyesület tenisz
szakosztályának ifjú sportolója az au-
gusztus 8-án és 9-én Nyíregyházán
megrendezett Nyírkupa észak-ma-
gyarországi régiós versenyen a 16 éves
fiúk mezõnyében szerezte meg az
 elõ kelõ második helyezést.

TESTVÉRVÁROSI
SPORTKAPCSOLAT

Tíz év szünet után az idén újra fel-
vették egymással a kapcsolatot a rozs-
nyói és a szerencsi asztalitenisz-szak-
osztályok. A tavaszi szlovákiai látoga-
tás után augusztus 15-én a sportág he-
lyi mûvelõi látták vendégül a testvér-
városból érkezett pingpongozókat.
Rozsnyónak a szlovák extra ligában és
a nemzeti bajnokság élvonalában sze-
replõ csapatai is vannak, ez alkalom-
mal az NB III-as és a megyei I. osztá-
lyú együttesek mérkõztek meg a sze-

rencsiekkel. Az elsõ összecsapáson a
házigazdák a kinti 4–6-os vereség után
7–3 arányban legyõzték az ellenfele-
iket. Egyéniben Köllõ András, Korály
Tibor és Filácz Attila egyaránt kétszer
volt eredményes és a Köllõ–Filácz pá-
ros is pontszerzõnek bizonyult. A má-
sodik szerencsi gárda 5–5 arányú dön-
tetlent ért el Korály Csaba és ifjabb Csor-
ba István két gyõzelmével és a Korály–
Csorba páros remek szereplésével.

BAJNOKI SORSOLÁS
Elkészült a B.-A.-Z. megyei III. osz-

tályú labdarúgó-bajnokság szerencsi
csoportjának sorsolása, amely több csa-
pat kívánságait figyelembe véve az
SZVSE szempontjából kicsit szokatla-
nul, az alábbiak szerint alakult: 1. for-
duló: augusztus 29-én 15 és 17 órá-
tól: Tolcsva – Szerencs VSE. 2. fordu-
ló: szeptember 5-én 14.30 és 16.30 órá-
tól: Zemplén FC Bekecs – Szerencs VSE.
3. forduló: szeptember 12-én 14.30 és
16.30 órától: Szerencs VSE – Tiszala-
dány. 4. forduló: szeptember 20-án 14
és 16 órától: Taktakenéz – Szerencs

VSE. 5. forduló: szeptember 26-án 14
és 16 órától: Szerencs VSE – Monok.
6. forduló: október 3-án 13 és 15 órá-
tól: Szerencs VSE – Felsõdobsza. 7. for-
duló: október 10-én 13 és 15 órától:
Szerencs VSE – Abaújkér. 8. forduló:
október 17-én 12.30 és 14.30 órától:
Golop – Szerencs VSE. 9. forduló: ok-
tóber 24-én 12.30 és 13.30 órától: Tak-
taszada – Szerencs VSE.

BIRKÓZÓ-ÉREMESÕ 
Tizenhárom fiatal képviselte Sze-

rencset a közelmúltban megrendezett
I. Telkibánya Arany Virtus birkózó-
versenyen. A négy szakosztályt felvo-
nultató viadalon Illéssy László tanítvá-
nyai hét arany-, négy ezüst- és két
 bronz érmet szereztek. Gyõzött Béni Ro-
land, Molnár Olivér, Balázs Petra, Ba-
lázs Ákos, Golopi Gergõ, Golopi Jó-
zsef és Tokár Beáta. Másodikok lettek
Béni Szilárd, Stankovics Attila, Tokár
László, Illésy Márton, míg a harmadik
helyen végeztek Sztankovics András és
Géczi Márkó. A csapat összesítésben
a második helyet szerezte meg.

Öt igazolt játékossal kiegé-
szülve tréningezik a város felnõtt
labdarúgócsapata a megyei III.
osztályú bajnokság 2009/2010-
es idényére. Az elmúlt évben az
elsõ helyen végzett ifjúsági csa-
patban is történtek változások.
A hazai közönség is várakozás-
sal tekint az elkövetkezõ idõ szak
mérkõzései elé. Azt remélik,
hogy hosszú évek várakozása
után jövõ tavasszal végre már a
felnõtt csapat sikerének is örül-
hetnek. Addig azonban még sok
víz lefolyik a Tiszán. 

Az elmúlt idõszakban jelentõs vál-
tozások történtek a szerencsi labda-
rúgás háza táján. Többségében ko-
rábban Prügyön futballozó játéko-
sokkal erõsödött a keret, miközben az
ifjúsági gárdában is tehetséges fiata-
lok szerepelnek. A Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelepen a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ öltözõ és pálya áll
a helyi labdarúgósport rendelkezésére.
Idén nyártól Tóth István irányítja a fel-
nõtt- és az utánpótlás-együttesek
szakmai munkáját. A tréner fontosnak
tartja, hogy az új és a régi játékosok
összekovácsolódjanak és egységes

csapatként szerepeljenek a találko-
zókon. – Biztonságos védekezésre tö-
rekszünk, ebbõl építjük majd fel a tá-
madásainkat. Az edzõmérkõzéseken
nyújtott teljesítmény azt mutatja, hogy
jó úton járunk, de az igazi próbaté-
telt majd a bajnoki meccsek jelentik.
Az edzéseken a kevés érintéssel,
gyors passzokkal felvezetett támadá-
sokat gyakoroljuk és odafigyelünk az
állóképesség növelésére is. Szeretnénk
jó teljesítménnyel kiszolgálni a sikerre
éhes hazai közönséget.

Lukács Bertalant már régóta fog-
lalkoztatta a gondolat, hogy edzõ ként
visszatér Szerencsre. – 1946/47-ben

ebben a városban kezdtem a
labdarúgó-pályafutásomat és
a Mádon eltöltött több mint 12
év után úgy gondoltam, hogy
az itteni csapatot erõsítem a
több évtized alatt felhalmozott
tapasztalatommal. Úgy látom,
hogy a fiatal játékosállomány
lelkes, szívesen vesznek részt
a változatos edzéseken. Fo-
kozatosan javul a fizikai ál-
lóképesség és figyelmet for-
dítunk az esetenként elõfor-
duló technikai hiányosságok
felszámolására. Úgy érzem,

hogy ez a csapat alkalmas arra,
hogy helytálljon a tavalyinál  erõ sebb
mezõnyben.

Az idei, Szerencs szempontjából
meglehetõsen furcsára sikeredett so-
rolás alapján többek szerint akár már
az elsõ fordulóban eldõlhet a baj-
nokság sorsa, hiszen a gyõzelemre  leg -
inkább esélyesnek tartott csapatok
mindjárt a küzdelemsorozat kezde-
tén megmérkõznek egymással. Együt-
tesünk a Tolcsva és a Zemplén Be-
kecs elleni idegenbeli találkozók után
a hazai közönség elõtt elõször szep-
tember 12-én Tiszaladány ellen lép
pályára.

BAJNOKI RAJTRA KÉSZÜLÕ LABDARÚGÓK

A fotón balról: Tóth István és Lukács Bertalan.

A Szerencs Városi Sportegyesület úszószakosztálya már
a vakáció utolsó hónapjában megkezdte a felkészülést az
õszi versenyekre, majd augusztus 13–19. között tizenegy
fiatal utazott hétnapos edzõtáborba.

Hajdúnánáson két szakember irányításával a tréningek napi
kétszer másfél órán át tartottak. Már az elmúlt két évben is
szervezett az úszószakosztály nyári edzõtábort 50 méteres
medencében, ami alapvetõ fontosságú az országos versenyre
bejutott sportolók felkészítésében. Az idõjárás ez évben is
kegyes volt a csoporthoz, hiszen végig nyári forróság volt a
jellemzõ, ami nem csak az edzéseken végzett munkát se-
gítette, hanem egyhetes strandélményt is biztosított. Az  edzõ -
tábor költségeit szülõi összefogással, valamint a B.-A.-Z. Me-
gyei Önkormányzat Tehetségfejlesztõ hálózati programjá-
nak támogatásából teremtették elõ. Mindemellett a gyere-
kekhez leutazó szülõk az étkezéseket biztosították, vagyis
a tábor szervezését és megvalósítását teljes körû összefogás
jellemezte.

EDZÕTÁBOR HAJDÚNÁNÁSON

Az úszók és trénereik az ötvenméteres uszodánál.



KÖZMÛVESÍTIK
A SPORTPÁLYÁT 

A napokban megkezdõdött a volt
Bocskai úti sportpálya közmûvesíté-
se. Az itt kijelölt 12 építési telekhez
rövidesen kiépülnek az ivóvíz- és a
szennyvízhálózatok, megtörténik a
csapadékvíz-elvezetõ árkok kialakí-
tása. A területen utak létesülnek és
a közvilágítás lámpaoszlopai is a he-
lyükre kerülnek. Ezeknek a munkák -
nak az elvégzésére tavaly a leghát-
rányosabb helyzetû kistérségek fel-
zárkóztatására kiírt regionális pá-
lyázaton közel húszmillió forintot
nyert az önkormányzat. A közmû-
vesítés a földgázvezetékek lefekte-
tésével és a villamoshálózat kiépíté-
sével válik teljes körûvé, ami után a
város az új telkeket piaci áron hir-
deti majd meg értékesítésre.

GAZOS A PATAKPART

Sajnos, az elmúlt évhez hasonló-
an az idei esztendõben sem végez-
te el a Szerencs-patak partjának ka-
szálását az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság. A töltések oldalát olyan mér-
tékben benõtte a gaz, hogy az egy
nagyobb áradás esetén jelentõsen las-
sítaná a víz lefolyását, veszélyeztet-
ve a patak környéki településeket. 

Különösen rossz a helyzet a sze-
rencsi szakaszon, a fecskési híd kör-
nyékén. A meder alján csordogáló
víz nem is látszik az óriási méretû-
re nõtt növényzettõl. Csak remélni
lehet, hogy a természet kegyes lesz
a környéken élõkhöz, mert nagyobb
esõzés után komollyá válhat az egye-
lõre csak gondként emlegetett hely-
zet a Szerencs patak partján.  

FELÚJÍTOTT TETÕ
Megújult az ondi idõsek otthoná-

nak a tetõszerkezete. A beruházás
azért vált szükségessé, mert az épü-
let az elmúlt idõszakban már kisebb
esõk alkalmával is több helyen be-
ázott. A rekonstrukció keretében
megtörtént az elkorhadt tetõlécek
cseréje, és az utcafronton a legrosz-
szabb állagú cserepeket újra cserél-
ték. A rekonstrukcióra egymillió fo-
rintot költött a szerencsi önkor-
mányzat. Az épületen belül a fenn-
tartó Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ a vizesblokk
festését végeztette el.

DÍSZBURKOLATÚ PARKOLÓ
A cég központi irodaházának ud-

varával egy idõben az épület mögötti
parkolót is díszburkolattal látta el a
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt., így ez

a terület is illeszkedik ahhoz az ut-
caképhez, ami a felújítás után ala-
kult ki a Széchenyi utcában. Hama-
rosan megkezdõdik az õszi iskola-
és óvodaszezon. A Napsugár épü-
letbe tartó gyermekek és szüleik
minden bizonnyal örömmel veszik
majd, hogy nem csak a parkolási le-
hetõség javult a környéken, így ezen-
túl nem kell pocsolyákban, sárban
járva megközelíteni a nevelési in-
tézményt. 

VIRÁGLÁDÁK
A SZÉCHENYI KÖZBEN

A Széchenyi közben immár mind-
két oldalon megállhatnak az autósok
és új virágládákból is kikerült ide né-
hány darab. Az útpadkától valami-
vel magasabb faedények talán nem
okoznak majd problémát, ha a par-
koló autós kinyitja jármûve jobb ol-
dali ajtaját!

VIGYÁZZ, STUKKÓ!

Egyik olvasónk hívta fel figyel-
münket, hogy Szerencsen, a város-
központban lévõ gyógyszertár külsõ
homlokzatán a levegõben lóg az
egyik stukkó az eresz alatt. Talán még
stabilan tartja magát a díszítõelem,
de érdemes az impozáns épületen a
hibát kijavítani, megelõzve az eset-
leges balesetet.  

TÜKÖR
A KERESZTEZÕDÉSBEN

A közlekedést segíteni hivatott
eszközt helyeztek ki a közelmúltban
az Alkotmány és a Bekecsi út ke-
resztezõdésébe. Nos, úgy tûnik, hogy
a KRESZ-tükör az Alkotmány utcá-
ból érkezõ autósok számára teszi be-
láthatóvá a Bekecsi úton húzódó ke-
rékpárutat. Az ötlet jó, azonban ha-

sonló a helyzet
a Gárdonyi
Géza és Bartók
Béla utaknál,
de említhet-
nénk a Fürst
Sándor utcát
is, ahol szin-
tén elõfordult
már olyan eset,
hogy az érke-
zõ autós a be-
láthatatlan keresztezõdés miatt nem
vette észre a nagy sebességgel érke-
zõ biciklist.

ÚTBAN VOLT A TÁBLA
Fotónk az elmúlt napokban készült

a szerencsi benzinkutaknál találha-
tó körforgalmi csomópont mellett. Lát-
ható, hogy a tábla egy figyelmetlen
autós áldozata lett, de ennek bizony
már jó néhány hónapja, hiszen rég -
óta nem tûnt fel a közút karbantar-
tójának a megrongált közúti jelzés.

PARKOLNI
CSAK PONTOSAN, SZÉPEN!
Szerencsen, a Hunyadi közben is

felfestésre kerültek az útburkolati je-
lek. Az autósok még ismerkednek az
új parkolási renddel, aminek a cél-
ja, hogy minél több gépjármûnek le-
gyen helye a közterületen. Ha a so-
fõr azonban szabálytalanul állítja le
a személygépkocsiját – ami a fotón-
kon is látható –, akkor azon túl, hogy
két parkolóhelyet elfoglal, megsze-
gi a KRESZ elõírását és még bünte-
tésre is számíthat.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. szeptember 11-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.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az utak felújítása az idén folytató-

dott. Ebben az évben a Zrínyi és Szé-
chenyi utcákban, valamint a Hunyadi
közben. Ezek a munkák is hazai pá-
lyázati támogatás segítségével tör-
téntek és csak a forgalmi sáv burko-
latának a felújítására lehetett igény-
be venni a pályázat útján elnyert
pénzt. A szolgáltatóval történt meg-
állapodás alapján megtörtént az el-
avult ivóvízhálózat rekonstrukciója,
az önkormányzat a költségvetésébõl
biztosította a pénzt a parkolók és a

járdák aszfaltozásához. Rónavölgyi
Endréné elismeréssel szólt a köz-
munkaprogram keretében a hõségben
a forró bitumennel dolgozókról, akik
méltán lehetnek büszkék arra, hogy
értéket teremtettek. 

A Zrínyi utcában a néptáncosok
mûsora, míg a Hunyadi közben a Fan-
fár Ifjúsági Fúvószenekar pattogós szá-
mai után vágták át a munkák kivite-
lezõinek a képviselõi és a város pol-
gármestere a nemzetszín szalagot. A
tervek szerint a jövõben egymást kö-
vetik majd az útavatások Szerencsen.

FOLYTATÓDNAK 
AZ ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK

Négy év alatt összesen 46 egykori
szeméttelep környezetvédelmi szem-
pontú ártalmatlanítását végezteti el
az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás. A tervek szerint 2012-ben befe-
jezõdõ munkálatok több mint négy-
milliárd forintos költségét szinte tel-
jes egészében fedezi a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) ke-
retében elnyert támogatás.

Az elmúlt idõszakban térségünkben
jelentõs fejlesztések történtek a hul-
ladékgazdálkodás területén. Közszol-
gáltatás keretében a gyûjtõjáratok heti
rendszerességgel végzik a kukák ürí-
tését. A háztartásokból származó sze-
mét a szigorú környezetvédelmi elõ -
írásoknak megfelelõ regionális szilárd -
hulladék-lerakóba kerül, ahol napja-
inkban építési-bontási törmeléket fel-
dolgozó üzem is mûködik. Egyre na-
gyobb teret hódít a papír, a mûanyag
palackok és az üvegek szelektív gyûjté-
se. Szerencsen mûködik a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében elsõként
létrehozott hulladékudvar. A közel-
múltban Abaúj és Zemplén több mint
nyolcvan önkormányzata fogott össze
annak érdekében, hogy a térség ter-
mészeti értékeinek a védelme érde-

kében rekultiválják a települések kör-
nyezetében lévõ felhagyott szemétte-
lepeket. Az európai uniós támogatás-
sal megvalósuló beruházás elsõ sza-
kasza megkezdõdött – tájékoztatta la-
punkat Lengyel Attila projektvezetõ.
– Az elkövetkezõ hónapokban 46 le-
rakóra készítik el a szakemberek a
konkrét terveket. A 200 millió forin-
tos összköltség 85 százalékát biztosítja
a pályázati támogatás, a fennmaradó
15 százalékot a ZHK Kft. közre -
mûködésével a társulás finanszírozza.
A feladatok között szerepel a hulla-
dékmennyiségek felmérése, kõzet- és
talajvizsgálatok, a környezet vízház-
tartásának feltérképezése. Mindezek
alapján születik majd döntés arról,
hogy milyen konkrét feladatokat kell
elvégezni. Lengyel Attila kiemelte,
hogy a szerencsi egykori kõbánya az
egyike annak a hat-hét nagy lerakó-
nak, ahonnan mennyisége miatt sem
szállítják el a kommunális hulladékot.
A terület helyszíni takarást és egy me-
chanikai szigetelõ réteget kap. Való-
jában egy szarkofágba zárják a hul-
ladékot, amely így a jövõben nem
szennyezi majd a környezetet. A re-
kultiváció eredményeként visszanye-
ri majd egykori szépségét a Hidegvölgy
és a szerencsi hegy.  

A tervek szerint a jövõ évben meg-
kezdõdik a 37-es számú fõút szeren-
csi átkelési szakaszának az átépítése.
A közel másfél milliárd forintos be-
ruházás magántulajdonban lévõ te-
rületeket is érint. A projekt elõkészí-
tését folyamatosan végzi a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 

Fazakas Orsolya, a társaság kom-
munikációs vezetõje arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy idén április 20-án a
Közlekedés Operatív Program kereté-
ben pályázatot nyújtott az új átkelési
szakasz megvalósítására, amelynek az
elbírálása még jelenleg is tart. Ezzel pár-
huzamosan megindult a beruházás el-
õkészítõ fázisa: megkezdték a szüksé-
ges területek megvásárlását. A mérnök
és a kivitelezõ kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi do-

kumentációját minõségbiztosításra
megküldték a pályázati eljárásban köz-
re mûködõ szervezetnek. Ezek után –
várhatóan szeptemberben – indulhat-
nak meg a közbeszerzési eljárások,
amelyek eredményhirdetése a beru-
házás pályázati támogatással történõ
megvalósítására vonatkozó szerzõdés
megkötése után történhet. 

Az elképzelések szerint a 2,5 kilo-
méteres szerencsi szakaszt 11,5 ton-
nás tengelyterhelésre erõsítik meg, a
Szerencs-patakon új hidat terveznek,
és kerékpárút is épül. A beruházás-
nak a város által megvalósítandó ré-
sze a fõút két oldalán a csapadékvíz-
elvezetés megoldása, a szervizutak ki-
alakítása, járda és kerékpárút építé-
se. A fõút átkelési szakaszán új kör-
forgalmi csomópont létesül majd a
prügyi útnál.

ELÕKÉSZÜLETBEN
A NÉGYSÁVOSÍTÁS

Várhatóan 2010-ben megkezdõdik az építkezés. 

SZARKOFÁGBA ZÁRJÁK
A SZEMETET
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. szeptember 11-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

szeptember 4., 10 óra.

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

50 év, 50% kedvezmény

Lindab cserepeslemez

1975 Ft/m2

Az akció 2009. 08. 31-ig érvényes.

DOR-NEX KFT.
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.

Telefon/fax: 47/361-508,
e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfô–péntek 8–16 óráig.

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, 
illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

� NÉVRE SZÓLÓ FÉNYKÉPES 
EGYEDI AJÁNDÉKOK

� KELETI AJÁNDÉKTÁRGYAK
� PATCHWORK
� GOBELIN ALAPANYAGOK
� PÓLÓK 

FELIRATOZÁSA, 
SZITÁZÁS

� GÉPI HÍMZÉS bármilyen 
textilre, akár hozottra is! 
Nagyvôfélyi szalagok, tálaló-
kötény, esküvôi meghívótasakok, 
törölközôk, párnák, naplóborítók, 
stb. Pólók feliratozása akár 
névre szólóan is.

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNNYAL 
rendelkezik? Válasszon készletünkből!

� TESZTAUTÓK kedvezménnyel 
a készlet erejéig

� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS 
40% KEDVEZMÉNY

� Átírási költséget akár mi vállaljuk
� Bankoktól visszavett gépkocsik 

széles választékban
� Hitelkészítés nem nálunk vásárolt 

gépkocsira is
� Karambolos javítás 

teljeskörű ügyintézéssel

NYÁR VÉGI KIHAGYHATATLAN
AUTÓVÁSÁR A SZERENCSI SUZUKINÁL!!!

Országos emblémavédelmi kam-
pányt indított a Magyar Vöröskereszt.
A kezdeményezést a rendõrség támo-
gatja, így a jövõben a közúti ellenõr-
zéseknél az egyenruhások külön fi-
gyelmet fordítanak a karitatív szerve-
zet logóját jogtalanul használók  ki szû -
résére.     

A közelmúltban Habsburg György,
a Magyar Vöröskereszt elnöke és Sely-
mes Erik fõigazgató levélben fordult az
országos rendõrfõkapitányhoz, mely-
ben tájékoztatást adtak emblémavé-
delmi kampányukról. Az akció célja
az önkéntes jogkövetõ magatartás el-
érése. 

A vöröskeresztnek az a legfontosabb
feladata, hogy háborús konfliktus ide-
jén megjelenítse a nemzetközi jog ál-
tal biztosított védelmet. A harcolók

számára azt jeleníti meg, hogy egyes
személyek – a nemzeti társaságok ön-
kéntesei, egészségügyi személyzete, a
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának
küldöttei, stb.), egészségügyi alakulatok
(kórházak, elsõsegélyhelyek, stb.) és
(szárazföldi, vízi, légi) szállítóeszközök
a genfi egyezmények védelme alatt áll-
nak.  Békeidõben az embléma annak
jelzésére szolgál, hogy egy adott sze-
mély vagy tárgy kapcsolódik a Nem-
zetközi Vöröskereszt mozgalomhoz. A
hazai és a nemzetközi jogszabályok
alapján minden más esetben jogtalan
a használata, ami Magyarországon tör-
vénysértésnek minõsül és ötvenezer fo-
rintig terjedõ pénzbüntetéssel sújtható.   

NEMZETKÖZI VÉDETTSÉGÛ
EMBLÉMA A VÖRÖSKERESZT
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