
Az Észak-magyarországi Regio-
nális Operatív Program sikeres pá-
lyázatának köszönhetõen végzi 
el az önkormányzat a piac kör-
nyékén a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
út teljes felújítását. A projekt költ-
sége meghaladja a 112 millió fo-
rintot.

Az elmúlt években a történelmi vá-
rosközpont rehabilitációjának ré-
szeként történt meg a zöldséges
piac átépítése. A felújított terület fölé
tetõ került, kicserélték az elárusító
standokat, asztalokat. A környéken
a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton je-
lentõs a forgalom, összekötõ útként
is szolgál a 37-es számú fõút és a
belváros között. A piac melletti par-
koló kiépítése évekkel ezelõtt meg-
kezdõdött, azonban a befejezésére
már nem jutott pénz. Miután az idén
májusban a város polgármestere
aláírta a támogatási szerzõdést, a
közbeszerzési eljárás után, már
õsszel hozzáláthat a kivitelezõ a
munkaterület elkészítéséhez, hogy a
jövõ év nyarára elkészüljön a beru-
házással.

– A pályázatban jövõ márciusi kez-
dést és nyári befejezést vállaltunk, te-
hát akkor sem leszünk késésben, ha
az idõjárás megakadályozza az idei
indulást – tájékoztatta lapunkat Sza-
bó Lászlóné (fotónkon), a polgár-
mesteri hivatal építésügyi és város-
fejlesztési osztályvezetõje. – A köz-
mûvek kiváltása, az elektromos há-
lózat föld alá helyezése a természet
szeszélyétõl függetlenül elvégez-
hetõ. A munkaterület a Kassa utcai

keresztezõdéstõl a Tatay Zoltán ut-
cai keresztezõdésig tart, és magában
foglalja a piac melletti parkoló át-
építését is. A Bajcsy-Zsilinszky úton
teljes szélességû, faltól falig tartó re-
konstrukció valósul meg. Ennek ke-
retében megtörténik a járda felújítá-
sa, a kétoldali csapadékvíz-elveze-
tés megoldása. A jelenleg még nyi-
tott gyûjtõárkot lefedjük. Az úttest 2,3
méterrel szélesebb lesz, amelynek
mindkét oldalán kerékpársávot jelö-
lünk ki. A piac mellett térkõburko-
lattal ellátott parkoló létesül, ahol sza-
bályozott rendben 40 várakozó he-
lyen megtalálhatók lesznek a moz-
gáskorlátozottaknak fenntartott te-
rületek és fedett kerékpártárolót is épí-
tünk – ismertette a terveket az osz-
tályvezetõ.

A teljes beruházás tervezett össz-
költsége 112,7 millió forint, amelybõl
84,5 millió forintra nyújt fedezetet az
Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében a kistérségek központi
településeinek közlekedésfejleszté-
sére meghirdetett pályázat.  Az ön-
kormányzat által biztosítandó 28,2
millió forintos saját forrás felét, 14,1
millió forintot az Önerõ Alap keretbõl
nyert a város. Az európai uniós for-
rásból biztosított útfelújítás megva-
lósításához mûszakilag indokolt a vil-
lamos- és telefonhálózat talajszint alá
süllyesztése, valamint a közvilágítás
korszerûsítése. Ennek mintegy 40 mil-
lió forintos költsége a település költ-
ségvetését terheli. A teljesen átépí-
tett Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozik
majd a 37-es fõközlekedési út jövõ
tavasszal induló rekonstrukciója ke-
retében létesítendõ új körforgalmi
csomóponthoz. 

Szabó Lászlóné hozzátette: jövõre
a városközpont-rehabilitációs prog-
ram keretében folytatódik a piac re-
konstrukciója. A környék fejlesztése
szempontjából ugyancsak jelentõs,
138 millió forintos beruházás ma-
gában foglalja a jelenlegi fedett-nyi-
tott terület körül zárt bevásárlócsar-
nok építését, valamint a hátsó heti
piacnak a rendezését. 

S. L.
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A Himnusz és Kalina Zsófia sza-
valata után Heves János alpolgár-
mester szólt a kiemelkedõ politikus
és közgazdász életútjáról, méltatva az
érdemeit. A szónok beszédében hang-
súlyozta: Széchenyit népének szere-

tete, az emberi haladásba vetett hite,
áldozatkészsége, akarat ereje, alkotó
szenvedélye, szívós gyakorlati mun-
kássága a magyar történelem nagyjai
sorába emelte. II. Rákóczi Ferenc ve-
zérlõ fejedelem, Bocskai István, Er-
dély és Magyarország fejedelmének
lépteit õrzõ történelmi kisvárosban,
Szerencsen, az emlékhely felállításá-
val kívánunk fejet hajtani a kiváló ál-
lamférfi, a „legnagyobb magyar”, gróf
Széchenyi István nagysága elõtt. Élete,
munkássága és mély hazaszeretete ma

is idõszerû és minden magyar pél-
daképe kell, hogy legyen a haza  elõ -
 mozdítása ügyében. Ekker Róbert
szobrász alkotását, az alpolgármes-
ter tiszteletdíjának a felajánlásából
megvalósult szobrot Heves János és
Ficsor Ádám közösen leplezte le. Az
ünnepség zárásaként szerencsi gim-
nazisták járták el a verbunkot és a
szatmári botolóst.

(Gróf Széchenyi István életérõl
szóló írásunk lapunk 
9. oldalán olvasható.)

Megkezdõdött szeptember 12-én
a korán érõ szõlõfajták szedése
 Hegyalján. A borvidék legnagyobb
felvásárlója, a Tokaj Kereskedõház
Zrt. a sárgamuskotály kilójáért 60 fo-
rintot fizet a szerzõdéses partnerei-
nek, a többi korai szõlõért 55 forintot
kínálnak. A nagyszüret kezdete ok-
tóber elejére várható. Nyár végén
még borvidéki szinten a tavalyinál
15 százalékkal kevesebb terméssel
számoltak a szakemberek és ala-
csony átvételi ár mellett azt való-
színûsítették, hogy 50 ezer mázsa
boralapanyagra nem lesz vevõ. A ko-
rai fajtáknál azonban a termés meny-
nyisége jelentõsen elmarad a be-
csültnél és a vevõk köre is kibõvült,
így a Tokaji Borvidék Hegyközségi

Tanácsa is módosította szüreti prog-
nózisát.  

– Ma kibõvített ülést tartottunk, aho-
vá a potenciális felvásárlók képvise-
lõit is meghívtuk – tájékoztatta la-
punkat szeptember 17-én a testület
elnöke. Marcinkó Ferenc ismertette:
a korai fajták szüretének egyik fon-
tos tapasztalata, hogy a szõlõ meny-
nyisége messze elmarad az elõzetes
várakozástól. A fürtszám nem ala-
csony, de az aszály miatt volt, ahol
a becsült termésmennyiségnek csak
az ötven százaléka került le a
tõkékrõl. Ugyanakkor új felvásárolók
is bejelentkeztek és a régiek közül is
többen jelezték, hogy a korábbi ter-
veiknél nagyobb mennyiséget kí-
vánnak átvenni a termelõktõl. A
hegyközségi elnök hangsúlyozta,
hogy a boralapanyag ára idén is ala-
csony lesz, de úgy tûnik, hogy a ter-
més nem marad majd a gazdák nya-
kán. Marcinkó Ferenc ismertette,
hogy a korai fajtákból a Tokaj Ke-
reskedõház Zrt. a leszerzõdött 12 ezer
mázsával szemben mindössze 9 ezer
mázsát tudott átvenni és feldolgoz-
ni. A muskotályért más cég is jelent-
kezett, akiknek várhatóan nem jut ele-
gendõ mennyiség.    

A furmint és hárslevelû fajtáknál a
korábban becsült 350 helyett 280 ezer
mázsára tehetõ a borvidéki szinten
rendelkezésre álló termés. A szüret-
kezdés a szõlõ érettségi foka miatt ok-
tóber elejére várható és a termés meg-
határozó része a hónap végére le is
kerül a tõkékrõl. – Természetesen lesz-
nek pincészetek, akik kivárnak, de

nem ez lesz a jellemzõ – jelentette ki
Marcinkó Ferenc. Az elõrehaladott
érés és a csapadékos õszeleji idõjá-
rás akár jelentõs aszúsodást is hoz-
hat a borvidéken. Ez azonban az idén
nem kedvezne a gazdáknak, mert a
tokaji borkülönlegességek alapanya-
gára, az aszúra továbbra sem mutat-
kozik kereslet a felvásárlók részérõl.

Széchenyi István mellszobrát
avatták fel a Késmárk és Szé-
chenyi utcák találkozásánál lévõ
téren szeptember 18-án dél-
után.

Az idén a vártnál kisebb a fürtök súlya.

TOVÁBB ÉPÜL 
A PIAC ÉS KÖRNYÉKE

A vártnál kisebb lesz az idei
termés a Tokaji borvidéken. Mi-
után az elmúlt napokban több
felvásárló is bejelentette vételi
szándékát a szõlõre, úgy tûnik,
hogy a korábban beharangozot-
takkal ellentétben Hegyalján az
idén nem marad a gazdák nya-
kán boralapanyag. Aszúra azon-
ban továbbra sincs kereslet.  

SZÜRETI KILÁTÁSOK: KEVESEBB TERMÉS, TÖBB FELVÁSÁRLÓ 

A szoboravató utáni ünnepi pillanat a Bocskai gimnázium fellépô táncosaival.
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AZ ÜGYÉSZSÉG NEM ÓVJA MEG 
A KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

A szerencsi szalmatüzelésû erõmû
egységes környezethasználati enge-
délyével szemben nem nyújt be
óvást az ügyészség – ezt állapította
meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Fõügyészség, miután a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosá-
nak kezdeményezésére megvizsgál-
ta a dokumentumot és az annak ki-
adásával kapcsolatos hatósági eljá-
rást.  

Fülöp Sándor a szerencsi szalma-
tüzelésû erõmû engedélyezési eljá-
rásának ombudsmani felülvizsgála-
tát követõen fordult a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Fõügyészség-
hez. A jövõ nemzedékek ország-
gyûlési biztosa szerint az erõmû
egységes környezethasználati enge-
délyének a kiadásakor több jogsza-
bályi elõírást figyelmen kívül hagy-
tak, ezért a határozattal szemben
ügyészségi óvás benyújtását kezde-
ményezte. 

– Az ombudsman a törvénysér-
tések egyikét abban látta, hogy az
Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség nem vizsgálta a kom-
binált (hõ- és villamos-) energia-
termelés megvalósíthatóságát,  hol -
ott ez a vonatkozó kormányrende-
let szerint elsõdleges cél ilyen ese-
tekben – tájékoztatta lapunkat Mar-
tossy György (fotónkon), a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyész-
ség sajtószóvivõje. – A fõügyészség
megállapította, hogy a felügyelõség
az eljárása során felszólította az en-
gedélyt kérõt, hogy fontolja meg az
„elérhetõ legjobb technika” meg-
valósítását. Ennek a BHD Hõerõmû
Zrt. eleget tett és kiderült, hogy az
erõmû késõbbi mûködése során
hõszükséglet nem jelentkezett Sze-
rencsen, vagyis az ez irányú helyi
igény nem kellõen magas ahhoz,
hogy az szükségessé tenné drá-
gább erõmû létesítését. Az építeni
tervezett létesítmény egyébként
mindenben megfelelt az elérhetõ

legjobb technikák útmutatója  elõ -
írá sai nak.

Az országgyûlési biztos további tör-
vénysértést látott a tekintetben is,
hogy a felügyelõség nem vizsgálta az
erõmû tüzeléséhez használandó
energiafû termeléséhez szükséges
ültetvénytelepítések jogszabályi fel-
tételeit. Az ügyészség megállapítot-
ta, hogy ezen mezõgazdasági ültet-
vények esetleges, jövõbeni létesíté-
se nem tárgya a környezeti hatás-
vizsgálati és egységes környezet-
használati eljárásnak, erre a fel-
ügyelõség nem rendelkezik hatás-
körrel sem.

Felvetette a Fülöp Sándor, hogy az
építtetõ nem szerezhetett jóhisze-
mûen jogokat, sõt kifejezetten rossz-
hiszemûen járna el, ha energiafû-
ültetvényeket létesítene. Az ügyész-
ség álláspontja szerint azonban ez
nem vezethet ahhoz, hogy a hatá-
rozat törvénysértõ és emiatt óvás be-
nyújtásához, ugyanis az ombudsman
megállapítása csak egy jövõben fel-
tételezett tevékenységrõl beszél.
Amennyiben késõbb a BHD
Hõerõmû Zrt. mégis energiafüvet
használna fel, ezen tevékenységét ak-
kor kell majd vizsgálni és megfelelõ
jogi eszközökkel az esetleges jog-
sértés megszüntetését elérni. A kör-

nyezetvédelmi hatóság eljárásában
tehát valóban nem tiltotta meg ener-
giafû felhasználását, de azt nem is
engedélyezte, mert erre nem ren-
delkezik hatáskörrel.

Ugyancsak törvénysértésként ér-
tékelte az országgyûlési biztos, hogy
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) az eljárás során nem gyako-
rolta a világörökség védelmével kap-
csolatos hatósági jogkörét. Ezzel
kapcsolatban a fõügyészség megál-
lapította, hogy az engedélyezési el-
járásban a hatósági jogkört a kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség gyakorolta,
amely szervezetnek a jogszabályok
elõírásainak megfelelõen, ha szük-
séges, akkor szakhatóságok állás-
foglalását kell kérnie döntése meg-
hozatala elõtt. Az iratokból megál-
lapítható, hogy a szakhatóság a te-
rületileg illetékes KÖH irodát bevonta
az eljárásba. Az iroda a kulturális
örökség védelme tekintetében sem-
milyen kikötést nem tett, egyébiránt
pedig a felügyelõség határozata tar-
talmazza ennek a szakhatóságnak az
elõírásait.

Mindezek alapján a kifogásolt ha-
tározattal szemben nem volt lehe -
tõség ügyészi óvás benyújtására –
emelte ki Martossy György, aki hoz-
zátette: a vizsgálat eredményeit a fõ -
ügyészség jelentette a Legfõbb
Ügyész ségnek és tájékoztatta Fülöp
Sándort. Az országgyûlési biztos az
ügyészségi vizsgálat eredményével
szemben semmilyen kifogást nem
emelt.

Á. A.

MAGTÁRAKBA KERÜL 
A KUKORICA ÉS A NAPRAFORGÓ

Folyamatosan végzik a kapás nö-
vények betakarítását a Szerencsi Me -
zõgazdasági Zrt.-nél. 2009-ben a tér-
ségben a tavaszi és a nyárvégi aszály

mellett hõségnapok is sújtották az ag-
ráriumot. A lehullott csapadék meny-
nyisége mintegy száz milliméterrel
marad el a többéves átlagtól. 

A részvénytársaság augusztus 24-
én 350 hektár területrõl kezdte meg
a silókukorica levágását a Hódos és
Vince tanyák térségében. A cég je-
lentõs tejtermelõ és húshasznú állo-
mányának az ellátására 11 500 ton-
na takarmány került a silóterekbe. Az
idén 500 hektáron termeltek napra-
forgót. Ez az egyetlen növény, ami
nem sínylette meg számottevõen a
tavaszi aszályt, valamint az augusz-
tusi hõséget és szárazságot. A három
és fél tonnás hektáronkénti termés -
átlagú olajos magvak tisztítást és szá-
rítást követõen a tárolókba kerültek
és várják a jelenleginél jobb árat kí-
náló értékesítési lehetõséget.

A napokban megkezdõdött a több

mint ezerkétszáz hektárnyi szemes
kukorica betakarítása. A szélsõséges
idõjárás miatt a termésátlag ennél a
növénynél 10-15 százalékkal marad
el az elõzetes várakozástól. A 10 ezer
tonnára becsült szemes kukoricát tel-
jes mennyiségben a haszonállatainak
takarmányozására használja fel a
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. A tár-
saság augusztus 25-én kezdte meg
az õszi káposztarepce vetését mint -
egy 500 hektár területen. A betaka-
rított növények után a tarlóhántást és
tarlóápolást folyamatosan végzik az
erõgépek. A képzõdött szerves trá-
gya kijuttatása augusztus eleje óta a
trágyaszóró gépekkel történik mint -
egy 1100 hektáron. A társaság je-
lenleg készül az õszi kalászosok ve-
tésére: idén 1300 hektáron õszi bú -
za, további 500 hektáron pedig õszi
árpa kerül a tervek szerint földbe. 

A ROZSNYÓI VÁSÁRBAN

Huszonhatodik alkalommal ren-
dezték meg szeptember 11–13. kö-
zött Szerencs szlovákiai testvérvá-
rosában a rozsnyói vásárt. 

Szerencs szlovákiai testvérvárosá-
ban a rozsnyói vásárt a hagyomány
szerint a térségre régebben jellemzõ
iparág ünnepéhez, a 9-ei bányász-
naphoz legközelebb esõ hétvégén
tartják. Az ünnepélyes megnyitót a
fõtéren felállított színpadon tartották,
melyrõl Vladislav Laciak polgár-
mester köszöntötte a meghívott test-
vérvárosi delegációkat, a vendége-
ket, a városlakókat és a vásárra ér-
kezett árusokat. A beszédet követõen
fiatal tehetséges rozsnyói zenészek,
népdalénekesek és táncosok bemu-
tatkozása után a szerencsi Bocskai
gimnázium hagyományõrzõ nép-
tánccsoportja lépett a színpadra,
akik fergeteges sikert arattak me zõsé-
gi, bodrogközi táncaikkal. 

Délután a rozsnyói fiatalokkal is-
merkedtek és a vásári forgatagban néz-

tek körül a szerencsi fiatalok, akik
késõbb a helyi Búzavirág néptánc-
együttessel felváltva vették birtokba
a színpadot, szatmári és zempléni tán-
cokkal szórakoztatva a közönséget. 

A néptáncosokkal együtt a Sze-
rencsi Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény  kéz -
mûves tehetségei is részt vettek a ren-
dezvénysorozaton. A diákok au-
gusztusban a Rozsnyó mellett talál-
ható Várhosszúréten kézmûves tá-
borban töltöttek több napot szlová-
kiai társaikkal, a vásárban pedig a tá-
bor idején készített alkotásaikat mu-
tatták be a nagyközönségnek, mi-
közben az érdeklõdõk betekintettek
a gyerekek mûhelytitkaiba is, ahol az
alkotások születtek.

A fiatalok részvételét Szerencs és
Rozsnyó testvérvárosok önkor-
mányzatai által a Magyarország és
Szlovákia közötti Határon Átnyúló
Együttmûködési Programra benyúj-
tott nyertes pályázattal az Európai
Unió támogatta.

Harmadik alkalommal szervezett 24
órás úszóversenyt a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Nonprofit Kft. és az SZVSE
úszószakosztálya. A szeptember 17-
én, 18 órakor kezdõdõ tömegsport-
rendezvényen négy csapatban össze-
sen 148-an szálltak vízbe a tanuszo-
dában.  

Az idei huszonnégy órás úszást is
azoknak hirdették meg a szervezõk,
akik rendszeresen látogatják a ren-
dezvény helyszínéül szolgáló sportlé-
tesítményt. 

A szabályok az elmúlt években al-
kalmazottakhoz képest nem változtak:
minden csapatból egyszerre csak egy
fõ lehetett a medencében, de egy em-
bernek mindig úsznia kellett. A váltás

félóránként történt minden pályán, az
elsõ és utolsó órában 5 percenkénti
cserére is lehetõségük volt a részt-
vevõknek. A versenyt az a csapat nyer-
hette meg, amelynek a tagjai 24 óra
alatt a leghosszabb távot teljesítették.
A szombat délutáni programzáráson
taps köszöntötte a célba érõ ver-
senyzõket. Rónavölgyi Endréné pol-
gármester gratulált az immár hagyo-
mányos sportesemény résztvevõinek,
akik az úszószakosztály berkeiben
igazi közösségé formálódtak. Nem
véletlen, hogy az idén a tavalyinál né-
pesebb mezõny vállalkozott a komoly
fizikai megterhelést jelentõ próbaté-
telre.  

A gyõztes ez alkalommal a Farmo-
si István által vezetett csapat lett 62,4

kilométerrel, 1750 méterrel megelõz-
ve a Szaniszló István nevével fémjel-
zett, többségében a helyi rendõrkapi-
tányság és tûzoltó-parancsnokság mun-
katársaiból és családtagjaikból verbu-
válódott gárdát. Harmadik Képes Zsu-
zsa csoportja lett kereken 60 kilomé-
terrel, míg Fige Bertalan és társai ösz-
szesen 59,8 kilométert hagytak a há-
tuk mögött. 

Egyéni teljesítményéért a nõk közül
az 5,3 kilométert teljesítõ Farmosi Ka-
tát és a fiúknál ugyanennyit úszó Fige
Balázst jutalmazták. Ugyancsak elis-
merést nyújtott át Rónavölgyi Endré-
né a harminc perc alatt a legnagyobb
távolságra jutó Kiss Viktóriának (1,85
kilométer) és Majoros Péternek (2,05
kilométer). A 24 órás úszás alatt a négy
csapat együttesen közel 243 kilomé-
tert teljesített.

Korszerû kombájnok aratták a napraforgót.

24 ÓRA A TANUSZODÁBAN

Kézmûves-bemutató a város fôterén.

RUHÁK NÉMET -
ORSZÁGBÓL

Ingyenes ruhaosztást tartott szeren-
csi és ondi tagjainak szeptember 15-
én a „Hegyalja Kapuja” Mozgáskor-
látozottak Egyesülete. A Rákóczi út 99.
szám alatti önkormányzati épületben
megtartott akció során nyolcvan zsák,
németországi adományból származó
holmi talált gazdára. 



IFJÚSÁGI TÛZOLTÓK PRÓBATÉ-
TELE. Az idén is versenyt hirdetett a
felsõ tagozatos általános iskolásoknak
és a középfokú oktatási intézmények
tanulóinak a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Tûzoltószövetség. A vetél-
kedõre jelentkezõknek elméleti és
gyakorlati feladatokat kell megolda-
niuk. Az ifjúsági tûzoltó verseny kör-
zeti fordulóját szeptember 25-én 8 órá-
tól tartják Szerencsen a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen, ahonnan a leg-
jobb csapatok jutnak be a megyei  dön -
tõbe.  

LEJÁR A HATÁRIDÕ. A felsõokta-
tási intézményekben kiváló eredményt
elért hallgatókat az idén õsszel is ju-
talmazza a helyi önkormányzat. A jut-
tatásra az egyetemek és fõiskolák ál-
lamilag finanszírozott nappali és le-
velezõ tagozatokon elsõ diplomájuk
megszerzésére tanulmányokat folyta-
tó, hallgatói jogviszonnyal rendel-
kezõ diákok jogosultak, akiknek a ta-

nulmányi átlaga az elõzõ félévben
meghaladta a 4,5-et. A támogatási igé-
nyeket szeptember 30-ig kell benyúj-
tani az erre a célra készült nyomtat-
ványon a polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelõdési és városmarketing-
osztályán. Az egyszeri juttatás össze-
ge hallgatónként minimum 10 ezer fo-
rint, legfeljebb 20 ezer forint lehet. 

JUBILÁLÓ NÉPDALKÖR. Fennál-
lásnak 40. évfordulóját ünnepli szep-
tember 26-án a Taktaszadai Pávakör
Egyesület. A jubileum alkalmából
szombaton 15 órától nemzetközi da-
los találkozót rendeznek a község
mûvelõdési házában. A programban
a házigazdák mellett megyaszói, rát-
kai, taktaharkányi, valamint Erdélybõl
érkezett zenekarok és népdalkörök fel-
lépése szerepel. 

A KÖZÖSSÉG EREJE. Az italozás-
ról való leszokást segítõ új csoport kez-
di el mûködését október 7-én Sze-
rencsen. Az Anonim Alkoholisták (AA)
közössége szerdánként 17–18 óra kö-
zött az Alapszolgáltatási Központ Rá-
kóczi út 63. szám alatti épületébe vár-
ja mindazokat, akik szeretnének fel-
hagyni az ivással. A csoporthoz tar-
tozó férfiak és nõk megosztják egy-
mással a tapasztalataikat, erejüket és
azon reményüket, hogy megoldhatják
közös problémájukat, valamint segít-
hetnek másoknak felépülni az alko-

holizmusból. A tagság nem jár ille-
tékkel vagy díjjal. Az Anonim Alko-
holisták nem szövetkeznek semmifé-
le szektával, felekezettel, szervezettel
vagy intézménnyel, nem politizálnak,
nem támogatnak és nem elleneznek
semmilyen ügyet. Elsõdleges céljuk jó-
zannak maradni és az alkoholistákat
hozzásegíteni ahhoz, hogy leszokja-
nak káros szenvedélyükrõl.   

KISÁLLATOK ÉS DÍSZMADARAK.
Országos díszmadár- és kisállatbörzét
rendeznek szeptember 27-én Legyes-
bényén. A programra vasárnap reggel
hét órától várják az eladókat és az ér-
deklõdõket a település  mûve lõdési há-
zába. A jószágok csak orvosi igazo-
lás bemutatásával vihetõk be a terü-
letre, a belépés és a parkolás ingye-
nes. A programról a 30/218-3755-ös
telefonszámon lehet érdeklõdni. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségének nyil-
vántartása alapján: boltvezetõ (Sze-
rencs), direkt értékesítõ (Szerencs),
élelmiszerbolti eladó (Szerencs), üz-
letkötõ (Szerencs), masszõr (Szerencs),
felszolgáló (Szerencs), hirdetésszervezõ
(Szerencs), hírlapkézbesítõ (Szerencs).
Pék (Bodrogkisfalud), pultos (Tiszalúc),
fémfestõ (Mád), vendéglátóipari eladó
(Mád), adminisztrátor (Tarcal), szakács
(Tolcsva). Tel.: 47/361-909.
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MI A VÉLEMÉNYE A RENDELÕ-
INTÉZET FEJLESZTÉSÉRÕL? 

Árnyasi András sebész fõorvos:
– A tervezett fejlesztés tartalmazza az egyna-
pos sebészeti ellátás bevezetését, ami minõségi
javulást eredményez majd a város és környé-
ke egészségügyi ellátásában. A rendelõinté-
zetben a szakmai kollégium által meghatáro-
zott ortopédia, szemészeti, nõgyógyászati és
sebészeti beavatkozásokat lehet majd elvégezni,
mint például a sérv-, illetve az aranyérmûté-
tek. A betegeknek a fejlesztés megvalósulása
után nem kell három napot egészségügyi in-
tézményben tölteniük, akár már a beavatko-
zást követõ napon haza kerülhetnek. Ezzel je-
lentõsen csökken a kórházi fertõzés veszélye. Az egynapos sebészet igénybe-
vételéhez megfelelõ szociális háttérrel kell majd rendelkeznie a betegnek, alap-
feltétel a telefon, ami az elérhetõség nélkülözhetetlen feltétele. Fontos, hogy utó-
kezelésre sem kell majd Miskolcra utazni, mert ezt a szerencsi rendelõintézet-
ben elvégzik majd a szakemberek.     

Árvai Éva tüdõgyógyász fõorvos:
– Örülök minden olyan beruházásnak, ami a
hazai egészségügy fejlesztése érdekében tör-
ténik. Az épület felújításával a kor követel-
ményeinek megfelelõ környezetben történik
majd a betegek ellátása és javulnak a dolgo-
zók munkakörülményei. A tervezett eszköz-
beszerzések a tüdõgondozót is érintik. A digi-
tális Zeiss kamera használatával kevesebb su-
gárterhelés éri a betegeket, a jobb filmminõség
pontosabb diagnosztikát tesz lehetõvé. A kor-
szerû porlasztó készülék pedig a légzésterá-
pia hatékonyságát javítja. Úgy gondolom,

hogy az európai uniós pályázatokat ki kell használni a magasabb színvonalú
gyógyítás érdekében – Szerencsen most ez történik –, amihez fontos, hogy a
személyi és finanszírozási feltételek is biztosítottak legyenek.   

Bobkó Géza igazgató fôorvos:
– Talán a legfontosabb: ez olyan léptékû fej-
lesztés, amit a rendelõintézet építéséhez tud-
nék hasonlítani. Óriási jelentõsége van ennek
a 800 millió forintos beruházásnak mind szak-
mai szempontból, akár az egészségügyi szol-
gáltatásokat igénybe vevõ betegek oldaláról néz-
ve. A pályázaton elnyert összegbõl teljes egé-
szében megújul az épület, aminek köszönhe-
tõen korszerû, XXI. századi intézmény áll majd
a betegek rendelkezésére. A forrás másik ré-
szébõl olyan eszköz- és mûszerfejlesztést haj-
tunk végre, amellyel már Európában is meg-
állja az intézmény a helyét. A korszerûsítéssel párhuzamosan új szakmák is meg-
kezdik rendelésüket Szerencsen. Ilyen például a mozgásszervi rehabilitáció, ami
jelenleg csak Miskolcon érhetõ el. A jelenleg rendkívül leterhelt sebészethez,
szemészethez, tüdõgyógyászathoz plusz óraszámokat kértünk és meg is kaptuk
a szakminisztertõl. Reményeink szerint megvalósul az egynapos sebészet, illet-
ve az általános sebészeti, valamint speciális szemészeti mûtõvel is gazdagodik
az intézet. A kiváló szakembereknek és a modern eszközparknak köszönhetõen
olyan beavatkozásokat fogunk tudni Szerencsen elvégezni, amelyekre az országban
is csak kevés helyen van lehetõség.

Karasz Gyuláné intézményvezetô fônôvér:
– Jelenleg is szép, jól felszerelt a rendelõinté-
zetünk, de a várható beruházásnak köszön-
hetõen jelentõs fejlõdés elõtt állunk.  A terve-
zéskor az volt a cél, hogy bõvüljön az intéz-
mény szolgáltatási köre. Ezt segíti a jövõben a
kismûtétek elvégzésének lehetõsége, amiért
nem kell a lakosságnak Miskolcra, vagy még
messzebbre utaznia a jövõben. A kúraszerû el-
látás keretében például olyan infúziós kezelé-
seket tudunk majd biztosítani szakmai fel-
ügyelettel, amiért korábban szintén a megye-
székhelyre kellett utazni. Azt gondolom, hogy

a betegek mellett az itt dolgozók a szebb és jobban felszerelt, kényelmesebb
munkahelyekkel szintén sokat nyernek a beruházás által. Ugyan már nagyon
várjuk, de félünk is kicsit a kivitelezéstôl. Ez utóbbi oka, hogy az építkezés sok
nehézséget hoz majd a betegeknek és az itt dolgozó kollégáknak egyaránt, de
szeretnénk úgy megszervezni az egészségügyi ellátást, hogy minél zökkenõ -
mentesebben vészeljük át ezt az idõszakot. Néhány rendelõt a város különbözõ
pontjaira kell majd egy idôre költöztetnünk, ami ugyancsak átmeneti kellemet-
lenségeket teremt, de a végeredmény mindenért kárpótol majd minket. 

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Elsõ alkalommal ren-
deznek triatlonversenyt
Szerencsen. Az amatõ -
röknek meghirdetett
 viadal elõkészületeirõl
szeptember 17-én sajtó-
tájékoztató keretében
számoltak be a szer-
vezõk.  

Az elmúlt idõszakban
a triatlon sportágaiban
több rangos eseményt
rendeztek Szerencsen.
Országúti nyílt kerék-
párverseny, félmaratoni
futóbajnokság jelzi a
mozgás népszerûsítésé-
nek széleskörû igényét a
településen. A Rákóczi-
várban megtartott tájékoztatón az I.
Szerencs Triatlonról szólva Róna-
völgyi Endréné polgármester ismer-
tette, hogy a város önkormányzata
és a helyi sportegyesület által életre
hívott rendezvény az egészséges
életmód népszerûsítése mellett jóté-
konysági célt szolgál, hiszen a ne-
vezési díjakat és a támogatásokat a
Kulcsár Anita Alapítvány javára aján-
lották fel a szervezõk. A verseny ren-
dezõi fontosnak tartják, hogy minél
több fiatalnak kínáljanak mozgásle-

hetõséget. Cseppely János, Szerencs
Város Sportegyesülete ügyvezetõje
hangsúlyozta, hogy a teljesítendõ tá-
vok meghatározásánál a lelkes  ama -
tõ  rök re, illetve a versenyszerûen
úszókra, futókra és kerékpározókra
egyaránt gondoltak. Az újonc távon
a három sportágban együttesen alig
több mint 5 kilométert, a haladók-
nak 15 kilométert, a vasember kate-
góriában indulóknak közel 33 kilo-
métert kell teljesíteniük. A kerékpá-
rozás Szerencs és Tállya, a futás Sze-

rencs–Bekecs útvonalon történik. A
versenyzõket távonként, korosztá -
lyonként és nemenként díjazzák,
minden résztvevõ emblémázott pó-
lót kap ajándékba. 

A szeptember 27-én 10 órakor
kezdõdõ esemény központja a tan -
uszoda és a gimnázium udvara,
ahol kiegészítõ rendezvényként
mûfüves labdarúgótorna, kerékpáros
ügyességi és kosárra dobó verseny
is várja majd szeptember 27-én az
érdeklõdõket.

AMATÕR TRIATLONISTÁK VERSENYE   

„A könyvtárak összefogása a tár-
sadalomért” rendezvénysorozat idei
szlogenje: „Ne üljön otthon, ha
könyvtárában otthon lehet!” A prog-
ramok célközönsége ebben az évben
az 50 év feletti korosztály. A szerencsi
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár idén is csatlakozik az országos
kezdeményezéshez, melynek ese-
ményeit szíves figyelmükbe ajánlja:

Október 5., 14.30 óra: Kreatív na-
gyik. Mini kiállítások magángyûjte-
ményekbõl. Saját kezûleg készített tár-
gyak, anyagok, vagy bármilyen régóta

gyûjtött tárgyak kiállítása a gyer-
mekkönyvtár elõterében.

Október 9. 14.30 óra: Szeretettel
ajánlom kedvenc olvasmányom! Kö-
tetlen beszélgetés kedvenc olvas-
mányélmény alapján a Városi Nyug-
díjas Klub bevonásával. 

Könyvtárunk tagjaiból választottunk
olyan olvasókat, akik már betöltötték
az 50. életévüket, intézményünket
hetente látogatják, leginkább szépiro-
dalmat kölcsönöznek, és néhány mon-
datban szívesen megosztják másokkal
is olvasmányélményeiket.

Október 11., 14–17 óráig: Köny-
ves vasárnap. Ingyenes könyvtár-
használat, amely ezen a napon térí-
tésmentes beiratkozást, valamint
költség nélküli internethasználatot
foglal magába.

Október 12. 14. óra: A nyári ifjú-
sági olvasottsági verseny eredmény-
hirdetése.

Minden Kedves Olvasónkat sze-
retettel várjuk!

Városi Kulturális Központ és
Könyvtár, 3900 Szerencs, Rákóczi-
vár. Tel.: 47/362-254.

Kötelezõ lesz részmunkaidõben fog-
lalkoztatni 2010. január 1-jétõl a köz-
szférában a gyesrõl, gyedrõl visszaté -
rõ ket, ha kérik. A részmunkaidõs fog-
lalkoztatás azt jelenti, hogy napi 4, il-
letve heti 20 órát dolgozhat a munka-
vállaló, de ettõl, közös megegyezéssel

el lehet térni, és lehetõség van a napi
6 órás foglalkoztatásra is. Az új szabály
nem vonatkozik majd a hivatásos ál-
lományú munkavállalókra, azaz a rend-
õrökre, tûzoltókra, katonákra, de itt is
lesz lehetõség megegyezésre a napi, heti
munkavégzés idõtartamáról. A rész-

munkaidõs foglalkoztatást a munkál-
tatónál kell majd kérelmezni, leg-
késõbb a fizetési szabadság letelte elõtt
60 nappal, a pedagógusoknak pedig a
tanév szorgalmi idõszakának befeje-
zését, illetve az elsõ félév befejezését
megelõzõ 60 nappal korábban.

VÁLTOZÓ MUNKAÜGYI SZABÁLYOK 

ÕSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
2009. OKTÓBER 5–11.

A rendezvényt a szervezõk ajánlották a sajtó képviselõinek a figyelmébe. Balról:
Alan Poole ötletgazda, Rónavölgyi Endréné, Cseppely János és Kormos Sándor
sportegyesületi elnök.
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A Bocskai gimnáziumban idén
érettségizett, illetve a 13. évfolyamra
járt diákok közül az alábbiak nyer-
tek felvételt egyetemekre és fõisko-
lákra: 

12. A osztály: Bodnár Laura – Mis-
kolci Egyetem, építõmérnök szak;
Csabai Andrea – Miskolc Egyetem,
védõnõképzõ szak; Dorgai Klaudia
– Debreceni Egyetem, pénzügy és
számvitel szak; Fazekas Eszter – Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola, gazdál-
kodás és menedzsment szak; Faze-
kas Renátó Bence – Debreceni Egye-
tem, programtervezõ informatikus
szak; Fincziczki Klaudia – Debreceni
Egyetem, Népegészségügyi Kar; Gé -
czi Lilla – Miskolci Egyetem, jogi asz-
szisztens; Gergely Aletta – Miskolci
Egyetem, politológia szak; Harkály
Zsófia – Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem, nemzet-
közi gazdálkodás szak; Kiss Péter –
Debreceni Egyetem, agrármérnöki
szak; Ling Evelin – Miskolci Egyetem,
gazdaságinformatikus szak; Molnár
Ádám – Nyíregyházi Fõiskola, gé-
pészmérnök szak; Pableczki Bence
– Szent István Egyetem, agrármérnök
szak, Gödöllõ; Plávenszky Petra –
Debreceni Egyetem, biológia szak;
Pogány Alexandra – Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola, nemzetközi gaz-
dálkodás szak; Szabó Ágnes – Bu-
dapesti Corvinus Egyetem, igazga-
tásszervezõ szak; Széll Alexandra –
Eszterházy Károly Fõiskola, kom-
munikáció és médiatudomány szak;
Tóth Ádám – Nyíregyházi Fõiskola,
gépészmérnök; Tverdota Dávid – Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem, prog-
ramtervezõ informatikus; Zsebesi
Nikolett – Miskolci Egyetem, jogi asz-
szisztens.

12. B osztály: Ádám Zsuzsa – Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, közlekedésmérnöki
kar; Bakos Brigitta – Debreceni Egye-
tem, gyógytornász szak; Czibik Ádám
– Miskolci Egyetem, anyagmérnöki
szak; Domán Tamara – Budapesti
Corvinus Egyetem, élelmiszeripari
mérnök szak; Hudák Hajnalka –
Debreceni Egyetem, pszichológia
szak; Kállai Tímea – Miskolci Egye-
tem, orvosi laboratóriumi és képal-
kotó diagnosztikai analitikus; Kardos
Béla – Debreceni Egyetem, földtu-
dományi szak; Karsai István – Deb-
receni Egyetem, földrajz szak; Kas-
sai Renáta – Miskolci Egyetem, ger-
manisztika–német szak; Kassai Tímea
– Miskolci Egyetem, germanisztika–
német szak; Kertész Kitti – Debrece-
ni Egyetem, vegyészmérnök szak; Kin-
cses Péter – Szent István Egyetem,
építõmérnöki szak; Király Dávid – Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem, igazgatási szak; Kisgergely Ben-
ce – Debreceni Egyetem, vegyész-
mérnök szak; Kövér Tamás – Rendõr-
tiszti Fõiskola, határrendész szak;
Krajnyák Zsolt – Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem; Leskó Lívia –
Miskolci Egyetem, gépészmérnöki
szak; Mocsári Gábor – Miskolci Egye-
tem, Mûszaki Földtudományi Kar;
Petró Máté – Miskolci Egyetem,
mûszaki menedzser szak; Végh Va-
lentin – Eszterházy Károly Fõiskola,
logisztikai menedzserasszisztens;
Venczel Barbara – Sárospataki Fõis-
kola, óvodapedagógus.

12. C osztály: Barócsi Alexandra –
Eszterházy Károly Fõiskola, szociál-
pedagógia szak; Csuhaj Ágnes – Esz-
terházy Károly Fõiskola, Természet-
tudományi Fõiskolai Kar; Dékány-
Kosnyider Kitti – Nyíregyházi Fõis-
kola, Bölcsészettudományi és Mûvé-
szeti Fõiskolai Kar, titkárságvezetõ
szak; Kisgergely Roland – Miskolci
Egyetem, anglisztika szak; Huba Csa-
ba – Miskolci Egyetem, gazdálkodá-

si és menedzsment szak; Lúczi Gá-
bor – Budapesti Mûszaki Fõiskola, in-
formatika szak; Taskó Szilárd – Nyír-
egyházi Fõiskola, földrajz szak.

12. H osztály: Ács Antonietta –
Debreceni Egyetem, orvosi labora-
tóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus; Bányai Attila – Nyíregy-
házi Fõiskola, Gazdasági és Társa-
dalomtudományi Kar, nemzetközi
tanulmányok szak; Csider Andor –
Semmelweis Egyetem, Fogorvostu-
dományi Kar, fogorvos szak; Dem-
ján Réka – Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Társadalomtudományi
Kar, nemzetközi tanulmányok; Dor-
gai Gréta – Budapesti Gazdasági
Fõiskola, Külkereskedelmi Fõiskolai
Kar, kereskedelem és marketing szak;
Fogarasi Eszter – Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem, Jog- és Államtudo-
mányi Kar, jogász szak; Földi Ádám
– Debreceni Egyetem, Mûszaki Kar,
gépészmérnök szak; Gere Zsuzsan-
na – Budapesti Corvinus Egyetem,
Kertésztudományi Kar, kertészmérnök
szak; Gergely Viktória – Budapesti
Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar,
tájépítész szak; Juhász Angelika –
Semmelweis Egyetem, Egészségtu-
dományi Kar, egészségügyi gondo-
zás és prevenció szak; Juhász Zsófia
– Universitá Cattolica del Sacro Cu-
ore (sede di Milano) Facolta Lingue
(Nyelvi tagozat) Lingue e letterature
straniere (idegen nyelvek és iroda-
lom); Kerekes László – Miskolci Egye-
tem, Gépészmérnöki és Informatikai
Kar, gépészmérnök; Kovács Péter –
Eszterházy Károly Fõiskola, Termé-
szettudományi Fõiskolai Kar, testne-
velõ-edzõ; Lapis Lejla – Nyíregyhá-
zi Fõiskola, Pedagógusképzõ Kar, ta-
nító szak; Lovas Diána – Eszterházy
Károly Fõiskola, Tanárképzési és Tu-
dástechnológiai Kar, szociálpedagó-
gia szak; Majoros Máté – Budapesti
Gazdasági Fõiskola, Külkereskedel-
mi Fõiskolai Kar, nemzetközi gaz-
dálkodás; Maszler Magdolna – Mis-
kolci Egyetem, Gazdaságtudományi
Kar, nemzetközi gazdálkodás szak;
Méhi Borbála – Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar, kulturális
antropológia szak; Novák Lilla –
Debreceni Egyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, kommunikáció és mé-
diatudomány szak; Pacsuta Brigitta –
Semmelweis Egyetem, Egészségtu-
dományi Kar, egészségügyi gondo-
zás és prevenció szak; Pipicz Tamás
– Eszterházy Károly Fõiskola, Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar, test-
nevelõ-edzõ; Radó Gábor – Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Társa-
dalomtudományi Kar, nemzetközi
tanulmányok; Sándor Réka – Deb-
receni Egyetem, Gyógyszerésztudo-
mányi Kar, gyógyszerész szak; Sváb
Júlia – Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Társadalomtudományi Kar,
nemzetközi tanulmányok; Szûcs Be-
áta – Miskolci Egyetem, Gazdaság-
tudományi Kar, nemzetközi gazdál-
kodás szak; Szûcs Beatrix – Miskol-
ci Egyetem, Állam- és Jogtudományi
Kar, igazgatásszervezõ szak; Tres-
tyánszky Lívia – Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem, Bölcsésztudomá-
nyi Kar, arabisztika szak; Vajda Bar-
nabás – Debreceni Egyetem, Mûsza-
ki Kar, mûszaki menedzser szak.

12. Kg osztály: Asztalos Petra –
Nyíregyházi Fõiskola, kereskedelem-
marketing szak; Cseh Sándor Gábor
– Miskolci Egyetem, Gépészmérnök
és Informatikai kar, gazdasági infor-
matikus szak; Varga Gréta – Miskol-
ci Egyetem, egészségügyi szervezõ
szak; Vitelki Enikõ – Sárospataki
Fõiskola, tanító szak.

12. R osztály: Balázsi Tamás – Nyír-
egyházi Fõiskola, földrajz szak; Bor-
csik Zsolt – Nyíregyházi Fõiskola,
földrajz szak; Dobi Ádám – Nyír-

egyházi Fõiskola,
földrajz szak; Faragó
Diána – Rendõrtiszti
Fõiskola; Horváth
Benjamin – Nyíregy-
házi Fõiskola, test-
nevelõ-edzõ szak;
Jung Zsolt – Ybl Miklós Fõiskola Bu-
dapest; Makranczi Anett – Nyíregy-
házi Fõiskola, tanító szak; Molnár
Krisztián – Rendõrtiszti Fõiskola;
Petõ Norbert – Eszterházy Károly Fõis-
kola, testnevelés szak; Petró Tamás
– Rendõrtiszti Fõiskola; Szárnya Gá-
bor – Miskolci Egyetem, Mûszaki
Földtudományi Kar; Szigeti Tímea Éva
– Miskolci Egyetem, Gazdaságtudo-
mányi Kar; Tóth Réka – Rendõrtisz-
ti Fõiskola.

13.N osztály: Arany Katalin – Sem-
melweis Egyetem, gyógyszerész szak;
Baghy Violetta – Miskolci Egyetem,
nemzetközi gazdálkodás szak; Bódi
Szabina – Miskolci Egyetem, nem-
zetközi gazdálkodás szak; Csáti Vik-
tor – Budapesti Mûszaki Egyetem,
mérnök-informatikus szak; Csikai Ist-
ván – Budapesti Corvinus Egyetem,
politológia szak; Dankó Ádám –
Debreceni Egyetem, vadgazda-mér-
nöki szak; Gergely Eszter – Debre-
ceni Egyetem, általános orvos szak;
Gyányi Tamás – Miskolci Egyetem,
nemzetközi gazdálkodás szak; Halász
Márta – Debreceni Egyetem, ápolás
és betegellátás szak; Hudák Nóra –
Eötvös Loránd Tudományegyetem, if-
júságsegítõ szak; Jakab Adrienn –
Nyíregyházi Fõiskola, földrajz szak;
Kincses Csilla – Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem, védelem-igaz-
gatási szak; Kozma Szandra – Mis-
kolci Egyetem, germanisztika szak;
Krajnyák Rita – Miskolci Egyetem, jo-
gász szak; Mocsár Szabolcs – Buda-
pesti Mûszaki Egyetem, gépészmér-
nöki szak; Pásztor Virág – Nyíregy-
házi Fõiskola, szociálpedagógia szak;
Szabó Gábor – Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, köz-
lekedésmérnöki szak; Szarvas Brigit-
ta – Budapesti Gazdasági Fõiskola,
pénzügy és számvitel szak; Talián Ta-
más – Debreceni Egyetem, Zene -
mûvészeti Kar, vadászkürt szak; Ung-
várszky Zsanett – Debreceni Egyetem,
magyar szak; Zsarnószki Gábor – Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, mérnök-informatikus
szak.

Tanévnyitó értekezletet tartott szep-
tember 16-án a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás igazgatói mun-
kaközössége. A megbeszélésnek a le-
gyesbényei községi borház adott ott-
hont. A tanácskozáson az iskola- és
óvodavezetõk a jogszabályi válto-
zásokból adódó feladatokról és a
szakszolgálati feladatellátásról tájé-
kozódtak. Bodnárné Göndör Mag-
dolna, a szerencsi polgármesteri hi-
vatal oktatási, közmûvelõdési és vá-
rosmarketing-osztályának a vezetõje
kiemelte, hogy az idei esztendõben
viszonylag kevés törvénymódosítás
történt. Feladatként jelentkezik az in-
tézményeknél a továbbképzési prog-
ramok és a beiskolázási tervek fe-
lülvizsgálata. Enyhültek az összefér-
hetetlenségi szabályok, az igazgató-
nak már akár közvetlen hozzátarto-

zója is lehet a beosztottja. A közok-
tatási ágazatban a Munka Törvény-
könyvében meghatározott kettõ he-
lyett négy részletben is kiadható a
dolgozó szabadsága. A munkakö-
zösség a legyesbényei rendezvé-
nyen búcsúzott el a nyugdíjba vo-
nult Fekete Gézáné megyaszói és
Pestiné Borza Erzsébet taktaszadai is-
kolaigazgatóktól. A testület új tagként
köszöntötte a helyükbe lépett  Vin -
cze Szabolcsot és Rabóczné Horváth
Erzsébetet. Monokon az önkor-
mányzat a nevelési, oktatási és kul-
turális intézmények összevonásával
Általános Mûvelõdési Központot ho-
zott létre. Ennek vezetõje Vargáné
Lenkovics Tünde lett, aki egyben az
iskola igazgatója, míg az óvodai in-
tézményegységet Kissné Dudás Gab-
riella irányítja. 

AZ IGAZGATÓK 
AKTUÁLIS FELADATAI

Azt szokták
mondani, hogy a
víz nem szükség-
let az élethez, ha-
nem maga az
élet…

Ezzel biztosan
egyetértett az a
25 diák is, akik
június 29. és jú-
lius 3-a között tá-
boroztak Tisza-
vasváriban Nagy
Lajos és Sándor
Bence pedagó-
gusok irányításá-
val. Voltak olyan gyerekek, akiknek
ez volt életük elsõ horgászélménye,
és akadtak már nagy tapasztalatú hor-
gászpalánták is. 

A mindennapos elméleti oktatást
– ahol a fiatalok megismerték a
sporthorgászat szabályait és a hor-
gászkészségek összeállítását – a gya-
korlat követte. A zsákmány (24 kg ne-
mes hal és több száz keszegféle) bi-
zonyította, hogy a gyerekek ügyesen
hasznosították a tanultakat. A prog-
ramok között minden nap szerepelt
strandolás és sportjátékok.

A táborozás horgászversennyel zá-

rult. Amíg ez tartott, Honfi László, a
Szerencsi Horgász Egyesület elnöke
és Sashalmi József, a szervezet titká-
ra finom halászlevet fõzött, amit az
eredményhirdetés után közösen el-
fogyasztottak. Az ifjú horgászaink sok-
sok élménnyel lettek gazdagabbak.

Megköszönjük az egyesület, a me-
gyei közgyûlés és a szerencsi hor-
gászboltok anyagi támogatását és a
két pedagógusnak, hogy a természet
és a sport szeretetét átadták gyer-
mekeinknek.

Lakatos Marianna 
szülõ

TÁBOROZÓ HORGÁSZOK 

TOVÁBBTANULÓ KÖZÉPISKOLÁSOK

Augusztus utolsó
napjaiban érkezett
Szerencsre Földünk
egyik legtávolabbi
pontjából, Új-Zéland
fõvárosából, Auck-
landból Janis Bruges
(fotónkon), aki a
2009/2010-es tanévben a Bocskai gim-
náziumban angol anyanyelvi tanárként
dolgozik. A korábbi külföldi pedagó-
gushoz hasonlóan az új szakember is
a közép-európai képzési programokat
koordináló szervezet (CETP) közvetí-
tésével került a helyi középiskolába. 

– Miért döntött úgy, hogy hazánk-
ban kíván dolgozni?

– Aucklandban 16 évig folyamato-
san tanítottam. Változásra vágytam,
új kihívásokkal akartam szembenéz-
ni. Mivel már mindhárom gyerme kem
felnõtt, elkezdtem az interneten ke-
resgélni, és így ismerkedtem meg a
CETP programmal. Elõször angliai
munkavállaláson gondolkoztam, mi-
vel közös nyelvet beszélünk és az ok-
tatási rendszer is nagyon hasonló   szü -
lõhazáméhoz, de idõközben belát-
tam, hogy sokkal érdekesebb lesz Ma-
gyarországon dolgozni.

– Járt már korábban az „öreg kon-
tinensen”?

– Turistaként Franciaországban,
Németországban, Olaszországban és
Belgiumban is megfordultam, de in-
kább szeretnék itt élve megismerkedni
a magyar emberekkel is, mint csupán
átutazóként tapasztalni mentalitásu-
kat. Sok könyvet olvastam, elsõsor-
ban a XX. század történelmérõl, ami
felkeltette érdeklõdésemet az orszá-
guk iránt.

– Milyenek az eddigi tapasztalatai
Szerencsen?

– Nagyon jól érzem magam, élve-
zem, hogy sétálva eljuthatok lakhe-
lyemrõl a gimnáziumba. Otthon há-
romnegyed órát kellett autóznom
Auckland egyik végébõl a másikig ah-
hoz, hogy beérjek a munkahelyem-
re. Tetszik, hogy itt délután a város-
ban, az üzletekben is láthatom tanít-
ványaimat, nem tûnünk el egymás
szeme elõl, mint egy nagyváros távoli
zugában.

– Mi a véleménye a szerencsi di-
ákokról? 

– Nagyon kedvesek a gimnazisták.
Úgy látom, hogy motiváltak, tuda-
tosabban készülnek a jövõre, mint
korábbi tanítványaim. Vannak, akik

most kezdik a tanulást, de többen
már felsõfokon ismerik és használ-
ják a nyelvet. Összességében sokkal
magasabb a tudásszintjük, mint ami-
re számítottam. A tanév során a be-
széd gyakorlására fogok kiemelt fi-
gyelmet fordítani, komoly társalgási
foglalkozásokat tervezek a diákok-
nak. 

– Hogyan boldogul egyedül a vá-
rosban?

– Azt tapasztalom, hogy viszony-
lag kevesen beszélik az angol nyel-
vet. Én sajnos nem értek magyarul,
ezért két-három alkalommal elõfor-
dult, hogy nagyon hosszúra nyúlt a
bevásárlás, mert nem tudtam elma-
gyarázni, mit is szeretnék. Azóta szó-
tárt is hordok magammal, és kaptam
egy kerékpárt, ami megkönnyíti a köz-
lekedésemet. 

– Mit tervez a szabadidejében?
– A múlt hétvégét Budapesten töl-

töttük a CETP programban részt-
vevõkkel, ismerkedünk a fõvárossal.
Az egyik fiam a Földközi-tengeren ha-
józik, ameddig nem látogat meg Sze-
rencsen, addig egyedül, majd vele
együtt is szeretnék a közelebbi és a
távolabbi vidéken kirándulni.

T. L. 

JANIS BRUGES, AZ ANYANYELVI TANÁR
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SZÜKSÉG VAN-E ZEMPLÉNNEK
ÖNÁLLÓ NEMZETI PARKRA?

Az elmúlt he-
tekben Szabó Imre
(fotónkon) kör-
nyezetvédelmi és
vízügyi miniszter
online sajtótájé-
koztatóján lapunk
kérdésére vála-
szolva bejelentette: a tárca támo-
gatja az önálló Zempléni Nemzeti
Park (ZNP) a létrehozását. A kez-
deményezés azonban megosztja a
térségében lévõ önkormányzatokat.

A ZNP megvalósítására tokaji szék-
hellyel létrejött a Zempléni Nemze-
ti Parkért Szövetség, amelynek egyik
alapítója volt a több mint hetven köz-
séget, várost tömörítõ Zempléni Te-
lepülésszövetség (ZTSZ). A hegykö-
zi polgármesterek kezdeményezésére
azonban a civil szervezet május 21-
ei rendkívüli közgyûlésen úgy dön-
tött, hogy a ZTSZ kilép a Zempléni
Nemzeti Parkért Szövetségbõl és a
sátoraljaújhelyi kistérségi tanács ál-
lásfoglalásához csatlakozva nem ért
egyet a térségben önálló nemzeti park
létrehozásával. A szakminiszter szep-
tember 3-ai sajtótájékoztatóján új-
ságírói kérdésre válaszolva ismertette,

hogy egy hónappal korábban a
 Hegy alja Fesztivál vendégeként pol-
gármesterekkel és civil szervezetek
képviselõivel találkozott, akik tá-
mogatásukról biztosították a kezde-
ményezést, ami mögött helyi és or-
szágos politikusok pártállástól füg-
getlenül felsorakoztak. Ezért a mi-
n i s z t é r i umban
megkezdõdtek az
elõkészítõ munká-
latok a feltétel-
rendszer biztosítá-
sára, hogy létrejö-
hessen a Zemplé-
ni Nemzeti Park. 

A ZTSZ rendkívüli közgyûlésén egy
tartózkodás mellett fogadták el a ta-
gok, hogy nem támogatják az önál-
ló ZNP létrehozását. A civil szerve-
zet elnöke úgy véli: a miniszter be-
jelentésével új helyzet állt elõ, amit
ismét közgyûlésen vitatnak majd
meg. Májer József (fotónkon) szerint
valószínûsíthetõ, hogy a tagtelepü-
lések a korábbi döntésüket fogják eb-
ben a kérdésben megerõsíteni és nem
kívánják az álláspontjukat megvál-
toztatni. Errõl az illetékes miniszté-
riumot is tájékoztatni fogják. Az el-
nök kifejtette: a helyi települések pol-

gármesterei elkötelezettek a termé-
szeti értékek megõrzése mellett,
ugyanakkor többen is úgy vélik,
hogy alaposan át kell gondolni a ZNP
létrehozását, mert a természet túlzott
védelme ezen a vidéken már az em-
berek megélhetését is veszélyezteti. 

A tervezett nemzeti park a Zemp-
léni-hegységben és a Bodrogzugban
helyezkedne el, gyakorlatilag a
Zempléni Tájvédelmi Körzet és a To-
kaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet
összevonásával és átminõsítésével,
ami 35 ezer hektár körüli terület. A
park igazgatóságának a székhelyéül
Tokajt jelölték meg a szervezõk,
Szerencs a világörökségi területhez
hasonlóan csupán a védõzónába
kerülne. Éppen a napokban jelentette
be a szakminiszter, hogy elsõsorban
élõhelyek megõrzésére, illetve inf-
rastrukturális fejlesztésekre kapott
6,8 milliárd forintos európai uniós tá-
mogatást a közelmúltban kilenc ma-
gyarországi nemzeti park 23 pályá-
zata. Azt pedig nem tudni, hogy a
jövõben jut-e pénz esetleg a Zemp-
léni Nemzeti Parkra. Vagy talán ezt
a kitüntetést is a világörökségi cím
mellé tehetik majd az itt élõk.

S. L.

AZ ÓVODAFELÚJÍTÁSOKRÓL SZÜLÕKNEK
Szülõi értekezleten tájékozódtak az

anyukák és apukák szeptember ele-
jén az elkövetkezõ idõszakban kö-
zel félmilliárd forint pályázati támo-
gatással megvalósuló szerencsi óvo-
da-felújításokról. Az intézményekben
különbözõ idõpontokban megtartott
fórumokon Bodnárné Göndör Mag-
dolna, a polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelõdési és városfejlesz-
tési osztályvezetõje ismertette, hogy
az elõkészítõ munkafázisokat köve-
tõen várhatóan a jövõ év tavaszán
kezdõdnek a kivitelezési munkálatok.
A Napsugár óvoda csoportjait néhány
hónapra az alsó épületbe, a Csalo-
gány óvodában és az általános iskola
Rákóczi épületében helyezik el. A
Gyári kertben a nyári idõszakban lesz
az építkezés, amikor a csöppségek
átmenetileg a már erre az idõpontra
elkészülõ Napsugár óvodába járhat-
nak. A Csalogány óvodások az épít-
kezések végéig a helyükön marad-
nak, ezt követõen kerülnek majd át
a két másik intézménybe, míg az épü-
letet ezt követõen mûvészeti képzésre

alakítja át az önkormányzat. A fóru-
mokon a szülõket leginkább az ér-
dekelte, hogy a költözések idõsza-
kában együtt maradnak-e a csopor-
tok. A válaszból kiderült, hogy a ki-

csik a megszokott óvónõkkel és daj-
kákkal együtt változtatnak helyet,
hogy az átmeneti idõszak után együtt
vegyék majd birtokba a megszépült
óvodákat. 

NYUGDÍJBA 
A BÉKE SZIGETÉRÕL

A közelmúltban tudtuk meg a
hírt, miszerint 2010. január 1-jei ha-
tállyal nyugdíjba vonul a szerencsi
polgármesteri hivatal építési és vá-
rosfejlesztési osztályának a helyet-
tes vezetõje. Drizner József, aki
négy évtizedet töltött a pályán, ha-
marosan elbúcsúzik kollégáitól. 

A nyugállományba vonuló köz-
tisztviselõ 1950-ben született Rátkán.
Az általános iskolai tanulmányok után
Debrecenbe vezetett az útja, ahol a
Péchy Mihály Építõipai Technikumban
szerzett technikusi oklevelet 1968-ban.
Fiatal pályakezdõként a szerencsi köz-
ségi tanácson helyezkedett el, mûsza-
ki ügyintézõ munkakörben. A követ-
kezõ esztendõben a katonaság szólí-
totta, majd édesanyja korai halála mi-
att 1970-ben soron kívül leszerelték.
Hamarosan az abaújszántói nagy-
községi tanács munkatársa lett, ahol
szintén mûszaki ügyintézõi feladato-
kat látott el, majd 1973-ban került az
akkori Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Tanács Szerencsi Járási Hivatala
mûszaki osztályára.

– Meddig tartott ez az idõszak és
mi volt a feladata?

– Egészen a járások megszûnésé-
ig itt dolgoztam. Mivel a munkahe-
lyem a mostani építésügyi és város-
fejlesztési osztály elõdje volt, így el -
sõsorban a járás településeihez kap-
csolódó építéshatósági feladatok há-
rultak rám: az építési, közlekedési és
vízügyi hatósági munka. 

– Miért választotta ezt a szakterü-
letet?

– A véletlen hozta, nem volt ben-
ne tudatosság. Így alakult akkor az
életem és én itt ragadtam. De ter-
mészetesen nem bántam meg. Sok
olyan munkának lehettem részese,
amely hosszú idõre meghatározta
Szerencs jövõjét. 1983. december
31-én szûntek meg a járási hivata-
lok, akkor kerültem a szerencsi vá-
rosi tanács városgazdálkodási osz-
tályára. A szakterület maradt a régi:
építéshatósági, közlekedés, vízügy.
Annyi volt a különbség, hogy ek-
kortól már a városüzemeltetéssel, a
városfejlesztéssel kapcsolatos ügyek-
be is bekapcsolódtam. 

– Az elmúlt években látványos  fej -
lõdésen ment keresztül a település,
ami az építési osztály munkatársai-
ra is több feladatot rótt. Hogyan él-
ték meg ezt az idõszakot?

– Sok munkával és sikerélmé-
nyekkel. Amikor az ember tevéke-
nyen részt vesz a projektekben és lát-
ja az eredményt, akkor ez tovább ins-
pirálja a teljesítményét. Így indult el
annak idején például a Rákóczi út
teljes átépítése, amire máig büszke
vagyok. Közös munka volt ez az ak-
kori Magyar Közúti Igazgatósággal és
mint tudjuk, ez adott igazán városi-
as jelleget Szerencsnek. 

Ezt megelõzõen csöppentem bele
a Rákóczi iskola építésébe, majd
1987-ben indult el a járhatatlan utak
felületkezelési programja. Sokan em-
lékeznek még arra, hogy a nyolcva-
nas években számtalan, rossz álla-
potban lévõ útja volt Szerencsnek.
Igaz, hogy az aszfaltozási munkák még
nem a mai színvonalon történtek, de
a törekvés akkor is dicséretes volt. 

Büszke vagyok arra is, hogy az
1981-ben megkezdett 32 lakásos
Szabadság utcai társasház az én irá-
nyításom alatt került tetõ alá. A terv-
gazdálkodási idõszakban meghatá-
rozták, hogy hol kell társasházakat épí-
teni. Abban az idõben én éppen Sze-
rencsen akartam letelepedni, és el-
vállaltam a 32 lakás építésének a szer-

vezését. Létre kellett hozni egy szö-
vetkezetet, tagokat toborozni, majd
következett a kivitelezés idõ szaka. A
tagság által beadott pénzbõl, illetve
az OTP-hitelbõl építettünk 32 lakást. 

– Talán többen is vannak, akik úgy
gondolják, hogy Drizner József tu-
dása és négy évtizedes tapasztalata
hiányozni fog a szerencsi polgár-
mesteri hivatalnál. 

– Azt hiszem, az elmúlt idõszak-
ban sikerült olyan kollektívát kine-
velni, akik tovább viszik az osztály
feladatait. E mellett természetesen
minden rendelkezésemre álló infor-
mációt a jövõben is szívesen meg-
osztok a kollégákkal. 

– Szeretett itt dolgozni?
– Azon szerencsések közé tarto-

zom, akik szívesen jártak be a mun-
kahelyükre. Kedveltem a kollégákat,
akikkel jó volt együtt dolgozni. Ösz-
szetartó társaság a miénk. Segítettük
egymást, mindenféle irigykedés, fél-
tékenykedés nélkül. Ahogy monda-
ni szoktam: ez a béke szigete.

Talán ismert az újságolvasók elõtt,
hogy nagy beruházások, fejlesztések
elõtt áll a település. Említhetjük a bel-
város rekonstrukcióját, a Kossuth tér
átépítésétõl a Rákóczi-vár felújításáig,
vagy a 37-es szerencsi szakaszának
átépítését, hogy csak néhányat em-
lítsek. Ezek sok-sok feladatot és ki-
hívást tartogatnak a kollégáknak.
Nem lesz könnyû dolguk! Arra van
szükség, hogy rendelkezésre álljanak
a megfelelõ, jól képzett szakembe-
rek. Úgy gondolom, ezen a terüle-
ten sokat léptünk elõre. Két munka-
társunk most kezdett, egyikük a ha-
tósági, a másik a beruházási vona-
lon. Ez utóbbira a közeljövõt tekint-
ve nagy feladat vár! 

– Nem maradtak el az elismeré-
sek sem.

– Így igaz. Nagyon fiatalon, 24 éves
koromban miniszteri kitüntetést kap-
tam az abaújszántói víziközmû-há-
lózat kiépítésében végzett tevékeny-
ségemért. 1986-ban az Építésügy Ki-
váló Dolgozója lettem, ugyancsak az
akkori szakminiszter jóvoltából, majd
2000-ben a köz szolgálatában vég-
zett munkámat Szerencs Város Ön-
kormányzata is elismerte. A Köz
Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokoza-
tát Lamperth Mónika belügyminisz-
ter adományozta 2004-ben. 

– Mint az elején említettük, 2010.
január 1-jétõl hivatalosan is nyugál-
lományba vonul. Milyen tervekkel
készül a pihenés éveire?

– Nincsenek nagy elképzeléseim,
de azt hiszem, a pihenés még várat
magára. Van két hektár szõlõm, és
egy kicsit gondozatlan gyümölcsö-
söm, ami bõven ad munkát a követ-
kezõ idõszakra. E mellett a családi
házunk körül is lesz tennivaló, így vár-
hatóan nem fogok unatkozni. 

Nem utolsósorban pedig van egy
unokám, aki minden szünetet nálunk
tölt. Már alig várom, hogy újra lássam!

M. Z.

A MAGYAR NYELVRÕL MINDENKINEK
Különleges, átalakított sárga autóbusz,

a Petõfi Irodalmi Múzeum által rende-
zett mozgó kiállítás érkezett szeptember
8-án Szerencsre. A „Nyelvet öltünk!”
címmel megrendezett tárlat a magyar
nyelv történetét, alakulását mutatta be a
látogatóknak, ismertetve azokat a vál-
tozásokat, melyek az Ázsiától a Kárpát-
medencéig tartó út során érték nyel-
vünket. A szerencsi gyerekek örömmel
ismerkedtek a busz rejtelmeivel, ahol az
olvasnivalók és a témához kapcsolódó
kérdéseket tartalmazó játékok mellett in-
teraktív ismertetõk, video- és hang-
anyagok tették teljessé kiállítást. A szer-
vezõk elsõsorban a fiatal korosztálynak
ajánlották a kiállítást, ami ráirányította
a figyelmet a saját beszélt és írott nyel-
vük és egyéni nyelvhasználatuk sajá-
tosságaira. 

Az anyukák és az apukák örömmel hallgatták a tervezett fej -
lesztéseket. 

Az irodalmi múzeum kezdemé nye -
zé se sikert aratott a diákok
körében.  
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A szerencsi rendelõintézetben idén
augusztustól dolgozó radiológus fõor-
vos kitartásának köszönheti, hogy
életét a gyógyításnak szentelhette.

Értelmiségi család
gyermekeként az
1957-ben tett érett-
ségi vizsgát köve-
tõen évekig sikerte-
lenül felvételizett a
Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemre.
Hiába ért el jó ered-

ményt, származása miatt különbözõ
okokkal többször elutasították. A fia-
talember végül bekerült a doktor-
képzõbe, ahol a tanulás mellett rend-
szeresen sportolt: evezõsként és úszás-
ban egyaránt kipróbálta magát. Friss or-
vosi diplomával a zsebében a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba ke-
rült. Gyermekgyógyász szeretett volna
lenni, de mivel a röntgen-osztályon volt
szabad státusz, így ott kezdte a gyó-
gyító munkáját. – Akkoriban nem iga-
zán volt válogatási lehetõség – idézte
fel Tornay Zoltán (fotónkon) – és arra
számítottam, hogy rövidesen úgyis be-
hívnak katonának. Ez így is történt, de
amikor a leszerelés után visszatértem,
kiderült, hogy váltásra nincs lehetõsé-
gem. A fiatal doktor megszerette a rönt-

genosztályon végzett munkát, máig jó
szívvel gondol vissza Tóth Ferenc
fõorvosra, aki bevezette a szakma rej-
telmeibe. Tizenhét évet töltött itt, ami-
kor osztályvezetõi kinevezéssel átcsá-
bították a miskolci Semmelweis Kór-
házba. – Huszonnégy év szolgálat után
pályafutásomat a privatizáció szakította
félbe – jegyezte meg a fõorvos. – Ak-
koriban már nyugdíjasként irányítottam
a rám bízott osztály munkáját és úgy
gondoltam, nincs már szükségem arra,
hogy az új körülmények között meg-
vívjam az átalakítással szükségsze-
rûen együtt járó vitákat.  

– Hirtelen sok lett a szabadidõm,
és úgy gondoltam, amíg a fizikai-szel-
lemi képességeim engedik, akkor az
ország különbözõ részén a Magyar
Radiológus Társaság közremûködé-
sével elvállalok egy-egy hónapos
nyári helyettesítést – folytatta a fõor-
vos. – Az ebbõl származó pénzbõl pe-
dig finanszírozom majd fõ hobbimat,
a  síe lést. Ez a tervem nem vált való-
ra, viszont egy megkeresésnek eleget
téve a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen elvégez-
tem egy tanfolyamot, amelyen a
hõkamera használatára képeztek ki.
Én, aki  éle temben ultrahang- és rönt-
genjelekbõl következtettem a külön-
bözõ kórságokra, egy szenzációs új

találmányt ismertem meg, amivel a
teljes emberi testet minden káros ha-
tás nélkül tetõtõl talpig át lehet vizs-
gálni. Miskolcon egy egészségügyi
vállalkozás keretében több mint két
évig dolgoztunk ilyen mûszerrel, míg
végül a tulajdonos úgy döntött, hogy
a kevés bevétel miatt hazaviszi a gé-
pet és bezárja az intézményt. Meg-
jegyzem: a vizsgálat ára nem az itt
élõ emberek pénztárcájához volt iga-
zítva.  

– Rövid idõre szabadúszó lettem,
majd Ózdra jártam ki, most pedig heti
négy napot Szerencsen dolgozom –
ismertette Tornay Zoltán. A röntge-
nes keresett szakma lett, mert a leg-
jobbakat elcsábították külföldre, a
 fia talok pedig az egyetem elvégzése
után nem a hazai egészségügyben ter-
vezik a jövõjüket. Jól érzem magam
a rendelõintézetben, ahol kiváló kol-
légákkal dolgozom együtt. A gyógyí-
tó intézetek munkáját meghatározza
a diagnosztikai háttér: a laboratórium
és a röntgen. A fõorvos hangsúlyoz-
ta, hogy a munkavégzéséhez szük-
séges feltételrendszer biztosított Sze-
rencsen. A digitális technika térhódí-
tása azonban nem állítható meg, ami
a gyógyítás minõségének a javulását
szolgája.

Á. A.

Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
innen elszármazott városlakókat mu-
tatunk be, akiknek a pályafutása ta-
nulságul szolgálhat az utánuk következõ
generációknak.

Az általános iskola befejezése után a
helyi Bocskai gimnáziumban folytatta
a tanulmányait, ahol 1989-ben tette le
az érettségi vizsgát – idézi fel a 38 éves,
Ausztriában élõ Rezsdovics Péter. Át-
lagos diákként éltem a mindennapokat,
a tanárokkal nem volt problémám, a tár-
saim – úgy gondolom – kifejezetten ked-
veltek. Sok jó cimborám akadt a suli-
ban, akikkel a szabadidõnkben is ösz-
szejárogattunk. Jó érzéssel gondolok
vissza az általános iskolából az osztály
futballcsapatára. Mi voltunk a 82-es bra-
zil válogatott kicsinyített változata, én
személy szerint Éder, a balszélsõ. Per-
sze a tudásunk hagyott némi kívánni-
valót maga után, de imádtam, amit csi-
nálunk. A gimiben csak „Kis Rezsóként”
emlegettek, mivel elõttem két évvel már
a bratyóm is ott koptatta az iskolapa-
dot. Klassz volt, hogy a testvérem által
az idõsebb korosztállyal is barátkoz-
hattam, sõt egy-egy házibulin együtt is
mulathattam velük.

Az érettségi után Budapestre költöz-
tem, a papámékhoz. Ott a Gundel Ká-
roly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskolában felszolgálást ta-
nultam, amibõl vizsgát is tettem. Gya-
korlatra a Gundel étterembe jártam,
majd mint képzett felszolgáló, egy ba-
latonfüredi szállodában helyezkedtem
el, mígnem mint sok jó hazafit, engem
is behívtak a seregbe. A leszerelésem
után rövid idõre egy budapesti hotel-
ben dolgoztam, de már annak tudatá-
ban, hogy 1992 telén már egy auszt-
riai síparadicsomban fogok pincérked-
ni. Gáborral – aki azóta is az egyik leg-
jobb barátom – közösen vágtunk neki
a kalandnak, amiért hálás vagyok a fa-
teromnak, hiszen az õ segítsége kellett
ahhoz, hogy elkezdõdjön az ausztriai
pályafutásom. Tizenhét éve, hogy kint
vagyok. Azóta az országon belül sok-
felé dolgoztam. Imádom a foglalkozá-
som, ami révén nagyon sok embert meg-
ismertem, de ami nagyon fontos: a mun-
kám mellett rendszeresen hazajárok Ma-
gyarországra. Az elmúlt esztendõkben
minden új munkahelyemen kaptam
szállást, de ezeket soha nem tekintet-
tem otthonnak. Elõször csak egyetlen

síszezont akartam kint tölteni, aztán egy
hónap szünet után már a nyarat is ott
kezdtem. Ez késõbb állandósult, ami
egy-egy évbõl kilenc hónap kötöttséget
jelent. A fennmaradó idõben többsé-
gében Magyarországon tartózkodom, és
ha tehetem, Szerencsre is ellátogatok:
rokonok és barátok élnek a városban,
akikhez visszahúz a szívem.

Az idõ múlásával természetesen az
igaz páromra is ráleltem: egy tündéri
osztrák leányzóra, aki a nyáron meg-
ajándékozott egy gyönyörûséges ba-
bával, Aliciával. Ami 1992-ben egy jó
téli kalandnak indult, mára odáig  fej -
lõdött, hogy családom van külhonban.
A Wörthi-tó partján építjük új ottho-
nunkat és a hétköznapjaimat is az oszt-
rák emberek között élem. Szeretek itt
lenni és úgy érzem, az itteniek is sze-
retnek engem. A hosszú évek során si-
került integrálódnom. Ami nem kü-
lönbözik a két országban: azért, hogy
érvényesülni tudj, és elismert legyél a
szakmádban, meg kell dolgozni. De an-
nak is igaza van, aki úgy gondolja, hogy
ehhez Ausztriában a feltételek egészen
mások. Most már úgy tûnik, hogy nem
csak pénzt keresni, hanem élni is fo-
gok osztrák földön. Késõbb talán már
az itteni hétköznapokról is több lesz a
tapasztalatom, hiszen most még a na-
pok jelentõs részét turisták között töl-
töm. Ez persze nem jelenti azt, hogy
másra soha nem volt idõm. Megtanul-
tam síelni és golfozni. Gitározgatok,
imádok nyáron biciklizni, strandolni,
télen pedig néha az osztrák hüttékben
is megfordulok egy-egy pohár forralt bor
erejéig.

Mindkét csapa-
tunk gyõ zelmet ara-
tott a megyei har-
 madosztályú labda-
rúgó-bajnokság sze-
rencsi csoportjának
harmadik fordulójá-
ban. A Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen
szeptember 12-én
Tiszaladány ellen le-
játszott ifjúsági ta-
lálkozón 3–0 arányú
hazai siker született.
A felnõttek össze csa-
pásán a szerencsi
együttes az ellenfe-
lénél 7–4 arányban
bizonyult jobbnak. 

SZVSE: Tóth P.
(Homonnai P.) – Ladinszki L., Boncsér
L., Benke Á. (Sohajda T.), Budai J.
(Francz Á.), Fincziczki K., Orosz M.,
Erdei Z., Barabás J.,  Szent irmai G., Ka-
zsik S. (Király O.) Edzõk: Tóth István,
Lukács Bertalan. A felnõttmérkõzés elõtt
Cseppely János, Szerencs Város Sport-
egyesületének ügyvezetõje adta át az
elmúlt évi bajnokságban 27 találattal
gólkirályi címet szerzett Kazsik Sán-
dornak járó elismerést. 

A néhány pillanat múlva elkezdett
találkozón rövid idõn belül vezetés-
hez jutottak a szerencsiek. A 17. perc-
ben Orosz Márton cselezte át magát
a ladányi középpályán, majd a passz
után a bal oldalt a 16-oshoz érkezõ
Fincziczki Kornél a labdát a hosszú sa-
rokba lõtte (1–0). Két perc múlva to-
vább növelték az elõnyüket a ház-
igazdák. A félpálya közepérõl megló-
duló Kazsik Sándor a hálóõr mellett a

gólvonalon túlra gurított (2–0). A kö-
vetkezõ hazai találatra a 40. percig kel-
lett várni, amikor a bal szélen Erdei Zol-
tán hagyta maga mögött a védõket,
majd átívelése a bal kapufán csattant.
Az érkezõ Barabás József azonban
megmentette a helyzetet, amikor a lab-
dát a középen várakozó Kazsik elé tá-
lalta, aki magabiztosan használta ki a
lehetõséget (3–0). A félidõ lefújása elõtt
a vendégek büntetõt értékesítettek,
így 45 perc után 3–1-es állásnál for-
dultak a csapatok. 

A második játékrészben Fincziczki
Kornél, Szentirmai Gergõ és a csere-
ként beálló Király Ottó révén tovább
növelték elõnyüket a házigazdák,
akik 6–2-es állásnál már úgy érezték,
nem veszíthetik el a találkozót. A la-
dányiak a fellazuló szerencsi védel-
met kihasználva megpróbálták a fel-
zárkózást, azonban a lelkes rohamo-

zás mellett büntetõket hibáztak. Így vé-
gül Király Ottó újabb találatával 7–4-
es szerencsi gyõzelemmel zárult a ta-
lálkozó, amely jobb helyzetkihasz-
nálással és szigorúbb védekezéssel
sokkal nagyobb arányú is lehetett
volna. 

Az ifjúsági gárdák mérkõzésén
Knapp Imre révén a házigazdák sze-
rezték meg a vezetést. A hálóõr No-
vák Ádámot a kapura törõ ladányi csa-
tár szabálytalan szerelése miatt kiál-
lították, akinek a helyébe Kalup Ro-
land lépett a tíz fõre fogyatkozott sze-
rencsi együttesben. A létszámhátrány
visszavetette a helyi gárdát, akik a ta-
lálkozó utolsó perceiben bebiztosí-
tották a gyõzelmet. Elõbb Király Gá-
bor szerzett gólt, majd Tóth Ádám ál-
lította be a találkozó 3–0-s végered-
ményét.

Levelekben hívja fel Mariann Fischer-
Boelnek, az Európai Unió mezõgaz-
dasági fõbiztosának, valamint Gráf Jó-
zsef agrárminiszternek a figyelmét a ma-
gyar gabonahelyzet tarthatatlanságára
a Magyar Agrárkamara.

A testület által kiadott sajtóközlemény
leszögezi: ahogyan azt sejteni lehetett,
nem is a kalászos növények nyári ara-
tása után, hanem most, a kukorica be-
takarításának megkezdésekor alakult ki
kritikus helyzet a piacon, amit tetéznek
a napraforgó értékesítése körüli ano-
máliák. 

Magyarországon ebben az  esztendõ -
ben mintegy 8 millió tonna kukorica ter-
mett és ennek a fele a hazai szükség-
let. Búzából 4,1 millió tonnás a termés,
de ebbõl is van másfél millió tonna ex-
portálható mennyiség, arról nem be-
szélve, hogy a tározókban még 1,5-2
millió tonna tavalyi gabona is találha-
tó. Így e szezonban körülbelül 6-6,5 mil-
lió tonna gabona vár külföldi gazdára.
Vevõ viszont sehol, hiszen a világban
csaknem mindenütt jók voltak a hoza-
mok, a hazai árak pedig még a külföl-
diekhez viszonyítva is alacsonyak. A
Magyar Agrárkamara Mariann Fisher-
Boelhez címzett levelében többek kö-

zött arról ír, hogy annak ellenére, hogy
az idei szezonban a tavalyihoz képes
25%-kal kevesebb kalászos gabona
termett Magyarországon, a Budapesti Ér-
téktõzsdén az augusztusi és szeptem-
beri átlagárak 15-25%-kal alacsonyab-
bak, mint az elõzõ évben és 25-30%-
kal kisebbek, mint három hónappal
ezelõtt, de a szabadpiac is hasonló ér-
tékeket mutat. Az alacsony gabona -
árakon is csak kevés üzletkötés törté-
nik, mivel a gazdasági válság okozta
hitelszûke miatt a felvásárlók (a ma-
lom-, és takarmányipar) a korábban szo-
kásos 5-6 havi gabonakészlet megvá-
sárlása helyett csak a tevékenységük
fenntartásához nélkülözhetetlen meny-
nyiséget szerzik be, az exportkötések a
csökkent kereslet miatt szintén ala-
csony volumenûek. Így a kalászosok
nagy része a termelõk tárolójában van,
miközben a kukorica betakarítása is meg-
kezdõdött. A nagy mennyiségû terme-
lõi takarmánygabona-készlet a gabona-
piacon mutatkozó zavarokat várhatóan
tovább mélyíti, ami a súlyos helyzet to-
vábbi elmélyülését okozza, tönkreteszi
a gabonatermelõ gazdaságok többségét.

A Magyar Agrárkamara nevében For-
gács Barna, a köztestület elnöke arra kéri
az unió mezõgazdasági fõbiztosát, hogy

mielõbbi intézkedjen a gabonaexport
– beleértve a feldolgozott termékeket is
– régiós támogatására, a tenger nélkü-
li országok többlet-fuvarköltségeinek,
vagy a többletköltségek legalább egy ré-
szének ellentételezésére, továbbá a ga-
bonaimport-kedvezmények ideiglenes
felfüggesztésének ügyében. 

Gráf József figyelmét arra hívja fel a
kamara, hogy a fent jelzett problémák
miatt a gabonatermelõknél súlyos lik-
viditási helyzet alakult ki, és amennyi-
ben rövid idõn belül nincs lehetõségük
pénzügyi helyzetük stabilizálására, úgy
várható, hogy a közepes és kisméretû
gazdaságok jelentõs számban ellehe-
tetlenülnek.  Forgács Barna kéri, hogy
a szaktárca ismételten vizsgálja meg a
gabonafélék közraktárra vétele esetén
a támogatás lehetõségét, valamint az ál-
lami vállalatokon keresztül történõ fel-
vásárlást. A szaktárca kezdeményezze
az Európai Bizottságnál a gabonaexport
támogatását, a külhoni értékesítésnél je-
lentkezõ többlet-fuvarköltségek leg-
alább részbeni ellentételezését, a ku-
korica esetében pedig a 2009/2010. gaz-
dasági évben a kukorica intervenciójá-
nak biztosítását, valamint a kedvez-
ményes gabonaimport ideiglenes fel-
függesztését.

Új szakember a rendelõintézetben:

TORNAY ZOLTÁN 
Szerencsi fiatalok a nagyvilágban 

REZSDOVICS PÉTER

Rezsdovics Péter élete párjával.

OFFENZÍVA A GABONAPIAC ÖSSZEOMLÁSA ELÕTT

DUPLA GYÕZELEM HAZAI PÁLYÁN

A szerencsi felnõtt csapat elsõ gólját Orosz Már-
ton szerezte. 

Több mint 46 millió forintot nyert Rátka Község Önkormányzata az Észak-
magyarországi Regionális Operatív Program keretében a polgármesteri hi-
vatal akadálymentesítésére, és három utca rekonstrukciójára. A projekt szep-
tember 5-ei nyitó rendezvényén Héring Istvánné polgármester ismertette a
megvalósuló pályázatot, amely a hivatal átalakítása mellett a Vasút, a Szé-
chenyi és a Fenyves utak aszfaltozását tartalmazza.

ÚTÉPÍTÉS
ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Fél évszázaddal ezelõtt, 1959-ben
érettségizett a Bocskai gimnázium-
ban 31 szerencsi és környékbeli
egykori diák, akik az idén szeptem-
ber 5-én gyûltek össze a jubileum al-
kalmából. Az akkori két osztályból
összesen 31-en érkeztek a találko-
zóra Zalaegerszegtõl Sátoraljaújhe-
lyig. Volt, aki az elmúlt ötven év alatt
csak most tudott elõször eljönni, így

öt évtized elteltével találkozott a haj-
dani iskolatársakkal. Tanáraik közül
ketten, Szegedi Pál és Kurucz Lász-
ló osztoztak az örömünkben. Az osz-
tályfõnöki órán az olykor megható
élménybeszámolókat követõen 68
évesen, de fiatalos kedvvel éjjel egy
óráig ünnepelt a feleségekkel és fér-
jekkel kibõvült társaság. 

Ilauszky Endre

ÖT ÉVTIZED UTÁN
AZ ISKOLAPADOKBAN

Pályázat benyújtásáról dön-
tött a 37-es számú fõút mel-
letti belterületi gyûjtõutak
építésére szeptember 15-ei
rendkívüli ülésén a szerencsi
önkormányzat. 

Szabó Lászlóné, a polgár-
mesteri hivatal építésügyi és
városfejlesztési osztályveze-
tõje ismertette, hogy a városon
áthaladó fõútvonal burkolatá-
nak megerõsítését és a prügyi
úti keresztezõdésben új kör-
forgó létesítését a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. valósítja
meg, amire a társaság a Köz-
lekedés Operatív Program ke-
retében sikeres pályázatot
nyújtott be. 

A helyi önkormányzat az Észak-
magyarországi Operatív Program
keretében igényel támogatást a je-
lenlegi szervizutak átalakítására,
parkolók létesítésére és a járdák fel-
újítására. A kért összeg több mint 199
millió forint, ami a közmûvek föld-
be süllyesztését is tartalmazó projekt
teljes költéségének a 75 százaléka.
A beruházáshoz néhány érintett te-
lekbõl ingatlanrészt kell vásárolnia
a városnak. Bíró István elnök is-
mertette, hogy a pénzügyi és város-
fejlesztési bizottság egyhangúlag el-
fogadásra javasolta az elõterjesztést.
Visi Ferenc szerint nem biztos, hogy
jól döntött a képviselõ-testület, hogy
ennek a beruházásnak a gondját a

nyakába vette. Amennyiben késõbb
négysávosítják a 37-est, a most el-
készülõ burkolatokat fel kell majd
bontani. Az út menti lakások pedig
értéktelenebbé válnak, mert elveszik
elõlük a területet. A beruházáshoz
szükséges saját erõ miatt pedig újabb
hitelfelvételre kényszerül az önkor-
mányzat. Egeli Zsolt arra volt kí-
váncsi, hogy az önrész melyik év-
ben jelentkezik majd a város költ-
ségvetésében. Koncz Ferenc szerint
az útépítést akkor is el kell végez-
ni, ha ahhoz hitelt vesz fel a tele-
pülés. Félõ ugyanakkor, hogy az in-
gatlanrészek megszerzésénél úgy
járnak, mint a Fenyves utca eseté-
ben, ahol nyolc éve nem tudnak csa-

padékvíz-elvezetõ árkot építeni.
Fontos, hogy a 37-es fõút négysá-
vosításának a folytatása és a sze-
rencsi belterületi építkezés lezáru-
lása közel azonos idõpontra essen.
Bíró István fontosnak tartotta, hogy
a környezõ utcák közmûcsatlako-
zásai összhangban legyenek a ter-
vezett beruházással. Hidegkúti Ákos
érdeklõdött, hogy mi lesz az saját erõ
forrása. Heves János alpolgármester
szerint a beruházást attól függetle-
nül meg kell valósítani, hogy mikor
folytatják a 37-es számú fõút négy-
sávosítását. 

Szabó Lászlóné ismertette, hogy a
fõút belterületi szakaszának átépí-
tésére tíz éve engedélyes tervvel ren-
delkezik az önkormányzat. A pá-
lyázatról várhatóan jövõ tavaszra
születik meg a döntés, így az önrész
is a 2009-es városi büdzsét terheli.
A 37-es majdani négysávosítása a
már elkészülõ belterületi szakaszt
nem érinti. Ide egyébként sem ter-
vezték 2 x 2 sávon beengedni a for-
galmat. Rónavölgyi Endréné pol-
gármester közölte, hogy szerencsi
kezdeményezésre folytatódik most
a 37-es számú fõút korszerûsítése,
ami a város belterületi szakaszát érin-
ti. Az önkormányzat a reá esõ önerõ
95 százalékára ez esetben is pályázni
kíván. Amennyiben ez nem lenne si-
keres, még mindig dönthetnek úgy,
hogy elállnak a fejlesztés megvaló-
sításától. 

A 37-es számú fõút melletti szer-
vizutak és járdák fejlesztésérõl szó-
ló elõterjesztést Visi Ferenc tartóz-
kodásával megszavazta a képviselõ-
testület.                              Á. A.

A 175/2009. (VIII. 29.) korm. rendelet alapján került nyilvánosságra a
közelmúltban a szerencsi önkormányzat tulajdonában lévõ cégek veze-
tõinek a javadalmazása.

Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.:
– Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezetõ (szerzõdése határozott idõtartamra,

2009. január 1. – 2013. december 31-ig szól) havi 350 000 forint bruttó
munkabért kap. A munkabéren kívül havi 30-30 ezer forint összegû tele-
fon- és üzemanyag-költségtérítést vehet fel.

– Csider Andor, az élelmezési ágazat vezetõje megbízási szerzõdéssel
(2007. április 1-jétõl visszavonásig érvényes) havi 50 000 forint bruttó meg-
bízási díjat kap.

– Sándorné Alvári Mária fõ-élelmezésvezetõ havi 170 000 forint bruttó
munkabért, és 20 000 forint vezetõi pótlékot kap.

– Édes Istvánné fõ-élelmezésvezetõ havi 127 000 forint bruttó munkabért
és 15 000 forint bruttó vezetõi pótlékot kap.

– Dr. Móréné Holányi Judit mûszaki ügyintézõ havi 126 000 forint brut-
tó munkabért kap.

A felügyelõ-bizottság elnöke, Takács Zoltán és az FB-tagok (Kunder Gyu-
láné és Marton Péter) egyaránt 10 000 forint költségtérítést kapnak havon-
ta.

Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.:
– Tóth István ügyvezetõ (szerzõdése határozott idõtartamra, 2009. janu-

ár 1. – 2013. december 31-ig szól) havi 350 000 forint bruttó alapbért, 30
ezer forint pótlékot, a munkabéren kívül havi 30-30 ezer forint összegû te-
lefon- és üzemanyag-költségtérítést vehet fel.

– Vaszily Miklós ügyvezetõ-helyettes, városi fõkertész havi 268 000 fo-
rint bruttó alapbért és 30 000 forint pótlékot kap.

A felügyelõ-bizottság elnöke, Bodnár Béla és az FB-tagok (Kocsis József
és Batta Sándor) egyaránt 10 000 forint költségtérítést kapnak havonta.

Minden másban (végkielégítés, felmondási idõ, stb.) az Mt. alapján a pol-
gári jog szabályai az irányadóak.

Mezõzomboron a Rákóczi utcában lakom és hálás szívvel mondok kö-
szönetet a szerencsi tûzoltóság „C” csoportjának. Az egységbõl négy erõs,
ügyes fiatalember augusztus 17-én délben, a rekkenõ hõségben önzetlen
segítséggel kivágták a kettéhasadt óriási fûzfámat. Idõs ember lévén, külö-
nösen jól esett a segítség. Jótéteményükért semmit nem fogadtak el, csak a
„kötelességünket teljesítettük” – mondták. Köszönet érte!

Rátkai Jánosné, Mezõzombor

A testület egy tartózkodás mellett döntött a pályázat benyújtásáról.

VEZETÕI PÉNZEK
SZERENCSEN

KÖSZÖNET A TÛZOLTÓKNAK

Száztízmillió forint ráfordítással
megújul és kibõvül a Rákóczi út 51.
szám alatti orvosi rendelôk, az ügye-
let és védõnõi szolgálat épülete. A be-
ruházás várhatóan a következõ év ele-
jén indul, amelyre az Észak-magyar-
országi Operatív Program keretében
nyert támogatást a város önkor-
mányzata.

A fejlesztés eredmé-
nyeként megtörténik a
teljes épület hõszigete-
lése és tetõfelújítása. Lift
beépítésével az aka-
dálymentesítés is meg-
oldódik, így a mozgá-
sukban korlátozottak is
fel tudnak majd jutni az
emeletre. A beruházás
érinti a védõnõi szol-
gálat és az orvosi ügye-
let helyiségeit, amelye-
ket a kor követelmé-
nyeinek megfelelõen át-
alakítanak. Az udvari,

leromlott állagú épületeket elbontják,
megszépül a terület, ahol pihenõpa-
dokat helyeznek el, parkolókat ala-
kítanak ki. 

Az alapellátási központok fejleszté-
se elnevezésû pályázaton nyertünk
támogatást – tájékoztatta lapunkat
Bobkó Géza. A városi fõorvos kiemelte,

hogy jelenleg két felnõtt háziorvosi, két
gyermekorvosi rendelõ, a település
egészségügyi tanácsadó szolgálata,
csecsemõ- és gyermekgyógyászat, a
nõgyógyászati szakrendelô, terhes-
gondozó és nem utolsósorban a köz-
ponti orvosi ügyelet kap helyet az épü-
letben.   

A Rákóczi út 51. szám
alatti egészségház elsõ ré-
szében a város négy év-
vel ezelõtt elvégezte a
belsõ felújítást, a mostani
beruházás pedig a teljes
ingatlant érinti.  A mo-
dernizálás mellett az egyik
legfontosabb változás lesz,
hogy a fölszinten új fog-
orvosi rendelõt alakíta-
nak ki, az emeleten pedig
nõgyógyászati tanácsa-
dóval bõvül az itteni szol-
gáltatások köre. Bobkó
Géza szerint a beruházás
várhatóan 2010 elején in-
dulhat el. 

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕ MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszol-

gálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: I. fokú hatósági fel-

adatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megálla-

pítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet, egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-
mérnöki, településmérnöki szakképzettség, vagy a 343/2006. (XII. 23.)
korm. rend. 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelõ egyéb végzettség,
Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), MS Windows
NT/2000/XP, B kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelentõ kompetenciák: jó szintû kommunikációs és problé-
mamegoldó képesség, írásbeli kifejezõkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló ok-
iratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok
október 5-ei elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sze-

rencs Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (3900
Szerencs, Rákóczi út 89.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot: 10039/2009/PH., valamint a mun-
kakör megnevezését: építéshatósági ügyintézõ.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
„KASZÁS KIRÁLY”

Éktelen ordítozás zavarta meg szep-
tember 12-én Prügyön azoknak a nyu-
galmát, akik a Bartók Béla és a Sza-
badság utcák keresztezõdéséhez közel
tartózkodtak. 

A riadalmat a helybéli H. A. okoz-
ta, aki miután tetemes mennyiségû al-
koholt fogyasztott, az utcán szerette vol-
na mindenkinek tudtára adni, hogy a
községben õ a „király”. Nyomatékul a
kezébe vett egy kiegyenesített kaszát is
és azzal rémisztgette az arra közleke-
dõket.

A férfi az idõközben a helyszínre ér-
kezõ járõrök felszólítására sem volt haj-
landó megbotránkoztató magatartását
abbahagyni, így a rendõrök kénysze-
rítõ eszköz használatával vetettek vé-
get a duhajkodásnak. H. A.-t õrizetbe
vették, garázdaság miatt eljárást indí-
tottak ellene és kezdeményezték gyor-
sított eljárás keretében bíróság elé ál-
lítását. 

A szeptember 17-én megtartott tár-
gyaláson a Szerencsi Városi Bíróság 50
ezer forint pénzbírságot szabott ki a ga-
rázdára. A férfival szemben a Szeren-
csi Rendõrkapitányságon közbizton-
ságra különösen veszélyes eszköz bir-
toklása miatt szabálysértési eljárás van
folyamatban, amiért akár újabb 50
ezer forint pénzbírságot is kaphat az il-
letõ.  

LEBUKTAK
A TRAFÓTOLVAJOK

Újabb színesfém-tolvajokat kerített
kézre a Szerencsi Rendõrkapitányság
forrónyomos csoportja. A rendõrségre
szeptember 14-én érkezett bejelentés
szerint Tarcal külterületérõl nagy tel-
jesítményû transzformátor tûnt el, amit
egy nappal azelõtt szintén egy bod-
rogkeresztúri áramátalakító ellopása
elõzött meg. A bûncselekménnyel oko-
zott kár meghaladja az ötmillió forin-
tot. A Tokaji Rendõrõrs adatgyûjtõ
munkájának eredményeként a nyo-
mozók látókörébe került személyek el-
lenõrzése során az egyik miskolci  fém -
átvevõ telep elõtt várakozó gépkocsi
utánfutójáról elõkerültek a bodrogke-
resztúri és a tarcali trafólopásból szár-
mazó vörösréz alkatrészek, amelyeket
a rendõrség lefoglalt.

Az elõállított négy tiszaeszlári férfi ta-
gadta a bûncselekmény elkövetését, ön-
magukat jóhiszemû vásárlóként kí-
vánták feltüntetni, azonban ezen állí-
tásuk valótlanságát a nyomozók apró-
lékos munkával bizonyították. A további
ügyelemzések során kiderült, hogy az
elõállított csoport tagjai az ország más
területén is követtek már el színesfém-
lopásokat, amelyekért szintén felelni-
ük kell.

A rendõrség elõterjesztése alapján a
Szerencsi Városi Bíróság a három el-
követõt elõzetes letartóztatásba he-
lyezte, míg negyedik társuk az eljárás
jelenlegi szakaszában szabadlábon vé-
dekezhet. 

A MEGLEPETT BETÖRÕ

Mádon látott el szolgálatot szep-
tember 7-én éjszaka Dubóczki Csaba.
A rendõr egy óra körül Szepesi Ferenc,
pihenõidejét töltõ körzeti megbízottal
váltott néhány szót az éjszakában, ami-
kor az egyik borozó mellett mozgás-
ra lettek figyelmesek. Mivel záróra már
régen volt, biztosak voltak benne,
hogy nem valamelyik vendég botor-
kál hazafelé a sötétben. Amint a bo-
rozó közelébe értek, üvegcsörömpö-
lést hallottak. Ekkor a két rendõr átugrott
a kerítésen, ami mögött Cs. Krisztián
mádi lakos éppen a borozó ajtaját fe-
szegette. Az elkövetõ a rendõröket
meglátva elfutott a helyszínrõl, de

nem sokkal késõbb saját lakásán el-
fogták. A férfi már az elõállításakor be-
ismerte, hogy a betörést társával, Cs.
Péter mezõzombori lakossal tervelte ki,
aki ugyancsak ott volt a borozónál, de
biztosan elmenekült. Perceken belül az
ô kezén is kattant a bilincs, hiszen tár-
sa nélkül céltalanul bolyongott Mád ut-
cáin. A páros részletes beismerõ val-
lomást tett, amibõl kiderült, egy nap-
pal korábban a helyi temetõbõl több
sírról letörték és elvitték a bronz  dísze -
ket. A több oldalon keresztül taglalt be-
ismerés során fény derült arra is, hogy
Mádon további négy bûncselekményt
követtek el kettesben, amikor hétvégi
házakba, magánlakásba, italboltba
mentek be, de egyszerû gyümölcslo-
pás is történt, amikor összesen 200 ki-
logramm barackkal távoztak egy ül-
tetvényrõl. Cs. Krisztián elõzetes le-
tartóztatásba került, míg társa szabad-
lábon védekezhet.

AZ „ÉKSZERBOLTOS”
BETÖRÕK

Ismeretlenek jártak a közelmúltban
az egyik éjszaka a szerencsi ékszer-
boltban. Az ügy elkövetõinek a felde-
rítése során a helyi nyomozók látóte-
rébe került egy bûnözõ páros, akik az
üzlet kifosztásán túl más bûncselek-
mények elkövetésével is kapcsolatba
hozhatóak voltak, azonban idõközben
a kiválasztott helyszínek a Sátoraljaúj-
helyi Rendõrkapitányság illetékességi
területére estek.  

Az ottani információkat a bûnüldözõk
megosztották a sárospataki és a sze-
rencsi kollégáikkal, aminek köszönhe-
tõen a feltételezett sorozatbetörõket a
sárospataki rendõrök egy betörés el-
követése közben megzavarták. Innen
még sikerült elmenekülniük, de nem
sokkal késõbb a szerencsi rendõrök el-
fogták õket Erdõbényén. 

A jól megválasztott kihallgatási tak-
tika eredményeként hamar fény derült
arra is, hogy B. Károly szerencsi és M.
Zoltán erdõbényei lakosok az elmúlt
hónapokban a környezõ településeken
élelmiszerboltokba törtek be, ahonnan
több százezer forint értékû árut tulaj-
donítottak el. 

Vallomásaik során az elkövetõk nem
csak azt ismerték be, hogy a szerencsi
ékszerboltból az 1 millió 200 ezer fo-
rint értékû ékszereket és kiegészítõket
õk vitték el, hanem kiderült az is, hogy
a korábbi bodrogkisfaludi és rátkai
csemegeüzlet feltörése is a számlájuk-
ra írható. A betörõk ebbõl a két élel-
miszerboltból nem kevesebb, mint
egymillió 250 ezer forint értékû árut
zsákmányoltak. Ám ezzel még nincs
vége a bûnlajstromnak, hiszen azt is be-
vallották: egy szerencsi ABC és a bod-
rogkisfaludi általános iskola kifosztói is
õk voltak, de mindkét helyszínen meg-
zavarták õket.

A páros az élelmiszert készpénzért
helyben értékesítette, de információ me-
rült fel arra vonatkozóan is, hogy az ék-
szereket Budapesten egy arab szárma-
zású kereskedõ zálogházának adták to-
vább. A Szerencsi Városi Bíróság szep-
 tember 11-én mindkettõjüket elõzetes
letartóztatása helyezte. 

A Szerencsi Hírek szeptember 11-
ei számában Friedmanszky Zoltánnal,
a Miskolci Nyomozó Ügyészség ve-
zetõjével készített interjúban beszá-
moltunk arról, hogy lezárult a nyo-
mozás a „taktaközi szocpolcsalások”
néven ismertté vált ügyben és az
ügyészség vádemeléssel megküldte a
24 ezer oldalas nyomozati anyagot a
Borsod-Abaúj-Zemp lén Megyei Bíró-
ságnak.

A cikk megjelenése után Bogyay Fe-
renc (fotónkon), a Szerencsi Rend õr-
kapitányság vezetõje kiegészítésként
közölte, hogy a helyi rend õrség 2007
elején csalás alapos gyanúja miatt
kezdte meg a nyomozást. Kezdetben
lassú volt a felderítés, de a széles körû
adatgyûjtést követõen 2008 júniusában
felgyorsultak az események.  Nyil-
vánvalóvá vált az elkövetési módszer:
a bûncselekmények szervezõi a lát-
szólag jogosultak nevében vissza nem
térítendõ lakásépítési támogatást igé-
nyeltek és vettek fel bankoktól, azon-
ban az összeget nem a kérelmezõk lak-
hatásának a megoldására fordították.
Miután megalapozott volt a gyanú,
hogy a bûnszövetség tagjai hatósági se-
gítséget is igénybe vesznek az ügyle-
tek lebonyolításához, a nyomozást a

Borsod-Abaúj -
Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitány-
ság vette át, majd
amikor elegendõ
bizonyíték állt ren-
delkezésre a hiva-
tali vesztegetés
megállapítására, ak-
kor a Miskolci Nyo-

mozó Ügyészség folytatta az eljárást.
A három hatóság között ezt követõen
is szoros volt az együttmûködés. 

Az alezredes kiemelte: a szerencsi
bûnüldözõk az országban élen jártak
e csalások felderítésében és büszke
arra, hogy a nyomozó ügyészekkel való
közös munka eredményeként nem csu-
pán a visszaélések szervezõi ellen tör-
tént vádemelés, hanem köztisztvi-
selõk, ügyvédek, építészek, mûszaki
ellenõrök, földmérõk, kivitelezõk és
banki alkalmazottak is bíróság elé ke-
rülnek. Bogyay Ferenc megjegyezte:

döntõen a szerencsi építési hatóság il-
letékességi területén keletkezett a kár,
mert itt követték el tartósan a jogsér-
téseket. A tokaji kistérségben is pró-
bálkoztak hasonló módszerekkel a
bûnszövetség tagjai, azonban itt csu-
pán két esetben jártak sikerrel, ami a
nyomozásnak köszönhetõ, ez nem a
tokaji építési hatóságon múlott. Ezt a
megállapítást támasztja alá, hogy 2008
novemberétõl három hónapig elõze-
tes letartóztatásba került a tokaji pol-
gármesteri hivatal köztisztviselõje, aki
az ügy másodrendû vádlottja. A Sze-
rencsi Rendõrkapitányság vezetõje
szerint a taktaközi szocpolcsalásos
ügyhöz kapcsolódóan vannak még el-
varratlan szálak, amelyek az elévülé-
si idõn belül tisztázhatók, valamint a
bíróság elõtti bizonyítási eljárásában
is felvetõdhetnek olyan adatok, ame-
lyek megalapozhatnak további bün-
tetõeljárásokat.                                    

S. L.

Tragikus kimenetelû közúti baleset
történt szeptember 13-án az esti
órákban Szerencsen. A rendõrségtõl
kapott információink szerint a Kan-
dó Kálmán úton haladó személy-
gépkocsi helyi 18 éves vezetõje a
MÁV-állomásnál a rakodó elõtti sza-
kaszon úgy kanyarodott balra, hogy
eközben nem adott elsõbbséget a
szembõl érkezõ és egyenesen hala-
dó segédmotoros kerékpárnak. A két
jármû összeütközött, aminek követ-
keztében a motorkerékpár 40 éves
szerencsi vezetõje a helyszínen  éle -
tét vesztette, utasa pedig nyolc na-
pon belül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. A baleset körülményeit a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya vizsgálja.

A mûhelyében fõzött illegálisan barackpálinkát egy sárospataki autósze-
relõ. A férfit azonban szeptemberben már az elsõ alkalommal rajtakapták til-
tott tevékenységén a vámosok. A családi ház hátsó részébõl áradó jellegze-
tes szagot az utcán is lehetett érezni. Amikor a pénzügyõrök beléptek a te-
lephelyre, az udvaron több hordónyi cefre állt, a mûhelyben pedig éppen az
elsõ fõzet készült. Az autószerelõ illegálisan akart barackpálinkát készíteni
magának, egy kuktából házilag barkácsolt szeszfõzõ berendezéssel. A hely-
színelés elhúzódott, ugyanis az edények és a fõzet kihûlésére két órát kellett
várni. A vámosok végül 20 liternyi, félig elkészült cefrét öntöttek ki a fazék-
ból. A pálinkát és a lepárló berendezést lefoglalták a pénzügyõrök, a férfi el-
len pedig jövedéki termékkel történõ visszaélés elõsegítése miatt indítottak
büntetõeljárást. A bírság összege akár a kettõszázezer forintot is elérheti.

Az idén a korábbinál kevesebben
töltöttek ki a Szerencsi Rendõrkapi-
tányságon 2007. óta használatos tá-
volléti kártyát, talán azért, mert az ál-
lampolgárok egyszerûen megfeled-
keztek a hatóság ingyenes bûnme-
gelõzési szolgáltatásáról. Pedig a
magánlakások, családi házak feltörése
sok esetben akkor történik, amikor a
tulajdonosok felügyelet nélkül hagy-
ják az ingatlanjaikat. A nyárnak
ugyan vége, de az év bármely sza-
kában elõ fordulhat, hogy a hosszabb-
rövidebb idõre elutazók az otthon
maradt értékek felügyeletét nem tud-
ják szomszéd, barát segítségével
megoldani. A Szerencsi Rendõrka-
pitányság nekik javasolja a „Távol-

létet bejelentõ kártya” kitöltését, ami
alapján a megjelölt idõszakban a jár-
õrök fokozott gyakorisággal és visz-
szatérõen fogják ellenõrizni a meg-
jelölt lakást, családi házat. 

A távolléti kártya folyamatosan
igényelhetõ a hét minden napján a
Szerencsi Rendõrkapitányság ügye-
letén, valamint hétköznap 8–16 óra
között a tokaji, tállyai és taktahar-
kányi rendõrõrsökön is.

A SZOCPOLCSALÁSOK ELVARRATLAN SZÁLAI

BÛNMEGELÕZÉSI NAPTÁR
SZÉPKORÚAKNAK 

HALÁLOS
ÜTKÖZÉS

Az idei uzsoranaptár után
jövõre az idõskorúakhoz
juttat el bûnmegelõzési célú
képes fali kalendáriumot a
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság.
A kiadvány elõkészítõ mun-
kálatairól szeptember 7-én,
Miskolcon tájékoztatták a
sajtó képviselõit. 

Az elmúlt évben megje-
lentetett uzsora elleni fali-
naptár sikerére alapozva
született meg az elképzelés
arról, hogy a megyei rendõr-
fõkapitányság az idén ha-
sonló módszerrel hívja fel a
szépkorúak figyelmét az idõs embere -
ket fenyegetõ veszélyekre. Az elmúlt
 idõ szak tapasztalata alapján a leg-
gyakrabban trükkös tolvajok hálójába
kerülnek, vagy rablók áldozataivá vál-
nak az erõsebb fizikumú támadóikkal
szemben védekezésre képtelen em-
berek – tájékoztatta lapunkat Dudás Pé-
ter, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rend õr-fõkapitányság   bûn megelõzési
osztályvezetõje. A bûncselekmények
jellemzõ elkövetési módszereire, azok
megelõzésére, az áldozattá válás el-
kerülésére ad racionális tanácsokat a
készülõben lévõ naptár. A kalendári-
um felhívja a figyelmet arra, hogy a lo-
pási szándékkal érkezõ bûnözõk gyak-
ran valamilyen közszolgáltató alkal-
mazottainak adják ki magukat azzal,
hogy visszatérítést hoztak az áram- vagy
vízdíjból. Nagy címletû bankót mutat-
nak fel és kifigyelik, hogy áldozatuk hon-

nan veszi elõ az általában tízezer fo-
rintot meghaladó visszajárót. Ez után
már elég, ha kérnek egy pohár vizet,
eközben magukhoz veszik a házigaz-
da eltett pénzét, és gyorsan távoznak
a helyszínrõl. A bûnmegelõzési szak-
ember felhívta a figyelmet az óvatos-
ságra: mielõtt bárkit is beengednének
a lakásba, kérjék, hogy mutassák be
fényképes igazolványukat. Gyanú ese-
tén szóljanak a szomszédnak, illetve ér-
tesítsék a rendõrséget, jegyezzék fel a
kétes egyének autójának a rendszámát.  

A szépkorúak bûnmegelõzési fali-
naptára a rendõrség, a polgárõr-egye-
sületek, az idõsszervezetek, a nyugdí-
jas klubok közremûködésével jutnak
majd el az érintettekhez. Az ajánlott vé-
dekezési eszközök között szerepel az
a betörõk elriasztására szolgáló ajtóék
is, amelyet az elmúlt évben mutattak
be a Szerencsi Rendõrkapitányságon.

A készülõ naptár a trükkös tolvajok és a
rablók elleni védekezésre készíti fel az
idõseket. 

BARKÁCSOLT ZUGPÁLINKAFÕZÕ

TÁVOLLÉTI KÁRTYA
A RENDÕRSÉGTÕL



A „legnagyobb magyar” jelzõvel fõ
riválisa, Kossuth Lajos illette, aki an-
nak ellenére, hogy többször élesen kri-
tizálta politikai nézeteit, elismerte
Széchenyi Istvánnak a nemzet felvi-
rágoztatásában szerzett érdemeit. 

A gróf neve után számtalan titulus
illeszthetõ: politikus, író, közgazdász,
polihisztor. Neki tulajdonítható a ma-
gyar gazdaság, a közlekedés, a külpo-
litika, a sport megreformálása. Szé-
chenyi elõtt Magyarország az utolsók
egyike volt Európában. Nem volt egy
méter szilárd burkolatú út, sártenger volt
az ország, nem járt vasút, gõzhajó.
Édesapja intelmét, azt a tézist, misze-
rint ne keressen vezérszerepet a társa-
ságban, szerencsére nem sikerült ma-
radéktalanul betartania.

Magyar civilizátor volt, amely alatt
két dolog értendõ: egyik az, amit ma
infrastruktúrának nevezünk – út, vas-
út, hajózás és általában a városiasodás
kiépítése, a másik a polgárosodás, a
képzett, kulturált emberfõ kimûvelése.
Széchenyi tevékenységében e két elem
százados léptékû folyamatot indított el,
amely hazánkat a nyugat-európai ipa-
rosodó civilizációhoz kívánta felzár-
kóztatni. Egész élete errõl szólt.

Az ifjú gróf kreativitása, katonai kar-
rierje befejezése után egyéb területre
tevõdött át, idejét önképzésre és uta-
zásokra fordította. Élénk figyelemmel
kísérte a felkeresett országok kulturá-
lis vívmányait, intézményrendszerét.
Ezek az utazások döbbentették rá a két
világ között fennálló gazdasági és kul-
turális különbségekre. Ezt látván, azt
akarta elérni, hogy hazája felébredjen
évszázados álmából, legyen közleke-
dése, aminek köszönhetõen a keres-
kedelem majd fellendül, legyenek sza-
bályozott folyói, mely révén több szán-
tóföldhöz jut az ország. Külföldi ta-
pasztalatai révén professzionális köz-
gazdává és mezõgazdává is vált, ura-
dalma mintagazdaság hírében állt. 

Angliából hazatérvén a hazai vi-
szonyok megreformálásának elsõ lé-
péseként a lótenyésztést és a lóversenyt
honosította meg. Megindította a po-
zsonyi, majd a pesti lóversenyeket és
megírta a szakma alapmûvét, A lovakrul

címmel. Franciaországból a Duna-, Ti-
sza-szabályozásának gondolatával,
majd Olaszországból a szederfa-ter-
mesztés és selyemtermelés kezdemé-
nyezésével tért haza. Az 1825-ös or-
szággyûlésen felvetett több javaslata a
mai napig kiállta az idõ próbáját. Ek-
kor ajánlotta fel éves jövedelmét a ma-
gyar kultúra javára, az Akadémia meg-
alapítására. A Magyar Tudós Társaság
könyveket, folyóiratokat adott ki és hoz-
záfogott a magyar nyelv szótára szer-
kesztéséhez. A politikai, gazdasági és
társadalmi kérdések megvitatása cél-
jából alapított Nemzeti Kaszinóval az
egyletek, egyesülések alakulásának le-
téteményesévé vált.

Ma a Dunán hajózóknak nem biz-
tos, hogy eszükbe jut Széchenyi István
neve, pedig e nemzetközi vízi út neki
köszönhetõ. Az Al-Duna szabályozá-
sával, a Vaskapu kialakításával, a ki-
kötõk megépítésével lehetõvé tette a
közlekedést a folyón Európa, illetve a

Fekete-tenger felé. A balatoni hajózás
megszervezése után, a kacskaringós,
lápos Tisza-völgy rendezése követke-
zett. Úgy vélte: „A folyók….sem el-
rendezni, sem egybekötni magokat
nem fogják. Ahhoz kéz és sok kéz kell,
de legnagyobb összhangzásban való-
di tudomány által vezérelve.”

Amikor 1820 decemberében édes-
apja temetésére Debrecenbõl Cenkre
indulva Pesten, a zajló Dunán nem tu-
dott átkelni, attól kezdve mindent meg-
tett egy álló híd megépítésére, hogy a
két városrészt egybeforrassza. A budai
hídfõnél a vár alatti alagút kialakítása
is az õ elképzelése volt a gyorsabb, egy-
szerûbb közlekedés kialakítása miatt.

Védnöksége alatt épült meg az elsõ
hazai gõzmalom, elsõként jegyezte
részvényeit a Pesti Hazai Elsõ Taka-
rékpénztár Egyesülés megalapításá-
ban, kétezer forint értékben. A Pesti Sé-
tatéri Egyesület létrehozásával a váro-
satyák, városszépítõk munkáját igye-
kezett támogatni.

Sorolhatnánk még munkásságának
eredményeit, mely alkotások többsé-
ge napjainkban is áll és betölti ren-
deltetésszerû hivatását, hiszen ami fel-
keltette érdeklõdését, abban újat és ma-
radandót alkotott. Világosan látta,
mennyire fontos a modern technoló-
gia behozatala.

Eszméinek elterjesztésére a sajtót, il-
letve az irodalmat is felhasználta. Cél-
ja az volt, hogy reformtervével lázba
hozza és a haladás útjára terelje a nem-
zetet. Mûveit nem tézisekre alapozta,
hanem tapasztalata írta, azokra az
eredményekre építve, amelyeket letett
a jelen és a jövõ asztalára. 

A haladás reményében politikai sze-
repet is vállalt, öt hónapig a közleke-
désügy minisztere volt, abban a hitben,
hogy ezzel többet tud segíteni hazá-
jának: „Ha lenyesik szárnyamat, gya-
logolni fogok, ha levágják lábamat, ke-
zemen járok, ha ezeket is kiszakítják,
hason csúszom, csak használhassak
nemzetemnek.” Sajnos, a negyven-
nyolcas események nem hagytak le-
hetõséget miniszteri elképzeléseinek
megvalósítására. Tragikus véget ért
élete ellenére mégis örökül hagyta utó-
dainak: „Merjetek nagyok lenni, ti, kik
valami jobbra vagytok meghíva.” Bár
fiai édesapjuk közéleti szerepvállalá-
sai tól távoli tevékenységi területen
igyekeztek boldogulni, serény életük-
kel mégis a hont szolgálták. Béla föld-
rajzi és geológiai kutatásaival, Ödön
többek között a tûzoltóság megszer-
vezésével írta be nevét a nemzetközi
tudománytörténetbe.

Azok a szerencsiek, akik fejet akar-
nak hajtani a reformpolitikus emléke
elõtt, immár megtehetik a Széchenyi
és Késmárk utak keresztezõdésében
lévõ téren álló szobránál, felidézve
Arany János sorait: 

„Nem hal meg az, aki milliókra köl-
ti dús élete kincsét.”       O. Z. M.
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, hogy hol készült a fotó? A meg-
fejtéseket október 2-ig várjuk pos-
tai levelezõlapon (3901 Szerencs,
pf.: 85.) vagy SMS-ben a 20/940-
2066-os számra. A helyes választ be-
küldõk között 2000 forintos vásár-
lási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: a cukorgyári körforgónál. A
szerencse ez alkalommal Fogarasi

Eszter, Szerencs, Kossuth tér 6/B
szám alatti olvasónknak a 20/975-
2600-as telefonszámról SMS-t küldõ
játékosnak kedvezett. Nyeremé-
nyüket szeptember 29 – október 2.
között, munkaidõben vehetik át a
szerkesztõségben.

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

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Nagymarost elhagyva egy kicsit
szuszogva értünk fel a Hegyes-tetõi
kilátóhoz. Ennek a magassága nem
éri el teljesen az 500 métert, de a
szintkülönbséget a Duna partjától
elég rövid távon kell megtenni, ezért
kicsit meredek.

Fent viszont hamar elfelejti a tú-
rázó a fáradalmakat. A Duna-Ipoly
Nemzeti Park részét képezõ föld-
nyúlvány, mint egy félsziget nyúlik
be a Duna patkókanyarjába. Tessék
elõvenni a térképet és elképzelni a
látványt. A kéktúrának ez a szaka-
sza ismert helyeket érint. Az elsõ
ilyen Törökmezõ, és ezt követi Kós-
pallag. Amikor egyik alkalommal
erre jártunk, a falu közelében sok
gyümölccsel megrakott szilvafát lát-
tam. A termés érésközeli állapotban
volt. Gondoltam, hogy a csendben
poroszkáló társaimat egy kicsit fel-
vidítom. – Nézzétek – mondtam –
itt valami nagy verekedés lehetett
mostanában. – Mibõl tetszik gon-
dolni? – hangzott a kérdés. – Még a
zöld szilvát is kékre verték. Sült a
poén és hamar a faluban voltunk.

Kóspallag viszonylag fiatal helység.
A XVIII. században gróf Grassalko-
vich Antal telepített ide szlovákiai és
német katolikusokat. Nem ellenõrzõ
pont, de a fagyizó megállásra kész-
tetett. A bejárat elõtti gyepre tele-
pedtünk, de az egyik útitárs rövide-
sen riadtan szólt: – Tessék nézni! A
nadrág szárán élénk mozgással egy
kullancs igyekezett megtalálni a be-
járatot. Mindenki felpattant, lepo-
roltuk magunkat és a fagyi marad-
ványait már menet közben fogyasz-
tottuk el. Közel van a Kisinóci turis-
taház. Hamar megtaláltuk a bé-
lyegzõt, majd irány a Nagy-Hideg-

hegy. A túrafüzet 610 méteres szin-
tet jelez, ami szintén nem egy pi-
hentetõ szakasz. A túraatlaszra pil-
lantva szinte szemet kápráztató az út-
vonalak hálózata. Tucatnyi út fut itt
össze, ami a közeli és szintén ismert
Királyrétnek is köszönhetõ.

Akit egy kicsit is érdekel a földrajz,
az tudja, hogy a Börzsöny legmaga-
sabb csúcsa a Csóványos. Ez követ-
kezett. A két csúcs közötti különb-
ség alig 70 méter, így nem volt meg-
erõltetõ az út folytatása és volt ked-
vünk nézelõdni is. Hamar a Szabó-
kövekhez értünk. Egyik irányban
erdõ, a másikban félelmetes szaka-
dék. Megálltunk a Haramia-lyuk kút-
szerû kürtõjénél. Csendben né-
zelõdtünk, mert a további utunk irá-
nyából vaddisznókonda csörtetése,
röfögése hallatszott. Még nagyobb
lett a csend, mert voltak, akik féltek
a vaddisznótól. Fokozottan figyelve
tovább indultunk. Rövidesen magasra
emeltem a kezem, ami megállást je-
lentett. Suttogva szóltam. – Én úgy
érzem, hogy valaki figyel minket! –
A szemek tágra nyíltak és szinte töb-
ben egyszerre vettük észre, hogy a
kondától egy lemaradt süldõ áll
mozdulatlanul a gyomok levelei kö-
zött. Egy hangos röffenés hallatszott
a távolból, mintha az anya jelezte
volna a kicsi hiányát. Gyorsan ne-
kilendült, majd eltûnt az erdõben.

Mi folytattuk utunkat és meg sem
álltunk a Csóványoson lévõ kilátó te-
tejéig. A kilátás innen is pazar a 938
méteres magasságnak köszönhetõen.
Ez után Nógrádra érve vonatra száll-
tunk. A szerelvény monoton zaka-
tolására elszunyókáltam és azt ál-
modtam, hogy a kis csíkos vadma-
lacot simogatom.

Szádváry Gyula

Kéktúra XXVIII.

BÖRZSÖNY
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

SZÜLETÉSNAPJÁRA

KANADÁBÓL A TALÁLKOZÓRA

NYUGDÍJASOK

– Ha már úgyis megszûnt a gyár,
legalább az üzemi konyhát ne sirasd!...

Szerencsen tréningezett szeptember
19–20-án a közelgõ egri 17. SKDUN
Szövetség karate-világbajnokságára
készülõ magyar válogatott. A közel
nyolcvan versenyzõ a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen és a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban Juhász Ferenc és
Csõsz Tóth Norbert hatdanos meste-
rek irányítása mellett tökéletesítették
tudásukat. A népes mezõnyben he-
lyi  fia talok is szerepeltek, akik az után-
pótlás-bajnokságot is jelentõ világ-
versenyen képviselõik majd a sze-
rencsi shotokan karate egyesületet. 

VERSENYRE
KÉSZÜLNEK

Különleges osztálytalálkozót tartottak szeptember 5-én Tállyán. A helyi álta-
lános iskolából 56 évvel korábban ballagó diákok gyûltek össze, hogy felele-
venítsék fiatal koruk közös emlékeit. Az egykori 49 nyolcadikosból napjaink-
ban már csak 29-en élnek, akik közül szép számban jelentek meg a rendezvé-
nyen. Volt, aki a távoli Kanadából utazott haza a tállyai osztálytalálkozóra. 



Ecseki István hat évtizede járta már a vizeket, egy halászbokor tag-
jaként, és egyedül lakott a Tabán egy girbegurba utcácskájának nád-
fedeles házikójában. Felesége már régen a Körös úti temetõben nyu-
godott. A bánat vitte a sírjába, amikor egyetlen gyermekük a kato-
naságnál halálos balesetet szenvedett. A halász arcára nyolc évtized
véste a barázdákat, és a szeme körüli mély ráncokat a víztükörrõl
visszaverõdõ napsugár cifrázta ki.

Már nehezen bírta a halászélet megpróbáltatásait, és amikor kicsúszott
reumától dagadt ujjai közül a vonóháló kötele, kilépett a közösségbõl.
Ám társai nem hagyták magára, kijelölték a Tisza egy szakaszát, ahol
egyedül halászgathatott, hogy a mindennapi betevõjét elõteremtse.

A hajnalpírral indult minden nap viharvert ladikján, hogy a kitett
varsáit végiglátogassa. Ilyenkor kutyája kísérte le a Zagyván ringó vízi-
alkalmatosságig, majd visszafordult, bebújt a kerítés alatt és elfoglal-
ta õrhelyét az ajtó elõtt. Így vigyázta a házat, amíg a gazdája a vizet
járta.

Már négy napja üresen húzta fel csapdáit, melyek hálóin csak a
visszahulló vízcseppek csillantak meg. – Ejnye, ejnye halacskáim, ed-
dig eltartottatok, vénségemre még éhhalálra ítéltek – dörmögte a ba-
jusza alatt. Töretlen hittel szúrta vissza a hálót tartó karókat a puha
iszapba és reménykedett szerencséjében meg a folyóban, ami eddig
még soha sem hagyta cserben.

Az õrt álló négylábú egyszerre csak felütötte a fejét. Az evezõvillák
nyikorgása, a lapátok üteme, no meg az õseitõl örökölt ösztöne, je-

lezte gazdája érkezését. Vidám ugrándozással köszöntötte a partra lépõt.
Az meg szomorúan tárta szét kezeit: nincs semmi, Bodrikám.

Ilyenkor a bundás nem szaladt fel elõre a partoldalon, hanem át-
érezve a helyzet súlyosságát, a gazdája mögött baktatott hazáig.

Az ötödik napon a folyó feltárta kincseit. A kelõ nap sugarai rég
felszívták a folyó felett lebegõ párát, mire végzett. A ladik alján a fe-
nékvízben a Tisza ajándékai, a csillogó testû halak hányták-vetették
magukat. A reggeli fény aranysínnel kápráztatta el a folyót, ahogy vi-
dáman hazafelé evezett.

Amikor a zsákmány utolsó darabja is a haltartóba csobbant, az öreg,
mint egy õsi szertartáskor, mindkét kezét a vízbe mártotta, majd ki-
emelte és visszarázta az életet adó közegbe. A kutya meg nekiira-
modott a meredeknek és vidám csaholása felverte a reggel csendjét.

Jegyzet: Az el-
beszélés a szerzõ
(Divius Lux MM.
Kiadó gondozásá-
ban) 2008-ban
megjelent: Min-
denért fizetni kell
c. elbeszélõ köte-
tében jelent meg.
(M. Bódi I.)
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Jeney András

CSENDÉLET
Schlosserné Báthory Piroskának

Rámák közt, beszorítva – hogy megnõttek a dombok!
Lábuknál falu lelkét templom tornya vigyázza,
S benn, a szívedben bong a harang.

Zöld levelû pirosak lehelik az asztali áldást;
Tálban barna kenyér, s még nyártavasz ízû gyümölcsök –
Ám odakünn már érik az õsz.

Napnak aranyló vére csurog az alkonyi tájra,
S ott, hol Van Gogh-i sárga virít megtelve olajjal,
Kék vízen ébred, zümmög az éj.

Mágia ez. A tiszta színek ezerarcú varázsa;
Bíbor benne a hó, rád mégis szórja fehérét,
S érzed, tiszta leszel magad is.

Remeg a Föld, pusztulni fél
Hallom dübörgõ moraját
Szívem mélyén félelem kél
Kérem Istenem oltalmát

Óvd meg a Földet, Istenem
Óvd meg népednek otthonát
Legyen a szavad intelem
Emlékezzük; a Golgotát

Szánd meg népedet, Istenem
Adj még egy utolsó próbát
Szûnjön a bánat szívemben
Szóljon a XC – zsoltár

Vigyázzuk Földünk életét
Mint életet adó anyát
Istenünk, óvd meg népedért
Mentsd meg a népedet, Atyám

Köszönöm, mit értünk tettél
Hatalmad csodákra képes
A gonoszon úrrá lettél 
Te a hatalom s az élet

Óvd meg a Földet, Istenem
Óvd meg népednek otthonát
Legyen a szavad intelem
Emlékezzük; a Golgotát

Soós Anikó

VÁLSÁG
Keserû szájízzel
Várom a holnapot
Az ország
Ismét sanyarog

A jövõ keserves képe
Sötéten feldereng
Lesz-e munkahelyünk?
Kenyerünk?

Kinek számít az egyén?
S a szegénynek a gyereke
Vagy a szegény gyereknek 
Nincsen már esze se?

Félek a holnaptól
A lázadó világtól
Félek az ámító, demagóg szavaktól
Félek a farkasokká váló emberállatoktól

Gyûlnek az indulatok
S a kisember húzza a rövidebbet
A konyha asztalára 
Ugyan mit is tegyek?

Nyári Margó

SZÉNCINKE
Harkály koma ácsolta.
Odú – odú, faodú.
Széncinke lakása.
Odú alját mohával,
Oldalát meg tollal,
Bélelte gazdája.
Puha fészek aljában,
Tojásait rakja:
Széncinkék mamája.
Kis cinkék kikelnek,
Hernyót követelnek.
Kiröppennek, s énekük 
Tovaszáll a széllel.
Kicsit-ér, kicsit-ér!
Hallod minden reggel.

Maczkó Edit

ÁTVÁLTOZÁS
Nap tüze perzsel, dõzsöl a tájon,
tûz-zivatar van az ég peremén,
vérpirosan süt, pusztít e nyáron,
– gazdátlan fészek a fák hegyén.
Félszárnyú gólya hervad a földön,
– eleség után indult talán –,
ez lett a veszte, szikkadt göröngyön.
Síri csend feszül a ház falán.
Füstszínû fellegek kúsznak az égen,
eltévedt szellõ tolja magán,
kalászban tengõdõ kenyérmag éled,
reccsen a száraz gally a fán.
Haragos daccal dördül az égbolt,
villámok cikáznak szerteszét,
zúdul az áldás, sunnyog a félhold
jég veri zordan a hegy levét.
Kicsorbult kapa fénylik az éjben.
Sós ízû könnycsepp az arcokon.
Isten haragja szunnyad a fényben,
megkönyörül a holnapon.

Leskó Imre

KÉP HAJNAL UTÁN
Titokban hull langyos esõ,
Oly csendes, mint a temetõ.
Szégyenkezõ égi könnyek,
Itatják a szomjas földet.

Épp hogy elillant a hajnal,
Álló levegõ, mint balzsam
Minden zeg-zugon áthatol,
Lapulva enyhül bánatom.

Az õszre készülõ levelek
Dísze a smaragd lehelet.
Megkésett virágok szirma.
Elmúlást idéznek sírva.

Madárdal sehol, némaság,
Távolról csaholnak kutyák,
Szemrehányás, civakodás,
Távoli zaj, marakodás.

Mint vissza az éjszakába,
Menetelne szép halálba,
Alkonyatra vált a hajnal,
Birkózik az éj a nappal.

Odalett a víg napkelte,
A szmogos mocsok elfedte,
Korom, pernye, hajtógázok
Ellenünk támadt barátok.

Ez nem vihar elõtti csend.
Csak kusza, reménytelen rend.
Érzem, hogy megállt az idõ,
Most töpreng fenn a Teremtõ.

Az 5. H.A.T. – M. A. I. T. Alkotótábor résztvevõi. Tarcal, 2009. szeptember 8–12.

A  H. A. T. HÍ REI
�Augusztus 21-én Tiszalúcon, a mûvelõdési házban tartotta a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulása és a Magyar Alkotók Internetes Társulása közös irodalmi és képzõmûvészeti
pályázatának eredményhirdetõ ünnepségét.
� Szeptember 8–12. között a fenti két egyesület Tarcalon rendezte meg idei alkotó-
táborát. A sikeres eseményen 22 résztvevõ képviseltette magát. Programjainkon a he-
lyi lakosság 50 fõt meghaladó létszámban vett részt.

Szontágh Emil

KÖNYÖRGÉS
REMEG A FÖLD...

Ilyés János

AZ ALKONY CSENDJÉBEN
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Kettõs ünnepet tartottak
szeptember 19-én Mádon.
Az idén a község volt a ház-
igazdája a Zempléni Tele-
pülésszövetség évenként
ismétlõdõ közös program-
jának, amivel egy idõben a
szüreti napot is megtar-
tották az egykori mezõvá-
rosban.

Szombaton délelõtt a szo-
káshoz híven ökumenikus
istentisztelettel indult a prog-
ram, majd a Zempléni Gála
keretében a térség amatõr
mûvészeti csoportjai mu-
tatkoztak be. Kora délután
a szüreti felvonulás színes forgataga kí-
nált látnivalót a településen. Az orszá-
gos hírû látványosság menetének élén ez
alkalommal a Zempléni Településszö-
vetség tagjait képviselõ közösségek vo-
nultak. Õket követték a feldíszített sze-
kerek, népi hagyományokat bemutató
csoportok, óvodások, iskolások, török lo-

vasok. Ezúttal sem maradt ki a sorból a
drótos tót, valamint a talus zsidó.

A mûvelõdési ház mellett felállított sza-
badtéri színpadon Galambosi Imre, a
 házi gazda település polgármestere kö-
szöntötte a vendégeket és a fellépõket.
Májer József, a fennállásának 15. évfor-
dulóját ünneplõ Zempléni Település-

szövetség elnöke meg-
nyitó beszédében kie-
melte: az elmúlt másfél
évtized közös munkájá-
nak eredményét jól rep-
rezentálják azok az
amatõr együttesek, ame-
lyek a Harangod-vidé-
kétõl a Hegy közig fel-
vonultatják a térség kul-
turális értékeit. A szö-
vetség minden esztend-
õben „Zemp lénért” ki-
tüntetõ címet adomá-
nyoz azoknak, akik
munkásságukkal jelentõs
érdemeket szereztek a vi-
dék fejlõ désének elõse-

gítésében. Az idén ebben az elismerés-
ben Lesovics Miklós pálházai polgár-
mester, a nemzeti zarándoklat társszer-
vezõje részesült. Az ünnepség végén Mád
emlékszalagja is felkerült a szövetség
zászlajára, amelyet Galambosi Imre át-
adott Perge Istvánnak, a jövõ évi ház-
igazda, Újcsanálos polgármesterének.

Kossuth Lajos születésének 207.
évfordulójára emlékeztek szeptem-
ber 18-án Monokon. Németh Mik-
lós, volt miniszterelnök a községi ün-
nepség keretében vette át Szepessy
Zsolt polgármestertõl a díszpolgár-
rá választásáról szóló oklevelet. 

A rendszerváltás elõtti utolsó kor-
mányfõ az iskola tornatermében meg-
tartott eseményen diákkori emlékeit
felelevenítve kiemelte Zsuffa Tibor ne-
vét, akinek elévülhetetlenek az ér-
demei Monokon a Kossuth-kultusz
ápolásában, a helyi hagyományok
megõrzésében és a falu építésében.
Az egykori pedagógus és kollégái
mindenkor erkölcsre, a haza, a köz-
ség és a család szeretetére neveltek.
Németh Miklós felelevenítette, hogy
mielõtt Magyarország miniszterel-
nökévé választották, hazajött a szü-
leihez Monokra, hogy közölje velük
a hírt. Édesapja ekkor több intelmet

is megfogalmazott a számára, amit le-
vélben is megerõsített. Arra kérte,
hogy soha ne feledje, hogy honnan
jött, milyen családba született. Az õsei
– apja, nagyapja – mindig egyenes
derékkal és felemelt fejjel jártak és jár-
nak a faluban, és ha majd a fiának
letelik a kormányfõi megbízatása, ezt
akkor is megtehessék.     

Németh Miklós a teremben helyet
foglalókhoz szólva a becsület, a
munkaszeretet és a tisztesség fon-
tosságát hangsúlyozta. – Magyarnak
és cigánynak egyaránt ezen értékek
mentén kell élniük, viselkedniük és
tanulniuk a családban, a faluban és
az országban. Egyforma magyarok
vagyunk mindnyájan, egy a hazánk
– fogalmazott az egykori miniszter-
elnök. A díszpolgári címrõl szólva
Németh Miklós kiemelte: számos
nemzetközi elismerés birtokosaként
szülõfalujának az elismerése a leg-
nagyobb kitüntetés számára.

A szélsõséges idõjá-
rási viszonyok okozta
veszélyhelyzetek és ká-
rok elhárítására való
felkészülés volt a célja
annak a gyakorlatnak,
amelyet szeptember
17-én tartottak Mono-
kon. A helyi polgári vé-
delmi erõk a kataszt-
rófavédelmi szakem-
berekkel, rendõrökkel,
tûzoltókkal együttmû -
ködve eredményesen
számolták fel a szélvi-
har következményeit. 

Az úttestet borító le-
tört ágak sokasága je-
lezte csütörtökön dél -
elõtt a község fõutcáján
közlekedõknek, hogy valami külön-
leges esemény van készülõben Mo-
nokon. A Szélvihar 2009 elnevezésû
katasztrófa-elhárítási gyakorlat kere-
tében Kossuth Lajos születésének év-
fordulója alkalmából éppen nagysza-
bású ünnepséget tartottak, amikor a
polgármesteri köszöntõ idején a for-
gatókönyv szerint orkán erejû szél kí-
séretében jégveréssel kísért, özönvíz-
szerû esõ zúdult Monokra. Az ese-
ményen részt vevõ magas rangú ven-
déget a Köztársasági Õrezred beosz-
tottai menekítették ki a helyszínrõl, a
diákok az iskolába vonultak, míg a ven-
dégek többsége a közeli buszváróban
várta a vihar elvonulását. Idõközben

a hordalék árkokat és átereszeket tö-
mített el, a szél épületek tetõszerke-
zetét bontotta meg, ami a helyi erõk
mellett a szerencsi tûzoltók beavat-
kozását igényelte. Az iskola megron-
gálódott emeletén speciálisan kikép-
zett kutya kapcsolódott be a bajbaju-
tottak keresésébe, akiket a lépcsõ le-
omlása miatt a miskolci Spider  Mentõ -
csoport tagjai alpintechnika segítsé-
gével hoztak le a magasból. A gya-
korlati helyszínek olyan életszerû hely-
zeteket mutattak be, amelyek napja-
inkban az ország bármely településén
elõfordulhatnak. A helyi polgári vé-
delmi erõk egy csapadékvíz-elvezetõ
árok eltömõdött átereszének a meg-

tisztításán dolgoztak, a szerencsi
tûzoltók egy ház megrongálódott
 tetõ szerkezetét fedték be fóliával a
további károk megelõzése érdeké-
ben. A bemutató látványos része volt
a patakba rohant személyautó még
életben lévõ utasának a kiszabadí-
tása és partra szállítása, ahol ugyan-
csak a szerencsi tûzoltók tettek bi-
zonyságot felkészültségükrõl. Mi-
közben a vihar okozta károkat fel-
számolták Monokon, az eredményes
gyakorlat keretében a szolgáltató tár-
saság az eldugult csatornarendszer
átmosásához látott hozzá a telepü-
lésen. A megrongálódott Kossuth-
múzeumból relikviákat mentettek ki
és a fedél nélkül maradt lakosság el-
helyezésérõl is gondoskodott a he-
lyi önkormányzat 

Muhoray Árpád, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság ve-
szélyhelyzet-kezelési fõigazgató-he-
lyettese lapunk érdeklõdésére a monoki
gyakorlat jelentõségérõl szólva kie-
melte: a globális klímaváltozással ösz-
szefüggésben napjainkban hazánk bár-
mely térségében kialakulhat olyan
rendkívüli idõjárás, ami az emberi élet-
ek és javak mentését teszi szükséges-
sé. A monoki helyszíneket ennek meg-
felelõen alakították ki a szervezõk, a
beavatkozók megfelelõ hozzáértésrõl
és együttmûködési készségrõl tettek ta-
núbizonyságot. A fõigazgató-helyettes
a gyakorlat teljesítését jó színvonalú-
nak minõsítette. 

Á. A.

A honfoglalás-kori magyarság élete
elevenedett meg szeptember 19-én
Mezõzomboron. A Kulturális Örök-
ség Napja alkalmából a Hõsök kert-
jében a település közelében talált IX–
X. századi leleteket tekintették meg
az érdeklõdök, akik az Õskultúra Ala-
pítvány jóvoltából a korabeli emberek
mindennapjaiba is betekinthettek.

Több mint hatvan esztendeje an-
nak, hogy a Mezõzombor határában
lévõ Bálvány-dombon egy X. század
elsõ felébõl származó, pogány rítusú
magyar temetõ került a felszínre. Az
itt talált ékszereket – karkötõket, ru-
hadíszeket, köztük több korabeli mes-
terremeket –, a miskolci Herman
Ottó Múzeum õrzi. A község köz-

pontjában az árnyat adó fák tövében
felállított jurtában a programra érke-
zett vendégek megtekinthették a kin-
csek másolatait, ahol a berendezés a
magyarság több mint ezer évvel
ezelõtti lakáskultúráját mutatta be. A
szervezõk a fiatal generáció szóra-
koztatásáról sem feledkeztek meg: az
alkalomra korhû ruhába öltözött szak-
emberek a népi játékok rejtelmeibe,
a nemezkészítés mesterfogásaiba ve-
zették be a gyerekeket. Népszerûnek
bizonyult az íjászbemutató, a bát-
rabbak a célba lövés tudományát is
kipróbálták. A felnõttek pedig plaká-
tokról ismerkedhettek meg az
1958/59-es  mezõ zombori ásatás tör-
ténetével és a feltárt sírokból elõke-
rülõ leletek jelentõségével.

Nyárbúcsúztató családi
napot rendeztek szeptember
12-én Tállyán.

A Tállya Jövõjéért Alapít-
vány és a Zempléni Árpád Ál-
talános Mûvelõdési Központ
által elsõ alkalommal életre
hívott közösségi eseménynek
a Mailloth-kastély kertje volt
a helyszíne. 

A meghirdetett fõzõverse-
nyen tizenhét üstben ro-
tyogtak a finom falatok. Mi-
közben az ételek készültek, a helyi kö-
zösségek, baráti társaságok tagjai, va-
lamint a környezõ települések képvi-
selõi közös beszélgetéssel, vendéglá-
tással töltötték az idõt. A szerencsi sá-

torban frissen sült a tócsni, ami a sü-
teményekkel együtt népszerûnek bi-
zonyult. A programot a szabadtéri
színpadon Hollókõi Sándor nyitotta
meg. A Tállya Jövõjéért Alapítvány el-

nöke beszédében hangsú-
lyozta, hogy szükség van
arra, hogy a helyi családok
a kikapcsolódásra, a közös-
ségi életre is idõt szakítsa-
nak. Igazi látványosságnak
bizonyult az Encsi Rendõr-
kapitányság beosztottainak
kutyás bemutatója. A járõrök
munkáját segítõ négylábú
elõbb fegyelembõl vizsgá-
zott jelesre, majd a rendõri
intézkedésnek ellenszegülõ
bûnözõ ártalmatlanná téte-

lével kápráztatta el a közönséget. A
színpadon helyi és a környezõ tele-
pülésekrõl érkezett mûvészeti csopor-
tok mutatkoztak be, a legfiatalabbak-
nak az ugrálóvár kínált kikapcsolódást. 

Mád

ZEMPLÉNI ÜNNEP A SZÜRETI MULATSÁGON

Igazi látványosság a vidám hangulatú szüreti felvonulás.

Monok

A SZÜLÕFALU DÍSZPOLGÁRA

Németh Miklóst (középen) díszpolgári címmel tüntette ki a település
önkormányzata. Mellette Szepessy Zsolt polgármester és Mészáros
Istvánné képviselõ. 

A VIHAR KÖVETKEZMÉNYEI

A katasztrófa-elhárítási gyakorlat egyik látványo s
része a patakban lévõ autóból való mentés volt. 

Mezõzombor

A MAGYAR MÚLT EMLÉKEI

A helyi óvodások fellépése közönségsikert aratott.

Tállya 

CSALÁDOK VIGASSÁGA A KASTÉLYKERTBEN A gyerekek a népi játékokkal ismerkedtek. 
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb október 1-jén 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb szeptember 30-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
október 7-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 október 5-én 9–12 órá-
ig. 

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

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

Szeptember 28–október 4.:
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–szom-
bat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Október 5–11.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat

7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes):
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 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
Szerencs: Kossuth tér 1., Népház.

Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás hét-
fõn péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

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 25.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Október 2.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Október 9.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.

A kiskertekben elõszeretettel ter-
mesztett õszibarack sikerrel pá-
lyázhatna a „legkedveltebb magyar
gyümölcs” címre, lédús, zamatos és
igazi szomjoltó. 

Fõként július köze-
pétõl, de még szep-
temberben is élvez-
hetjük kellemes ízét,
aromáját, mert ebben
az idõszakban szüre-

telhetõ. Napi étkezésünk során, de
a kozmetikai bõrtáplálás területén is
nagyon jól felhasználható. Táp-
anyagból 100 g barack 41 kcal-t tar-
talmaz, 9 g szénhidrátot, fehérjetar-
talma 0,7 g, rosttartalma 3,2 g. Ás-
ványi anyag tekintetében magnézi-
um, kálium és szelén, valamint fosz-
for és folsav található benne. Ter-
mészetes antioxidáns! C-vitamint,
B1, B2 vitamint és biotint is tartalmaz,
gyakorlatilag zsír- és nátriummentes,
így ideálisan beiktatható a magas vér-
nyomás és vérzsírszint elleni diétá-
ba is. A cukorbetegek a szénhidrát-
tartalom beszámításával beilleszt-
hetik az étrendjükbe, a fogyókúrá-
zók is nyugodtan fogyaszthatják.
Rosttartalmával a gyümölcs hozzá-
járul az ajánlott élelmi rostbevitel
(napi 25-30 g) fedezéséhez. Az élel-
mi rostoknak nagy szerepe van az
egészséges bélmûködés fenntartásá-
ban, a székrekedés és a daganatos
bélbetegségek megelõzésében. A
felnõtteken kívül a csecsemõk 4 hó-

napos kortól, és a gyermekek is él-
vezhetik a mindennapokban a táp-
lálkozásuk során a barack kellemes
ízét, aromáját. Nem szabad azonban
elfeledkezni arról, hogy a nyírfapol-
lenre allergiásoknak a keresztreakció
miatt nem tanácsos a fogyasztása!

A zamatos õszibarackot nemcsak
süteményekhez, vagy frissen fo-
gyasztva élvezhetjük, de húsételek al-
kotórészeiként is remek kiegészítõ.

Az egészséges táplálkozásba is be-
illeszthetõ, pl. a barackos túrós süti
mellett a barackkalapos, tepsis csir-
kemell szelet is.

Barackkalapos tepsis csirkemell-
szelet:

Hozzávalók: 4 szelet csirkemell, 2
db szép, magvaváló õszibarack, 2 ka-
nál liszt, 2 evõkanálnyi olaj, 1 dl ba-
racklé, szerecsendió, õrölt fehér-
bors, só.

A csirkemell-szeletet enyhén meg-
klopfoljuk (megveregetjük), majd

lisztbe mártva egy serpenyõben az
olajon fehérre sütjük mindkét olda-
lát. Belerakjuk egy tepsibe, vagy
tûzálló tálba, megsózzuk, megbor-
sozzuk és szerecsendió-reszelékkel
enyhén megszórjuk (a szerecsendió
erõs aromájú, vigyázni kell a meny-
nyiséggel!). A barackot megmossuk,
a héját eltávolítjuk, kettévágjuk, és
egy-egy „kalapot” helyezünk a hús-
ra. Meglocsoljuk a visszamaradt olaj-
jal, a baracklevet aláöntjük, és 180
oC-os elõmelegített sütõben 20-25
perc alatt szép pirosra, készre sütjük.
Gazdagítható egy-egy sajtszelettel is
a gyümölcs tetején. Tálalhatjuk bur-
gonyapürével vagy párolt gyü-
mölcsszeletekkel is. Nagyon finom,
érdemes kipróbálni.

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb október 5-én) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

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

VÉRADÁS
SZEPTEMBER 

29. (kedd): Bekecs
OKTÓBER

6. (kedd): Megyaszó, Újcsanálos
8. (csütörtök): Szerencs, Nestlé

13. (kedd): Monok

Egészségünkért 

EGY MAGYAR GYÜMÖLCS: AZ ÕSZIBARACK

Adó-, együttes adó-, jövedelem-
és illetõségigazolások kiadása: 

A kérelem nyomtatvány térítés-
mentesen beszerezhetõ az APEH
ügyfélszolgálatokon, kirendeltsége-
ken, valamint kinyomtatható a
http://www.apeh.hu internetes hon-
lapról.

Benyújtható személyesen bárme-
lyik ügyfélszolgálati irodán, kirendelt-
ségen, eljuttatható postán, valamint
2009-tõl elektronikusan (feltétele az ok-
mányirodai regisztráció). Kérhetõ sze-
mélyesen és postai úton, továbbá adó-
és jövedelemigazolás esetén elektro-
nikusan is. Az igazolás kiadásának ha-
tárideje általános esetben: 8 nap. A jö-
vedelem- és illetõségigazolás illeték-
mentes, az adó- és együttes adóigazolás
elsõ példányáért 2000 forintot, minden
további, az elsõ példánnyal azonos
adattartalmú igazolás után 600 forin-
tot; együttes adóigazolás esetén: elsõ
példányért 4000 forintot, az elsõ pél-
dánnyal azonos adattartalmú igazolás
után pedig 1200 forintot kell fizetni. Az

illeték megfizet-
hetõ belföldi pénz-
forgalmi bank-
számláról átuta-
lással, csekken, il-
letve az APEH re-
gionális igazgató-
ságainak közpon-
ti ügyfélszolgála-
tain bankkártyá-
val.

Bankkártyás fi-
zetés adóknál és il-
letékeknél:

Ezzel a lehetõ -
séggel a regionális
központi ügyfél-
szolgálatokon
(Miskolc, Eger, Sal-
gótarján) élhetnek
az érintettek. Ez a
lehetõség a pénzforgalmi számla nyi-
tására kötelezett adózóknak is biztosí-
tott (céges kártya, Széchenyi-kártya). Az
ügyintézés (adóigazolás, folyószámla-
egyeztetés) és a befizetés egy helyen

történik. Nincs banki kezelési költség.
Több adónemre egyidejûleg történhet
a pénzügyi teljesítés egy kitöltött és alá-
írt papírlappal.

Könyvelése (a napi zárást követõen)
az APEH pénzforgalmi rendszerében
analitikus. A kötelezettségek teljesíté-
sére Visa, Mastercard, American Exp-
ress kártyák használhatók.

Telefonos ügyintézési rendszer
(ÜCC):

A szolgáltatás idén július 1-jétõl he-
lyi tarifával hívható 40/20-21-22, vagy
a külföldrõl is elérhetõ 36-1/441-96-
00 telefonszámon vehetõ igénybe.
Egyedi tájékoztatás, telefonon keresz-
tül történõ ügyintézés az alábbi ügyek-
ben történhet: adóalany-nyilvántartás,
folyószámla, bevallások, –  meg -
gyõzõdés az ellenõrzésrõl, tagállami
partner közösségi adószámának érvé-
nyességérõl. A szolgáltatáshoz ügyfél-
azonosító szám szükséges, mely az
09UK30 számú nyomtatványon ké-
relmezhetõ. A telefonos ügyintézés
hétfõtõl csütörtökig munkanapokon
8.30–16 óráig, pénteken 8.30–13.30
óráig vehetõ igénybe. Munkaidõn kí-
vül a beszélgetés 30 napig visszahall-
gatható.

Az idei, július 1-jei adójogszabály-változásokhoz igazodva módosultak az APEH
honlapján megjelenõ bevallási nyomtatványok is, ami egyes esetekben új so-
rok vagy – a könnyebb kitölthetõség érdekében – új lapok megjelenését ered-
ményezte. Ez utóbbiakat a nyomtatványkitöltõ program csak akkor nyitja meg,
ha 2009. július 1-jei utáni bevallási  idõ szakot adnak meg. 

A változások közül legtöbben az alábbiakkal találkozhatnak: 
– A járulékmértékek változása miatt a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó

0908. sz. bevallás 10-es lapja helyett a 0908-10-01 és 0908-10-02-es lap hasz-
nálható.

– Az egyéni vállalkozók járulék-, tagdíj- és egészségügyi hozzájárulás köte-
lezettségeirõl szóló 0958-as sz. bevallás esetén nem a 01-es lapot, hanem a 04-
es lapot kell kitölteni.

– A 0965-ös sz. áfabevallás 01-04-es lapjára kerültek a 18 és 25%-os kulcs
alapján számított értékek.

Az adóhatóság felhívja az ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatványok kitölté-
se elõtt minden esetben ellenõrizzék a bevallások APEH-honlapon megjelenõ
verziószámát, és amennyiben saját rendszereikben még a korábbi program sze-
repel, töltsék le a legfrissebb változatot. Fontos, hogy ne csak a nyomtatvány-
kitöltõnek, hanem a keretprogramnak is az újabb változatát használják.

ÚJABB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLTOZTAK
AZ APEH-NYOMTATVÁNYOK

A telefonos ügyintézôk Miskolcon fogadják a hívá-
sokat.
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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

Szerencs, Molnár István u. 12. Tel.: 47/560-119, fax: 47/560-120, 20/416-6113
E-mail: postmaster@kissreklam.t-online.hu

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

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. 

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. 

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH U. 19/B 2. emelet 3. ajtó: 1 szoba, 2 félszoba, ét-
kezõvel egybenyitott konyha helyiséges (71 m2) társasházi
lakás, üvegredõnyös loggiával, hõtárolóskályha-fûtéssel, tá-
rolóval. Parketta, vízóra, redõnyök, telefon, parabolaan-
tenna. Beszámítanak szerencsi, kizárólag földszinti lakást.
Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466- 4430.         
RÁKÓCZI U. 109.: fõutcai, jó forgalmú, 258 m2, összkomfor-
tos, világos, tágas üzlethelyiség raktár-folyosó, vizesblokk és
kazánház helyiségekkel, jó mûszaki állapotban, bérleti jog-
viszonnyal együtt vagy anélkül. Nagy kirakatok, hõszigetelt
fa nyílászárók, új burkolatok, kifogástalan tetõszerkezet csa-
tornával, villámhárítóval. Az utcafront elõtt parkolók. Vállal-
kozók, kereskedõk és befektetõk figyelmébe is  ajánljuk! A
tulajdonos gazdasági társaság az értékesítéshez minden ész-
szerû megoldási javaslatra nyitott. Irányára: 65 000 000 Ft
+ áfa. Tel.: 20/ 370-83 67.                  
JÓZSEF ATTILA UTCA 40.: Kocsis ingatlan. A Fecskésen, 672 m2

telken, karbantartott szoba, konyha, kamra, veranda helyi-
séges, komfort nélküli (44 m2) családi ház nyári konyhával,
tárolókkal, gazdasági épületekkel, berendezéssel együtt.
Olajkályha és hagyományos fûtés, redõnyök, ásott kút, gyü-
mölcsfák. Buszmegálló az utca végén. Irányára: 3 800 000
Ft. Tel.: 70/593-9914, 70/381-5434.        
LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a
70-es években igényesen megépített, jó karbantartott, nap-
pali, 3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba helyi-
séges, komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák,
redõnyök. Teljesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangu-
latos, dús növényzetû kert a zempléni hegyek panorámájá-
val. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Telefon:
20/980-6350.
KOSSUTH TÉR 2.: Kereskedõk, befektetõk figyelmébe! Jó for-
galmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk- és fürdõ -
szobafelszerelés-üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része 30
nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások,
egyedi központi fûtés, melegvíz-ellátás) kialakítandó üzlet-
helyiség, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel, 2 nagyméretû
kirakat. Irányára: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, mun-
kahely: 47/362-702.        
VERES PÉTER UTCA 1.:  Eperjesi ingatlan. 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: külön bejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõ -
tér, 2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra,
elõszoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjében: 2 kocsibeállású
garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyisé-
ges (130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, te-
hermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás,
 re dõnyök, reluxák, parkosított kert. Az ingatlan kereske-
delmi szálláshely, panzió vagy vendéglátás céljára is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). Befektetõk vagy
összeköltözõ, többgenerációs családok figyelmébe is ajánl-
juk! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3 szoba,
nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant. Irány -
ára: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.        
HUNYADI UTCA 18.: belvárosi, négylakásos társasház nyu-
gati, 2 szoba, kamra, külön épületben konyha helyiséges,
komfort nélküli, frissen festett lakás (60 m2) 2 fáskamrával,
önállóan használt kertrésszel. Parkettás szoba. Felújítást és
korszerûsítést igényel. Az udvarra személygépkocsival be
lehet állni. A bútorok külön megvásárolhatók. Azonnal be-
költözhetõ. Irányár: 2 400 000 Ft. Telefon: 30/219-2339,
30/912-3333.
BEKECS, PETÕFI SÁNDOR UTCA 10. : Poczkodi ingatlan. A be-
kecsi elágazáshoz közel, 1553 m2 telken, 2006. évben át-
épített, kibõvített, amerikai konyha, hálószoba-gardrób,
gyerekszoba, kamra, elõszoba, fürdõszoba, WC, fedett te-
rasz helyiséges (87 m2), összkomfortos, (gáz), fiatalos ki-
alakítású családi ház, garázzsal, különálló épületben
bevezetett ügyfélkörrel, fodrászüzletként üzemelõ üzlethe-
lyiséggel. Álmennyezetek, lambéria, igényes belsõ kivitelezés,
parketta, szõnyeg-, laminált és hidegpadló. Pihenõkert.  Irány -
ára: 12 500 000 Ft. Tel.: 70/279-4656.

BÉRELHETÕ INGATLANOK
SZERENCS: Árpád utcai, kívül-belül teljesen felújított, kon-
vektoros fûtésû, 2 külön bejáratú szoba, étkezõs konyha,
spájz, hall, fürdõszoba, elõszoba, fedett és nyitott terasz he-
lyiségekbõl álló (68 m2), kertes családi ház igényes bérlõ ré-
szére, lakás vagy iroda céljára, kizárólag hosszú távra
(minimum 1 évre) bérbe adó garázzsal és tárolóval. Az in-
gatlan beosztására tekintettel két bérlõ részére is megfelelõ
kizárólagosan használt szobákkal. Konyhabútor, gáztûzhely,
valamennyi helyiségben csillárok, lámpák, sötétítõ függö-
nyök, a fürdõszobában polcok, törölközõtartók, tükör, szárító
és kerti bútorok. Korlátlan internethasználat. Zárt kerítés, így
az udvar maximálisan kihasználható. Azonnal beköltözhetõ.
Kaució és munkaviszony igazolása szükséges. Tel.: 47/362-
727, 20/343-1038.
BUDAPEST, VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatársat
keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv, hûtõ,
mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû,
stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-2827.                      

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

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

� 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.

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, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!



A Városi Kulturális Központ és Könyvtár állo-
mánya új könyvekkel bõvült.  

Nem cseng ismeretlenül a szerencsi származá-
sú Egely György neve, akinek ezúttal Vízautók …
antigravitáció c. munkáját ajánljuk az ez iránt a
téma iránt érdeklõdõknek.

Stephen W. Hawking (híres fizikus, író) A min-
denség elmélete c. könyve elsõsorban azok ér-
deklõdését keltheti fel, akik szívesen kalandoz-
nak a kozmosz világába, eltûnõdve az éjszakai
égbolt lenyûgözõ szépségén, annak keletkezésén.

Für Lajos (történész, politikus): Világjáró ma-
gyarok c. könyve térképvázlaton is bemutatja a
magyar vándoraink által bejárt területeket, útvo-
nalakat. A könyv a Népszavában 1986. június–
november között sikerrel futó cikksorozat bõví-
tett változata.  

Szepes Máriának, az ezoterikus és okkultista iro-
dalom nagyasszonyaként számon tartott 2007-ben
elhunyt írónõnek állít emléket a 100 év csodája:
Szepes Mária emlékkönyv.

Szakirodalmi témában ajánljuk Makkai Gergely:
Ökológiai gaz-
dálkodás és Rácz
Lajos: Magyaror-
szág környezet-
története az új-
korig, valamint
Bényei Ferenc–
Lõrincz András–
Sz. Nagy László:
Szõlõtermesztés
c. könyveinket.

A párkapcso-
lati élet rejtelme-
ibe vezet be a
Nõk Lapja ha-
sábjairól ismert

újságírónõ könyve: V. Kulcsár Ildikó: Figyeljetek,
feleségek! Figyeljetek, férjek!, valamint Gary
Chapman: Nyerõ páros, Változzunk együtt és az
Egymásra hangolva c. nagysikerû könyve.

Önismereti, életvezetési, pszichológiai témá-
ban ajánljuk: Paul McKenna: Légy magabiztos!,
A boldogság nyomában (Balogh, Szondy, Pauli-
nyi, Popper), Louise L. Hay: Az erõ benned van,
Verena Kast: A gyász, és a Berndt Zuschlag–
Wolfgang Thilk: Mindennapjaink konfliktus-
helyzete.

A Nõk Lapja olvasóinak szintén nem ismeret-
len Fejõs Éva újságírónõ neve, akinek ezúttal a

Csajok, valamint a Bangkok Tranzit c. könyvét tart-
hatja kezében az olvasó.

A könnyedebb mûfaj iránt érdeklõdök sem ma-
radnak olvasnivaló nélkül: Catherine Anderson:
A nap érintése, Leslie L. Lawrence: Halálkiáltók,
Belva Plain: Biztató szavak, Iris Johansen: Ne bízz
senkiben!, John Hart: Lenn a folyónál (Világsike-
rek), Ken Follet: Teherán, Harmadik iker.

Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat, s remél-
jük, mindenki megtalálja majd az érdeklõdésének
megfelelõ irodalmat!

Városi Kulturális Központ és Könyvtár, 3900 Sze-
rencs, Rákóczi-vár. Tel.: 47/362-254.

Az Európai Unió támogatásával
valósul meg Prügyön a helyi álta-
lános iskola felújítása, melynek fi-
nanszírozását az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-magyaror-
szági Operatív Program kerete biz-
tosítja. A VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
Észak-magyarországi Területi Iro-
da közremûködésével kiírt: ÉMOP-
2007-4.3.1./2F I.-II. címû pá-
lyázaton a kedvezményezett 
(Prügy Község Önkormányzata) 
219 374 992 Ft összegû támoga-
tásban részesül.

Az ünnepélyes nyitórendezvény
2009. augusztus 18-án (kedden)
volt.

A fejlesztéssel érintett intézmény
a Móricz Zsigmond Általános Is-
kola (Prügy, Kinizsi u.2.). A pro-
jekt keretében a pályázati felhí-
vásnak megfelelõ infrastrukturális
beruházás és eszközbeszerzés ke-
retében a XXI. századi elvárások-
hoz igazodó nevelési-oktatási kör-
nyezet jön létre. Kialakításra ke-
rülnek hiányzó helyiségek, a meg-
lévõk pedig alkalmasak lesznek a
rugalmas, magas színvonalú, a
hátrányos helyzetû és sajátos ne-

velési igényû tanulók integrált ok-
tatását segítõ eszközök és mód-
szerek befogadására. A tervezett
felújítás után az intézmény mûkö-
dési költségei az energiatakarékos
felújítás eredményeként várhatóan
20-30 %-kal csökkennek. Az újon-
nan kialakított tantermek, vala-
mint a beszerzésre kerülõ eszkö-
zök hosszú távon segítik a megfe-
lelõ képzési körülmények kialakí-
tását, a sikeres és hatékony integ-
rált oktatás megvalósítását.

A kedvezményezett a beruházás
befejezését követõen szolgáltatá-
saival várja az érdeklõdõk széles
körét.

Bõvebb információ:
Boros-Leskó Géza

polgármester
Prügy, Kossuth L. út 3.

Telefon: 06-47/372-002.

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.
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La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

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.

Angol nyelvû csoportos foglalkozások 

óvodás és kisiskolás gyermekek részére
Angol–magyar házaspár saját otthonában, kifejezetten erre 

a célra igényesen kialakított helyiségben várja mindazon 
tudásra szomjas gyerekeket, akik családias hangulatban, 

játszva szeretnék a világnyelvet elsajátítani!

Foglalkozások:
� kedd és csütörtök: kisiskolások (7–10 év)
� szerda és péntek: óvodás (3–6 év)

Délutánonként:
� 14–16 óra � 14–18 óra � 16–18 óra

Játszóház angolul: szombat 9–13 óra

Árak:
� 2 órás foglalkozás 1500 Ft
� 4 órás foglalkozás 2500 Ft, minimum heti 1 foglalkozás, 

korlátozott férõhely!

Helyszín: Szerencs, Szilas A. Pál utca 8.
Érd.: Poole’s Kft., tel.: 70/328-4364, vagy személyesen a helyszínen.

ELK
EZDTÜK!!!

Német használtcikk-kereskedés
Szerencs, Gyár út 61. (a Profi áruház mellett)

Bútorok, háztartási felszerelések, 
mûszaki cikkek, kerékpárok, 

és minden, amire szüksége lehet!
10 KM-ES KÖRZETBEN 

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Tel.: 70/357-7604.
Nyitva: hétfõ – péntek: 8–17 óráig,

szombat: 8–14 óráig

A KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEI 

Szerencsi Vodafone Viszonteladói Üzletbe
ÉRTÉKESÍTÕ MUNKATÁRSAT keresünk.

Feltétel:
� nagyfokú munkabírás � számítástechnikai ismeretek
� ügyfélbarát gondolkodásmód � precizitás képessége

Elõny:
� értékesítõi képesítés és/vagy tapasztalat
� számviteli ismeretek
� START kártya megléte

Jelentkezni lehet fényképes, szakmai önéletrajzzal 
a piedmont@piedmont.hu e-mail címen.

„A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola fejlesztése 
a modern oktatási környezet megteremtése érdekében”
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– Szerencsen a Malom tanya 7. szám alatt, a Homo-
kos-tó mellett másfél szobás, komfort nélküli lakás
eladó. Érd.: a helyszínen. (16-17)

– Szerencsen, a Kossuth úton 60 m2-es, I. emeleti tár-
sasházi lakás eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-
9929. (16-17)

– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás, (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (16-
17)

– Szerencsen 36 m2-es társasházi lakás sürgõsen
eladó. Érd.: 20/428-0797. (16-17)

– Szerencsen a Rákóczi út 111. szám alatt felújított
garázs eladó. Érd.: 70/547-3122. (16-17)

– Háromszobás, összkomfortos, felújított, gáz + ve-
gyes tüzelésû családi ház eladó. Érd.: 70/779-5241,
vagy Szerencs, Pozsonyi út 52. (16-17)

– Szerencsen pihenõövezetben 1100 m2-es telken
120 m2 alapterületû, négyszobás, összkomfortos,
gázfûtéses, teljesen felújított tömblakás áron alul,
sürgõsen eladó. Érd.: 20/464-2773, vagy Szerencs,
Lipták út 8. (16-17)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (16)

– Szerencsen a Pozsonyi út 37. szám alatt kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 20/983-8273, 17 óra után. (16)

– Szerencs központjában I. emeleti, alacsony rezsi-
költségû, felújított társasházi öröklakás egyedi mé-
rõórákkal eladó. Érd.: 70/430-3355, vagy
70/261-7290. (16)

– Szerencsen, az Ondi út 1/B 1. lépcsõház 3. emeleti,
52 m2-es, felújított, kétszobás, villanykályha-fûtéses
lakás azonnali beköltözéssel eladó. Érd.: 30/395-
2529, vagy 30/283-9059. (16)

– Szerencsen a Béke u. 1. szám alatti összkomfortos,
160 m2-es, lakóház besorolású, de üzlethelyiségek-
nek kialakított ingatlan (+160 m2 bõvítés jogerõs en-
gedélyével), felújítva eladó. Irányár: 26,9 M Ft. Érd.:
20/580-3859. (16)

– Frekventált helyen pince eladó Szerencsen, a Felsõ-
pincesoron (Budányi pincészet mellett). Közmûvesí-
tett, vendéglátásra is alkalmas. Érd.: 47/361-036
(8-16 óráig), mobil: 30/972-6371 (bármikor). (16)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs térségében szántóterületet veszek, 10
hektár felett. Érd.: 30/482-7514. (16-17)

– 10 mázsa furmint és hárslevelû szõlõtermés eladó.
Érd.: 30/374-6067. (16-17)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN

– Nyékládházán az Öreg tónál 40 m2-es üdülõ eladó.
Ár: 4,5 M Ft. Kocsit beszámítok! Érd.: 70/618-1054.
(16-17) 
– Budapesten, kertvárosban, az Újhegy lakótelepen
háromszobás, 68 m2-es lakás azonnal beköltözhetõen
eladó. Irányár: 8,3 M Ft. Érd.: 20/219-0199. (16-
17)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m2-es, tel-
jesen felújított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.:
30/648-5835. (16-17)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (16-17)
– Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses
társasházi lakás eladó vagy kiadó. Érd.: 30/460-
9838. (16-17)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 70/655-
7576.(16-17)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

EMLÉKEZÉS

MAKÓ JÓZSEF
„Egy könnycsepp a szememben még érted él.

Egy gyertya az asztalon még érted ég.
Egy fénykép, mely õrzi az emléked.

S egy út, mely elvette az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

Mindig veled leszek, az idõ bárhogy is halad.”
„Hiányod örök”

Fájó szívû családod

GERGELY LÁSZLÓ
2008. szeptember 27-én

Örökre elmentél,
Nem jössz vissza többé,

De szívünkben velünk vagy
Most és mindörökké.

Felesége, gyermekei és rokonsága

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. október 3-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

október 10., október 31.

500 forint

�

�

– Szerencs központi részén, kulturált kör-
nyezetben 2,5 szobás, karbantartott kis csa-
ládi ház gázcirkó fûtéssel, parkosított kerttel
eladó. Ár: 9,9 M Ft. 

– 1 db kézi szõlõdaráló, 1 db 300-400 literes
szõlõprés, 1 db 10 hektoliteres Kossuth-prés, 13 db
boroshordó (200-260 literes) eladó. Érd.: 47/369-
175, 18 óra után. (16)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Ülõgarnitúra (szövet, klasszikus formájú, 3 részes,
3-2-1 üléses), 3 ajtós, fenyõszekrény, és ovális, fenyõ
dohányzóasztal, megkímélt állapotban olcsón eladók.
Érdeklõdni: 70/336-9232. (16)

VEGYES
– Szobanövényeim eladók. Szüretelést vállalok. Érd.:
70/396-8095, vagy 47/361-241. (16-17)
– 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 20/475-4817-es tele-
fonszámon. (16)
– Nagyon szép, megkímélt rattan ebédlõbútor, Ten-
kács Tibor-festmény, bébi-autóülés, bébihordozó, 36-
os nõi ruhák, kabátok, cipõk, szõnyegek eladók. Érd.:
20/446-4662. (16)
– Táskavarrógép, Singer varrógép, négylépcsõs szi-
vattyú alappal és 380-as villanymotorral egybeépítve
eladó. Érd.: 30/411-7484. (16)

KIADÓ
– Szerencs fõutcáján 20 m2-es irodahelyiség kiadó.
Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699. (16-17)
– Szerencs frekventált helyén 70 m2-es, jó adottságú
üzlet nagy udvarral, vizesblokkal, riasztóval, kedvezõ
feltételekkel kiadó. Érd.: 30/985-9526. (16)

VÁLLAL
– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák el-
õnyomását, horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.:
47/363-891. (16-17)
– Számítógép-javítás, telepítés (Linux is), vírusirtás,
adatmentés, internetbiztonság, stb. Windows- és
Linux-oktatás. Jól, olcsón, gyorsan, kiszállással is.
Számlával, garanciával! Érd.: 70/942-6579. (16-17)
– Magánszemélyek és vállalkozások részére ingatla-
nok értékbecslését vállalom, rövid határidõvel. Érd.:
70/518-1784. (16-17)
– Két mûszakban takarítást vállalok. Érd.: 20/344-
4661. (16-17)

KERES
– Használtruha-kereskedés szakképzett eladót keres.
Érd.: 30/555-0287. (16-17)
– A Rákóczi út 111. számú társasház közös képvi-
selõt keres. Érd.: 30/543-2066. (16)
– 2-3 munkatársat keresek hosszú távon. Érd.:
30/411-7484. (16)

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.

Miskolctapolcán a Szikla kápolna mögött,
zártkerti övezetben 787 négyzetméteres
telken gondosan ápolt szôlô- gyü mölcsös,
újonnan épített kisházzal eladó. Érd.:
30/9954799. (15-16.)

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS ÁRAK SZEPTEMBER 21-TÕL:

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

Csirkemell-filé 1150 Ft/kg
Csirkecomb 640 Ft/kg
Csirkeszárny 510 Ft/kg
Egész csirke 640 Ft/kg
Csirkemáj 610 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 940 Ft/kg
Csirkefarhát 190 Ft/kg 

Sertésoldalas 880 Ft/kg
Sertésláb 180 Ft/kg

Zsírszalonna 290 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló-szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1180 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc 880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 
vödrös és poharas 
kiszerelésben 360 Ft/kg 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

AK CIÓ!

COOP A JÓ SZOMSZÉD!
SZEPTEMBER 28-IG MÉG AKCIÓS ÁRON

KAPHATÓK COOP ÜZLETEINKBEN!
COOP trappista sajt 1 kg 999 Ft
Univer mustár 70 g 99 Ft

Egységár: 1414 Ft/kg
Familla étolaj 1 liter 269 Ft
Delma Light csészés margarin 250 g 139 Ft

Egységár: 556 Ft/kg
Pick sertéspárizsi 1 kg 1099 Ft/kg

COOP, Maxi-, Szupermarket áruházakban:
Kaiser natúr-, hagymás májas 200 g 239 Ft

Egységár: 1195 Ft/kg
Pick Zala felvágott 1 kg 1049 Ft
Pick téliszalámi körtálc. szel. védõg. 80 g 419 Ft

Egységár: 5283 Ft/kg
Bajai uzsonnaszelet vcs. Pick 1 kg 1529 Ft

és még egyéb termékek!

Akciós termékeink megvásárlásánál pénzt takaríthat meg, legyen 
az UNIÓ COOP Zrt. COOP áruházainak vásárlója a hét minden napján!



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Seb-

ellátás kelléke. 14. Nehéz. 15. Ma-
nufaktúrák elõtt volt. 16. Doktor rö-
viden. 17. Richard ..., színész. 18.
Hélium. 19. Azonos mássalhangzók.
20. Christian ..., francia divattervezõ.
22. Sötétítõ. 24. Áradat. 26. Súrol.
28. Kávén is lehet. 30. Nitrogén, kén,
urán. 32. Angol mértékegység. 33.
Egyik megyénk. 34. Digital Audio
Tape röviden. 36. Becézett László.
38. Asztana lakosa. 39. Dobó váro-
sa. 41. Két végén kis! 42. Gyászoló.
43. Gyümölcsbõl is készülhet. 44. Fe-
renc becézve. 45. Üres tan! 46.

Ottó hangzói! 47. Hüvelyes zöld-
ségnövény. 50. Szintén. 52. Szilva
jelzõje lehet. 54. Szájüregi nedv. 56.
N.O.G. 58. Zété! 59. Túlzó szere-
tet. 61. Becézett Trabant. 63. ...-vi-
dék, Németország területe. 64. Per-
zsa uralkodó. 66. Ínycsiklandozó.

Függõleges:
2. Teljes. 3. Mézgyûjtõ állat. 4. Ma-

gyar Zoltán. 5. Becézett Ildikó. 6.
Szobában van. 7. A végén lep! 8. Le-
vált. 9. Sikál. 10. Karol. 11. Nyugat.
12. Penész. 15. Az idézet második,
befejezõ része. 20. Örökítõ anyagunk
eredeti rövidítése. 21. Gallytörés

szava. 23. Emigráns
szülõföldje. 25. Be-
képzelt. 27. Fluor,
oxigén, jód. 29. At-
tól lentebb! 31. Rag,
az -ül párja. 33. Spa-
nyol divatmárka. 35.
Török vezér. 37. Kö-
télrõl lógat. 38. Nõi
név. 40. Hányad,
arány. 42. A sejt
egyik alkotóeleme.
44. Alumíniumból,
mûanyagból is ké-
szülhet. 48. Fél
haza! 49. Szeretett
elvesztése nyomán
alakul ki. 51. Vég-
zet. 53. Cigarettá-
zik. 54. Ond része!
55. Kerti munkát vé-
geztet. 57. Haszon-
talan növény. 60.
Portéka. 62. Elején
bír! 63. Esem! 65.
Feltéve.

A szeptember 11-
ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: „Nincs nagyobb
öröm, mint valakit megtanítani va-
lamire, amit nem tud.”

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Fenyvesi And-
rásné, 3931 Mezõzombor, Rákóczi
u. 6., 1500 Ft-os vásárlási utalvány:
Laczkó Attila, 3907 Tállya, Esze Ta-
más út 16., 1000 Ft-os vásárlási utal-
vány: Ványai Árpádné, Szerencs,
Széchenyi út 30. A helyes megfej-

tést SMS-ben beküldõk közül a
70/967-1152-es telefonszám tulaj-
donosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
szeptember 29 – október 2. között
vehetik át. A szeptember 25-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: október 2. Megfej-
tésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra. 
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CSÖND

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

MADONNA 34 DALA

Az énekesnõ
zenei pályafu-
tásának legis-
mertebb dalai-
ból és video -
klipjeibõl ké-
szült válogatás-
album, amely

„Celebration” címmel már megjelent
a boltokban. A lemezre két vadonat -
új szerzemény is felkerült, a dupla
DVD-n látható számos népszerû vi-
deoklip közül pedig jó néhány
most jelenik meg elõször DVD-vide-
ón. Az albumon megjelenõ dalokat és
videókat Madonna és rajongói válo-
gatták ki, így nem hiányozhatnak az
olyan siker-szerzemények sem, mint az
„Express  Your self”, a „Vogue”, a „4 Mi-
nutes” vagy a vadonatúj kislemezdal,
a „Celebration”, melynek producere
Madonna és Paul Oakenfold. 

NORAH JONES
A negyedik

stúdiólemeze
jelenik meg
novemberben
a Grammy-dí-
jas énekesnõ-
nek, aki ezút-
tal többet is el-
árult érkezõ albumáról. Az anyag vár-
hatóan a „The Fall” címet kapja.

Norah meglepetés-fellépõként ha-
talmas sikert aratott az Apple cég „It’s
Only Rock n’ Roll” címû sajtókonfe-
renciáján San Franciscóban, hiszen a
számára áttörést hozó „Come Away
With Me” lemez egyike az elsõknek,

melyek iTunes LP formátumban je-
lenhettek meg. Az említett eseményen
Jones a „Come Away With Me” címû
slágerét játszotta el, majd a közönség
elsõk között hallhatta a „Young Blo-
od” címû új szerzeményt, amely már
a novemberben megjelenõ korongról
adott ízelítõt. Norah a The Fall mun-
kálatai alatt, új hangzásokkal kísérle-
tezett és más zenészekkel dolgozott,
élen Jacquire King producerrel, aki ko-
rábban olyan munkák felett atyásko-
dott, mint a Kings of Leon, Tom Wa-
its, vagy a Modest Mouse. Dalszerzõ
társai Ryan Adams, Will Sheff és Jesse
Harris voltak, és King segítségével új
zenekarral dolgozhatott. A csapat tag-
jai Joey Waronker (Beck, R.E.M.) és Ja-
mes Gadson (Bill Withers) dobosok, Ja-
mes Poyser (Erykah Badu, Al Green)
billentyûs, illetve Marc Ribot (Tom Wa-
its, Elvis Costello) és Smokey Hormel
(Johnny Cash, Joe Strummer) gitárosok.

QUEEN
Tovább uralkodtak, mint a legtöbb

híres vezetõ, szövegeiket többen is-
merik, mint a leghíresebb írók bárme-
lyik szerzeményét, és – bár három ge-
neráció is fel-
nõtt, mióta elõ-
ször robbantak
be a köztudat-
ba – ma is
ugyanúgy jelen
vannak minde-
nütt, mint fény-
korukban. Mi
az, amitõl a
Queen ennyire
kiemelkedõ?
Nézzük csak a

közelgõ „Absolute Greatest Hits” ki-
adványt, amely november 9-én kerül
a boltokba négy CD-n, illetve LP-n, ha-
gyományos és különleges csomago-
lásban is képekkel, videókkal. Az Ab-
solute Greatest nemcsak a banda, ha-
nem sokunk legnagyobb pillanatait is
ünnepli, ennek megfelelõen jóval sze-
mélyesebb verziókhoz is hozzájutha-
tunk, melyben Brian May és Roger Tay-
lor osztják meg saját emlékeiket a kol-
lekcióban szereplõ számok készülete-
irõl. Egy limitált kiadású könyv-verzió
is készül, melyben 52 oldalon látha-
tunk ritka és soha nem látott fotóar-
chívokat, illetve a dalok eredeti, kéz-
zel írt szövegeit, melyek még a javítá-
sokat és átírásokat is mutatják. Egyes
kiadások pedig exkluzív online hoz-
záférést is biztosítanak a zenekar 20
legnagyobb élõ fellépésének megte-
kintéséhez. 

LOVE IS THE ANSWER
Barbra Streisand új albummal tér visz-

sza szeptember végén, melyen jazze-
sített klasszikusok és sztenderdek hall-
hatók majd. A lemez producere és ze-
nei közremûködõje Diana Krall. Barb-
ra Streisand „Love Is The Answer” címû,
régóta várt új lemez lesz a nyolcszo-
ros Grammy-díjas énekesnõ elsõ stú-
dióalbuma a 2005-ben megjelent Gu-
ilty Pleasures óta, illetve az elsõ új le-
meze a 2006-os Live In Concert meg-
jelenése óta. A „Love Is The Answer”
úgy mutatja majd be a mûvésznõt, mint
egy tiszta, mély, érett érzelmekkel teli
kabaré- és jazz-énekesnõt, megaján-
dékozva a hallgatót válogatott, szen-
vedélyes és intim hangulatú dalokkal
a szerelem erejérõl, összetört szívekrõl

és megnyugvásról. A „Love Is The Ans-
wer” albumnak köszönhetõen Barbra
Streisand most elõ ször együtt dolgozott
a Grammy-díj nyertes, kanadai jazz-
énekesnõvel, Diana Krallal (zongora) és
kvartettjével
(gitár, basszus,
dob), akik kifi-
nomult, érzéki
élt vittek az al-
bum zenei kí-
séretébe. A kö-
zös munkát a
Grammy-díj
nyertes zeneszerzõ, Johnny Mandel ko-
ronázta meg, aki füstös, záróra utáni lég-
körrel keverte saját, magasztos hang-
szerelését a jól körülhatárolható hang-
zás érdekében. Az új album 13 vado-
natúj felvételt tartalmazó CD-n és bó-
nusz trackekkel kiegészített de luxe vál-
tozatban lát napvilágot majd.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Török Béla, Piricz Ádám, Puskás
Gergely, Ványai Balázs. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Maczkó Zsoltné,
Ond, Kossuth L. út 19. szám alatti ol-
vasónk 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 20/217-7398-as telefon-
szám tulajdonosa 1500 forintos vá-
sárlási utalványt nyert. A nyeremények
a szerkesztõségben, munkaidõben át-
vehetõk. Játékunk új kérdése: Sor-
rendben hányadik stúdiólemeze jele-
nik meg novemberben Norah Jones-
nak? A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõ ségünk címére és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

NAGYSZÍNHÁZ

OKTÓBER
8. (csütörtök) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (nyilvános fõpróba)
9. (péntek) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Bemutató bérlet)
10. (szombat) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Csiky bérlet)

KAMARASZÍNHÁZ

SZEPTEMBER
28. (hétfõ) 18 óra: SZEMÉLYES VALÓSÁGUNK

(Vendégünk: S. Hegyi Lucia divattervezõ)
OKTÓBER

1. (csütörtök) 15 óra: LEÁNDER ÉS LENSZIROM (Bérletszünet)
2. (péntek) 15 óra: LEÁNDER ÉS LENSZIROM (Bérletszünet)
3. (szombat) 15 óra: LEÁNDER ÉS LENSZIROM (Bérletszünet)
6. (kedd) 15 óra: LEÁNDER ÉS LENSZIROM (Bérletszünet)
7. (szerda) 15 óra: LEÁNDER ÉS LENSZIROM (Bérletszünet)
8. (csütörtök) 15 óra: LEÁNDER ÉS LENSZIROM (Bérletszünet)



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Óriási lendülettel lát neki egy

feladatoknak, de a lelkesedés
nem elég: az adminisztrációt is el
kell végezni! Sõt, megeshet, hogy
hiába adja tudása legjavát, még

vállveregetést se kap érte. Az idõ múlásával vi-
szont csökkenhet a lendülete. Ennek egyik oka a
munkahelyi problémák, de elõfordulhat, hogy
egy lappangó betegség tüneteitõl válik fáradéko-
nyabbá. A magánéletben az okoz feszültséget,
hogy mások az elvárásai, és mást szeretne a ked-
vese. A következõ hetekben gyakran elbeszélnek
egymás mellett a párjával. De az újhold után
szép lassan visszatalálhatnak egymáshoz. Ha az
elmúlt hónapokban nem maradt ideje a nyara-
lásra, akkor most kénytelen lesz legalább azzal
pótolni, hogy egy ideig otthon marad és kipiheni
magát.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Most kellene kivennie a sza-

badságát, amikor a legtöbb ember
már túl van rajta, amikor az
 üdülõ helyek csöndesek és tényleg
tud pihenni. Ha elvonul a világ-

tól, megszabadulhat néhány kellemetlen munka-
helyi vitától is, melyeket az irigyei provokálnak.
Az újhold és a Szaturnusz találkozása egy régi
családi vita feloldásának lehetõségét is megte-
remti. Ne úgy próbálja elhárítani a feszültséget,
hogy elfojtja azt, ezzel pedig a megoldást is el-
odázza – ez nem célravezetõ. Inkább próbálja
meg felszínre hozni a problémák valódi okát, és
diplomatikus eszközökkel segédkezzen ezek
megoldásában. Bár a váratlan történésekre nem
lehet felkészülni, annyit azonban megtehet, hogy
igyekszik egészségesen élni. Ennek érdekében ta-
nácsos lenne fogyókúráznia egy kicsit. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Úgy tûnik, mintha gyorsabb

tempóra kapcsolnának az esemé-
nyek, ám az eredményesség
szem pontjából egyre inkább las-
sulnak. Ha kapkod és veszekszik

már az elsõ napon, akkor egyedül szövetségesek
nélkül maradhat. Most ne reagáljon a váratlan
szituációkra azonnal, inkább aludjon egyet rájuk.
A lelkesedése ismét jóval nagyobb, mint az ener-
giája. Alighanem megint beiratkozik néhány tan-
folyamra. Minden õsszel így van, ám kevés az
esélye annak, hogy valamelyiket végig is csinálja.
Még azt sem biztos, hogy befejezi, amire pedig
elõre kell fizetni a tandíjat. A párkapcsolatában is
a kitartás hiánya teremt vitaalapot. A kedvese fe-
jére olvassa hibáit, és emiatt hetekre megsértõdik.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Viselkedése energikus és hatá-

rozott. Óriási a lelkesedése, amit
a Rákban járó Mars táplál. Még
azok az ellendrukkerek sem tud-
ják lelohasztani, akik pedig nem

mindig tisztességes eszközökkel igyekeznek ke-
resztbe tenni önnek. A hónap elsõ napján azon-
ban önbizalmát és bátorságát érdemes legalább
autóvezetés közben féken tartani. Az újhold
révén lehetõsége nyílik arra, hogy mindentõl
megszabaduljon, ami az életében nem jól mûkö-
dik. A munkában szépen halad elõre, anyagilag
egyenesbe kerül, s magánéletben is nyugodt
napok következnek. De a sok stressz azért nem
marad nyomtalan: állandó fejfájás vagy gyomor-
görcs kínozhatja. Ha otthon sem tud tökéletesen
ellazulni, ellenõrizze a szobanövényeit: a hegyes
levelûeket vigye ki abból a helyiségbõl, ahol
sokat tartózkodik, illetve alszik.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Az Oroszlánban járó Vénusz,

és a vele szemben álló Jupiter
megoldja a nyelvét, s talán olyas-
mit is kimond, amit korábban sze-
mérmességbõl vagy más miatt

nem mert volna. Ez a nyitottság és kedves rá-
menõsség olyan, akár a varázsige: megnyitja a
szíveket, sõt, bizonyos ajtókat is, amik mögött
olyan emberek ülnek, akik a karrierjéért sokat te-
hetnek. Az Oroszlán nõt az idei õszi Jupiter-állás
óriási akaraterõvel ajándékozza meg. Mivel ne-
hezen tud különbséget tenni a hízelgés és az
õszinte rajongás között, szeptember végén köny-
nyen csapdába csalhatják, kihasználhatják – els-
õsorban anyagilag. Az Oroszlán férfi esetében az
õszi Jupiter-átvonulás egy nagyon segítõkész nõ
jelenlétére utal.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ragyogó ez az idõszak az új-

rakezdésre. Máskor talán nehezen
tudta szavakba foglalni az elvárá-
sait, most azonban a Szûz jegy-
ben járó Nap és Merkúr megoldja

a nyelvét. (Talán olyasmit is kimond, amit pedig
jobb volna titokban tartani!) Az idõszak második
felében szinte ölébe hull a szerencse! Munkáját
megbecsülik, önbizalma erõsödik. Csak az okoz-
hat kellemetlen pillanatokat, ha el akarja titkolni
egy tévedését, mert a maszatolás csak tovább
rontja a helyzetet. Legalább az elsõ napon gon-
dolja meg jól: nem lenne-e bölcsebb hallgatni
egy olyan témával kapcsolatban, amit talán nem
is érthet? Ha sikerül diplomatikusan viselkednie,

bízni fognak önben, ennek pedig hosszú távon
hasznát láthatja. A párkapcsolatban se legyenek
titkai!

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Egy régi barátja, volt kollégája

olyan kéréssel áll elõ, amit nehe-
zen tud visszautasítani, pedig jobb
meggyõzõdése ellenére van a
dolog. Lehet, hogy az ellentmon-

dás kellemetlen, viszont gondoljon arra, hogy
ezzel egy még kellemetlenebb helyzettõl menti
meg magát. Túlságosan a fejébe szállhat a siker,
emiatt pedig már a legkisebb akadályozó té-
nyezõtõl is kiborul. A bolygók azonban gyorsan
változtatják a helyüket és a hatásukat, másnap
már jelentéktelennek és nevetségesnek tûnik ide-
gességének oka. Tartalékolja inkább energiáját az
idõszak közepén bekövetkezõ eseményekre! A
párkapcsolatban az idõszak közepén az anyagiak
kerülnek terítékre, és okoznak sok feszültséget.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Egy régi barátja, volt kollégája

olyan kéréssel áll elõ, amit nehe-
zen tud visszautasítani, pedig
jobb meggyõzõdése ellenére van
a dolog. Lehet, hogy az ellent-

mondás kellemetlen, viszont gondoljon arra,
hogy ezzel egy még kellemetlenebb helyzettõl
menti meg magát. Túlságosan a fejébe szállhat a
siker, emiatt pedig már a legkisebb akadályozó
tényezõtõl is kiborul. A bolygók azonban gyor-
san változtatják a helyüket és a hatásukat, más-
nap már jelentéktelennek és nevetségesnek tûnik
idegességének oka. Tartalékolja inkább energiá-
ját az idõszak közepén bekövetkezõ esemé-
nyekre! A párkapcsolatban az anyagiak kerülnek
terítékre, és okoznak sok feszültséget.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ami néhány hete még könnye-

dén ment, az most rengeteg fejfá-
jást, álmatlan éjszakát okoz. Pedig
sem a munka, sem a kollégák nem
változtak, csak ön lett türelmetle-

nebb. Próbáljon fegyelmezett maradni, és ne
hagyja magát felbosszantani. Inkább ne találkoz-
zon azokkal, akikkel úgyis összeveszne. A telihold
elmúltával a feszültségek is oldódnak, ám kapcso-
latában felszínre törhetnek rejtett sérelmek. A gyors
szakítás az egészsége megromlásához vezethet.
Minden döntése elõtt várjon egy napot! Nehezen
tud egy helyben maradni. A kalandozás, utazás,
bulik, barátok töltik ki napjait – mintha nem tudna
beletörõdni, hogy vége a nyárnak, el kell kezdeni
a tanulást, a karrier építését. Egy kis haladékot sze-
retne a gondoktól, de nincs rá sok esélye.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Jól alakulnak a dolgai, néha

hinni sem meri, hogy akadályok
nélkül jut a célja felé. Anyagi ter-
veire különösen az újhold hat
kedvezõen. Ha ellentmondó

hírek jutnak a fülébe, ne mások tanácsára hall-
gasson, hanem saját megérzéseire. Ha új kör-
nyezetbe kerül, lesz néhány olyan segítõje,
akivel elsõ perctõl félszavakból is értik egymást,
és barátság szövõdik a munkakapcsolatból. Szel-
lemi energiája sok, fizikai ereje kevesebb, ezért
ne pocsékolja fölösleges vitatkozásokra, úgyis
csak megsértõdne. Autóvezetés közben is taná-
csos fegyelmezetten viselkednie. A hivatásával
kapcsolatos gondjai csak az idõszak elején
tûnhetnek bosszantónak, utána ugyanis minden
az ellenkezõjére fordul.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Vége a bánkódásnak, a követ-

kezõ hetekben szinte csak jó fog
történni. Felpörögnek az esemé-
nyek, és végre magára találhat, sõt,
a véletlen szerencse is a kezére ját-

szik, hogy megmutathassa, mire képes. Miközben
a környezetében lévõket sorra küldik el a leépíté-
sek miatt, önre épp most figyelnek fel a fõnökei. A
szakmai elismerés mellett az anyagiakból is szé-
pen kijut az idei õszön. A Vénusz pedig a magán -
életét ragyogja be, már nem is találja olyan
rémisztõnek, hogy fel kell adnia a függetlenségét.
A Jupiter még a Vízöntõ jegyben tartózkodik, így
a segítségére lesz, ha õszintén gondolja, hogy
megváltozik. Hiszen ha más szemmel nézi a vilá-
got, rá fog jönni, hogy nem is olyan nehéz megta-
lálni a boldogságot.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Sok izgalommal kezdõdik a

hónap, de szükségtelen kapkod-
nia. A munkájával kapcsolatban
szinte minden tekintetben ked-
vezõ idõszak elé néz, a jövedelme

is emelkedhet. Végre sikerül leadnia minden ha-
táridõs munkát, és lesz néhány lazább napja.
Hagyja maga mögött a hétköznapokat, hódoljon a
hobbijának, szórakozzon a barátaival. Vagy utaz -
zon el a kedvesével. Az újhold fordulatot tartogat
az életében. Csak önmagát okolhatja, ha elsza-
laszt egy kedvezõ lehetõséget. A bolygók mindent
tálcán kínálnak, csak élnie kellene vele. Kapcso-
latában kísérthetnek az elmúlt hónapok vitáinak
utórezgései, de huszadikától már mindenképpen
sikeresebb és nyugodtabb idõszak kezdõdik.
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HOROSZKÓP
szeptember 25.  – október 9.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
EGYÉNIBEN SZÉPÍTETTEK 
Vereséggel nyitotta az idényt a vá-

ros megyei bajnokságban szereplõ
asztalitenisz-csapata. Együttesünk
szeptember 16-án hazai környe-
zetben a Borsod Volán gárdájával
szemben 10–8 arányban maradt
alul. A Rákóczi iskola tornatermé-
ben lejátszott bajnoki találkozó
mindkét páros mérkõzésén ven-
dégsiker született. A hazaiak egyé-
niben azonban már jobb teljesít-
ményt nyújtva végül mindössze két-
pontos különbséggel bizonyultak
gyengébbnek az ellenfeleiknél. A
szerencsiek közül Derda Péternek
ez alkalommal nem sikerült a pont-
gyûjtés. Ifj. Csorba István és Korály
Csaba három-három, míg Gazdóf

Barnabás két gyõzelemmel zárta a
végül 10–8-as arányú miskolci sikert
hozó találkozót.

BIRKÓZÓ-ÉREMESÕ 
Tizenhárom fiatal képviselte Sze-

rencset az I. Telkibánya Arany Vir-
tus birkózóversenyen. A négy szak-
osztályt felvonultató viadalon Illés-
sy László tanítványai hét arany-,
négy ezüst- és két bronzérmet sze-
reztek. Gyõzött Béni Roland, Mol-
nár Olivér, Balázs Petra, Balázs
Ákos, Golopi Gergõ, Golopi József
és Tokár Beáta. Másodikok lettek
Béni Szilárd, Stankovics Attila, To-
kár László, Illésy Márton, míg a har-
madik helyen végeztek Sztanko-
vics András és Géczi Márkó. A csa-

patösszesítésben a második helyet
szerezte meg.   

A CSOKIKUPÁÉRT
ÚSZTAK

Tizenöt csapat versengett a gyõze-
lemért augusztus 23-án a városi ta-
n uszodában. A második Szerencsi
Csokoládé Fesztiválhoz kapcsolódó
sportrendezvény több mint ötven
résztvevõjét Rónavölgyi Endréné
polgármester és Zemlényi Zoltán, a
Kiss Attila Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke köszöntötte. A több
számból álló vetélkedõben gyors-
váltók és ügyességi feladatok sze-
repeltek. A viadalt ez alkalommal
a Kovács család nyerte meg, meg-
elõzve a nagy rivális Rábaiékat.

Idegenben és hazai pályán egya-
ránt alulmaradt ellenfelével szem-
ben az új idény elsõ két találkozó-
ján a SZVSE nõi kézilabdacsapata.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
bajnokságban debütáló együttesünk
a Fehérgyarmaton elszenvedett 29–
18 arányú vereség után szeptember
19-én a nyíregyházi Kölcsey gim-
názium gárdájától hazai környezet-
ben 15–29 arányban kapott ki.  

SZVSE: Czagány N. – Szabó R. (1),
Sohajda E. (4), Katona K. (1), Szabó
Cs. (2)., Gere J. (2), Profáncsik O. (4),
Fábián J. (1), Véber R., Molnár N.,
Gyarmati A., Sándor Sz. Edzõ: Ma-
rius Breazu.  

Nehéz mérkõzés várt a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban Marius Breazu
edzõ tanítványaira a létesítmény név-
adójának egykori középiskoláját kép-
viselõ gárda ellen, ahonnan a szeren-
csi származású kézilabdázó egykor el-
indult a világhírnév felé. A bajnoke-
sélyes nyíregyházi lányok már a ta-
lálkozó elején letették a névjegyüket,
amikor rövid idõn belül ötgólos ve-
zetést szereztek. A hazaiak elsõ talá-
latát a 9. percben átlövésbõl Katona
Krisztina szerezte. A vendégek gyors

játékkal és szigorú védekezéssel nö-
velték az elõnyüket. A beállós Szabó
Csilla büntetõt harcolt ki, amelyet a 20.
percben Sohajda Edit értékesített, meg-
szerezve a második szerencsi gólt.
Nem sokkal ez után Gere Judit is  ered-
ményes volt (3–9). Sohajda újabb be-
dobott hétméteresére az ellenfél négy
góllal válaszolt, így a félidõ 4–15-ös
nyíregyházi vezetéssel zárult.    

A második félidõ kezdetén néhány
percig egyenrangú ellenfele volt a kö-
zépiskolás gárdának a szerencsi együt-
tes, ebben az idõszakban mindkét ol-

dalon felváltva estek a gólok. A sze-
rencsiek közül Szabó Rita, Profáncsik
Orsolya és Fábián Júlia rezegtette meg
a vendégek hálóját. A kapuban Cza-
gány Nikoletta mutatott be néhány
bravúrt, azonban a házigazdák len-
dületét megtörte a válogatott tehet-
ségekbõl összeállított szabolcsi csa-
pat, amely végül 15–29 arányban
megnyerte a találkozót. 

A szerencsi együttes a következõ
hazai találkozóját szeptember 27-én
15 órától Geszteréd ellen játssza a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Igazi örömkosárlabdával
örvendezette meg a
közönséget szeptember
11-én az SZVSE felnõtt
férficsapata.

A szerencsi együttes a Ma-
gyar Kupa sorozat selejtez-
õjében a Nyíregyházi Fõis-
kola gárdáját 128–61 arány-
ban gyõzte le. SZVSE: Pal-
lai Á. (2), Marton P. (17/9),
Szárnya G. (14), Jánossi T.
(12), Kovács S. (27/18), Ko-
vács Á. (6), Endrész T. (34),
Birk L. (16/15). Edzõ: Gulyás
László. A negyedek ered-
ményei: I. 27–12, II. 29–15,
III. 38–13, IV. 34–21.

A zömében leendõ testnevelõ ta-
nárokból álló vendég együttes sze-
zon elõtti formát mutatva kezdte
meg a találkozót. A 6. percben már
14–2 arányban vezettek Gulyás Lász-
ló játékosai, akik közül Marton Pé-
ter mindjárt hárompontossal mutat-

kozott be. Kovács Sándor két alka-
lommal is triplázott, aminek kö-
szönhetõen az elsõ negyed 27–12-
es eredménnyel zárult. 

A második tíz percben tovább nö-
velte elõnyét a házigazda együttes.
Miközben a palánk alatt Endrész Ta-
más jeleskedett a pontgyûjtésben, a

távoli dobásokkal Kovács és
Birk László is több alkalommal
betaláltak a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyeiek kosarába. A
szerencsiek szépen kijátszott
helyzetekkel, jól begyakorolt
kombinációkkal lepték meg el-
lenfeleiket, a félidõre 27–56-ra
módosítva a találkozó állását.   

A két utolsó negyedben nem
változott a játék képe, a sze-
rencsiek egy pillanatra sem en-
gedték ki a kezükbõl az irá-
nyítást. Szárnya Gábor látvá-
nyos betörései méltán érde-
melték ki a közönség elisme-
rését. A biztos vezetés birtoká-
ban felszabadultan játszó hely-

béliek szinte minden ziccert értéke-
sítettek és védekezésben is jó telje-
sítményt nyújtottak a gyengébben tel-
jesítõ fõiskolásokkal szemben. Végül
128–61 arányú hazai gyõzelemmel
zárult a találkozó, amelyen a sze-
rencsiek összesen 14 hárompontos
kosarat szereztek.

VERESÉGEKKEL NYITOTTÁK AZ IDÉNYT

Hiába a lelkes védekezés, a nyíregyházi gimnazisták nagy gólkülönb-
séggel nyertek. 

RÁDUPLÁZTAK AZ ELLENFÉLRE

Birk helyezi a kosárba a labdát.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
CSÕTÖRÉS A FÕUTCÁN

A hatalmas, hirtelen feltörõ víz-
mennyiség szinte percek alatt el-
árasztotta a környéket. Nagyjából ezt
érzékelte minden járókelõ a szep-
tember 3-ai csõtörés idején, amikor a
Rákóczi út Népház elõtti szakaszán az
aszfalt alól hirtelen felbugyogó víz he-
lyenként az útburkolatot is megemel-
te. A szolgáltató társaság néhány per-
cen belül kizárta a rendszerbõl a sza-
kaszt, majd a munkagödör kiásásakor
kiderült: ismét az elavult azbesztce-
ment fõnyomócsõ egyik részén kelet-
kezett a törés. 

A belváros forgalmát is jelentõsen
lassító munka végén az ivóvíz-szol-
gáltató munkatársai a felbontott részt
elõször homokkal és zúzalékkal töl-
tötték fel, majd a megfelelõ tömörítés
után a burkolat-helyreállítás is meg-
történt. 

Lapunk információi szerint a Rákóczi
út 2010-ben várható teljes felújítása
elõtt kicserélik az elavult, 150 milli-
méteres fõnyomó azbeszt ivóvízve-
zetéket is a Rákóczi út bíróságtól a 37-
es számú fõútig terjedõ szakaszán.

CSEND LEGYEN!

A Vörösmarty utca lakóit zavarja a
Lidl áruházba éjszaka vagy kora haj-
nalban árut szállító tehergépkocsik ál-
tal keltett zaj. Nos, a helyi polgármesteri
hivatal közvetítésével ezt a problémát
kívánta orvosolni az üzlet tulajdono-
sa: a közelmúltban készült el az épü-
let mellett egy zajfogó fal. A környé-
ken lakók közül vannak azonban, akik
úgy vélik, hogy az építmény nem old-
ja meg a problémát. Az erõs fémes csat-
togás, amit a teherautóból kigördülõ
konténerek és ládák adnak, miközben
az üzlet raktárába tolják azokat, to-
vábbra is hangosnak tûnik az éj csend-
jében. Javaslatként fogalmazódott meg,
hogy a logisztika átszervezésével 22
óra és reggel hat óra között, vagy leg-
alább a hétvégén szüneteltetni kelle-
ne a rakodást a lakóházak szomszéd-
ságában lévõ áruházban.

FIGYELEM! ÚJ PARKOLÓ!
Korábban is beszámoltunk arról,

hogy új parkoló nyílt a belvárosban.
Az önkormányzat erre a célra nyitot-

ta meg a Zrínyi utca felõl megközelít-
hetõ egykori „R” épület udvarát, azon-
ban úgy tûnik, eddig kevesen választják
a belváros egyik legnagyobb, ingye-
nesen használható parkolóját, ahol
napközben õr vigyáz a jármûvekre, így
a tulajdonosok biztonságban tudhat-
ják autójukat.

DIÁKOK AZ ÚTON!

Ismét egy régi, visszatérõ problé-
mára irányítjuk a figyelmet. A Rá-
kóczi úton, az ún. „kettes ABC” elõt-
ti szakaszon – a reggeli iskolakezdés
idõszakában – az érkezõ autóbusz-
ról leszálló tanulók 30-40 fõs csapata
egyszerre indul át keresztül-kasul az
úttest túloldalára. A legközelebbi
gyalogos átkelõhely mintegy száz
méterre található innen, ám ezt a fi-
atalok nem hajlandók igénybe ven-
ni. Néhány arra járó megfigyelte,
hogy a diákok többsége szét sem néz
az útra lépés elõtt és talán a tömeg
erejében bízva remélik, hogy az ér-
kezõ autósok nagyobb figyelemmel
közlekednek. Dudálás, hirtelen fé-
kezés, néhány keresetlen szó, és né-
hány fiatal még külön megjegyzés-
sel is szolgál a türelmetlen, bosz-
szankodó autósnak!

Még nem történt ugyan baleset, de
csak idõ kérdése. Jó lenne a tragédiát
megelõzni és a gyalogosokban is tu-
datosítani, hogy ha a zebra az övéké,
az úttest a gépjármûveké!

A BOLYAI MELLETT

A Huszárvár utcába érkezõk öröm-
mel vehették észre, hogy a nyári
 szün idõ végére elkészült az általá-
nos iskola Bolyai épülete melletti par-
koló. A Zrínyi és Széchenyi utak asz-
faltozása idején az említett rövid sza-
kasz burkolását is elvégezte a kivi-
telezõ. 

A KAPU NYITVA ÁLL!
Többen kérdezték a közelmúltban,

hogy mi lesz a sorsa a Világöröksé-
gi kapuzatnak. Nos, a közelmúltban
kiderült, hogy a fenntartó Szerencsi
Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. bõví-
ti a létesítmény szolgáltatásait. Az el-
képzelések szerint a térség történel-
mi nevezetességeit, kulturális prog-
ramjait, a szálláslehetõségeket be-
mutató turisztikai információszol-
gáltatás mellett a helyi édességgyár-
tás is megjelenik majd a „városka-
pu” kínálatában. Az ide érkezõ ven-
dégek a kialakítás alatt álló vinoté-

kában elsõsorban a szerencsi ter-
melõk boraival ismerkedhetnek meg,
de a gyûjteményben a borvidék más
pincészeteinek termékei is megta-
lálhatók lesznek. A tervek szerint az
információs iroda a hét minden nap-
ján reggel 8 órától este 8 óráig tart
nyitva, amely idõszakban a Világ -
örökségi kapuzat kilátója is látogat-
ható. 

TELEKÉRTÉKESÍTÉS
PIACI ÁRON

A közelmúltban megkezdõdött
Szerencsen a volt Bocskai úti sport-
pályának a közmûvesítése. Az itt ki-
jelölt 12 építési telekhez rövidesen
kiépül az ivóvíz- és a szennyvízhá-
lózat, megtörténik a csapadékvíz-
elvezetõ árkok kialakítása. A város
önkormányzata által elnyert pályá-
zati pénznek köszönhetõen utakat lé-
tesítenek a területen és a közvilágí-
tás lámpaoszlopai is a helyükre ke-
rülnek. Ezt követõen a város az új
telkeket piaci alapon értékesíti. A ti-
zenkét eladó ingatlan eladási ára mé-
rettõl függõen 1 millió és 1,2 millió
forint között alakul.

A JÁRHATATLAN JÁRDA
Lapunkban is hírt adtunk arról,

hogy Szerencs Önkormányzata sike-
resen pályázott járdaépítésre. A tele-
pülésen régi hiányt pótol ezzel a kor-
szerûsítéssel az önkormányzat, mert
az elmúlt évtizedben kevés pénz ju-
tott erre a célra a városban. A hír-
adásból azt is tudjuk, hogy minden vá-
lasztókörzetben történik majd építés.
Lapunk egyik olvasójának véleménye
szerint fel kellene mérni a gyalogutak
állapotát és e szerint rangsorolni a
munkát. Ott pedig, ahol az elmúlt húsz
évben sem járda, sem út nem került
javításra, talán elõrébb kerülhetnének
a rangsorban. Példaként a képen a Ra-
kodó utca látható. Egy rövid összekötõ
út a Felsõkert és a Példánykert utak
között, de az egykori járdának – amit
az ott lakók akkor még „társadalmi
munkában” építettek –, már csak a
nyomaira bukkanhatunk, az úttest
pedig már lassan a gyalogosközleke-
désre is alkalmatlan.

Rónavölgyi Endréné tett látogatást
szeptember 17-én Réti András nyu-
galmazott pedagógusnál, aki volt

igazgatóhelyettes és
igazgató a szerencsi
általános iskolában.
A polgármester vi-
rággal és ajándékkal
köszöntötte a peda-
gógust abból az al-
kalomból, hogy a kö-
zelmúltban vette át
vasdiplomáját. Az ok-
levelet azok kaphat-
ják meg, akik 65 éve
szerezték meg diplo-
májukat. A házigazda
és felesége, Irénke
néni meséltek  éle -
tükrõl, a pedagógusi
pálya szépségeirõl,
szerencsi emlékeirõl.
A beszélgetés során
kiderült, hogy Bandi

bácsi 1923-ban született Kenézlõn,
majd elõ kerültek régi írásos emlékek
a  szülõ falujáról, gyermekkoráról.

Negyedik alkalommal rendezték
meg szeptember 17–18-án a „Coop
Rally a magyar minõségi termékekért”
elnevezésû autós vetélkedõt, amely-
nek a mezõnye pénteken dél körül Sze-
rencsre érkezett.  

A már hagyományos közúti ügyes-
ségi verseny résztvevõi egymás után áll-
tak meg a Nestlé Hungária Kft. Sze-
rencsi Gyára elõtt felállított idõmérõ
ponton, majd a közel nyolcvan jármû
begurult az üzem udvarára. Az elõzõ
nap Szegedrõl induló és Galyatetõre
tartó autósok a hazai termelés és ke-
reskedelem védel-
mére hívták fel a fi-
gyelmet. A kétna-
pos túra fõvédnöke
az idén is Gráf József
földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési mi-
niszter volt a meg-
állóhelyek pedig a
térség élelmiszeri-
pari üzemei és ke-
reskedelemi köz-
pontjai voltak. Vá-
rosunkban a Sze-
rencsi Bonbon Kft.
volt az autós vetél-
kedõ házigazdája,

ahol a versenyzõk az édesipari cég ter-
mékeibõl kaptak ízelítõt. A helyszínen
megtartott sajtótájékoztatón Murányi
László, a Coop Hungary Zrt. vezér-
igazgatója kitért arra, hogy a hazai tu-
lajdonú, legrégebbi magyar élelmi-
szerlánc polcain jelen vannak a Bon-
bon Kft. termékei, ezzel járulnak hoz-
zá a szerencsi édességgyártás hagyo-
mányainak a megõrzéséhez.       

A rally Koncz Ferenc és ifj.Takács Ist-
ván személyében szerencsi résztve -
võket is felvonultató mezõnye a rövid
pihenõ és felfrissülés után folytatta az
útját Miskolcra.

A leghátrányosabb helyzetû kis-
térségek számára kiírt pályázat kere-
tében rendelkezésre álló szabad ke-
ret felhasználásáról hozott döntést
szeptember 15-ei ülésén a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa.
Mint elhangzott, két pályázati forduló
után 780 millió forint pénzügyi for-
rás áll azoknak a településeknek a
rendelkezésére, amelyek még nem
használták fel a teljes keretösszeg rá-
juk esõ, közösen megállapított la-
kosságarányos részét. A Társadalmi
Megújulás Operatív Programban to-
vábbi 130 millió forint igényelhetõ,
míg a Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program keretében 15 millió fo-
rint áll a kistérség rendelkezésére. Az

ülésen konszenzus született arról,
hogy a megvalósítandó célokat a ren-
delkezésre álló pénzhez igazítják, ami
azt jelenti, hogy valamennyi érintett
település 13-14 százalékkal kisebb
összegre jogosult, miután Bekecs és
Tállya jelezte, hogy a Társadalmi
Megújulás Operatív Program kereté-
ben szeretnék igénybe venni a nekik
járó összeget. A településeknek a
szükséges adatlapokat és a tervezett
beruházások indoklását a közeljö -
võben kell eljuttatniuk a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséghez. Szerencs a
tervek szerint több mint 430 millió
támogatást használhat fel a telepü-
lésen a csapadékvíz-elvezetési prob-
lémák megoldására.

VENDÉGSÉGBEN
A VASDIPLOMÁS PEDAGÓGUSNÁL

A polgármester köszöntötte a nyugdíjas Réti
Andrást.

AUTÓSOK
A MAGYAR TERMÉKEKÉRT

Murányi László fontosnak tartotta, hogy a hazai
termékek között a szerencsi csokoládé is szere-
peljen. 

NÉGYSZÁZMILLIÓ FORINT
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSRE 
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. október 10-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

október 3., 10 óra.

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

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

� használtautó-beszámítással
akár 0 Ft kezdőbefizetéssel

� Miért érdemes Cascot kötni?
� AUTOMATA VÁLTÓS 

gépkocsik 
korlátozott darabszámban

� Téli gumi, komplett kerék
szervizünkben.

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 
UTALVÁNYOK beszámítása.

� Bankoktól visszavett 
gépkocsik széles választékban

Angol
használtruha-

kereskedés

Teljesen új árukészlet!
október 5-én (hétfôn), nyitás: 7 órakor

Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

ôszi és téli ruhák, cipôk, kiegészítôk. 

GAP, MORGAN, NEXT, RALPH LAUREN
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–16.30, szombat 8–12 óra igniker Kft. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

