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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

A SZÁZÉVES FÜRDÕ
KÖSZÖNTÉSE

Több százan vettek részt a wellnessház jubileumának alkalmából szervezett ünnepen.
Jubileumi évfordulót ünnepeltek augusztus 20-án a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházban.
Az épület mögötti rózsakertben
születésnapi partin emlékeztek
a létesítmény száz évvel ezelõtti létrehozásáról.
Nemcsak az évforduló volt nagy
szám, hanem a vidám hangulatú program is százakat vonzott a várkert
szomszédságába. Az elsõ mûsorszámban Karcsi bácsi és Bobó a fiatalabb korosztálynak kínált szórakozást. Miközben a vendégeknek készült
a lepcsánka és a palacsinta, a színpadon a Dobi házaspár örökzöld dallamokkal szórakoztatta a publikumot.
Rónavölgyi Endréné polgármester
ünnepi beszédében arra hívta fel a
figyelmet, hogy az 1900-as évek elején a település helyhatósága közel
tíz évig vívódott a községi fürdõ megépítése felett. A késedelem oda vezetett, hogy az eredetileg tervezett
összegnek közel a kétszeresébe került az 1910-ben lezárult beruházás.
A polgármester hangsúlyozta, hogy
napjainkban is számos, nagyszabású építkezés elõtt áll Szerencs, amelyeket a jövõ érdekében meg kell valósítaniuk. A fürdõ példája is azt igazolja, hogy a fejlesztéseket minél hamarabb el kell végezni a helyben élõ
emberek javára, mert ha a döntés-

hozók tétováznak, ez késõbb nagyon
sokba kerülhet. Rónavölgyi Endréné
szerint helyesen határozott az önkormányzat, amikor a szomszédos
római katolikus templom külsõ rekonstrukciójával és a várkert rendezésével egy idõben pályázati támogatással felújította a volt községi
fürdõt, ami 2007-ben immár wellnessházként nyitotta meg a kapuját
a nagyközönség elõtt.
Az este során megszelték a jubi-

leumi alkalomra készült hatalmas tortát, majd Fekete Zoltán tangóharmonikán játszott népszerû slágereket. A kerek évforduló alkalmából kiállítás nyílt az épület aulájában,
amelyben a múlt század elejét idézõ
relikviák mellett helyet kaptak az ország fürdõtörténetét és kultúráját, valamint fürdõruha-divatját bemutató
régi fotók, leírások és összeállítások.
A tárlat naponta 10 és 21 óra között
tekinthetõ meg.

MIÉRT MAGAS
AZ IVÓVÍZ DÍJA?

A közel százéves múltra visszatekintõ Borsodvíz Zrt. a megye 111 településén biztosítja az ivóvízellátást és
49 városban és községben a szennyvíz elvezetésérõl és ártalmatlanításáról is gondoskodik. A kizárólag önkormányzati tulajdonban lévõ vállalkozás komoly erõfeszítéseket tesz a kezelésében lévõ – többségében elavult
– ivóvízhálózatok felújítására, amiben
jelentõs elõrelépést jelenthetnek az elkövetkezõ idõszakban pályázati támogatással megvalósuló nagyszabású
beruházások – nyilatkozta lapunknak
Ficsor Miklós cégvezetô.

– Milyennek ítéli meg a cég által
nyújtott közszolgáltatások minõségét?
– Úgy gondolom, hogy az elmúlt
években jelentõsen elõreléptünk abban, hogy az ivóvízellátás területén közelítsünk az európai uniós színvonalhoz. Ennek érdekében a társaság saját erõforrásait összpontosítva jelentõs
mûszaki fejlesztéseket valósított meg.
Azért, hogy erre a területre minél több
pénzt fordíthassunk anélkül, hogy a lakosságra túlzott terheket rójunk, költségtakarékossági intézkedéseket hoztunk és átalakítottuk a vállalati struktúrát, racionalizáltuk a munkaszervezetet. Ugyanezt a célt szolgálta, hogy
az év elejétõl a korábbi két cég helyett egyedül a Borsodvíz Zrt. végzi az
önkormányzati tulajdonú közmûvek
kezelését és a szolgáltatást, ami hoszszabb távon szintén költségmegtakarítást jelent.
Szerencs esetében az elmúlt években azt a stratégiát követtük, hogy elsõsorban azokban az utcákban cseréltük ki az elavult ivóvízvezetékeket,
ahol az önkormányzat felújította a burkolatot. Ez a megoldás mindkét fél szá-

NÉPSZAVAZÁS IPARFEJLESZTÉSRÕL, VILÁGÖRÖKSÉGRÕL
Véleménynyilvánító népszavazás lesz Szerencsen október
3-án arról, hogy a város lakói a
világörökség védõzónájába történõ tartozást, vagy a munkahelyeket teremtõ helyi ipar fejlesztését tartják-e fontosabbnak. A referendumot a költségek
csökkentése érdekében az önkormányzati választással egy
idõben tartják.
A népszavazás kezdeményezõje a
Szerencs és Környéke Fejlõdéséért
Egyesület, amely aláírásgyûjtést is
folytatott a településen a referendum
ügyében. A civil szervezet idén áprilisban azt követõen döntött a népszavazás kezdeményezésérõl, hogy álláspontjuk a tokaji világörökség esetében szerintük nem érvényesült. A Világörökség Bizottság tagjai által 2002ben kiadott Budapesti Nyilatkozatban
foglaltak alapján ugyanis törekedni kell
a megfelelõ és méltányos egyensúly
megtartására a megõrzés, a fenntarthatóság és a fejlesztés között úgy, hogy

A szerencsi választók október 3-án döntenek.
a világörökségi javak olyan testre szabott tevékenységek segítségével kerüljenek megvédésre, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági
fejlõdéshez, valamint a közösségek
életminõségének javulásához. A nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy törekedni kell annak biztosítására is,
hogy a helyi közösségek minden rétege tevékenyen részt vegyen a világ-

(Archív felvétel)

örökségi helyszínek kiválasztásában,
védelmében és kezelésében. Az egyesület nehezményezte, hogy bár a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság
2007. év elején megtartott ülésén
foglalkozott a világörökség részletes
szabályozásának szükségességével,
ugyanakkor a tervezett világörökségi
törvény nem született meg.
(Folytatás a 10. oldalon.)

mára elõnyös, hiszen így a késõbbi
bontások megelõzhetõk. Sajnos, a
több évtizede létesített hálózatok napjainkra már ugyancsak megérettek a
cserére, azonban erre nem áll rendelkezésre elegendõ pénz. Éves szinten a teljes szolgáltatási területünkön
200–250 millió forintot költünk rekonstrukcióra. Az idén az összeg 140
millió forint körül alakul, mert tartalékolnunk kell a saját erõt arra a 81
települést érintõ, több mint négymilliárd forint költségû programra, amelyben uniós források felhasználásával arzéntalanítjuk az ivóvizet és a teljes bekerülési költség 20 százalékának megfelelõ összegben új vezetékeket fektetünk le. Ennek a projektnek Szerencs
a gesztora.
– A térség településein az önkormányzati üléseken az évenkénti díjmegállapításnál visszatérõ téma, hogy
az országban Szerencsen és környékén a legmagasabb a vízdíj.
– Az általunk alkalmazott vízdíj valóban nem tartozik az alacsonyak
közé, de nem is a legmagasabb Magyarországon. Jellemzõen a megye
azon települései alkotják a Borsodvíz
Zrt.-t, amelyek az ivóvízellátás szempontjából kedvezõtlen helyzetben
vannak. Ez alól Szerencs sem kivétel.
Vagy a helyi kutak vízminõségével
vannak problémák, vagy a 30-40
éves vezetékek miatt jelentõs a hálózati veszteség, több helyen a domborzati viszonyok, illetve a távolságok
miatt többszöri átemelésre, nyomásfokozók beépítésére van szükség, ami
pluszköltséggel jár. Problémát jelent
a kistelepülések túlsúlya, hiszen nem
mindegy, hogy egy kilométer hoszszúságú vezetékrõl mennyi fogyasztót tudunk ellátni. A nagy távolságok
miatt a karbantartás és az üzemzavarok elhárítása is többletpénzt igényel.
Ezek a pluszköltségek természetesen
megjelennek a díjban is, azonban a
cég takarékos mûködésének köszönhetõen nem elviselhetetlen mértékben.
– Valóban magas a térségben az ivóvíz arzéntartalma?
– Hosszú évtizedekig, amíg a hazai szabvány volt érvényben, nem volt
az. Az európai uniós szabályozás bevezetésével azonban egyötödére csökkent a megengedett határérték, amit
több vízbázis esetében jelenleg nem
tudunk teljesíteni.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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NÉMET FIATALOK SZERENCSEN

A vendégek a Rákóczi-várba is ellátogattak.
Rheingau-Taunusból érkezett delegáció augusztus 4-én Szerencsre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzattal baráti szálakat
ápoló német járás húszfõs küldöttségének tagjait a városházán Rónavölgyi Endréné köszöntötte. A fiatalok négy olyan Rajna-menti települést képviseltek, akik Máddal, Szikszóval, Tokajjal és Szerenccsel ápol-

nak partneri kapcsolatot. Rónavölgyi
Endréné polgármester beszédében a
német és a magyar ifjúság közötti barátság erõsítésének a fontosságát
hangsúlyozta, amire jó lehetõséget
kínálnak a kölcsönös látogatások. A
vendégeket a Rákóczi-várban Koncz
Ferenc, a megyei közgyûlés alelnöke fogadta, aki szerint Zemplén és
Rheingau-Taunus egyaránt híres a

boráról, ami mellett a német járásban jó söröket fõznek, Szerencsen pedig kitûnõ csokoládét készítenek.
A magyar és a testvértelepülésekrõl
érkezett fiatalok megismerkedtek a város nevezetességeivel, közöttük a Rákóczi-várban lévõ képeslevelezõlapgyûjteménnyel, valamint a Szerencsi
Fürdõ és Wellnessházzal.
A vendégek három éjszakát töltöttek Szerencsen, ahol a Bocskai
gimnázium udvarán a sportszenvedélyüknek hódolhattak. A hét további
részében Mád, Szikszó és Tokaj volt
a célpont, ahol a vendégek újdonsült barátaik kíséretében helyi látnivalókat tekintettek meg. Hazautazásuk elõtt két nappal a megyeszékhelyre látogattak, ahol a belváros
mellett Diósgyõrbe, Lillafüredre és
Miskolctapolcára is ellátogattak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén németországi testvérmegyéjébõl érkezett
fiatalok a program németországi ötletgazdájának újsághirdetése alapján
verbuválódtak, utazásuk idõpontjáig nem ismerték egymást. A hazánkban elõször járt látogatók egyhetes programját saját finanszírozásuk mellett a németországi tartomány
támogatta.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS EMLÉKEZETE

A Szent István király és az
új kenyér tiszteletére rendezett augusztus 20-ai szerencsi
ünnepségen Mihályi Jánosné,
Radnóti-díjas versmondó szavalata után Rónavölgyi Endréné idézte fel az államalapító uralkodó emlékét.

A város polgármestere kiemelte: Szent István példája
erõt adhat a magyarságnak,
mert tudott kormányozni, valódi reformokat hajtott végre és
nemzeti egységet, otthont teremtett. Nagysága abban is
megtestesült, hogy egyszerre
volt magyar és európai. Felesége bajor volt, sógora német-római császár, német papok hozták a kereszténységet,
német katonák adták seregé- A történelmi egyházak képviselôi ökumenikus imát mondtak.
nek az erejét. Ugyanakkor
A polgármester beszédében hang- ahogy Szerencs is a gyarapodás idõmegvédte az ország függetlenségét,
nem lett hûbéres, szívében és cse- súlyozta, hogy Szent István fejlõdé- szakát éli. Ahhoz, hogy a tendencia
si pályára állította az országot, mint folytatódjon, a dicsõ õsök által péllekedeteiben õrizte a magyarságot.
daként állított összefogásra van szükség. – Csak akkor járhat a város továbbra is a fejlõdés útján, ha ez
együttes támogatásra talál, valamennyiünk érdekében – hangsúlyozta Rónavölgyi Endréné, aki szerint Szent István cselekedetei arra is
intenek, hogy a nehéz feladatokat
csak közösen lehet megvalósítani. –
Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy külön utakon járva, egyéni
dicsõséget hajhászva, önös érdeket
szolgálva elbizonytalanítsuk a város
lakóit, a helyi vállalkozásokat és a
településen megtelepedni szándékozó befektetõket – emelte ki a polgármester, aki szerint az egyéni politikai érdekeket félre kell tenni annak érdekében, hogy Szerencs lakosainak biztos megélhetése, ezáltal a mindennapi kenyere meglegyen.
A hagyományoknak megfelelõen
az új kenyeret Damjanovics Pál görög katolikus parókus szentelte meg,
majd Tóth László római katolikus kanonok imája után Börzsönyi József
református esperes megáldotta a
nemzetiszín szalaggal átkötött kenyeret. Az ünnepség keretében a váA szerencsi Bocskai István Gimnázium 1960-ban érettségizett 4/b osztályának tagjai találkoztak augusztus 14-én a volt Hunyadi iskolában. A ros önkormányzata, intézmények,
politikai pártok és civil szervezetek
jeles eseményen, egykori osztálytermükben nosztalgiáztak a napjainkban már nyugdíjas korú diákok, elevenítették fel ötven esztendõvel képviselõi helyeztek el koszorút a Ráezelõtti, kedves emlékeiket. Az egykori tanáraik közül Szegedi Pál és kóczi-vár falán Szent István emléktáblájánál.
Szabó János szintén szívesen fogadták el a szervezõk meghívását.

FÉLÉVSZÁZADOS
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ

Nagy sikert aratott a Benkó Dixieland Band.

SZERENCSEN IS
VOLT FESZTIVÁL

Bõvülõ helyszíneken, egyre gazdagabb programkínálattal várta az érdeklõdõ közönséget a XIX. alkalommal megrendezett Zempléni Fesztivál.
A programsorozat keretében augusztus 7. és 21. között a térség huszonegy településén komoly- és könnyûzenei koncerteket, színházi elõadásokat, irodalmi és táncos esteket,
gasztronómiai programokat láthatott
a nagyérdemû.
Az idei Zempléni Fesztivál szerencsi nyitó eseményét augusztus 8-án
tartották a Rákóczi-várban. A történelmi falak között felállított szabadtéri színpadon a Benkó Dixieland
Band adott koncertet. A világon az
egyik legjobb jazz-együttesként nyilvántartott formáció ez alkalommal
sem okozott csalódást, muzsikájukkal
lebilincselték a közel kétszáz fõs közönséget. A több mint 50 éves múlttal rendelkezõ Benkó Dixieland Band
fergeteges játékát egyéni elõadásmód
színesítette, kellemes vasárnap délutáni kikapcsolódást kínálva a jazz
muzsika kedvelõinek.

Egy héttel késõbb, augusztus 15-én
este a szerencsi Munkás Szent József
római katolikus templomban a Nagyváradi Filharmónia Énekkar vendégeskedett. A hangverseny elõtti pillanatokban Tóth László plébános házigazdaként üdvözölte a fellépõket. A
nagyváradi filharmónia 1977-ben alakult professzionális énekkara az eltelt
13 esztendõ alatt látványos, minõségi fejlõdésen ment keresztül, ugyanakkor létszámában is jelentõsen gyarapodott. Repertoárjuk mára felöleli
a preklasszikus, klasszikus, romantikus, modern kori, sõt, a kortárs zeneirodalom jelentõsebb alkotásait is.
A vokál-szimfonikus repertoár mellett
a kórus értékes a capella mûsort is kialakított, ugyanakkor aktívan részt
vett opera- és operett-elõadásokban
is, többek között a Nagyváradi Színházzal együttmûködve. A 40 tagot
számláló együttes vezetõje Lászlóffy
Zsolt karnagy. A Nagyváradi Filharmónia Énekkar a szerencsi hangversenyen erdélyi, román és magyar
szerzõk egyházi mûveibõl adott ízelítõt a közönségnek.

KORONGOK A LEVENTE LÕTÉREN

Ondon alakította ki a térségben
egyedülálló létesítményét a JOL-VAD
BT. A társaság skeet-koronglövõ lõteret épített, melynek nyitó rendezvényét augusztus 14-én tartották a tulajdonosok.

Borzán László lövészetoktató bevezetõjében köszönetet mondott Jolsvay Jánosnak, aki magára vállalta a pálya megépítését, ezzel támogatva a hazai sportlövészet fejlõdését. Borzán
László elsõsorban a magyarországi koronglövészet történelmi múltjával ismertette meg a meghívottakat, majd
eldördült a fegyver a Levente lõtéren,
amelynek névválasztásáról a tulajdonosok nevében Jolsvay János így nyilatkozott: a Levente régi magyar személynév. Arany János Toldi Miklósa
így sóhajt fel vágyakozva: „Hej, ha én
is, én is köztetek mehetnék,/ Szép magyar vitézek, aranyos leventék!” – A

trianoni tragédia után ezen a néven
illették azt a mozgalmat is, amely a
megcsonkított országban, szebb jövõt
ígérõ jelszóval a hazafias nevelést,
nemzeti szellemet tanító egyleteket
fogta össze. E nemes célokat szem elõtt
tartva, azokat mindenkinek emlékezetébe és figyelmébe ajánlva választottam lõterünknek a Levente nevet –
fogalmazott Jolsvay János.
Az ondi létesítmény elsõsorban
sportlövõk és vadászok gyakorlásának
és oktatási céloknak kíván teret biztosítani a jövõben. Nyolc automata koronglövõ gépet helyeztek el a pályán,
amely egyaránt alkalmas olimpiai és
vadász skeet, illetve korongvadászat
versenyek megrendezésére.
A Levente lõtér szombatonként nyílt
napra várja az érdeklõdõket, akik megtapasztalva a sport szépségeit, bizonyára kedvet kapnak, hogy kipróbálják tehetségüket.

Az új lôtér vadászoknak és sportlövôknek egyaránt jó gyakorlási
lehetôséget kínál.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE
A SZÁZÉVES FÜRDÕRÕL?
Csorba Csaba:
– Bekecsi származásúként gyerekkori emlékeim nincsenek a létesítményrõl, hiszen
akkoriban a községnek mûködött a nyári szabadtéri strandja. Mégis rendszeres látogatója voltam a fürdõnek, pontosabban az aulából nyíló egykori borbélyüzletnek. A bezárása után sokáig kihasználatlan volt az épület, amelynek folyamatosan romlott az állaga. Jó döntésnek tartottam, amikor az önkormányzat a felújítás mellett határozott és
visszaadta a létesítmény eredeti funkcióját.
Régóta készültem már arra, hogy a családommal kipróbálom a wellnessház szolgáltatásait, ami a napokban meg is történt. Kedvezõ tapasztalatokat szereztünk,
mindenkinek csak ajánlani tudom.
Tóthné Tõkés Tímea:
– Nagyon örültem, amikor a teljes körû felújítást követõen megnyitotta kapuját az egykori községi fürdõ, ami az eredeti funkcióját részben megõrizve, wellnesházként
mûködik. Azóta a családommal több alkalommal váltottunk jegyet az intézménybe.
Kisebbik lánygyermekünknek leginkább a
pezsgõfürdõ tetszik, míg a fiú a férjemmel
inkább az úszómedencét látogatja. Fontosnak tartom, hogy a tanuszoda mellett egy
ilyen egészségmegõrzést, rekreációt szolgáló
létesítmény áll a városban a lakosság rendelkezésére. A fürdõ idegenforgalmi vonzerõt
is jelent, amit a távolabbi vidékekrõl érkezõ vendégek bizonyítanak.
Pelbárt Ádám:
– Remek dolognak tartom, hogy a régi szerencsi fürdõt, a korabeli építészeti értékek
megtartása mellett ilyen XXI. századi módon felújították. Az itt élõknek nem kell más
városokba utazni, hiszen helyben részesei
lehetnek az intézmény által nyújtott szolgáltatásoknak. Nem beszélve arról, hogy a
turistáknak, vagy éppen átutazóknak is remek kikapcsolódási lehetõségeket teremt a
wellnessház.
Szerencsés, hogy éppen augusztus 20-án ünnepeljük a Szerencsi Fürdõ 100. születésnapját. Mivel ez munkaszüneti nap, a résztvevõk számán is látszik, hogy sokan voltak kíváncsiak a programra, ami
fantasztikus volt.
Szentirmai Gergõ:
– Gyermekkoromból emlékszem a fürdõ romos épületére, melyet az évek múlásával egyre inkább kikezdett az idõ vasfoga. Ráfért egy
alapos felújítás. A szüleim sokat meséltek arról, hogy a régi idõkben ide jártak strandolni, s ha jól tudom, iszapkádak, fodrászüzlet
is mûködött az épületben.
Uszodamesterként dolgozom a mai wellnessházban és elmondhatom, remekül sikerült a felújítás. Az ide érkezõ vendégek nem
gyõzik dicsérni az új létesítményt, ami a modern berendezéseivel együtt küllemében
megõrizte a régi korok emlékeit. Ami külön
öröm számunkra, hogy a helyiek mellett sokan járnak ide távolabbi településekrõl és jó hírét viszik Szerencsnek. Úgy gondolom, hogy a városunknak
nagy szüksége volt már egy ilyen létesítményre.

BETEGSÉG TIZEDELI
A SZÕLÕTERMÉST
Egy átlagos év terméséhez
képest 30 százalékkal kevesebb szõlõvel számolnak
az idén a Tokaji borvidéken. A rendkívül csapadékos nyári idõjárás kedvezett
a betegségek terjedésének,
miközben a felázott talaj
miatt a gazdáknak komoly
nehézséget jelentett a hatékony növényvédelem biztosítása. A szerencsi ültetvényeket is magába foglaló Rátkai
hegyközség területén a peronoszpóra
és a lisztharmat mellett a zöld- és a
szürkerothadás is megjelent. Az 540
hektár ültetvény közel felén találha-

tó kisebb-nagyobb területeken a különbözõ súlyosságú fertõzés. Ott
azonban, ahol virágzás elõtt idõben
permeteztek, ígéretes terméssel kecsegtetnek az egészséges fürtök.
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NEM VÁLTOZNAK A HELYI ADÓK
BEFIZETÉSI SZABÁLYAI

Kisebb zavart okozott a vállalkozók között, hogy hova kell fizetniük
helyi iparûzési adójukat. Egy júniusi
törvénymódosítás ugyanis megváltoztatta a gyakorlatban még nem is
alkalmazott rendelkezést.

Az egyik elmúlt évi törvénymódosítás az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalhoz (APEH) telepítette a helyi
adóval kapcsolatos feladatokat, ami az
idei esztendõ második félévétõl lépett
volna érvénybe. Az új parlament azonban hatályon kívül helyezte ezt a jogszabályt, így nem változik semmi: a vállalkozásoknak az elmúlt években megszokottak szerint kell eljárniuk, tehát
a helyi adóikkal kapcsolatos ügyeket
továbbra is a település adóhatósága intézi, és a fizetési kötelezettséget is itt
kell teljesíteni.

Béni Gyula, a
szerencsi polgármesteri hivatal
adócsoport-vezetõje (fotónkon) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a helyi iparûzési adóval kapcsolatos jogkörök június
29-ei hatállyal kerültek vissza az önkormányzatokhoz, vagyis a bejelentkezési, bevallási és befizetési kötelezettségeket egyaránt helyben kell
teljesíteni. Béni Gyula hozzátette: az
idén az iparûzési adónál nem küldtek ki fizetési meghagyást. Az érintetteknek az elõleget a májusi bevallásaik alapján szeptember 16-ig
kell teljesíteniük. Annak érdekében,
hogy a kötelezettséggel rendelkezõk
a helyes és pontos összegeket utal-

ják át az önkormányzat számlájára,
postázzák az értesítõket, amelyeken
a befizetendõ iparûzési adó is szerepel. A csoportvezetõ hozzátette:
nem csak a vállalkozók kapnak tájékoztatást, hanem mindenki, akinek
ezer forintot meghaladó tartozást, illetve túlfizetést mutat a számlaegyenlege.
Rosszul jártak azok a vállalkozók,
akik tévesen értelmezték a jogszabályt
és esetleg már az elsõ félévben az
APEH-nél próbálták intézni az iparûzési adóval kapcsolatos ügyeiket:
õket ugyanis ezért megbírságolták. Jól
jár azonban az önkormányzat, hiszen
a befizetések közvetlenül a helyhatóság számlájára kerülnek, így a pénz
a költségvetés alapján azonnal felhasználható és nem kell várni az APEH
átutalására.

PARLAGFÛSZEMLE A VÁROS HATÁRÁBAN
A parlagfû a leggyakoribb allergén
gyomnövény hazánkban, amelynek
irtásáról magánterületek esetében az
ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk.
Szerencsen és környékén is megtalálható a gyomnövény, de szerencsére nem alkot nagy, egybefüggõ területeket – tudtuk meg a közterület-felügyelõktõl, akiknek a feladatai között a parlagfû elleni védekezés ellenõrzése is szerepel. Ez
utóbbit kamerás határszemlénk is igazolta, amelynek során egyedül a Hidegvölgybe vezetõ út mentén, egy
tökföld és egy kukoricatábla szélén
bukkantunk parlagfûre, amit a tulajdonosoknak még a büntetés kiszabása elõtt célszerû lenne lekaszálni.
A gyorsaság azért is fontos, mert nem-

A város határában akadnak kisebb szennyezett területek.
sokára virágba borul a növény, és
szórja majd pollenjeit a levegõbe,

amitõl szenvednek majd az allergiások.

III. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL

Augusztus 28., (szombat):
15 órától: családi úszóvetélkedõ –
úszóverseny – a Városi Tanuszodában
18–23 óráig: fröccsparti a Rákóczivár belsõ udvarán

Augusztus 29., (vasárnap):
9.30 óra: zenés mazsorett-felvonulás a postától a fesztivál helyszínéig (Rákóczi út várkert elõtti lezárt
szakasza) a megyaszói fúvószenekar
kíséretével
10 óra: Fesztiválmegnyitó
10.10 óra: térzene. Megyaszói fúvószenekar
10.50 óra: a Cini Mini Táncstúdió
növendékeinek bemutatkozása

11 óra: Szakmai elõadás: Magyar
termék – magyar munkahely. Elõadó:
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
11.30 óra: Hajnali néptáncegyüttes
12 óra: LTJ Tánccsoport, moderntánc
12.40 óra: Wild Drummer dobvirtuózok
14 óra: Bodrog Néptáncegyüttes
15 óra: Golden Dance Európabajnok tánccsoport elõadása – Tarcal
15 óra: Burattinó Bábszínház elõadása a várkertben. Magyar Vásári
Bábjátékok: Vitéz László kalandjai

KÖLTÖZNEK A SZAKRENDELÉSEK

A szerencsi rendelõintézet felújítása miatt már korábban átköltözött
a Fürdõ és Wellnessház épületének
alagsorába a fizikoterápia, a gyógytorna és a gyógymasszás. A rendelési idõ változatlan. Elérhetõségek:
fizioterápia – Molnárné Farkas Ágnes, személyesen vagy telefonon:
20/775-4066. Szarka Rita, személyesen vagy telefonon: 20/491-1531.
Gyógytorna – személyesen. Gyógymasszázs – Kuruczné Matisz Anita,
személyesen vagy telefonon: 70/6335811. Németh Krisztina, személyesen vagy telefonon: 70/702-5406.
Szeptembertõl átmeneti idõszakra
az orvosi ügyeletnek jelenleg helyet
adó Kossuth utcai épületbe kerül a
szemészet, az urológia és a foglalkozás-egészségügy. A nõgyógyászati

és a fogorvosi szakrendeléseket pedig a Rákóczi út 51. szám alatti felújított egészségházban kereshetik fel
a betegek.

15. 50 óra: Herczeg Zoltán divattervezõ rendhagyó divatbemutatója
16.30 óra: a Miskolci Nemzeti
Színház operett- és musical-elõadása
17.30 óra: rekord bejelentése
18 óra: Zagyvabanda népzenekar
20 óra: Join zenekar
21 óra: Hooligans
Kb. 22.45 óra: tûzijáték
Édességgyártók bemutatkozása,
történelmi játszóház – Csepûrágók
Egyesület, Arany Turul Hagyományõrzõ Egyesület, gyermekvetélkedõk, kádárbemutató, Zempléni
Múzeum csokoládé-kiállítása, borászatok bemutatása, mesevonat, kecskesajt-készítõ, Búzavirág Alapítvány
kézmûves termékei, cukrászverseny,
kézmûves-bemutatók, ökörsütés,
népi iparmûvészek, gasztronómiai
ízek utcája.
A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják!

EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS
A RENDEZVÉNYEKEN
A mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.)
EüM-rendelet meghatározza, hogy a
rendezvények egészségügyi biztosításának milyen formái, szintjei és
módjai vannak – emeli ki az augusztus 18-ai intézkedésében a város jegyzõje. Gadóczi Bertalan felhívja az érintettek figyelmét arra,
hogy az elõírások betartása a Sze-

rencs közigazgatási területén szervezett valamennyi rendezvény szervezõjének, civil és gazdálkodó szervezetnek, valamint magánszemélynek kötelessége. Nekik kell gondoskodniuk a programokon résztvevõk
létszámától függõen, a rendeletben
foglaltaknak megfelelõen a szükséges egészségügyi biztosításról.
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NAGYÜZEM A KOLLÉGIUMBAN

A nyári szünetben is nagy a sürgés-forgás a szerencsi középiskolai
kollégiumban. Ebben az idõszakban
táborlakók, turisták, közösségek veszik birtokba az intézményt, akik augusztus elejéig közel háromezer vendégéjszakát töltöttek az intézményben. Az elmúlt idõszakban népszerûvé vált a helyi középiskolai kollégium a nyári szünidõben. A vakáció idején alig akad olyan nap, hogy
ne legyen vendége a 148 férõhelyes,
két épületben mûködõ diákszállónak.
A gazdasági világválság hatására
ugyan jelentõsen csökkent a térség-

be érkezõ turisták száma, azonban
a szerencsi kollégiumot az idegenforgalmi idõszakban ennél lényegesen kisebb mértékben érintette a recesszió. Napjainkban már négy viszszatérõ tábornak ad otthont az intézmény. Mindezeknek köszönhetõ,
hogy a kollégium idei, nyári bevétele megközelíti a tizenkétmillió forintot.
A középiskolai kollégiumnak meghatározó szerepe van a város turisztikai életében – tájékoztatta lapunkat Csider Andor intézményvezetõ. Ez a létesítmény rendelkezik a

Az impozáns épület idén is sok vendéget fogadott.

legtöbb férõhellyel, egyszerre akár
több csoport egyidejû fogadása sem
jelent számukra akadályt. A turistaszállást igénybe vevõk meglepõdve
lépnek be a szobákba, ahol 4–8 férõhelyes, lelakott helyiségekre számítanak. A szerencsi kollégium azonban ennél magasabb színvonalat
képvisel, hiszen az intézmény a
nyári bevételek egy részét karbantartásra, illetve felújításra fordítja.
Nem véletlen, hogy évek óta viszszatérõ program az intézménynek a
Kolompos tábor, a Linux Akadémia,
a Nemzetközi Alkotótábor és
Mûvésztelep, valamint az augusztusi nemzetközi sakkverseny résztvevõi
is elõszeretettel választják szálláshelyül a kollégiumot.
A város másik, vendéglátással foglalkozó létesítménye a simai ifjúsági
tábor, ahol az idén nyáron két hétig
szerencsi gimnazistáknak és általános
iskolásoknak tartottak egyhetes tehetséggondozó programokat. A festõi környezetû létesítményt elsõsorban az alacsony komfortfokozat miatt egyre kevesebb csoport veszi
igénybe. A hetvenes évek elején épült
létesítmény napjainkra már ugyancsak
megérett a felújításra, amit pályázat
segítségével szeretne magvalósítani a
tulajdonos önkormányzat.

EGY NAP SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
A Szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) 2010. július 31-én
sport- és egészségmegõrzõ napot tartott a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.
A rendezvényért köszönet és hála a
támogatóknak: a polgármester aszszonynak, alpolgármesternek, aljegyzõnek, a város önkormányzatának,
a Városgazda Nonprofit Kft. vezetõjének és dolgozóinak, az ESZEI-nek, a
Városi Kulturális Központ és Könyvtárnak, a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmûvelõdési és Városmarketing
Osztályának, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, a Kusinszki pékség, valamint a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep dolgozóinak, akiknek segítségével rendeztük meg a sikeres
programunkat.
A rendezvény 11 órakor kezdõdött,
a megjelent közel 300 fõt a CKÖ elnöke köszöntötte és ismertette a napi
programot: felnõtteknek futball, kézilabda, sakk, futás, a gyerekeknek akadály-ügyességi verseny, aszfaltrajz, kötélhúzás és más egyéb, gyerekeknek
való játékos elemekbõl állt össze.
Rónavölgyi Endréné, Szerencs város
polgármestere köszöntötte a megjelenteket, gratulált a CKÖ-nek a jó szervezésért, a résztvevõknek eredményes
szereplést és egészséges testmozgást kívánt. A köszöntõk után elkezdõdött a
tényleges napi program. Elmondhatjuk,
hogy ha nem is olyan nagyban, mint

INDUL A TANÉV

A Bocskai gimnáziumban augusztus 30-án 8 órától tartják a tanévnyitót. A szerencsi általános iskolások központi tanévnyitó ünnepségének augusztus 31-én 17 órától a
városi sportcsarnok lesz a helyszíne.
Az elsõ tanítási napra a Bocskai gimnáziumban augusztus 31-én, az általános iskolában szeptember 1-jén
várják a diákokat.

Az üstökben finom ebéd készült.
egy olimpián, az eszme, amit Pierre de
Coubertin báró mondott, érvényesült:
itt nem a gyõzelem volt a fontos, hanem a részvétel, hisz errõl szólt a rendezvény. Felnõttek, gyerekek aktívan
vettek részt a különbözõ versenyszámokban, eközben egész nap folyamatos ingyenes vérnyomás- és vércukormérést végeztek az erre a célra felállított sátorban.
Az idõjárás is kegyeibe fogadta rendezvényünket, ami megmutatkozott az
elfogyasztott ásványvíz és üdítõ menynyiségében. Mindenkit, aki megtisztelte
rendezvényünket jelenlétével, roma
szokás szerint láttunk vendégül. Külön
köszönet Takács Cintiának és Ficsor
Ivettnek, a Bocskai Gimnázium tanulóinak a színvonalas fellépésükért, valamint azoknak az asszonyoknak és fér-

A nyári szünidõben szorgosan dolgoztak a szerencsi oktatási intézményekben. A Bocskai gimnázium karbantartói több termet újrafestettek,
teljes felújítás történt az intézmény
vizesblokkjaiban, az új hidegburkolatok mellett kicserélték az ajtókat,
és megoldódott a mosdók meleg vizes ellátása. Felcsiszolták, újralakkozták, illetve -festették a gimnázium tornatermét is, amit a közelmúltban megváltozott kosárlabda-

szabályok is szükségessé tettek. A
Szerencsi Általános Iskola mindkét
épületében sikerült tisztasági festést
végezni a leginkább elhasználódott
termekben és a vizesblokkokban. A
Bolyaiban néhány helyiség parkettaborítását is felcsiszolták, újra lakkozták, míg a Rákóczi iskolában a
sportöltözõ falát festették. Padok készültek a számítástechnika terembe
és szeptemberre a tornaterem is
megújulva várja az iskolakezdést.

A szünidõben sem volt pihenés a Bocskai István gimnáziumban.

ÓVODAI PROGRAMOK
A szelektív hulladékgyûjtéssel ismerkedtek a gyerekek július 29-én
a Csalogány óvodában. A nevelési
intézményben a Szerencs Térségi
Hulladékkezelõ Közszolgáltató Kft.
munkatársai játékos formában hívták
fel a csöppségek figyelmét a háztartásokban keletkezõ szemét szétválogatásának fontosságára, amit az
óvodások a gyakorlati bemutatón ki
is próbáltak.
Sporthetet rendeztek augusztus 2–

6. között a Gyárkerti óvodában. A
nevelési intézmény csöppségei számára szervezett foglalkozások között
a tanuszoda meglátogatása is szerepelt, ahol jókedvûen vették birtokba a kismedencét a csöppségek. A
délutáni foglalkozások sakkozással
teltek, ahol a szellemi sport alapjaival Balogh Imre, a helyi sakkszakosztály utánpótlás-neveléssel foglalkozó tagja ismertette meg a szerencsi óvodásokat.

Agytorna kicsiknek.

HUNYADI MÁTYÁS, A MAGYAR TÖRTÉNELMI HALADÁS KÉPVISELÕJE

A Magyar Rajztanárok Egyesülete
idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, melynek tiszteletére VI.
MROE BIENNÁLE’ 2010 néven rendeztek jubileumi képzõmûvészeti kiállítást a Magyar Kultúra Alapítvány
budapesti székházában.
Az augusztus 2-án megnyitott tárlaton a szerencsi Tóth Miklósné, négyszeres Európa- és Pro Urbe Szerencsdíjas kiváló és mûvésztanár „Hunya-

GÓLYATÁBOR
A Szerencsi Általános Iskola Bolyai és
Rákóczi épületeiben augusztus 30-án tartják a gólyatábort. A leendõ elsõsök 8 és
15 óra között ismerkednek osztályfõ-

fiaknak, akik önkéntesen segítették a
rendezvényt. A különbözõ versenyeken résztvevõknek köszönjük, hogy egy
napot sporttal, az egészségünkért közösen együtt tölthettük el. Bízunk abban, hogy ezt a sikeres munkát meg
lehet ismételni, tovább lehet fejleszteni, mert igény van rá, és mert legfõbb
értékünk az egészség, amit meg kell
õrizni. Mindezek mellett azonban
nemcsak a sportról és egészségmegõrzésrõl szólt, hanem arról is,
hogy az árvíz idején bajba jutott szerencsi és ondi árvízkárosultaknak segítsünk. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 100 000 forintot utalt át az
árvízi számlára, ezzel is segítséget
nyújtva a rászorultaknak.
Marosvölgyi János
CKÖ-elnök

NYÁRI KARBANTARTÁS
AZ ISKOLÁKBAN

nökeikkel, az oktatási intézmény kínálatával, amelyben délutáni foglalkozások
keretében képzõmûvészetre, néptánc- és
zenetanulásra is lehetõség nyílik.

di Mátyás, a magyar történelmi haladás képviselõje” címû alkotását zsûrizték és állították ki a szervezõk.
A kép három sávban, lefelé sötétedõ kék színû alapozásra lett festve.
A felsõ sáv közepén Hunyadi Mátyás
feje, a Kolozsváron látható, Fadrusz
János által mintázott Mátyás-szobor
alapján készült. Ennek két oldalán a
király könnyûlovasságából emelte ki
a mûvész egy-egy vitéz alakját, teljes korabeli díszben. A középsõ sáv
bal oldalán Mátyás bõrkötésû, aranyfestéssel ellátott házi bibliájának fedõlapja látható, a négy sarokban az
uralkodó címerállata, a holló ékesíti
a szent könyvet, amelynek közepén
Mátyás portréját figyelhetjük meg. E
sáv közepén a Fadrusz János által alkotott lovas szobor árnyképe, míg a

jobb oldalon a budai palotában ékeskedõ cserépkályha egy csempéje látható, amely a trónon ülõ királyt ábrázolja. Az eredeti darabot a Képzõmûvészeti Múzeumban tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Az alsó sáv közepén kettõs portré van keretben elhelyezve, melyet egy milánói mûvész
márványból készített dombormûve
alapján készített az alkotó. Mátyást és
feleségét, Beatrix királynõt ábrázolja
profil nézetben, sötétzöld jáspis háttérrel, melyek az 1490-es években készültek.
Tóth Miklósné, a Magyar Rajztanárok Egyesületének egyik alapító
tagja, hosszú kutatómunka után olajtechnikával készítette el festményét,
amely az õsi történelmi gyökerek egy
dicsõséges idõszakának állít emléket.

Tóth Miklósné és festménye.

KRÓNIKA

HAZAÉRKEZETT
AZ ORVOSI MISSZIÓ
Huszonegy munkanap alatt több
mint 1700 beteget láttak el azok az
orvosok, akik június 1-jén indultak
el az afrikai Mali fõvárosába, hogy
a rászoruló embereken segítsenek.
A korábban indított öt orvosi miszszió tapasztalatai és sikere alapján az
Afrikai–Magyar Egyesület (AHU) újra
önkénteseket szervezett és indított a
fekete kontinensre. Jakkel Anna kecskeméti, Kis Imre tokaji háziorvosok
és Keresztes Éva székesfehérvári önkéntes folytatták kollégáik megkezdett munkáját az egyesület ott tartózkodó munkatársai – Kasza Kriszta és Sélley Csaba – közremûködésével. Mobil klinikát üzemeltetve
hazájuktól több ezer kilométerre
olyan gyermekeken, beteg felnõtteken segítettek, akiknek az orvosi ellátás megfizethetetlen.
Részlet Jakkel Anna beszámolójából: „Minden betegségnél – ez alól

a baleseti ellátás sem kivétel – fizetni kell, emiatt nagyon sok elhanyagolt és elfertõzõdött sebet látunk el
felnõtteknél és gyerekeknél egyaránt.
Dr. Traore elmesélte, hogy volt már
olyan betege is, aki ellátás után vállalta, hogy inkább ledolgozza a költségeket, mivel nincs pénze. Három
nap segített a rendelõ tisztántartásában, de ezt nem lehet rendszeresen
alkalmazni, hiszen annyi munka
nincs, mint amennyi a szegény ember. Minden gyógyszer és kezelés,
amit mi térítésmentesen adunk, nagy
segítség ezeknek az embereknek.”
A hatodik önkéntes orvosi misszió
tagjai a 21 munkanap alatt több mint
1700 embert láttak el, gyógyszert
biztosítottak számukra. A leggyakoribb
betegségek és tünetek a malária, bélférgesség, bõrbetegségek, fertõzött sebek, AIDS, nõgyógyászati problémák,
rühesség. E mellett szintén gyakori az
alultápláltság, a láz és a köhögés.

A fotón balról: Jakkel Anna, Kis Imre, Keresztes Éva és az AHU elnöke, Balogh Sándor.
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Szerencsiek a nagyvilágban:

KECSKÉS ÁDÁM

Kezdetben kosárlabdázni tanult,
majd a labdarúgás mellett kötelezte el magát. Rövid idõn belül a korosztályos magyar válogatott tagjaként képviselte Magyarországot.
Kecskés Ádám (fotónkon) rangos hazai klubok után került Németországba, ahol napjainkban is rúgja a
bõrt.

– A szerencsi Rákóczi Zsigmond
Általános Iskolában kezdtem el a felkészülést a nagybetûs életre – idézte fel Kecskés Ádám. – Itt szerettem
meg a sportolást. Kezdetben a kosárlabda volt a szenvedélyem, Nagy
Lajos, késõbbi osztályfõnököm keze
alatt többedmagammal évekig fanatikusként látogattam az edzéseket,
szerepeltem a mérkõzéseken. Szenvedélyesen gyûjtöttük a kosaras kártyákat is, ment a cserebere minden
óraközi szünetben. Tizenkét évesen
jött a változás, amikor Kulcsár Sándor testnevelõ tanár elhívott focizni. Akkor még nem gondoltam, hogy
ez fogja meghatározni az életem következõ szakaszát. Az elsõ megmérettetések között szerepelt egy luxemburgi torna, ahol az akkor számomra még ismeretlen, de valójában komoly együttesek ellen léptünk
pályára. A következõ években hazai lehetõségek nyíltak meg elõttem:
elõbb megyei, majd országos válogató, végül ott találtam magam a huszonkét fõs magyar utánpótlás-válogatott keretben kizárólag 1987-es
születésû társak között. Játékommal
több, a hazai élmezõnyhöz tartozó
csapat – FTC, DVSC, Kazincbarcika, Vác, DVTK, Vasas – érdeklõdését felkeltettem, végül a Bõcsi KSCtõl igazoltam a Gyõri ETO-hoz 14
évesen!
– Egy számomra teljesen ismeretlen világba csöppentem – folytatta
Kecskés Ádám. – Fogalmam sem
volt, hogy mi vár rám. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan
szüleim vannak, akikre minden hely-

zetben számíthattam és számíthatok
a mai napig is. Gyõrben egy sportgimnázium diákja lettem, heti hét edzésen vettem részt, szombaton, illetve vasárnap pedig a soros bajnoki mérkõzéseken szerepeltem. Mindeközben tizenöt alkalommal a válogatott mezét is magamra húztam
többek között Románia, Szlovákia,
Csehország, Írország, Izrael, és az akkor még Jugoszlávia ellen. Gyõri színekben végigjártam a korosztályos
csapatokat, és több neves együttes
– Juventus, Hajduk Split, Fortuna Sittard, Maribor – ellen is sikerült pályára lépnem. Idõközben a klubomnál felfigyelt rám az akkor nemrég kinevezett Klement Tibor és
szerzõdést ajánlott, amit nagy örömmel elfogadtam. Tagja voltam a
Gyõri ETO junior csapatának, ahol
egy remek szezon végén ezüstéremmel gyarapodtunk. Ezt követõen
sokunkat kölcsönadtak más csapatoknak, így kerültem egy évre az NB
III-ban szereplõ Tatára. Egy remek
körülmények között, megfelelõ szakmai háttérrel mûködõ együttesnél
próbálhattam ki magam. Jót is tett
egy kis változás, hiszen akkor már
hét évet húztam le Gyõrben. Mindeközben az érettségi után logisztikusi szakmát szereztem, majd a
gyõri Széchenyi István Egyetemen tanultam jogot.

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK A TAKTAKÖZBEN
Pályázati támogatással két és félmilliárd forint értékben fejlesztené
a Taktaköz-felsõ árvízvédelmi rendszert az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A Tisza gátját érintõ nagyszabású program elõkészítõ munkálatai már megkezdõdtek, amelyek
kedvezõ elbírálása után jövõre indulhat a kivitelezés. Az igazgatóság
a Szerencs-patak medrének a kotrása mellett a kritikus szakaszokon
a töltés magasításával javítaná a vízfolyás mellett élõk biztonságát az
áradások idõszakában.
A vízügyi szakemberek és a térség
településeinek polgármesterei augusztus 10-én Csobajon, a Vállalkozók Regionális Információs Központjában megtartott konferencián ismerkedtek meg a Környezet és Energia Operatív Program keretében a
Taktaköz-felsõ árvízvédelmi rendszer
fejlesztésének a programjával. A Tokajtól Tiszalökig tartó szakaszt érintõ
beruházás megvalósítása azon múlik, hogy a kétkörös pályázat második fordulójában támogatást kap-e
Taktaközben a Tisza mentén élõ lakosság élet- és vagyonbiztonságát
szolgáló nagyszabású beruházás.
Rácz Miklós igazgató arról tájékoztatta lapunkat, hogy az 1999-es
és 2000-es, majd a 2006-os áradások bizonyították, hogy az Észak-ma-

A tervekrõl a helyszínen egyeztettek a résztvevõk.
gyarországi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságnak komoly erõfeszítéseket kellett tennie annak érdekében, hogy ne történjen gátszakadás, illetve a víz ne csapjon át a
töltés felett. Azért, hogy ez megváltozzon, Tokaj és Tiszalök között 8,5
kilométeren terveznek beavatkozásokat, amelyek között gátmagasítás
és -erõsítés, szivattyútelep-rekonstrukció és töltéskorona-burkolás egyaránt szerepel. Jelenleg az elsõ sikeres pályázati forduló után több mint
százmillió forint felhasználásával a
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tervek elkészítése történik, majd a
szükséges engedélyek megszerzése
után nyújtják be elbírálásra a dokumentációkat. Amennyiben kedvezõ
lesz az elbírálás, 2011–2013 között
történhet a konkrét megvalósítás,
aminek a költsége meghaladja majd
a 2,5 milliárd forintot.
Az idei esztendõ rendkívüli idõjárása ráirányította a figyelmet a Szerencs-patak védmûveinek hiányosságára, az elhanyagolt, növényzettel
sûrûn benõtt meder veszélyességére.
Az elmúlt idõszakban többször elõ-

fordult, hogy a vízfolyás menti mezõgazdasági területeket öntött el az
ár. Ebben az évben Abaújszántó utcáin derékig ért a víz, ami betört a
lakásokba, súlyos károkat okozva a
lakosságnak. Ondon és a Fecskésen
hõsies védekezéssel, példás összefogással sikerült megakadályozni a
tragédiát, azonban a városban a fõutcán hömpölygött a víz, ami a Gyári
kertben a földszinti lakásokban is
megjelent, a Magyar utcán és a Fecskésen pedig kerteket borított el és épületeket veszélyeztetett. Nem véletlen,
hogy az önkormányzati üléseken
több alkalommal felmerült a képviselõk részérõl a kritikus részeken a
patak töltésének magasítása és a meder kitisztítása. A legszükségesebb
munkák elvégzésére 26 millió forintot fordítana az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Tízmillió forintot szánnak a
Szerencs-patak már megkezdett részleges kotrására, ami mellett a Fecskésnél magasítanák a vízfolyás bal
parti töltését a vasúti és a közúti hidak közötti szakaszon. Ugyanezt a
munkát végeznék el Ondnál a jobb
oldali töltés legkritikusabb szakaszain, ahol a csapadékvíz-elvezetõ árkok zsilipjeit is felújítanák. A tervezett munkák akkor valósulhatnak
meg, ha az ehhez szükséges pénzügyi keretet jóváhagyja a Vidékfejlesztési Minisztérium.

Tatai kitérõm után már az volt a
célom, hogy külföldre kerüljek – sorolta Kecskés Ádám. Jártam is próbajátékon a németországi Regensburgban, illetve Málta, Ausztria és
Finnország is szóba került, de a
Gyõri ETO akkor még nem engedett
el. Végül tavaly februárban az
egyik volt csapattársam és akkori
szobatársam – aki ekkor már fél éve
kint focizott – segítségével mentem
el a TSV 1860 Rosenheimhez próbajátékra. Egy hetet töltöttem el a
Bayern München fiókcsapatánál,
ahol az utolsó napon közölték velem, hogy szívesen leigazolnának.
Azonnal igent mondtam, hiszen
már régóta erre vártam! Kezdetben
minden nap németórára jártam, este
pedig edzéseken vettem részt Rosenheimben. A csapattal a Landesligában szerepeltünk, amit abban a
tavaszi szezonban meg is nyertünk,
ezzel jogot szerezve az eggyel magasabb bajnoki osztályban való indulásra. A beilleszkedés azonban
nem volt egyszerû, ami a külföldieknek különösen nehéz. Nem elég,
hogy a nyelvi nehézségek is hátráltattak, olykor még a 200%-os teljesítmény is kevés volt egy magyartól... Szerencsémre jól kijött a lépés,
sikerült gólokkal és gólpasszokkal bizonyítanom edzõimnek és csapattársaimnak! Játszottunk a Bayern
München tartalékai ellen, ahol egy
góllal és egy gólpasszal vettem ki a
részem a 4–1 es gyõzelembõl. Ezután gördülékenyebben mentek a
dolgok. Idõközben a csapat egyik
szponzoránál, egy gyorsétteremláncnál kaptam munkát, ami nyelvtanulás szempontjából is hasznosnak bizonyult. Az edzések itt sokkal intenzívebbek, mint otthon és
senki nem lazsál. Sokat tanultam
nemcsak a trénerektõl, hanem a többi játékostól is, akik olyan csapatokból érkeztek, mint a Bayern
München, 1860 München, Burghausen, Regensburg, Nürnberg. Idén
januárban azonban egyik török csapattársam csábítására átigazoltam a
városi riválishoz, az SV Westerndorfhoz, amit nem bántam meg,
mert remek emberek közé kerültem
és csodás fél évet töltöttem el ott!
Azonban terveim megvalósításához
újabb állomás következett, méghozzá Merseburg! Ide egyik régi,
szintén szerencsi ismerõsöm, Kiss
Dávid közremûködésével jöttem
próbajátékra! Négy edzõmeccsen
vettem részt, majd apróbb egyeztetések után megegyeztem a VFB
IMO Merseburg csapatával. Meg kell
említenem Bottlik László nevét is,
aki az IMO Hungária Kft. ügyvezetõje és nagyon sok mindenben segítségünkre van a mai napig. A csapat- és városváltás mellett óriási változást és örömöt jelent, hogy végre
ki tudott jönni hozzám a barátnõm
is és elkezdtük közös életünket. A
beilleszkedésemet amellett, hogy
nagyon fiatal átlagéletkorú csapatról van szó, három másik magyar
csapattársam is segíti. Jelenleg az
edzések mellett további németórákon veszünk részt a srácokkal, illetve
nekem a barátnõm is segít, mert õ
jól beszél németül. Igyekszem továbbra is minél egyenletesebb teljesítményt nyújtani a fociban. Hogy
meddig maradunk, még nem tudjuk,
mert ez sok dologtól függ, de egyelõre úgy tûnik, hogy itt találtuk meg
a számításainkat. Késõbb viszont
szeretnénk Magyarországon lakni,
otthon megkeresni a lehetõségeket
és folytatni az egyetemi tanulmányaimat.
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A MÛVÉSZET RÉSZE AZ ÉLETEMNEK

A közelmúltban megrendezett X.
Zempléni Nyári Tárlaton – melynek
idén Sátoraljaújhely adott otthont –
több szerencsi képzõmûvész is részt
vett alkotásaival. Közöttük volt Csehné Matisz Ágnes (fotónkon), aki az
ünnepélyes megnyitón Napraforgó
földszínekkel címû akvarell festményéért Szerencs Város Díját vehette át. Ez alkalomból beszélgettünk
a képzõmûvész-pedagógussal.

– Sárospatakon születtem, ott jártam középiskolába, majd 1982-ben Nyíregyházán végeztem matematika–rajz szakon – kezdte a beszélgetést Csehné
Matisz Ágnes. – A rajz iránti érdeklõdés már az általános iskolában elkezdõdött, majd ehhez választottam a matematikát. Ez
utóbbi tárgyat is nagyon
szerettem, de mindig a rajz
volt az elsõ az életemben.
Abban, hogy a képzõmûvészet iránt köteleztem el
magam, jelentõs szerepet
játszott egy nagyszerû pedagógus. Frimmerné Ihnáth
Mariann volt az elsõ tanárom, aki
nyugdíjasként még ma is abban az
alkotókörben tevékenykedik, amelyhez én is tartozom. Szeretettel és tisztelettel emlékezem meg Seres János
festõmûvészrõl is, aki 2004-ben bekövetkezett haláláig vezette alkotókörünk munkáját.
– Említette, hogy a Bodrog-parti városban született, hogyan került végül Hegyalja Kapujába?
– Egy nyári képzõmûvész-táborban
ismerkedtem meg a szerencsi Cseh
Antallal. A szerelembõl aztán házasság lett, és ebben a városban telepedtünk le.
– Melyek voltak pályafutása fontosabb állomásai?
– Mint említettem, 1982-ben kaptam meg a diplomámat, ezt követõen
egy évig tanítottam Bodrogkisfaludon. Nagyon szerettem ott lenni, igazi falusi iskola volt. Gyermekeim születése után Szerencsen helyezkedtem
el az akkori mûvelõdési központban,
majd néhány éves népmûvelõi munkát követõen ismét megkerestek Bodrogkisfaludról és visszamentem tanítani. Jelenlegi munkahelyemre, a
Szerencsi Szakképzõ Iskolába 2002ben kerültem.
– Mondana néhány szót a családjáról?
– Kata lányom 1983-ban született.
A középiskola után egy milánói magánegyetem pénzügyi szakán végzett

tanulmányi ösztöndíjjal, majd Londonban helyezkedett el bankárként.
Marci fiam két évvel fiatalabb. Idén
végzett a Corvinus Egyetemen településmérnökként, jelenleg Budapesten gyakornokoskodik. A férjem
hozzám hasonlóan alkotó munkát
folytat, kõfaragó mester és keramikus. Többek között sírköveket, egyedi épületdíszítményeket, kerámiaszobrokat készít.

– A gyermekei mennyire örökölték a mûvészi vénát?
– Megvan bennük a tehetség, de
igazából nem szerettük volna, hogy
ez legyen a kenyérkeresetük. Mindkettõjüknek van szépérzéke, a lányom pillanatok alatt otthonossá varázsolja maga körül a környezetét,
a fiam esetében pedig felvételi tantárgy volt a szabadkézi rajz, tehát tudta hasznosítani a szülõi „örökséget”.
– Mennyire fontos az Ön életében
a festészet?
– Része az életemnek, bár nem tudom párhuzamosan végezni a pedagógusi munkával, mert mindkettõ
teljes embert kíván, de nyaranta
visszakanyarodok az alkotáshoz. Kipihenten, stresszmentes környezetben tudok igazán jó képeket festeni. Igen, szezonális mûvész vagyok.
Vannak, akik egész évben tudják ezt
csinálni, számomra viszont annyira
kimerítõ a tanítás, hogy ez nem fér
bele.
– Milyen képeket készít szívesen?
– Kedvencem az akvarell, ezen belül a tájkép, a csendélet. E mellett szeretek „krokizni”, azaz gyors figurarajzokat készíteni. A kroki egy mûfaj,
gyorsan papírra vetett, jó helyre tett
vonalak összességét jelenti. Jó érzés
néhány ceruzavonással kiemelni,
ami számomra fontos.
– Sok alkotása született eddigi
élete során?

MIÉRT MAGAS A VÍZ DÍJA?

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzatoknak egyébként
kötelességük, hogy az új szabvány szerinti egészséges ivóvizet biztosítsák a
lakosságnak, amire gyakorlatilag anyagi okok miatt nem képesek. Ezért dolgoztuk ki a már említett nagyszabású
programot, aminek az elõkészítése a
végéhez közeledik, és rövidesen eldõl,
hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében nyerünk-e a tervek megvalósításra pénzt. Ez Szerencs
esetében azt jelentené, hogy a megvalósítás után Tokajból is érkezne víz
a településre, arzén-, vas- és mangántalanítanánk a Golopról nyert vizet és megtörténne az elavult vezetékszakaszok cseréje. Ugyanakkor
egy másik, nagyszabású beruházásra
is készülünk a Svájci–Magyar Együttmûködési Program keretében hálózatfejlesztésre azokon a településeken,
amelyek az elõzõ projektbõl kimaradtak.

– Az elmúlt években a nagyobb
esõzések után szinte már megszokott
látvány lett a belváros egyes részein a
csatornák fedõnyílásain felbugyogó
szennyvíz.
– A probléma többrétû. Egyrészt abból fakad, hogy a település felsõbb részein az utcákon hömpölygõ víz a fedlapokon keresztül bezúdul a szennyvízcsatornába, ami sokkal kisebb menynyiség elszállítására van méretezve,
ezért a mélyebben fekvõ részeken telítõdik a rendszer. Sajnos, sok helyen
a lakosság a háztetõkrõl és a burkolt
udvarokról is – szabálytalanul – a
szennyvízcsatornába vezeti az esõvizet, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. Ez utóbbiaknak a kiszûrésére vannak módszerek, amit a közeljövõben
Szerencsen is alkalmazni fogunk. Azonban az alapprobléma megoldása nagyon sok pénzt igényelne, amire a cég
költségvetésében jelenleg nincs meg a
fedezet.
Á. A.

– Természetesen az évek során sokat festettem, vannak kevésbé sikerült alkotásaim, és olyanok is, amelyekre a mai napig büszke vagyok.
Képeimet szívesen adom a családtagoknak ajándékba, jó érzés látni,
ha örömmel fogadják és helyet találnak nekik lakásukban. Otthon is
van jó néhány alkotásom, és a kiállításokra is utaztatok párat. Ez utóbbiak mindig cserélõdnek. Van olyan
is, amitõl nem szívesen
válnék meg, mert fordulópontot jelentett a pályámon, vagy érzelmileg
kötõdöm hozzá.
– Fõleg csoportos kiállításokon mutatkozik be.
Nem vágyik önálló tárlatra?
– Már több mint 30 éve
vagyok tagja a Zempléni
Rajztanárok Alkotókörének, melynek a sárospataki Mûvelõdés Háza ad
otthont. Rendszeresen
részt veszek a közösség
kiállításain és volt már
egyéni tárlatom is az Árpád Vezér Gimnáziumban, de a szerencsi Rákóczi-várban is rendeztem önálló kiállítást. A jövõre vonatkozóan is
kaptam felkérést, hogy itt helyben állítsam ki a képeimet.
– A pedagógus vagy a mûvész erõsebb az Ön szívében?
– Ez attól függ, hogy éppen melyik van idõben közelebb az emberhez. Augusztus végén járunk, az
iskola lesz az erõsebb. Igyekszem a
legjobb tudásom szerint tanítani a
gyerekeket és lehetõséget teremteni
számukra a jó teljesítmény elérésére. Ehhez olyan pedagógus kell, aki
komolyan veszi a munkáját.
– A közelmúlt eseményeihez tartozik a X. Zempléni Nyári Tárlat, ahol
Szerencs Város Díját vehette át.
– Három mûvet lehetett beküldeni, kettõt kiállítottak a szervezõk, végül egy napraforgós akvarellképem
került a katalógusba. Nagy elismerés volt ez számomra, egyfajta viszszaigazolás, hogy érdemes folytatnom a festést. A képzõmûvész elsõsorban saját maga örömére alkot, de
ha munkája másoknak is tetszik, az
mindig jó érzéssel tölti el.
M. Z.

CSÕTÖRÉSEK
ÉS A ZAVAROS IVÓVÍZ
Ivóvízvezetékek törtek el augusztus
4-én reggelre a Laktanya és Késmárk
utcákban Szerencsen. A szolgáltató
délutánra, illetve este nyolc órára hárította el a hibákat. Az üzemzavar
idõszakában azonban több érintett lakásban sáros víz folyt a csapokból, ami
aggodalommal töltötte el a fogyasztókat.

át a munkások és a gépek a Késmárk
utcába. Kiss Attila (fotónkon), a szolgáltató üzemvezetõje szerint vas és
mangán okozta a víz elszínezõdését,
amelyeknek a mennyisége ugyan a
megengedett határérték alatti, de csõtörések idején a csövek falára kiülepedett lerakódás felkavarodik. Az üzemvezetõ ismertette, hogy a
Laktanya utca felsõ részérõl
00 óra 25 perckor jelezték
számukra a csõtörést, amit a
munkatársainak 1 óra 10
percre sikerült kizárni a hálózatból, majd 6 óra 25 perc
után jelentették a Késmárk utcai üzemzavart, ami után nem sokkal
elkezdték a hibalehárítást, amivel a két
helyszínen az esti órákban végeztek.
Augusztus 8-án a Kilián utca egyik lakója hívta fel szerkesztõségünk figyelmét arra, hogy a környékükön vált
piszkossá a vezetékes ivóvíz. Csõtörések után ez megszokott jelenség a
fogyasztóknál, most azonban tudomásuk szerint nem volt üzemzavar arrafelé, mégis kisebb töménységû iszappakolás érkezett a vezetéken keresz-

Az elmúlt idõszakban már
megszokhattuk Szerencsen,
hogy a helyenként több évtizedes, elavult, azbesztcement vezetékek miatt gyakoriak a csõtörések. Vannak
olyan utcák, ahol egyes idõszakokban
szinte napi rendszerességgel történtek
meghibásodások. A Rákóczi út hegy
felõli oldalán található városrészben tavaly a Kórház közben és Széchenyi utcákban tört el több alkalommal a vízvezeték, amíg a javítások eredményeként végül újra biztonságossá vált
a szolgáltatás. Az idei esztendõben
ezen a területen szinte nem volt üzemzavar, azonban augusztus 4-én reggelre
egymástól függetlenül két helyen is
meghibásodott a vezeték. Emiatt a
lakásokban több órára szünetelt az
ivóvíz-szolgáltatás.
A Rakodó utcában lakó Paksi Tiborné felidézte, hogy a fia hajnal
négy órakor indult munkába, amikor már nem jött a csapból víz. Reggel fél nyolc körül tért vissza a nyomás, azonban a víz olyan piszkos
volt, hogy azt nemhogy ivásra, de
mosakodásra sem lehetett használni. Ez az állapot még délután is fennállt, amikor fõzni szeretett volna.
A sáros vizet azokban a házakban is észlelték az utcában, ahol
szûrõberendezést szereltek a rend- A vezeték-meghibásodások sok
szerre a csapok és különbözõ ház- embernek okoztak bosszúságot.
tartási gépek, berendezések védelme érdekében.
tül, amiért a lakosság a csatornadíjjal
Az üzemzavar miatt napközben a együtt köbméterenként ezer forintot fiHatár utca, Rákóczi út, Széchenyi köz zet.
és a Bakó József út által határolt terüA felvetett problémáról tájékoztatleten lévõ ingatlanokon több órára szütuk a szolgáltatót. A cég augusztus 9netelt a vezetékes ivóvízellátás, ebben én mintát vett a Kilián úti ivóvízhálóaz idõszakban tartálykocsiból biztosízatból, amelyet laboratóriumi vizsgátott vizet a szolgáltató. A Borsodvíz Zrt. latnak vetnek alá. Kiss Attila arról tádolgozói reggel elkezdték a hibaeljékoztatta lapunkat, hogy a minta
hárítást a Laktanya és a Felsõkert út sarminden paraméterében megfelelt az
kán, majd ennek végeztével vonultak elõírt határértékeknek.

ZENGETT A DAL A RÁKÓCZI VÁRBAN
Az idén Szerencs volt a házigazdája
a kórusakadémiának, amit korábban
hét alkalommal Sárospatakon rendeztek meg. Augusztus 10–14-e között a városból, Miskolcról és az ország távolabbi vidékeirõl összesen 57
kórustag tökéletesítette énektudását.

négy új mûvet tanul meg az alkalmi
énekkar, amelyek között Bizet, Puccini, Haydn és Liszt egy-egy különleges élményt jelentõ impozáns szerzeménye szerepel. A dalosok három csoportban napi nyolc órát gyakoroltak,
majd a szöveg és a dallam tökéletes
elsajátítása után már a zenei produk-

ciók közös csiszolgatása következett.
A záró koncerten a történelmi falak között felcsendülõ dallamok különleges
élményt jelentettek a közönségnek. A
távolabbról érkezett dalosok jól érezték magukat a városban, így a tervek
szerint a jövõ évi kórusakadémiának
ismét Szerencs lesz majd a helyszíne.

Szerencs már az elmúlt években is bekapcsolódott a Sándor
Zoltán karnagy által életre hívott
kórusakadémia programjába, hiszen nyaranta a hangversenyek
egyik helyszíne volt. Idén azonban nemcsak látogatóba érkeztek az énekesek a településre, hanem a középiskolai kollégium
volt a táborlakók szállása, a próbák helyszínéül pedig a Rákóczi-vár szolgált.
Sándor Zoltán karnagy arról tájékoztatta lapunkat, hogy a dalosok többsége az általa vezetett
miskolci, illetve szerencsi kórusok tagja, de az országosan meghirdetett programra távolabbról,
többek között Békéscsabáról is érkeztek résztvevõk. Az öt nap alatt
rendkívül intenzív munkával A Rákóczi-várban csendültek fel a koncert hangjai.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Rendkívüli ülést tartott augusztus 2án a város önkormányzata, melynek elsõ
napirendi pontjaként a város tulajdonában lévõ ÉMÁSZ-részvények értékesítésérõl döntöttek a képviselõk.
Ballók Istvánné városgazdasági osztályvezetõ ismertette, hogy az idei költségvetés bevételi oldalán beruházások
saját erejeként betervezett ingatlanértékesítés nem vezetett eredményre, ezért
részvényértékesítésbõl szeretnék biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet.
Bíró István elnök tájékoztatása szerint
a pénzügyi és városfejlesztési bizottság támogatta az elõterjesztést. Visi Ferenc az iránt érdeklõdött, hogy a részvények után kap-e osztalékot a város.
Ballók Istvánné közölte: az elmúlt idõszakban éves szinten 3-5 millió forint volt
az önkormányzat járandósága. A részvények névértéke 32 millió forint, amiért most ennek az összegnek a dupláját
is megkaphatják. Egeli Zsolt szerint a részvény hosszú távú befektetés. Az eladással
elesnek az évi osztaléktól, így a jövõjét
éli fel a város. Ezzel Visi Ferenc is egyetértett. Heves János szerint azok miatt
kényszerül ilyen ügyletekre az önkormányzat, akik meghiúsították a munkahelyteremtõ beruházásokat Szerencsen.
Fekete József úgy vélte: a jövõben hatósági körbe kerül a villany ára, így a részvény után jelentõsebb osztalékra nem
számíthat az önkormányzat. Rónavölgyi
Endréné polgármester szerint a részvények ellenértéke beépül a város vagyonába, ezzel többszörös értéket teremtve. Az önkormányzat felelõsséget
érez Szerencs jövõjéért: ezért szerezték
vissza a Vörösmarty-dél elnevezésû területet, amit a két ciklussal korábbi testület egy forintért eladott volna az arra
jelentkezõnek.
A testület Egeli Zsolt és Visi Ferenc ellenszavazatával úgy döntött, hogy értékesíti az önkormányzat tulajdonában
lévõ 32 millió forint névértékû ÉMÁSZrészvényeket, amelyekért 60-65 millió
forint bevételre számítanak.
Ezt követõen Visi Ferenc tartózkodása mellett hoztak döntést a képviselõk arról, hogy a Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület kezdeményezésére a helyhatósági választásokkal egy idõpontban véleménynyilvánító helyi népszavazást ír ki az
önkormányzat. A város lakóit arról
kérdezik meg, hogy fontosabbnak tartják-e a Szerencs hagyományaira épülõ
iparfejlesztést és az ehhez kapcsolódó munkahelyteremtést, mint a világörökség védõzónájához való tartozást?
A napirend tárgyalása során Gadóczi
Bertalan jegyzõ kiemelte: nem
ügydöntõ, hanem véleménynyilvánító népszavazást tartanak október 3-án
Szerencsen, aminek az eredménye
senkire nézve nem kötelezõ. Visi Ferenc szerint dicséretes dolog, hogy kikérik az emberek véleményét, amit
más kérdésekben – például a mostani részvényeladásról – is meg kellett
volna tennie az önkormányzatnak.
Egeli Zsolt a népszavazás költségérõl
érdeklõdött, Gadóczi Bertalan szerint
a választással egy idõben megtartott
népszavazás körülbelül ötvenezer forint költséggel jár.
Rónavölgyi Endréné úgy vélte, hogy
a lakosságnak joga van véleményt formálni arról, hogy miként képzeli el a
település fejlesztését, mert Szerencsen
csupán szõlészetbõl, borászatból és
idegenforgalomból nem lehet megélni.
A referendum eredményét az õsszel
megválasztásra kerülõ önkormányzat
nem hagyhatja döntéseinél figyelmen
kívül.
Ugyancsak Visi Ferenc tartózkodása
mellett döntött az önkormányzat a városközpont-rehabilitációs pályázathoz

szükséges saját erõ biztosításáról. Szabó Lászlóné építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõ kiemelte: kétkörös
pályázatról van szó, amelyrõl 2009 májusában született meg az elõzetes döntés. Idén márciusban nyújtotta be a város a teljes dokumentációt, amirõl júliusban született meg a támogató határozat. Visi Ferenc szerint át kellene gondolni a Kossuth tér projektben szereplõ
átépítését, mert a környéken élõk többsége nem ért egyet a tervezett változtatással. Rónavölgyi Endréné arra hívta fel
a figyelmet, hogy a nyertes pályázat a
tûzoltóság épületének felújítását, az
ÉMÁSZ-épület megvásárlását, az Erzsébet tér és környéke rendezését, valamint
a piaci beruházás befejezését is tartalmazza. Szabó Lászlóné hozzátette: a projekt kivitelezési munkái a jövõ évben
kezdõdnek és várhatóan 24 hónap alatt
fejezõdnek be.
Utolsó napirendi pontként egyhangúlag támogatta a testület Heves János
felajánlását, ami alapján az alpolgármester kilenc havi tiszteletdíjával, azaz
több mint kilencszázezer forinttal járul
hozzá egy Rákóczi-szobor elkészítéséhez Szerencsen. Visi Ferenc az iránt érdeklõdött, hogy a felajánlást milyen
összeggel kell kiegészítenie az önkormányzatnak. Heves János ismertette,
hogy a teljes költség kétmillió forint körül alakul.

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat augusztus 19-ei
ülésén elfogadta a város költségvetésének elsõ féléves teljesítésérõl szóló
beszámolót és módosította az idei esztendõre vonatkozó pénzügyi tervet.
Visi Ferenc azt kérte, hogy a hitelkötelezettségek mértékérõl és azok visszafizetésének ütemezésérõl kapjanak tájékoztatást. A képviselõ arra is kíváncsi volt,
hogy a tervezetthez képest miért emelkedtek többszörösükre a lakásfenntartási támogatásként, valamint rendszeres
szociális segélyként kifizetett összegek.
Nincs elég pénz, azért kell a megvalósuló beruházásokhoz hitelt felvenni. Gál
András azt kérte: amennyiben megtörténik a volt Hunyadi iskola tornatermének a felújítása, azt heti két napon a gimnázium is igénybe vehesse. Danyi László azt tette szóvá, hogy már három éve
szerepel a pénzügyi tervben az ondi településközpont rekonstrukciója, azonban
a tervkészítésen túl ebben nem történt
elõrelépés. Pályázatra várnak, azonban
más településen valósultak meg ilyen
programok. Koncz Ferenc arra volt kíváncsi, hogy mennyi kifizetetlen számlát gyûjtöttek össze a város intézményei,
mert a hírek szerint ezek végösszege több
százmillió forintra tehetõ. Ez pedig a hi-

telekkel együtt súlyos teherként nehezedik majd a következõ önkormányzatra.
Ballók Istvánné, a polgármesteri hivatal városgazdasági osztályvezetõje ismertette: a szociális jellegû támogatásoknál az önkormányzatnak a saját erõt
elõre kell tervezni a költségvetésben, majd
a 80-90%-os mértékû állami támogatások megérkezésekor módosítják az elõirányzatokat. Ebbõl adódnak a jelentõs
eltérések. A város hitelállománya a tavalyi zárszámadáshoz képest nem változott. A mûködési célra felvett rövidlejáratú kölcsönöket visszafizették. Az egymilliárd forintos kötvénykibocsátásból
származó október 1-jei kötelezettség árfolyamtól függõen 30 és 40 millió forint
között várható. Szerencs mûködése forráshiányos, amire korábban mindig sikerrel pályáztak, most azonban nem kaptak támogatást, amire még nem volt példa. A beruházásoknál az utófinanszírozás miatt szükséges az uniós és állami
forrásokat megelõlegezõ hitel felvétele,
ami a városközpont rehabilitációjához,
a Bajcsy-Zsilinszky út felújításához, valamint a belváros történelmi épületeinek
és környezetüknek rekonstrukciójához
kapcsolódik. Ez utóbbihoz a saját erõt
ingatlaneladásokból kívánták elõteremteni, ami csak részben teljesült. Ezért vált
szükségessé 92 millió forint célhitel felvétele.
Rónavölgyi Endréné polgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy a város idei
költségvetése 282 millió forintos hiánnyal számol. Vagyis, ha év végére ekkora lenne a mínusz, akkor a terv szerint gazdálkodnának, azonban ennél jóval kisebb lesz az önkormányzat beszállítókkal szemben fennálló tartozása.
A polgármester kiemelte, hogy a megyei
önkormányzat szerencsi idõsek otthona
jelenleg 20 millió forint felgyülemlett
számlát tart nyilván, ez pedig csak egy
intézmény. Szerencs az elmúlt idõszakban évente 60 millió forint pluszforráshoz jutott az önkormányzati minisztériumtól, az idén azonban egy fillért sem
ítéltek meg a városnak, a kistérség más
településeihez hasonlóan. Az ondi településközpont fejlesztésére a diverzifikációs pályázat keretében igényeltek
pénzt, azonban ebben a tavasszal megválasztott kormány még nem hozott
döntést, így sok önkormányzat és vállalkozó nem tudja, hogyan fogja teljesíteni jövõ év szeptemberéig a projektet.
Szerencsen az elmúlt nyolc évben kilencmilliárd forint értékû fejlesztés valósult meg, amit a kettõmilliárd forint öszszegû adóssággal összevetve kiderül,
hogy hétmilliárd forinttal gyarapodott a
város vagyona.
Koncz Ferenc ismertette: a korábbi
kormányzat túlköltekezése miatt nem áll
rendelkezésre pénz a települések for-

ÉPÜL A FÕÚT
SZERENCSI SZAKASZA

A 37-es számú fõút Szerencsen átvezetõ szakaszának március közepén kezdõdött a rekonstrukciója,
amelynek keretében 2,5 kilométeres szakaszon felújítják, illetve megerõsítik az útpálya burkolatát.
A munkálatokat egy kilométer
hosszúságban az eredeti 2 x 1 sáv
szélességben végzik, a további másfél kilométeren 2 x 2 sávra szélesítik az utat. A beruházás során kialakítanak egy körforgalmi csomópontot a prügyi út keresztezõdésében. A Szerencs-patak feletti hidat elbontják, helyére új, több mint 24 méter hosszú, 2 x 2 forgalmi sáv átvezetésére alkalmas mûtárgy épül. Az

utat érintõ beavatkozások a tervek
szerint idén, november végére elkészülnek, azonban a Szerencs-patak
feletti híd munkálatai csak jövõre fejezõdnek be. A beruházó Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. pályázaton választotta ki a kivitelezõ Szerencs 2010 Konzorciumot, amelynek
vezetõje a Nemzetközi Vegyépszer
Zrt., tagja pedig az FK- Raszter Zrt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a
Közlekedés Operatív Program részeként valósul meg. A támogatás
összege bruttó 1 917 588 750 forint,
melybõl 15 százalék hazai forrás, 85
százalékot az Európai Unió biztosít.

ráshiányának az enyhítésére. Az országgyûlési képviselõ szerint a következõ szerencsi önkormányzatnak nagyobb felelõsséggel kell gondolkodnia
a város jövõjérõl. A testület ezt követõen Egeli Zsolt és Visi Ferenc ellenszavazatával, Danyi László, Koncz Ferenc és Korondi Klára tartózkodása
mellett tudomásul vette a költségvetés
elsõ féléves teljesítésérõl szóló tájékoztatót és Egeli Zsolt ellenszavazatával, Danyi László, Koncz Ferenc, Korondi Klára és Visi Ferenc tartózkodásával módosította a pénzügyi tervet.
Következõ napirendi pontként a városban az idõsek szociális ellátásáról, gondozásáról készített beszámolót fogadták
el egyhangúlag az önkormányzat tagjai.
Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy az
idõsekkel való törõdés területén az elmúlt idõszakban jelentõsen javultak a
tárgyi feltételek. Gondozóházat létesítettek, ahol tíz férõhelyes átmeneti szállás is rendelkezésre áll. A rászorulóknak
biztosítják az ebédkihordást, az otthoni
gondozást, az egyedülállók biztonságáról gondoskodik a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.

PÁLYÁZAT
VIS MAIOR-ALAPRA
Ezt követõen döntés született arról,
hogy a június eleji árvíz elleni védekezés költségeinek a megtérítésére az önkormányzat 13 millió forintos igényt nyújt
be a vis maior-alapra. Visi Ferenc arra
volt kíváncsi, hogy a szükséges önerõ rendelkezésre áll-e? Danyi László megkérdezte, hogy csak a védekezési költségekre, vagy pedig a magánlakásokban és
az utakban keletkezett károkra is lehete ebbõl a pénzügyi forrásból támogatást
kérni. Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, hogy
az igénylés milyen fejezeteket tartalmaz.
Ballók Istvánné ismertette, hogy a költségek a felhasznált homok árából, kétharmad részben a gépi munkából adódnak, de itt szerepel a védekezésben részt
vevõ, Szerencsen elszállásolt rendõrök
étkeztetésének a költsége is. Az önerô
mindössze 43 ezer forint. A tételes kiadásokat az elszámolás részletesen tartalmazza. Koncz Ferenc megkérdezte,
hogy a lakossági károkat felmérték-e a
városban, ami a késõbbi kártalanítás alapjául szolgálhat. Gadóczi Bertalan jegyzõ
kijelentette, hogy a szükséges adatok a
képviselõk rendelkezésére állnak. Rónavölgyi Endréné ismertette: a vis maiorigényléseket szigorúan ellenõrzik. Itt kizárólag az önkormányzati ingatlanokban
esett károkat és a védekezés költségeit
számolhatják el az önkormányzatok.

HITELEK BERUHÁZÁSOKHOZ
Együttesen tárgyalta a testület a támogatási, megelõzési és a célhitel felvételére vonatkozó elõterjesztéseket. Ballók
Istvánné ismertette, hogy a megelõlegezési célú kölcsönökre áthidaló megoldásként van szükség a nyertes pályázatok utófinanszírozása miatt. Ezeket az öszszegeket azonban a megvalósítást követõen megkapja az önkormányzat, amit
azonnal visszafizet a banknak. A célhitel a Norvég Alap pályázat önerejéül szolgál, miután az ehhez betervezett ingatlanértékesítések csak kis részben teljesültek. Egeli Zsolt aggodalmának adott
hangot, hogy az idõbeni csúszások miatt a beruházások leghamarabb novemberben kezdõdhetnek el, ami kérdésessé teszi a megvalósítás minõségét. Ugyanakkor tavaszi befejezési határidõ sem látszik tarthatónak. Amennyiben most döntenek az újabb hitelek felvételérõl, azzal nagyon megkötik az októberben
megalakuló új önkormányzat kezét. A
képviselõ felhívta a figyelmet, hogy a vagyongazdálkodásért a testület felel. Koncz

Ferenc kiemelte, hogy újabb hétszázmillió forintos hitel felvételérõl van szó,
ami az új önkormányzatot terheli majd.
Azt kérte, ha eddig nem volt sürgõs, akkor most ne szavazzanak, hanem várjanak öt hetet, amíg megalakul az új képviselõ-testület. Visi Ferenc szerint a
szûkös helyzetben válogatni kellene a fejlesztések között, megtartva a templomok
felújítását, de elhagyva például a Kossuth
tér átépítését. Amikor korábban támogatták a pályázatokat, nem látszott, hogy
a beruházásokat csak újabb hitelek felvételével tudják finanszírozni. Heves János alpolgármester szerint a megvalósuló
fejlesztések a település jövõjét szolgálják. A létrejövõ értékekhez képest elenyészõ az önrész, ami csak most adatott meg, késõbb már mindent saját
erõbõl kellene megvalósítani. A mostani beruházásokra a jövôbeni önkormányzatok is méltán lehetnek majd
büszkék. Gál András a célhitelhez a két
kollégiumi épület elzálogosítását aggályosnak tartotta, nehogy emiatt essenek
el egy késõbbi fejlesztési lehetõségtõl.
Fekete József kiemelte: valójában százmillió forinttal nõ az adósság, hiszen a
többi pénzt elnyert támogatások megelõlegezésére fordítják, amit késõbb, amikor megérkezik a pályázati pénz, azonnal visszafizetnek. Kalina Lajos szerint a
testületnek nem a következõ önkormányzat, hanem a város érdekeit kell
szem elõtt tartania. Most van lehetõség
arra, hogy jelentõs pályázati pénzekbõl
gyarapítsák a települést.
Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta,
hogy a kötvénykibocsátás terheit nem egy
összegben, hanem húsz évre elosztva kell
viselni. A városfejlesztésben nem önkormányzatokban, hanem abban gondolkodnak, miként lehet Szerencset minél gyorsabban és a lehetõ legnagyobb
mértékben gyarapítani. Erre most történelmi lehetõség van az európai uniós források felhasználásával, ami a jövõben
ilyen nagyságrendben nem áll majd a település rendelkezésére. A polgármester
emlékeztetett: hajdanán a rendelõintézet, a sportcsarnok, majd a tanuszoda építése is úgy indult, hogy arra nem volt elegendõ pénze a városnak. Mint ahogy akkor túljutottak a nehézségeken, most is
biztosítható a beruházások és a település mûködésének a finanszírozása.
Ezt követõen a testület Korondi Klára
és Visi Ferenc ellenszavazatával (Egeli
Zsolt és Koncz Ferenc idõközben távozott az ülésrõl – a szerk. megj.) döntött
összesen 694 millió forint támogatási
megelõlegezési és 92 millió forint célhitel felvételérõl.
Jóváhagyta a testület a Városi Kincstár szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását. Visi Ferenc az iránt
érdeklõdött, hogy intézmény miként
gazdálkodik a dolgozói létszámmal.
Suskó Viktor ismertette, hogy az engedélyezett nyolc helyett hét fõvel mûködik a kincstár.
Döntött a testület a szerencsi és ondi
árvízkárosultak javára érkezett felajánlások felhasználásáról. Rónavölgyi Endréné ismertette: a felhívására közel 500
ezer forint értékû adomány érkezett az
elkülönített számlára. A polgármester arra
kérte az önkormányzatot: hatalmazza fel
a szociális és egészségügyi bizottságot a
rendelkezésre álló összeg kiosztására a
jogosult csaknem hetven család között
úgy, hogy azt szerencsi vállalkozásoknál lehessen elkölteni.
Hozzájárult az önkormányzat, hogy
Heves János alpolgármester tiszteletdíjából és költségtérítésébõl több mint
egymillió forintot fordítson a Rákócziszobor létrehozásához a településen. A
költségekhez a város a simai táborra betervezett, de fel nem használt összeggel
járul hozzá, amit az alpolgármester a saját pénzébõl kiegészít.
Á. A.–S. L.
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BÛNÜGYI HÍREK

ELTÛNT NÕT KERES
A RENDÕRSÉG

A Mezõkövesdi Rendõrkapitányság kéri a lakosság segítségét
egy eltûnt 63
éves, állandó
gyógyszeres kezelésre szoruló
mezõkövesdi nõ
ügyében.
A 63 éves nõ 2010. augusztus 12én reggel 7 órakor indult el otthonából azzal a szándékkal, hogy a fõvárosba utazik. A lakóhelyére azonban
nem érkezett meg, s mivel rendszeres orvosi kezelésre szorul, a rendõrség felhívást adott ki az eltûnt nõ megtalálása érdekében.
Személyleírás:
A nõ eltûnésekor fekete színû, egyrészes, lábszárközépig érõ nõi ruhát,
fekete harisnyát és fekete nõi lapos talpú szandált viselt. A 63 éves asszony
vékony testalkatú, kb. 50 kg, 150-160
cm magas, kicsit hajlott hátú, haja festett szõke, melyet Cleopátra stílusban
visel, és erõsen festi magát. Fekete színû retikült vitt magával, személyi igazolványa, lakcím- és tb-kártyája nála
van. A keresést elõsegítõ információkat a Mezõkövesdi Rendõrkapitányság (06) 49/505-440 telefonszámán,
illetve az ingyenesen hívható 107-es
segélyhívón lehet bejelenteni.

„VILLANYSZERELÕK”
Új térfigyelõ kamerákat állítottak
üzembe a közelmúltban Ózdon. A
berendezések egyik éjszaka éjfél
után néhány perccel érdekes eseményt rögzítettek. A háromfõs társaság két tagja felugrott egy villanyoszlopra, majd mászni kezdtek a
magasfeszültségû vezetékek felé. A
kamerán keresztül is jól lehetett látni, hogy az alkalmi „szerelõk” a náluk lévõ vezetékkel szerették volna
illegálisan bekötni az áramot a saját
lakásukba. A rendõrök az események
kezdetén elindultak a helyszínre,
így két percen belül leállították a
„munkavégzést” és elõállították az elkövetõket az Ózdi Rendõrkapitányságra, akikkel szemben lopás vétségének kísérlete miatt folytat eljárás
a hatóság.

LEBUKOTT A DROGDÍLER
A közelmúltban történt, hogy Miskolcon a nyomozóknak feltûnt, hogy
egy általuk ismert férfi gyanúsan várakozik valamire. Hamarosan egy
autó érkezett a rendõrök által megfigyelt L. M. elé. A nyomozók az autóban ülõ két férfi kommunikációs
jeleibõl arra következtettek, hogy a
jármûben éppen kábítószer cserél
gazdát. A gyanú beigazolódott, hiszen az ellenõrzés alá vont személyeknél drogot találtak a rendõrök.
A nyomozás során kiderült, hogy
a vásárló már korábban és több alkalommal készpénzért vásárolt narkotikumot a 39 éves L. M.-tõl. A Miskolci Rendõrkapitányság visszaélés
kábítószerrel bûntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.
A nyomozás jelenlegi szakaszában
a vásárló szabadlábon védekezhet,
míg a drogdílert elõzetes letartóztatásba helyezték.

ROBBANTOTT
AZ ÖNGYILKOSJELÖLT
Miskolc perecesi városrészében
egy társasházi lakásban robbanás történt. A Miskolci Rendõrkapitányságra augusztus 17-én este érkezett

bejelentés szerint az ingatlannál robbanásszerû hangra lettek figyelmesek, a bejelentõ egyben elmondta,
hogy az ottani egyik lakás ablakából
füst szivárog. Az elvégzett helyszíni
szemle adatai alapján az ominózus
lakás bérlõje, egy 52 éves férfi öngyilkossági szándékkal nyitotta meg
a gázpalackot, majd lángra lobbantotta. A férfit a mentõszolgálat munkatársai életveszélyes sérülésekkel
szállították kórházba. A robbanás során más személy nem sérült meg, a
társasház egyéb ingatlanjaiban további kár nem keletkezett.
Az ügyben a Miskolci Rendõrkapitányság szakértõk bevonásával
közveszélyokozás gyanúja miatt indított büntetõeljárást.

ÚJABB VÍZBE FULLADÁS
Az emõdi bányatóba fulladt egy
kisgyõri férfi a közelmúltban. Idén
nyáron már tíz hasonló tragédia történt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A nyári hónapokban legtöbbször a meggondolatlan fürdõzés
okoz tragédiát. A rendõrség arra figyelmeztet, hogy minden esetben körültekintõen és felelõsen töltsék a pihenni vágyók szabadidejüket a vízpartokon, strandokon.

KEVESEBB BALESET,
GYAKORIBB SEBESSÉGMÉRÉS
Az idei év elsõ hat hónapjában
Szerencsen és térségében kis mértékben csökkent a közlekedési balesetek száma. A korábbi esztendõ hasonló idõszakához képest kevesebben szenvedtek súlyos sérüléseket a
közutakon, ami a gyakoribb rendõri
ellenõrzéseknek és a gyorshajtásért
járó szigorú pénzbüntetéseknek is
köszönhetõ.
Az elmúlt idõszakban tovább nõtt
a gépjármûforgalom Szerencsen és
környékén, aminek oka a jelentõs
külföldi kamionforgalom és a személyautók számának emelkedése. Az
utak állapotában és áteresztõ képességében nem történt jelentõs változás – tájékoztatta lapunkat Keresztesi János, (fotónkon) a Szerencsi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõje. Az alezredes kiemelte, hogy 69-rõl 65-re
mérséklõdött az anyagi káros ütközések száma, miközben 25 helyett
26 személyi sérüléssel járó baleset

történt. Fél év alatt összesen 31-en
sebesültek meg a térség útjain, ketten az életüket vesztették.
A balesetek elõidézõi között a korábbi nyolccal szemben idén csak
ketten voltak ittasak.
A közlekedésbiztonság javítása érdekében tavaly az elsõ félévben a ko-

ILLEGÁLIS PROGRAMOK AZ ÜZLETEKBEN

Több mint 30 millió forint értékben
foglalt le másolt számítógépes programokat és navigációs rendszereket a
Vám- és Pénzügyõrség egri és gyöngyösi
számítástechnikai üzletekbõl. Az egyébként legálisan mûködõ hét szakboltban
az eladásra kínált és javításra beszállított asztali és hordozható számítógépekre nem eredeti, hanem másolt szoftvereket telepítettek, ezzel programonként 30 és 400 ezer forint közötti öszszeget spóroltak meg az eladók. A
pénzügyõrök összesen több mint 30 millió forint értékben foglaltak le merevlemezeket és szoftvereket. A Vám- és
Pénzügyõrség valamennyi ügyben szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó
bûncselekmények miatt indított eljárást.

ADOMÁNYTOLVAJOK
Az árvízkárosultaknak összegyûjtött adományokat próbálták megdézsmálni azok az elkövetõk, akiket a rendõrök rövid idõn belül elfogtak.
A napokban az egyik felsõzsolcai
közintézmény udvarán tárolt felajánlásokból szolgálta ki magát két
helybeli férfi. Az adománytolvajok
különbözõ ruhanemûket és 40 liter
hypót loptak el, mintegy nyolcezer
forint értékben.
A Felsõzsolcai Rendõrõrs nyomozói rövid idõn belül elfogták azt a
két 26 és 34 éves helybeli férfit, akikkel szemben tulajdon elleni szabálysértés bûntettében indult eljárás.

JUTALOM
A NYOMRAVEZETÕNEK
A Miskolci Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya eljárást folytat jelentõs értékre elkövetett lopás bûntett
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen elkövetõ még április 15-én a délutáni órákban behatolt Miskolcon egy Zamenhof utcai
ingatlanba, majd onnan nagy menynyiségû arany ékszert és több millió
forint készpénzt vitt el.
A bûncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy kilétének megállapítását vagy
elfogását közvetlenül elõsegítõ személy részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje 50 ezer forint nyomravezetõi díjat tûzött ki. A sértett az ismeretlen elkövetõ kézre kerítése érdekében további 550 ezer forint díjat ajánlott fel.
A rendõrség kérése: aki a bûncselekményrõl, vagy annak elkövetõjérõl bármit tud, illetve tudni vél,
információjával segítse a nyomozást, jelentkezzen a Miskolci Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán (Miskolc, Fábián kapu 4.) vagy a 06/46
514-511 telefonszám 25-74-es mellékén, továbbá a bejelentés megtehetõ az ingyenesen hívható segélyhívókon is: 107; 112.
A rendõrség a díjkitûzés visszavonásának jogát fenntartja, a bejelentõ személyét bizalmasan kezeli.

rábbinál száz órával több közterületi szolgálatot teljesítettek a Szerencsi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai. Ennek, valamint a sebességtúllépésért, a vezetés közbeni mobiltelefonálásért és a biztonsági eszközök használatának elmulasztásáért kiszabható jelentõs összegû közigazgatási bírságnak visszatartó a
hatása – hangsúlyozta az osztályvezetõ.
Közeledik a szeptember, az iskolakezdés ideje. A tanév elindulásával megszokott már Szerencsen,
hogy egy hónapig a reggeli és a kora
délutáni órákban rendõrök és polgárõrök tûnnek fel az oktatási intézmények közelében lévõ gyalogátkelõhelyeknél, segítve a fiatalok áthaladását az úttesten. Ez az idõszak
a közlekedõktõl is fokozott figyelmet
követel annak érdekében, hogy az
idén se történjen gyermekgázolás
Szerencsen.

RENDÕRÖK A VIZEKEN

Fokozott vízi ellenõrzést tartott
augusztus 15-én a rendõrség BorsodAbaúj-Zemplén megyében.
Az akció célja volt a vízparton tartózkodók biztonságának növelése, a
vízen közlekedõk, továbbá a horgászat, halászat ellenõrzése, valamint
a környezetet károsító, vízbázisokat
érintõ szemétlerakók felderítése, a fatolvajok elfogása volt.
Az átfogó ellenõrzést hat különálló csoportban végezte a hatóság, többek között az Emõdi, a Nyéki, a Mályi, Csorba telepi, az Ongai, a Házgyári, valamint a Hámori tavakra, továbbá a Bodrog, a Sajó, és a Hernád folyókra.
A járõrök egy fõt a vízi közlekedésben történt ittas vezetés szabály-

Akcióban a vízirendôrök.
sértése miatt vontak eljárás alá, további öt személlyel szemben a vízi
közlekedési szabályok megsértése

miatt kezdeményeztek eljárást. Összesen tíz feljelentés
született tiltott helyen fürdõzés, illetve bányabiztonsági
szabályok megsértése, jogosulatlan vízi sporteszköz (jetski) használata miatt. Harminchét esetben kezdeményeztek eljárást jogosulatlan
horgászat, halászat miatt, továbbá több mint 150 fõt figyelmeztettek tiltott helyen
való fürdõzésért.
A hétvégi ellenõrzés során
további húsz fõvel szemben
tulajdon elleni szabálysértés,
illetve különbözõ közlekedési kihágások miatt kellett eljárniuk a járõröknek.

HAJNALI LAKÓHÁZTÛZ MEGYASZÓN

Lángoló családi házhoz riasztották
a szerencsi tûzoltókat augusztus 17én hajnalban Megyaszóra. Az elsõdleges vizsgálati adatok alapján a házhoz tartozó mûhelyben elektromos zárlat miatt csaptak fel a lángok, amelyek
átterjedtek az épület teljes tetõszerkezetére. Az öt óra után néhány perccel
riasztott egység vízsugarakkal akadályozta meg, hogy a tûz a lakóhelyiségekben is kárt tegyen. Az épületben
lévõk kimenekültek a házból, így személyi sérülés szerencsére nem történt,
azonban a lakás teljes tetõszerkezete
a lángok martaléka lett. A kár több millió forint, a tulajdonosok az épületre
nem rendelkeztek biztosítással.

HONISMERET/MOZAIK

ADALÉKOK A SZÁZÉVES FÜRDÕ
TÖRTÉNETÉHEZ
Hazánkban a letelepedõ elsõ szerzetesrend tagjai a kolostorok kórházait általában a források közelében
alapították, hiszen abban a korban a
kúrálásban a gyógynövények mellett
a legfontosabb gyógyszerek a gyógyító erejû, nagy mennyiségû ásványi sót oldott formában tartalmazó
forrásvizek voltak. Nem csoda hát,
hogy a Szent János-rendû keresztes
lovagok voltak az elsõk, akik felfedezték Szerencs bugyogó forrásainak
jótékony hatását, és azt felhasználva gyógyítottak ispotályukban.
A vár nyugati oldalától északabbra tört fel a salétromos, kénes víz, mely
oly bõséges volt, hogy a várat körülvéve mocsarat és ingoványt képezett.
Rákóczi Zsigmond, a vár késõbbi újjáépítõje is azért választotta lakhelyéül
Szerencset, hogy minél gyakrabban vehesse igénybe gyógyvizét köszvénye gyógyítására.
Ennek a bizonyos
melegvizû forrásnak a
helyére szándékoztak
a város elöljárói a XX.
század elején fürdõt
emelni. Dr. Erõs János
szerencsi járási fõorvos, a meglévõ mosómedence helyére,
a természetes forrásokra alapozva tükörfürdõ, mellé 2-3
szoba kádfürdõ építését javasolta. Jankovszki János építész
megtervezte a fürdõt gõzfürdõvel,
tükörfürdõvel, 4 fülkét 2-2 márványkáddal, öltözõfülkékkel és nyári uszodával. A sok lobbizás, érdekütköztetés, gáncsoskodás ellenére 1908-ban
hozzáfogtak az építkezéshez. Az új
v
terveket és költségvetést Dvorák Ede
budapesti mûépítész készítette el. Az
anyagi fedezetül szolgáló hitelt a Soproni Takarékpénztár folyósította, illetve Grenyó Bertalan miskolci vállalkozó nyerte el a kivitelezésre kiírt
pályázatot. A mûszaki berendezési és
felszerelési munkálatokra a Körting B.
és E. budapesti céggel kötötték meg
a szerzõdést. Kisebb-nagyobb viszontagságok után 1910 nyarára,
egyelõre még az uszoda nélkül, de
elkészült a régen áhított községi fürdõ
szecessziós épülete.
A szerencsi strand elõdje az 1903ban elkészült cukorgyári hûtõtó volt,

melynek partját kabinokkal is ellátták.
Ezt a víztározót a késõbbi években,
már az uszoda megléte után is sokáig használták. A cölöpökre alapozott
fürdõ épületének belsõ udvarán az
1920-as években, Dávidházy Imre okleveles mérnök tervei alapján épült
meg a strand. Bejárata a vár felé nézett, jobbról egy gyümölcsüzlettel,
balról pedig az értéktárgymegõrzõvel keretezve. A kapun belépõt a 12
méter széles és 25 méter hosszú medence látványa fogadta, járdával és
fából ácsolt filagóriával övezve. Az
uszodát 88 fõ befogadására tervezték,
de olykor 150-en is voltak benne. Számos környékbeli és helyi család,
fõleg vasárnaponként reggeltõl estig
a strandon vészelte át a nyári meleget. Az ilyen típusú nyaralás szinte

szokássá, a társasági élet gyakorlatává vált a városban.
A fürdõnek több bérlõje, üzemeltetõje akadt az évek során, és a háborús események is megviselték állapotát. Medencéjébõl kikerült számos
sikeres úszó öregbítette városunk hírnevét, illetve adott otthont rangos
versenyek megrendezésének. Népszerûségét fokozta az a tény, mely szerint hivatalosan ugyan nem volt gyógyfürdõként számon tartva, de vizében
sok ember nyerte vissza egészségét,
akiket még a világhírû pöstyényi fürdõ
sem volt képes meggyógyítani. A szóbeszéd szerint, többek között híressé
vált az a gyógyulás, amikor Királyhelmecrõl hoztak el ide egy mozgásképtelen asszonyt, aki az iszappakolás után saját lábán ment haza.
A városi fürdõnek két osztálya volt,
mindegyik hat-hat fürdõszobával. Az

elsõ osztályú részlegen kettõben a
földbe süllyesztve, kicsempézett medence, a többiben zománcozott kád,
és megfelelõ számú ágytakaró és párna állt a vendégek rendelkezésére. A
pénztárnál lehetett vásárolni tíz fillérért kis reklámszappant, ami egy fürdéshez volt elegendõ, illetve törülközõ- vagy lepedõjegyet is válthatott
a kedves vendég, ha nem vitt magával. A másodosztályon lévõ, ónlemezbõl készült kádakat jobban szerették a fürdõzõk, mint a zománcos
kádakat, mert nagyobbak voltak, kényelmesebben el lehetett férni bennük.
A gõzfürdõ hideg-, langyos- és melegvizes medencébõl és szárazgõzhelyiségbõl állt. Aki igénybe szerette volna venni, pótjegyet kellett váltania. A gõzfülkében olyan lépcsõzetes ülõkéket alakítottak ki, hogy az
alsón a leggyengébb, a felsõn a legerõsebb volt a gõz.
A fürdõmester folyamatosan ellenõrizte, hogy nincs-e
rosszul valaki. A zuhanyozó részben
többféle kialakításban mûködött: volt
álló-, ülõ- és körzuhany. Ez utóbbit sokan a Lõcse fõterén
felállított vasketrechez hasonlították,
azzal a különbséggel, hogy nem kínzásra használták,
épp ellenkezõleg, a csõrendszer lyuksorán át sugárszerûen permetezõ víz
kellemesen masszírozta a vendég
testét. A harmincas években a nõi gõz
általában szerdán, a férfi vasárnap
üzemelt. A hölgyek számára egész napos nyitva tartása mellett, aki tehette, inkább délelõtt vette igénybe,
mert délután a csokoládégyár dolgozói ellepték a fürdõt. Az igazgatóság
ugyanis minden nõi dolgozójának biztosította a belépõjegyet, és a gyáriak
mindig délután özönlöttek a fürdõbe.
A második világháború után a gazdasági problémák, üzemeltetõ hiánya
miatt sokáig kihasználatlanul állt. A
rendeltetési céljának nem megfelelõen
használt fürdõt az 1970-es években
bezárták, és több mint harminc évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét
régi pompájában ragyogva ékesítse
városunkat.
O. Z. M.

AZ ÜGYVEZETÕ TERVEI
A magas rezsiköltség miatt csak akkor indítja el a termelést szerencsi
telephelyén a Hydrosteel Szivattyú
és Általános Gépgyár Kft., ha sikerül bérbe adniuk a nagy üzemcsarnokot.
Biczó Csaba ügyvezetõ igazgató
kérdésünkre válaszolva arról tájékoztatta lapunkat, hogy eredeti terveik szerint ugyan már tavasszal elkezdték volna a gyártást, azonban
gazdasági szempontokat figyelembe
véve jelenleg alvállalkozók – köztük
szerencsi cégek – bevonásával teljesítik a megrendeléseiket. A saját
gépparkjukat csak akkor használják,
ha valamilyen speciális munkafolyamathoz csak itt állnak rendelkezésre a szükséges berendezések.
Biczó Csaba kiemelte, hogy a
nagy csarnok hasznosítására több ötlet is volt az elmúlt idõszakban, ame-

lyek között PET-palackokat újrahasznosító üzem, valamint építõipari
tranzitraktár egyaránt szerepelt. Ezek
az elképzelések azonban nem váltak valóra. Most azonban kecsegtetõ
lehetõségként kínálkozik egy magyar

A könnyûbeton.
szabadalom alapján könnyûbetonszerkezetek gyártására Szerencsen,
aminek a finanszírozási hátterérõl reményeik szerint néhány héten belül
megegyezés születhet a beruházó és

a bankok között. Amennyiben ez
megtörténik és a megfelelõ géppark
idetelepítése után elindulhat a termelés a csarnokban, az 20-30 fõ számára biztosíthatna munkalehetõséget. Az ügyvezetõ igazgató hozzátette: ez esetben a Hydrosteel Szivattyú és Általános Gépgyár Kft. is
Szerencsre koncentrálja a tevékenységét, ami az általuk jelenleg foglalkoztatott – mûszaki elõkészítõk,
kooperáció-szervezõk és kereskedelmi munkatársak – 15 dolgozó
mellett további termelést végzõ létszám felvételét teszi lehetõvé. Biczó
Csaba kiemelte: a cég fejlesztõi egy
nagy teljesítményû önjáró szivattyú
tervét dolgozták ki, amely lánctalpakon a kritikus területekre is képes
bejutni. Ár- és belvizeknél egyaránt
jó szolgálatot tehet a gép, aminek a
gyártását ugyancsak Szerencsen végezné a társaság.
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Kéktúra XLII.

BÖRZSÖNY – CSERHÁT

Az Északi-középhegységhez tartozó két területé a 17, 18, és 19-es
számú túra. A Börzsöny sincs még
igen távol Budapesttõl, és sok ismert
kirándulóhelyet találunk területén.
Közismert a Törökmezõ, a NagyHideg-hegy, melynek környéke a térképen szemkápráztató a túraútvonalaktól. Az országos kék elkerüli
ugyan, de a Királyrét is népszerû kirándulóhely. A kék útjába esik a Börzsöny legmagasabb csúcsa, a Csóványos, ami 938 méter magas. A rajta lévõ kilátóról nincs kedve lejönni annak, aki felmegy rá, a gyönyörû
kilátás miatt. Tele van a Börzsöny
csúcsokkal és egyetlen fennsíkot
sem találunk benne.
Hazánk legfiatalabb hegysége. Akkor, ha valami 10-15 millió éves, fura
fiatalságról beszélni. Ha a tízszer,
vagy annál többször idõsebb Mecsekkel, vagy a harmincszor idõsebb
Velencei-hegységgel hasonlítjuk öszsze, akkor jobban érzékelhetõ a dolog. A hegységben közel 120 madárfaj él. Túlélési esélyük a terület
érintetlenségének köszönhetõen jónak mondható. Az említett kirándulóhelyek a hegység kis részét érintik. A Börzsöny szigetnek, vagy félszigetnek is tekinthetõ. A térképet
nézve láthatjuk, hogy mintegy két-

harmad részben folyók övezik a
Duna és az Ipoly által. A hegységben közel ezerféle növényfaj él, melyek között sok a védett. Mielõtt leszakítanánk egy virágot, gondoljunk
erre. A félszigetként említett hegységet a lábánál kanyargó 2-es számú fõút zárja szigetté. Ez után a Cserhát dombjai között járunk. Ezek közül néhány kiemelkedik. Ilyen a
Naszály 652 méteres magasságával. Ezzel kapcsolatban vegyesek az
érzelmeim, amelyrõl késõbb még
írok. Valamivel alacsonyabb a Szanda, 528 méterével, és a legmagasabb
pontja a Cserhátnak a Karancs, ami
727 méteres. Közben utunkba esik
a csempegyáráról híressé vált Romhány, és a világörökségi címet nyert
Hollókõ, tájvédelmi körzetével
együtt. Feltétlen említést érdemel a
Kelet-Cserháti Tájvédelmi Körzet.
Ezen áthalad a kéktúra útvonala. Óvjuk szépségeit, mert ha belerondítunk, akkor valószínû elterelnek a területrõl, és unalmassá válik túrázásunk. Ha valaki érdeklõdik az egzotikumok iránt, kis kitérõvel meglátogathatja a sztúpát Tar mellett, de
Zalaszántó közelében is van ilyen.
Ez után már a Mátra-hegység lábánál vagyunk.
(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

VÍZ TIZEDELTE ARATÁS

A kedvezõtlen idõjárás miatt a tervezettnél kevesebb termést takarítottak
be a szántóföldekrõl idén nyáron a
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-nél.
Nemcsak a hozamok maradtak el az
elõzõ évibôl, hanem a vetésterület
több mint tíz százalékát le sem tudták
vágni az ár- és belvíz miatt.
– Cégünk június 28-án az õsziárpatáblákban kezdte meg az aratást, amit
25 munkanapra terveztünk – tájékoztatta lapunkat Kele Attila vezérigazgató. – A sok csapadék
miatt azonban elhúzódott a
munka, amit végül augusztus
második hetében fejeztünk be.
Búzából, árpából és káposztarepcébõl összesen 2563 hektár volt a vetésterület, azonban
ebbõl közel háromszáz hektárról a víz- és gyomborítottság miatt nem
történt betakarítás. A saját kombájnjaink mellett bérelt gépek igénybe vételére kényszerültünk, ötven hektáron
csak lánctalpassal boldogultunk – ismertette a vezérigazgató.
Az idei termésátlagok közel egy tonnával maradtak el hektáronként a tervezettõl. Az õszi árpa és búza öt tonna
felett, a tavaszi árpa négytonnás, a
repce háromtonnás hektáronkénti hozamot biztosított. A megtermelt gabona szûken elég a társaság jelentõs jószágállományának. Az aratáshoz kapcsolódó, fontos feladat a szalma betakarítása – folytatta Kele Attila –, amibõl

az állattenyésztési ágazat 4200 tonnás
igényének 85 százalékát sikerül biztosítani a kedvezõtlen gyomosodás miatt.
A cégnek 6000 hektár talajmunkát kell
mielõbb elvégezni részben a 750 hektár kipusztult, illetve vetetlen területen,
ahol a sok víz és a megközelíthetetlenség miatt elburjánzott gaz a jövõ évi termést is veszélyezteti.
A társaság jelenleg a repce vetésére,
a napraforgó betakarítására készül.
Szeptember elején indul a vetõmag-

üzem, ahol jó minõségû alapanyag áll
rendelkezésre a saját és vásárlók által
igényelt magok fémzárolásához.
A Szerencs körzetében tartott szarvasmarha-állomány tömegtakarmányához augusztus végén kezdik a silózást.
A 12 ezer tonna szilázshoz 150 hektár,
eredetileg szemes termésnek szánt kukoricát vágnak le Taktaharkány térségében, mivel a telepekhez közeli területek egy részét jelenleg is víz borítja,
és kétséges a késõi vetések hozama és
azok minõsége.
Az abrakhiány pótlására már novemberre 2000 tonna kukoricát vásárolt a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
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VÁLASZTÁS 2010

TÁJÉKOZTATÓ
a 2010. október 3. napjára kitûzött önkormányzati képviselõk, polgármesterek,
települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásával és népszavazással kapcsolatban
I. Önkormányzati képviselõk
és polgármester választása
Szerencs város lakosságszáma 10
ezer fõ alá csökkent, ezért településünkön megváltozott a választás típusa. Korábban vegyes választási
rendszerben választottuk a képviselõket.
A lakosságszám csökkenésével
ezen az éven ún. egyéni listán történik a képviselõk választása. Ez azt
jelenti, hogy egész Szerencs területe egy választókerületet alkot, így a
választópolgárok egyetlen szavazólapon választhatják ki közvetlenül
azt a 8 képviselõjelöltet, akik a képviselõ-testület tagjai lesznek.
A megkapott szavazólap ábécésorrendben fogja tartalmazni a jelöltek neveit.
A napokban megtörtént (augusztus 16–19 között) posta útján az értesítõk és ajánlószelvények kézbesítése.
A választójoggal rendelkezõ választópolgár ajánlási szelvényét
2010. szeptember 3-áig adhatja át
jelölõ szervezet, vagy független jelölt részére.
Az ajánlószelvény kitöltésénél különösen ügyeljen a személyi szám
és lakcím pontosságára, valamint a
saját kezû aláírásra.
Az egyéni listán induló képviselõjelölteknek a nyilvántartásba vételhez Szerencs városban többek között a választójogosultak legalább
1%-ától kell ajánlószelvényt gyûjteni, amely minimum 82 db érvényes
ajánlószelvény.
A polgármesterjelöltnek a nyilvántartásba vételhez a város választójoggal rendelkezõ választópolgárainak legalább 3%-ától kell
ajánlószelvényt gyûjteni, amely minimum 244 db érvényes ajánlószelvény.

Az önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásának napján Szerencs városban véleménynyilvánító népszavazás megtartására is sor kerül. A helyi népszavazás
akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és
eredményes, ha a szavazóknak több
mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

két vonalat, a szavazata még érvényes.
Azonban, ha több mint 8 jelöltet
jelöl meg a szavazólapon, akkor a
szavazata érvénytelen lesz. Ugyanis csak 8 képviselõ kerülhet a képviselõ-testületbe.
A 009. számú szavazókör („Fecskés”) szavazóhelyisége ismét a Gyárkerti Óvodába került.

A szavazás napján tehát az alábbi szavazólapokat fogja a tisztelt választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól átvenni:

II. Települési kisebbségi
önkormányzati választás

 Szavazólap az önkormányzati
képviselõk választásához
 Szavazólap a polgármester választásához
 Szavazólap a megyei listás választáshoz
 Szavazólap a véleménynyilvánító népszavazáshoz
Az önkormányzati képviselõk választásánál használt szavazólapon 8
képviselõjelölt neve mellé kell majd
az egymást metszõ két vonalat tenni.
Amennyiben a választópolgár kevesebb mint 8 képviselõjelölt neve
mellé helyezi el az egymást metszõ

Szerencs városban két kisebbségi
(cigány és német) önkormányzati választásra kerül sor.
A kijelölt szavazóhelyiség helye a
Szerencsi Általános Iskola BOLYAI
épülete, a földszinten található 5. sz.
terem.
A szavazásban csak azok vehetnek részt, akik 2010. július 15-én
16.00 óráig felvételüket kérték a cigány vagy a német kisebbségi választói jegyzékbe.
Ha a szavazás napján olyan szeretne kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltre szavazni, aki nem szerepel a cigány vagy a német kisebbségi választói jegyzékben, a
szavazatszámláló bizottság visszautasítja.

Tisztelt Választópolgárok!
Ne feledjék, hogy csupán az értesítõ megléte nem fogja Önöket feljogosítani arra, hogy a választás napján éljenek választójogukkal; ha
nem rendelkeznek érvényes személyazonosító okmányokkal, nem fognak tudni szavazni. Az értesítõ hátoldala pontosan felsorolja azokat az
okmányokat, melyekkel igazolni tudják személyazonosságukat.
Kérek mindenkit, hogy ellenõrizzék személyi igazolványuk, lakcímkártyájuk érvényességi idejét annak érdekében, hogy a választás napján élhessenek választójogukkal.
Tisztelettel: Dr. Gadóczi Bertalan
a Helyi Választási Iroda vezetõje

KIFOGÁSOLT KOPOGTATÓCÉDULA-GYÛJTÉS

Törvénytelen módon biztosították
a lehetõséget a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthonában a kopogtatócédulák gyûjtésére – jelentette ki az õszi önkormányzati választáson jelölteket indító szervezetek nevében Rónavölgyi Endréné.

A polgármesterjelölt az intézmény
fõbejárata elõtt augusztus 18-án
megtartott sajtótájékoztatón többek
között azt kifogásolta, hogy két nappal korábban kora délután két postai alkalmazott érkezett az idõsek otthonába az ajánlószelvényekkel,
azonban húsz perc elteltével a küldeményeket visszavitték a postahivatalba, megakadályozva, hogy az
otthon lakói ekkor eldönthessék,
hogy kiknek kívánják a szelvényeiket átadni.
Másnap az intézmény igazgatója
arról döntött, hogy 13 órakor nem
a gondozottak lakóhelyén, hanem
két külön helyiségben, a Fidesz és
az MSZP aktivistái gyûjthetnek ajánlószelvényeket – emelte ki Rónavölgyi Endréné, ez utóbbiak a távolabb lévõ kultúrterembe, a Fidesz aktivistái pedig a közelebb lévõ étkezdében, miközben az otthon dolgozói csak azoknak az idõseknek segítettek a mozgásukban, akik a Fidesznek adták le a kopogtatócédulákat. Rónavölgyi Endréné szerint felháborító, hogy a gondozottaknak
nyíltan színt kellett vallaniuk, hogy
a két párt közül melyikkel szimpa-

tizálnak és errõl lista is készült. Az
eljárás alkalmas a lakók megfélemlítésére, miközben ezzel a módszerrel a többi jelölõ szervezetet és
a független indulókat kizárták az
ajánlószelvények gyûjtésébõl. A fentiek miatt bejelentéssel éltek a helyi választási irodánál. Beadványukban arra kérik a helyi választási bizottságot, hogy állapítsa meg
a törvénysértést és az ilyen módon
összegyûjtött jelölõszelvényeket
semmisítse meg.
Megkerestük Kovács Istvánnét, a
Szerencsi Idõsek Otthona igazgatóját, aki közölte: korábban soha
nem tapasztalt, feszült politikai légkör övezi a kopogtatócédulák
gyûjtését, ezért intézményvezetõi
hatáskörével élve igyekezett megóvni az idõs embereket a mindennapi nyugodt életük megzavarásától. Ennek jegyében meghozott intézkedése alapján a két bejelentkezett jelölõ szervezet azonos feltételekkel gyûjthette az ajánlószelvényeket az otthonban, korábban a
képviselõik személyesen megismertethették a programjaikat az
idõs emberekkel, akiknek a szórólapjaikat is átadhatták. Azt, hogy a
kopogtatócédulák gyûjtésére kinek
melyik helyiség jutott, nyilvános
sorsolással döntötték el. A mozgásukban korlátozott gondozottaknak
pedig szakmai felkészültséggel rendelkezõ munkatársai nyújtottak segítséget ahhoz, hogy élhessenek az
alkotmányos jogukkal, aminek a

gyakorlásában egyetlen lakót sem
befolyásoltak – válaszolta az intézmény igazgatója.
A Helyi Választási Bizottság augusztus 18-ai ülésén a törvénysértés
megállapítását érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a beadvány a
szabálytalan ajánlószelvény-gyûjtésre nem tartalmazott megfelelõ bizonyítékokat.

AZ ÕSZI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLVE
A köztársasági elnök október 3-ára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választását.
Õsszel Szerencsen több újdonságra számíthatnak a választópolgárok: megszûnnek az egyéni körzetek és helyi népszavazást is kiírt erre az idõpontra a képviselõtestület.
Szerencs önkormányzata augusztus 2-ai, rendkívüli ülésén döntött arról, hogy támogatja a Szerencs és Környéke
Fejlõdéséért Egyesület kezdeményezését, és helyi népszavazáson kéri a lakosság véleményét a következõ kérdésben: Fontosabbnak tartja-e a Szerencs hagyományaira épülõ iparfejlesztést és az ehhez kapcsolódó munkahelyteremtést, mint a világörökség védõzónájához tartozást? A választópolgárok igennel vagy nemmel fejezhetik ki
álláspontjukat ebben a kérdésben – tájékoztatta lapunkat Gadóczi Bertalan,
a Helyi Választási Iroda vezetõje (fotónkon).
Mivel Szerencs lakosságának a száma 10 ezer alá csökkent, ezért az önkormányzati képviselõket a település választópolgárai egyéni listás (korábban kislistásnak nevezett) rendszerben választják meg, ahol az egész település egy választókerületet alkot. Az új testület a korábbi tizenhét helyett nyolc
képviselõbõl és a polgármesterbõl áll majd. A listán az összes induló képviselõjelölt neve szerepel majd, akik közül maximum nyolcat jelölhetnek meg
a voksolók. Amennyiben ezt a számot túllépik, a szavazólap érvénytelen lesz.
A megyei önkormányzati képviselõkre megyei listán szavazhatnak a polgárok, a választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot,
amelynek nem része a megyei jogú város, valamint a fõváros. A megyei választókerületben listát az a jelölõszervezet állíthat, amely a választókerület
választópolgárai 1 százalékának ajánlását összegyûjtötte. Helyi önkormányzati képviselõjelölt az lehet, akit a szerencsi választók legalább 1 százaléka
jelöltnek ajánlott, míg a polgármesterjelölteknél 3 százalék az arány. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával egy idõben német és cigány kisebbségi önkormányzati választások is lesznek október 3-án
Szerencsen. A Helyi Választási Bizottság azt követõen hozta meg errõl a döntést, hogy a módosított, nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény
szerint a városban 38 német, és 169 cigány nemzetiségûnek valló, választójoggal rendelkezõ választópolgár kérte felvételét a kisebbségi névjegyzékbe.

SZERENCS VISSZAVENNÉ
AZ INTÉZMÉNYEKET
A Szerencs és Környéke
Fejlõdéséért
Egyesület
2010. július 29-ei ülésén a
város polgármestere tájékoztatójában többek között szólt az elkövetkezõ
idõszak legfontosabb teendõirõl. Rónavölgyi Endréné (fotónkon) kiemelte,
hogy két, helyben mûködõ,
de jelenleg megyei fenntartású szerencsi intézménnyel számos tennivalója van a városnak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott Szerencsi Szakképzõ Iskola és idõsek otthonával kapcsolatban elhangzott, hogy az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy a középiskolában és a szociális otthonban
az elmúlt években nem történtek fejlesztések, az idõsek otthona a lakók
befizetéseibõl, saját bevételeibõl és az

állami normatívából gazdálkodhat. A polgármester
szerint az önkormányzati
választások után célszerû
lenne a városnak e két intézmény mûködtetését viszszavennie a megyei önkormányzattól, mert csak ekkor nyújthat be fejlesztésekre pályázatokat a szerencsi önkormányzat. Az idõsek otthona esetében az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet biztosíthatná a szervezeti keretet – így volt
ez a 2000 elõtti években is –, az elhelyezési körülmények is megérettek
a korszerûsítésre és az ellátásban is
emelhetõ a színvonal. A döntés egyaránt szolgálná a dolgozók és a gondozottak érdekeit – fogalmazta meg
álláspontját Rónavölgyi Endréné polgármester.

NÉPSZAVAZÁS IPARFEJLESZTÉSRÕL,
VILÁGÖRÖKSÉGRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A civil szervezet azt is méltánytalannak tartotta, hogy a Tokaji Borvidék
Kultúrtáj Világörökség kezelési tervének módosítására közel húszoldalas
változtatási javaslatot nyújtottak be,
amelyet a Tokaji Világörökség Egyesület válaszra sem méltatott.
Rónavölgyi Endréné a népszavazás
mellé állt, mert véleménye szerint Szerencs fejlõdéséhez elengedhetetlen a
munkahelyteremtés, és nincsenek további éveik ennek a kivárására. – Az
elmúlt idõszakban többször kifejeztük
elkötelezettségünket a térség értékeit
nem veszélyeztetõ iparfejlesztés mellett. Az azonban elfogadhatatlan számunkra, hogy egyesek civil szervezetek mögé bújva, vélelmezve a világörökségi cím esetleges elvesztését,
meghiúsítsanak munkahelyteremtõ beruházásokat a városban. Ennek rossz
üzenete van minden, a térségben most

és a jövõben befektetni szándékozó vállalkozó számára – hangsúlyozta a polgármester, ezért kezdeményezte a Világörökség Bizottságnál, hogy készíttessen a terület egészére vonatkozó, a
jelenlegi helyzetet rögzítõ állapotfelmérést, amely nem egyetlen tervezett
fejlesztés szempontjából, annak várható
hatásaira koncentrálva vizsgálja a védett területet és annak védõzónáját, hanem valóban komplexen, valamennyi
környezeti, gazdasági és társadalmi
adottságot, és ezek területen belüli eltéréseit is figyelembe veszi, megalapozva ezzel a még meglévõ értékek védelmét biztosító, konszenzuson alapuló
szabályozást. Kérte, hogy a nemzetközi szervezet az állapotjelentés elfogadása elõtt ne csupán a magterületen, hanem a védõzóna egészére kiterjedõ világörökségi helyszínen ellenõrizze és elemezze az utóbbi években végbement változásokat és a je-

lenlegi állapotot. A polgármester
meggyõzõdése, hogy Szerencsen és térségében a települések fejlõdését nem
lehet csak a turizmusra, egyes mezõgazdasági ágazatokra, valamint a táj-,
illetve ökogazdálkodásra alapozni. Az
elmúlt idõszak bizonyította, hogy a lakosság megélhetését ezek az ágazatok
önmagukban nem tudják biztosítani,
ehhez a természeti környezethez illeszkedõ, az emberek egészségét nem
veszélyeztetõ ipar szükséges. A Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület elnöksége mindezek miatt véleménynyilvánító népszavazást kezdeményezett, amit október 3-ára írt ki a
város képviselõ-testülete. A szavazócédulán a következõ szöveg szerepel
majd: „Fontosabbnak tartja-e a Szerencs
hagyományaira épülõ iparfejlesztést és
az ehhez kapcsolódó munkahelyteremtést, mint a világörökség védõzónájába történõ tartozást?”
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CÉLTÁRSULÁS AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT

Létrejött augusztus 17-én a BorsodAbaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati Társulás, amelynek
célja, hogy több mint százezer ember
számára biztosítsa az egészséges ivóvízellátást.

A Szerencsen megtartott alakuló
ülésen az érintett települések jelenlévõ
képviselõi egyhangúlag döntöttek a közös szervezet létrehozásáról annak érdekében, hogy sikeresen pályázhassanak támogatásra az összességében
több mint négymilliárd forint értékû beruházás megvalósítására.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
nyolcvanegy települése nyújtott be
2008-ban sikeres pályázatot az Környezet és Energia Operatív Program
keretében az ivóvíz minõségét és a
szolgáltatás biztonságát javító nagyszabású projekt megvalósítására, aminek a kedvezõ elsõ körös elbírálása
után az elmúlt év tavaszán megkezdõdött a beruházás elõkészítése. Létrejött a projekt irányító bizottsága és elindult a szükséges engedélyek beszerzése és a megvalósíthatósági tanulmány kimunkálása. Augusztus 17én újabb, jelentõs állomásához ér-

Monok

MÁSFÉL ÉVTIZEDES
NÉPDALKÖR
Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte augusztus 7-én a Kossuth Népdalkör Monokon.

Szavaztak a polgármesterek.
kezett a program, amikor a mind a
nyolcvanegy település képviselõ-testülete által jóváhagyott feltételekkel
megalakult a nyolc kistérséget érintõ
ivóvíz-kezelési önkormányzati céltársulás. A tisztségviselõk megválasztásánál az elnöki megbízatást
Szerencs polgármestere nyerte el. A
céltársulás elnökhelyettese Encs, tagjai pedig Tolcsva, Hejõkeresztúr és
Golop polgármesterei lettek. A pénzügyi bizottság elnöki tisztét Tokaj önkormányzatának vezetõje, tagságát

Rátka

KOMFORTOSABB KÖZLEKEDÉS,
MEGSZÉPÜLT HIVATAL

pedig Felsõvadász, Abaújszántó, Forró és Mád polgármesterei alkotják. A
programban részt vevõ valamennyi településen a Borsodvíz Zrt. szolgáltatja
az ivóvizet, a cégnek és az önkormányzatoknak egyaránt fontos a tervezett beruházások sikeres megvalósítása. Az ülés végén az érintett települések képviselõi aláírásukkal és
pecséttel láttál el a társulási szerzõdést,
megteremtve a szervezeti kereteket
ahhoz, hogy várhatóan idén õsszel benyújtsák a szükséges dokumentációkat az európai uniós pályázat második fordulójára. Kedvezõ elbírálás
esetén a jövõ évben indulhatnak el
az vízminõség javítására és a hálózatok rekonstrukciójára szolgáló kivitelezési munkálatok.

A jubileum alkalmából a község
mûvelõdési házának udvarán megtartott eseményen Györgyné Újvári Mária karnagy idézte fel az elmúlt másfél
évtizedet. Az együttes a rendszeres próbák mellett sikeresen szerepelt nemcsak a térségben, hanem az ország távolabbi vidékein, Csongrádtól egészen Budapestig. A község polgármestere köszöntõjében méltatta a helyi népdalkör hagyományõrzõ tevékenységét. Szepessy Zsolt a másfél év-

tizedes jubileum alkalmából emléklapot adott át a kórus jelenlegi és korábbi
tagjainak. Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ beszédében hangsúlyozta, hogy a népmûvészet olyan sziklát
jelent a magyarság számára, amire biztonsággal építhetik a jövõt. Koncz Ferenc támogatást és ingyenes parlamenti
látogatást ajánlott fel az együttesnek,
amelynek tagjait ezt követõen a fellépõ
dalos közösségek köszöntötték.
A jubileumi hangversenyen elõbb az
ünnepelt lépett színpadra, majd a környék további négy énekegyüttese adott
mûsort az érdeklõdõ közönségnek
Monokon.

Színpadon az ünnepelt kórus.

Mád

FEJLÕDÉS ÉS JÖVÕÉPÍTÉS MÁDON

Az elmúlt négy esztendõben takarékos gazdálkodás és a település fejlõdését szolgáló lehetõségek kihasználása jellemezte a mádi önkormányzatot. A helyi képviselõ-testület felelõs döntéseinek
köszönhetõen megõrizték a község jelentõs ingatlanvagyonát, amire alapozva a jövõben gondosan elõkészített,
nagyszabású beruházások valósulhatnak
meg az egykori mezõvárosban – nyilatkozta lapunknak Gáthy Sándor alpolgármester (fotónkon).

Koncz Ferenc és Héring Istvánné vágták át a nemzetiszín szalagot.
Közel négy kilométer hosszúságban újultak meg utak a közelmúltban Rátkán, ahol megtörtént a polgármesteri hivatal rekonstrukciója és
akadálymentesítése, valamint buszvárókat is létesítettek. A sikeres európai uniós társfinanszírozású pályázatok keretében megvalósult, öszszesen közel 115 millió forint értékû
beruházásnak augusztus 17-én volt
az ünnepélyes átadása.
A három avatási helyszínen megtartott sajtótájékoztatókon Héring
Istvánné polgármester ismertette,
hogy a község a Dél-Zempléni Nektár Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-én keresztül 19 millió forint
támogatást nyert el négy fedett buszváró és két kiemelt buszvárósziget
létesítésére. Az igényes kialakítású
felépítményeket természetes kõvel
burkolták és cseréppel fedték be,
komfortos körülményeket teremtve
az utazóközönség számára. A település új színfoltjait jelentõ létesítményeket örömmel vették birtokba
a helybéliek.
A polgármester ismertette, hogy a
községnek a leghátrányosabb helyzetû kistérségek számára elkülönített
alapból 46,7 millió forintot ítéltek oda
összesen tizenkét út és tér felújítására, korszerûsítésére. A projekt keretében összesen több mint két és fél

kilométer hosszúságban került új
aszfalt a közterületekre, ami 136 lakóházat, 300 embert és számos közintézményt és kereskedelmi egységet
érint. A burkolatok megújítása mellett a vízelvezetõ árkok kitisztítását
is elvégeztette az önkormányzat.
A harmadik projekt keretében a
Széchenyi, Fenyves és Vasút utcák
kaptak új burkolatot közel 29 millió
forint értékben. Két részletben valósították meg a polgármesteri hivatal
rekonstrukcióját, amely a külsõ homlokzat vakolását, az épület akadálymentesítését, majd pedig a tetõ újracserepezését foglalta magába. A beruházás eredményeként a mozgásukban vagy hallásukban sérült emberek, gyermekkocsival közlekedõ
kismamák is könnyebben tudják intézni ügyes-bajos dolgaikat.
A beruházásokat felavató Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ arra
hívta fel a figyelmet, hogy Rátkán az
elmúlt idõszakban megvalósított fejlesztések is mutatják, hogy a község
lakói minél komfortosabb körülmények között szeretnék élni a mindennapjaikat. A kormányzat felelõssége, hogy újra vonzóvá tegye a vidéki életet az emberek számára, biztosítsa a megélhetés lehetõségét,
hogy a fiatalok ne vándoroljanak el,
hanem találják meg a számításukat
a magyar falvakban.

– Mennyire sikerült az elmúlt négy esztendõben egyensúlyban tartani a község
mûködtetését?
– A mádi önkormányzat az elõzõ idõszakhoz hasonlóan a 2006–2010-es
ciklusra is kidolgozta gazdálkodási és
fejlesztési programját, amit a kedvezõtlen külsõ körülmények ellenére többségében sikerrel valósítottunk meg. A
közüzemi díjak és az egyéb költségek
folyamatos emelkedése ellenére tartani
tudtuk az éves költségvetések sarokszámait, miközben az alacsony központi
normatívákból adódó mûködési forráshiányt jelentõs részben pályázatokból
sikerült ellensúlyozni. Sajnos, ezen a területen kedvezõtlen változások várhatóak, amelyek megoldása komoly erõfeszítéseket, esetleg kevésbé népszerû
intézkedéseket is igényelhet a közeljövõben.
Nagy álmunk volt erre a ciklusra, hogy
a korábbi idõszakban teljes körûen kiépített szennyvízhálózat, az elkészült zárt
csapadékvíz-elvezetõ rendszer és az úthálózat rekonstrukciója után rendbe tegyük a patakmedret, idegenforgalmi
szempontok figyelembe vételével átalakítsuk a településközpontot és egy új
sportcsarnokot építsünk Mádon. Sajnos, az utóbbi négy évben megjelent kiírások erre nem biztosítottak lehetõséget, de természetesen nem mondtunk le
a fejlesztésekrõl, bízva abban, hogy a
jövõbeni pályázatokon ezekre a beruházásokra is sikerül majd támogatást
nyernünk.
Persze, a most megvalósuló fejlesztések területén sincs okunk a szégyenkezésre, hiszen közel kétszázmillió forint-

tal gyarapítjuk a
község vagyonát.
Ezek között szerepel a mûvelõdési
ház rekonstrukciója, a ravatalozó felújítása, a településképbe illeszkedõ,
formatervezett buszvárókat létesítünk
és elindítjuk a településközpont fejlesztésének az elsõ ütemét is. Emellett számos kisebb beruházás valósul meg,
amelyek a lakosság életkörülményeinek
a komfortosabbá tételét szolgálják.
– Mekkora terhet jelentett az önkormányzatnak az intézményrendszer fenntartása?
– A község költségvetésében az egyik
legnagyobb tételt az idõsek otthona, az
óvoda és az iskola, valamint a polgármesteri hivatal mûködtetése jelenti. Az
elmúlt években ezeknél az intézményeknél komoly költségmegtakarítást
eredményezõ változtatások történtek,
amiben a vezetõ beosztású munkavállalókban és a dolgozókban egyaránt partnerre találtunk. Megértették, hogy a szigorú gazdálkodás hosszú távon mindenkinek az érdekét szolgálja, hiszen így
kerülhettük el azt, hogy intézmények bezárására kényszerüljünk. Büszke vagyok arra, hogy a lakosságnak nyújtott
szolgáltatásokat nemhogy szûkítettük
volna, hanem bõvítettük. Például az óvodában egy bölcsõdei csoport indításával, aminek a szülõk részérõl rendkívül
kedvezõ volt a fogadtatása.
Mádon szerencsére a település méretéhez képest sok vállalkozás mûködik,
így a helyiadó-bevételek biztosítanak bizonyos mozgásteret az önkormányzatnak. Ennek is köszönhetõ, hogy mûködési hitelt máig nem kellett felvennünk
és sikerült megõrizni a község jelentõs
ingatlanvagyonát, ami jó lehetõséget
biztosít a jövõbeni nagyobb beruházások önerejének a biztosítására.
– Mi az, amit az elmúlt idõszak legnagyobb sikereként értékel?
– Valójában nyolcéves távlatra tudok
visszatekinteni, hiszen 2002-tõl töltöm
be az alpolgármesteri tisztséget a községben. Ez idõ alatt sikerült az önkor-

mányzat gazdálkodásában vállalkozói
szemléletet érvényesíteni, ami nagyban
hozzájárul a pénzügyi egyensúly megõrzéséhez. Emellett milliárdos nagyságrendû fejlesztések történtek Mádon,
ahol napjainkban már a hirtelen lezúduló nagy mennyiségû esõ sem veszélyezteti a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. A változások a település képét is kedvezõen befolyásolták, amit észre is vesznek a visszatérõ látogatók. Fontosnak tartom, hogy a rövid átmeneti idõszak után a képviselõ-testület teljes egységben dolgozik a község fejlõdése érdekben, ami nemcsak a térségünkben,
hanem országos viszonylatban is ritkaságnak számít. Ez a nyugodt hangulat
a település közéletében is érvényesül.
Azt tapasztalom, hogy a lakosság értékeli az erõfeszítéseinket, az emberek látják a fejlõdést. Persze, a munkanélküliség nálunk is komoly problémát jelent,
a gazdasági recesszió érzékeltette a hatását, de a borászati társaságoknak, a helyi iparnak és a szolgáltató szférának köszönhetõen a községben a térségi átlagnál kedvezõbb a foglalkoztatás mértéke. A kitörési pontot a szõlõ- és borágazattal összefüggõ turizmus fejlõdésében látom, amiben már vannak biztató jelek. Az önkormányzati beruházások egy része a környezet szebbé tételével az idegenforgalom erõsítését
szolgálja.
– Mennyire várható forró hangulat az
önkormányzati választások elõtt Mádon?
– Úgy gondolom, hogy a kampányidõszak után a település lakossága kellõ
bölcsességgel olyan vezetõket választ
majd, akik a jövõben is a település javát szolgálva biztosítják majd Mád fejlõdését, a meglévõ intézményeink további mûködtetését. Az új vezetés és a
csökkentett létszámú képviselõ-testület
jelentõsége és felelõssége megnõ a jövõben, de szerencsére vannak a település
sajátosságaira épülõ kitörési pontok és
lehetõségek, melyeket ha felismerünk és
jól használunk ki, egységesek maradunk
és fenntartjuk a meglévõ egységet és békességet, további eredményes idõszak
kezdõdhet a választásokat követõen a településünkön.
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Egészségünkért

ISKOLÁBA MEGY A GYERMEK
A gyermekkorban kialakított táplálkozási
szokások a felnõtt korra is hatással lesznek. Ha a szülõk megfelelõ életmódra nevelik a gyermekeket, az a késõbbiekben is kedvezõ
hatással lesz a testi és a lelki egészségükre.
A helyes táplálkozás alapelvei a napi
étkezések mennyiségi és minõségi jellemzõit egyaránt tartalmazzák, ezért
fontos, hogy gyermekeink közel azonos idõben reggelizzenek, tízóraizzanak, ebédeljenek, uzsonnázzanak és
vacsorázzanak. Minden fõétkezés tartalmazzon állati eredetû fehérjét, például tejet, sajtot, felvágottat, húsféleséget. A kisétkezésekre általában gyümölcsöt fogyasszunk, de beiktatható
fõként túróval, olajos maggal készült
tésztaféle is. Rendszeresen kerüljön teljes kiõrlésû pékáru az étrendbe, magvas kenyér, zsemle, kifli, rozskenyér,
egyéb gabonaféle, vagy müzliszelet.
Naponta fogyasszunk tejet, illetve tejterméket. A baromfi és a vörös húsok,
(sertés, marha), fele-fele arányban legyenek az étrendben. Halat szálka nélkül hetente egyszer kapjon a gyermek!
Kerüljük a túlzott sózást, a sóban gazdag ételeket, a csípõs fûszereket. Ne
feledkezzünk meg a megfelelõ menynyiségû folyadék biztosításáról, fõként
víz, szénsavmentes ásványvíz, zöldségés gyümölcslevek formájában. Alkalmanként természetesen a cukros üdítõk
is szóba jöhetnek. Édességeket: cukorkát, csokoládét, süteményeket ritkán, fõként étkezések után kaphatnak.

Amíg a gyermekek otthon vannak, nem
járnak közösségbe, óvodába, iskolába, a helyes napirend és életmód kialakítása a szülõk számára is egyszerû
lehet! Amikor már megkezdõdik az iskola, mindenki szeretné, ha gyermeke jól, a legjobban teljesítene, de ennek vannak „egészségügyi” feltételei
is. A megfelelõen összeállított étrenddel nemcsak a testi egészséget, de a
memóriát, a teljesítõ képességet is karban lehet tartani a felnõttek és a gyermekek életében egyaránt.
Felmérések alapján tudjuk, hogy a
gyermekek közel egyötöde sohasem
reggelizik, nem fogyaszt el még egy
pohár tejet sem, sõt az iskolai közétkeztetésben sem vesz részt. Az étkezések közül pedig kiemelkedõ szerepe van a tápanyagokban gazdag,
szénhidrátokból, fehérjékbõl, zsírokból, vitaminokból és ásványi anyagokból álló reggelinek, hiszen az adja
az induláshoz szükséges energiát a nap
kezdetén. Az elfelejtett reggeli mellett
sokan még a folyadékpótlásról sem
gondoskodnak, nem csoda, hogy az
iskolában a második, harmadik óra
után már a gyermek egyre sápadtabbá válik, egyre fáradtabb, és fejfájásról panaszkodik.
Fontos, hogy az otthon elfogyasztott reggeli után, a táskába tett tízórai
is legyen változatos! A gyermekek unják az egyhangú szendvicseket, ezért
tegyük számukra változatossá, kívánatossá! Tehetünk bele uborkát, színes paprikát, esetleg salátalevelet is.
A vaj, margarin helyett megkenhetjük
majonézzel, májkrémmel, ízesített tú-

róval, körözöttel a rostokat is tartalmazó
barna kenyeret, vagy péksüteményt, tehetünk bele esetleg paradicsomkarikát.
Tízórainak megfelel a gyümölcs is. Egy
alma, banán, narancs, körte ízletes és
tápláló is. Ne feledkezzünk meg a folyadékról sem! Változatosan, tea, limonádé, gyümölcslé, ásványvíz mindig legyen a gyermek táskájába készítve.
Biztosan egyszerûbb, ha csak pénzt
kell adni a gyermek kezébe, és õ vásárolja meg esetleg az iskolai büfében,
netán a gyorséttermekben a tízóraiját!
De ne feledkezzünk meg róla: nem biztos, hogy a számára legjobbat fogja választani, ami a teljesítõképességére is
jó hatással lesz! Ez utóbbinak a javulása a sikerélmény fokozódásához vezet, ami pedig egy boldogabb gyermekkort segíthet elõ!
Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb szeptember 3-án és 10-én
Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

AZ ALKALMI MUNKA ÚJ FELTÉTELEI
Július 30-án jelent meg az új, egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény részletes végrehajtási rendelete,
mely lényegében az augusztus 1-jén hatályba lépett jogszabály alkalmazásának
gyakorlati teendõit tartalmazza. A több
százezer embert és több tízezer vállalkozást érintõ újdonságok legfontosabb, mezôgazdaságot érintõ elemeit
foglalja össze a Magyar Agrárkamara
közleménye.
Az új törvény hatálya a mezõgazdasági idénymunkára is kiterjed. Ez utóbbinak tekintendõ a törvény szerint a növénytermesztési, erdõgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az elõállított áru, vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitõl függetlenül – évszakhoz, az
év adott valamely idõszakához vagy idõpontjához kötõdik. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik a megtermelt mezõgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történõ anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy
azonos felek között a határozott idõre szóló munkaviszony idõtartama nem haladja
meg egy naptári éven belül a százhúsz
napot. Ennek értelmében adott évben egy
munkavállaló akár több munkáltatónál
is eltölthet 120 napnál nem hosszabb
idejû munkaviszonyt.
A foglalkoztatás írásba foglalásának és
a bejelentésének szabályai:
Egyszerûsített foglalkoztatás céljából a
felek közötti munkaviszony a munkaadó
bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. Ha a bejelentés megtörtént
és a munkavállaló külön írásos szerzõdés
megkötését nem kéri, nem kell szerzõdést
is kötni. A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, vagy telefonon szóban az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy (2010. december 1-jétõl) telefonon szöveges üzenet (SMS) útján tel-

jesítheti. Mindegyiknek elõfeltétele, hogy
a munkáltató elõzetesen regisztrálja magát az ügyfélkapun.
A bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a munkáltató adószámát,
a munkavállaló adóazonosító jelét, és tajszámát, az egyszerûsített foglalkoztatás
jellegét, valamint a munkavégzés napjainak számát. A bejelentés adatainak módosítására a bejelentéshez képest két órán
belül van lehetõség. A bejelentést minden esetben a munka megkezdése elõtt
el kell végezni, a legfontosabb szabály,
hogy bejelentetlen munkavállaló nem
foglalkoztatható! A be nem jelentett
munkavállaló foglalkoztatása a legsúlyosabb munkaügyi vétség, amely a
mezõgazdaságban két évig egyes nemzeti és uniós támogatások megvonásával jár!
A törvény melléklete szerinti egyszerûsített szerzõdést akkor kell kötni, ha a
munkavállaló azt kéri, ez esetben a
szerzõdésben foglaltakat legkésõbb a
munka megkezdéséig be is kell jelenteni az adóhatóságnak. Továbbá, ha az
elektronikus bevallásra nem kötelezett
munkáltató (az az õstermelõ, akinek az
idényjellegû foglalkoztatáson kívül más
alkalmazottja nincs, és a foglalkoztatás
évét megelõzõen árbevétele nem keletkezett) ezt választja. Ez a speciális munkaadói kör papír alapon is teljesítheti bejelentési kötelezettségét a tárgyhónapot
követõ hónap 12-éig.
A mezõgazdasági idénymunka esetében a fizetendõ közteher mértéke a
munkaviszony minden naptári napjára
munkavállalónként 500 Ft.
A járulékbevallás és befizetés szabályai: A munkabért terhelõ járulékokról
szóló bevallást a tárgyhót követõ hónap
12-ig kell megküldeni az adóhatóságnak
elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül. A befizetést is ezen idõpontig kell
teljesíteni. Új elem a törvényben, hogy
az a munkáltató, aki a tárgyhónapban

300 ezer Ft-ot meghaladó mértékû közteher-, adó-, vagy járuléktartozást halmozott fel, további egyszerûsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig,
amíg a tartozását ki nem egyenlíti.
További törvényi sajátosságok a mezõgazdasági idénymunkában:
Ha a munkáltató a közterhet megfizette, nem terheli társadalombiztosítási
járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, és rehabilitációs
hozzájárulás, valamint az szja-törvényben elõírt adóelõleg-levonási kötelezettség. A munkavállalót pedig nem terheli nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési
és szja-elõlegfizetési kötelezettség.
A munkáltatónak meg kell gyõzõdnie
a munkavégzés megkezdése elõtt arról,
hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. De az egyszerûsített munkavállalás foglalkoztathatósági egészségügyi vizsgálathoz nem
kötött, és ennek díja a munkáltatót nem
terheli.
A mezõgazdasági idénymunka keretében a törvény alkalmazása lehetõvé teszi a munkavállaló folyamatos foglalkoztathatóságát, a vasárnapi munkavégzést. Állásidõre nem vonatkozik a Munka Törvénykönyvének 151.§ (4) bekezdése, a kiesett munkaidõre a felek egymás között megállapodhatnak.
Nem kell az idénymunka keretében a
foglalkoztatás megszûnésekor a munkaviszonyról az egyéb jogszabályok szerinti igazolást kiadni.
A munkavállalóval a foglalkoztatás idejére az arányosított – éves teljes szabadságból kiindulva – a fizetett szabadságról el kell számolni.
Az általános munkavédelmi követelményeket be kell tartani az egyszerûsített foglalkoztatásban is, a dolgozók figyelmét fel kell hívni a balesetvédelemre és ezt a munkavállaló aláírásával is igazolni kell.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb szeptember 1-jén
8–12 óráig.
Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig, legközelebb szeptember 8-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
szeptember 1-jén.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG
Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári
és büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb szeptember 6-án 9–12
óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
szeptember 6-án 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön 8–15.30 óráig.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek:
8–11 óráig.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Augusztus 30 – szeptember 5.:
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Szeptember 6–12.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Szerencs 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 szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 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 szünetel. Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ és csütörtök 8–15 óra
Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fekete Diána 20/802-0391. Király Judit 20/484-1013. Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

VÉRADÁS
SZEPTEMBER
21. (kedd): Abaújszántó
23. (csütörtök): Mád
28. (kedd): Mezõzombor

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti 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 sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Augusztus 27.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Szeptember 3.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Szeptember 10.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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TISZTELT LAKÓTÁRSUNK!
SZERENCSIEK ÉS ONDIAK!
Szerencs bizonyára Önnek is a legkedvesebb és a legfontosabb település. A város
lakói a múltban, a jelenben – és hisszük, a jövőben is – azt szeretnék, hogy Szerencs
és Ond még szebb, vonzóbb és szerethetőbb legyen.
Ezért a:

Bereczk Autósbolt
SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék. Ízig-vérig magyar termék!
AUTÓFELSZERELÉS:
 LED izzók  Kipufogódobok és végek  Dísztárcsák  Méretpontos
üléshuzatok  Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó

 a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület,
 a Magyar Keresztény Szociális Unió
 az MSZP Szerencsi Szervezete

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.
 Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák  Futómû-alkatrészek
 Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
 Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline
 Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford

összefogott, hogy e szervezetek együttműködése alapján ajánlja közös polgármesterés képviselőjelöltjeit az Ön szíves figyelmébe 2010. október 3-án.

ÚJDONSÁG:
 Motorkerékpár-alkatrészek  Fékbetétek, olajszûrôk, levegõszûrõ
 Láncok, lánckerék  Motorolajok

 Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület és
 az Ond Közösségéért Egyesület

Mi valóban az itt élő emberek érdekeit kívánjuk képviselni, hiszen Szerencs belterületén kívül két kiemelt városrészben, Ondon és a Fecskésen élő képviselőjelöltjeinkre is
szavazhatnak.
Küldetésünk: politikai viszálykodást, ellenségeskedést, gyűlöletkeltést mellőzve, széles együttműködésen alapuló, kiegyensúlyozott és arányos városfejlesztés megvalósítása. Támogatjuk az önkormányzati választással egyidőben megtartott HELYI NÉPSZAVAZÁST, mert nincs kétségünk afelől, hogy a szerencsiek a helyi hagyományokon
alapuló munkahelyteremtést részesítik előnyben. A Magyar Köztársaság Országgyűlésétől pedig elvárjuk, hogy olyan világörökségi törvényt alkosson, ami nem gátolja Szerencs fejlődését, biztosítja az ipar fejlesztését, a foglalkoztatás bővítését.
CÉLJAINK:
1. Kis- és középvállalkozások támogatása újabb, az önkormányzat által kiírt pályázatokkal.
2. Befektetők megnyerése az újabb munkahelyekért. A helyi népszavazás eredményét
tiszteletben tartva, nem engedjük elűzni városunkból az ipari fejlesztésekkel érkezőket.
3. A már elnyert 6,5 milliárd forint értékű beruházások megvalósítása 2012-ig (óvodák, rendelőintézet, tűzoltóság, ÉMÁSZ épülete, református és római katolikus templomok, Rákóczi-vár tetőszerkezete, Erzsébet tér, Kossuth tér, utak, járdák, közterületek felújítása).
4. A 37. számú út szerencsi átvezető szakaszának az átépítése után a második (szervizutak) és harmadik (kerékpárút és járda) szakaszának a megvalósítása.
5. A már első körben megítélt 450 millió forint felhasználásával a csapadékvíz-elvezetési rendszer bővítése és korszerűsítése Szerencsen, Ondon és Fecskésen.
6. Ondon faluközpont kialakítása, temető körbekerítése, ravatalozó bővítése.
7. Fecskésen és Ondon a Szerencs patak töltésének a megemelése.
8. A szennyvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos költségek csökkentése.
9. Fecskésen korszerű idősek klubjának a kialakítása.
10. Az ivóvíz-szolgáltatás minőségének és biztonságának a javítása.
11. Az úthálózat fejlesztésével a parkolóhelyek bővítése.
12. A korszerű pénzügyi gazdálkodás megerősítése, amely a város dinamikus fejlesztését és biztonságos működését jelenti. A korábbi évekhez hasonlóan külön pályázati pénzügyi források felhasználásával fontosnak tartjuk a város kulturális életének
fejlesztését, nemzetközi kapcsolataink erősítését, kiemelve a határon túli magyar testvérvárosainkkal való együttműködést.
13. Olyan közhangulat megteremtése, amely városunk lakóinak kölcsönös megbecsülésén és tiszteletén alapszik, amely során kiemelten segítjük nehéz sorsú embertársaink életét.
14. A közszolgáltatásokban és városüzemeltetésben a lakosság érdekein alapuló tevékenység, a polgármesteri hivatal munkájában az ügyfélközpontúság tudatosítása,
az elektronikus ügyintézés kiterjesztése.
15. A város intézményeinek (bölcsőde, óvoda, iskolák, szociális ellátás stb.) biztonságos működtetése, a szolgáltatások bővítése. Egy hónapja tett szándékunkat megerősítve, kezdeményezzük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól a Szerencsi Idősek Otthonának és Szerencsi Szakképző Iskolának a visszavételét, hogy
itt is megkezdődhessenek az eddig elmaradt fejlesztések, korszerűsítések.
Bízzon jelöltjeinkben, erősítsen meg bennünket hitünkben, hogy jó célok érdekében
fogtunk össze, mert csak ez lehet a biztosítéka szeretett városunk fejlődésének!
KÉPVISELŐJELÖLTJEINK: Bukovszky Róbert, Fábián Ottóné, Fekete József, Heves
János, Juhász Tiborné, Kalina Lajos, Runda István, Sipos Attila.
POLGÁRMESTERJELÖLTÜNK: Rónavölgyi Endréné
Hívjon telefonon a 06-20/453-0854-es számon. Találkozzon jelöltjeinkkel irodánkban
személyesen Szerencsen, a Rákóczi u. 106. szám alatt (a volt moziudvarban) hétköznap 10-17 óra között.
Térjen be hozzánk egy finom kávéra vagy frissítőre és mondja el javaslatait, észrevételeit, amit a közért végzett munkánkban fogunk hasznosítani.

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu,
info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

Szerencsi könyvelõiroda önállóan
dolgozni tudó, MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT
keres. Fényképes szakmai önéletrajzot
a szerencskonyv@freemail.hu
e-mail-címre várjuk.

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS
ONDI ÚT 9.: igényes kialakítású, felújított, nappali, 3
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, WC, fürdõszoba, fedett terasz helyiséges (114 m2), összkomfortos (plusz
cserépkályhás), beépített bútoros ingatlan két beállásos garázzsal, tárolóval, elõteres borospincével, parkosított, panorámás kerttel. Megfelelõség esetén
kisebb szerencsi ingatlant beszámítanak. Irányár:
28 500 000 Ft. Tel.: 30/491-9297, Borogdai ingatlan.
KÖLCSEY U. 67.: tetõtérbeépítéses, tovább bõvíthetõ,
földszintjén nappali, szoba, konyha, étkezõ, elõszoba,
WC, fürdõszoba, gardrób, tárolókamra, terasz, emeletén 2 szoba, WC, elõtér helyiséges (134 m2), összkomfortos ingatlan garázzsal, kazánházzal, pincével.
Megfelelõség esetén dunakeszi ingatlant beszámítanak. Augusztustól beköltözhetõ. Nagycsaládosok figyelmébe ajánljuk. Irányár: 15 500 000 Ft. Tel.:
30/353-2573, Oleszkáné Deák Anita.
LÕCSE U: 7.: részben felújított, 2 szoba, konyha,
kamra, elõszoba, fürdõszoba (71 m2) és szoba,
konyha, elõszoba (28 m2) helyiséges, félkomfortos, illetõleg komfort nélküli ingatlanok hagyományos
fûtésmóddal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár:
6 600 000 Ft. Tel.: 70/704-4802, Piricz ingatlan.
ARAD U. 4.: a városközpontban, 2 szoba, konyha,
ebédlõ, kamra, elõszoba, fürdõszoba helyiséges (75
m2), komfortos ingatlan tárolóval. Hõtárolós kályhák,
villanybojler, telefon, konyhakert szõlõvel, gyümölcsfákkal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár:
7 500 000 Ft. Tel.: 70/5675-775, Honfi ingatlan.
SZABADSÁG U. 11/3.: városközponti, társasházi, nappali, 2 szoba, 2 félszoba, konyha, kamra, elõszoba,
fürdõszoba, WC, közlekedõ, gardrób, loggia, fedett
terasz helyiséges (100 m2), összkomfortos lakás garázzsal, zöldségtárolóval, kis hátsó zárt kerttel. Megfelelõség esetén budapesti garzont beszámítanak.
Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.: 30/469-4961, Szabó
Tiborné.
GARÁZS/RÁKÓCZI U. 111. Pelényi Zita ingatlan. A
fõutcától a 10., villannyal ellátott garázs. Irányár:
650 000 Ft. Tel.: 70/529-6342.

ÜZLETHELYISÉGEK

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

RÁKÓCZI U. 111.: jelenleg papír-írószerboltként üzemelõ, üzlethelyiség, raktár, iroda, WC-kézmosó helyiséges (60 m2), komfortos, társasházi ingatlan.
Berendezés és árukészlet külön térítés mellett átvehetõ. Irányár: 14 900 000 Ft + áfa. Telefon: 20/8088008.
RÁKÓCZI U.103.: jelenleg ékszerboltként üzemelõ, 2
üzlethelyiség, raktár, WC, helyiséges (65 m2), összkomfortos, osztatlan közös tulajdonú épületben lévõ
ingatlan. Irányár: 18 000 000 Ft + áfa. Telefon:
20/945-1047.

»OBSERVER«

MEGYASZÓ

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

DORGÓ U. 16.: nagy telken, felújított, nappali, 2
szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba, WC, elõszoba,
közlekedõ helyiséges, egyedi fûtésû, beköltözhetõ ház
(120 m2) pincével. Megfelelõség esetén szerencsi, bekecsi, ondi ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.: 20/425-9388.

A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

TAKTAKENÉZ

ÉPÍTSÜK ÖNNEL EGYÜTT A JÖVŐ SZERENCSÉT,
MERT NEKÜNK SZERENCS ÉS OND AZ ELSŐ!

Szerencs, Rákóczi u. 95. Tel.: 47/561-140
E-mail: uzlet@je-exfurdoszoba.hu

Wellnessezzen otthonában!
AKCIÓ!
Masszázskádak
ajándékkal
Sarok 140 x 140
177 100 Ft
Egyenes 150 – 160 – 170
170 990 Ft
Asszimmetrikus 150 x 105
177 100 Ft
Infraszauna 2 személyes 280 350 Ft-tól
Masszázsmedencés
1 666 600 Ft-tól
Akciós csempék
1390 Ft/m2-tõl

DOBÓ ISTVÁN U. 1. a község központjában, a Tiszától 600 méterre, 2 szoba, konyha, fürdõszoba helyiséges, konvektoros fûtésû, beköltözhetõ, részben
felújított ingatlan (80 m2) szerelõaknás garázzsal,
kúttal, 30 gyümölcsfával. Irányár: 1 900 000 Ft. Tel.:
70/548-0464. Mudri ingatlan.

DEBRECEN
BETHLEN GÁBOR U. 45. IV/1.: városközpontban, a
Nagytemplomnál csendes, rendkívül biztonságos, 2
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, fürdõszoba helyiséges, távfûtésû lakás (56 m2) beépített konyhával és
tárolóval. DIÁKOK figyelmébe ajánljuk! Irányár:
6 900 000 Ft. Tel.: 20/438-9334.
ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT,
ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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TISZTELT SZERENCSIEK!

CorsÓ
Angol
használtruhakereskedés
Kossuth út 4.
(Földhivatal mellett)

ÕSZI GYERMEKRUHAVÁSÁR
Bélelt nadrágok,
cipõk, pulóverek…
nagy választékban
SZEPTEMBER 2-ÁN (CSÜTÖRTÖK)

Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8–16.30
szombat: 8–12 IGNIKER KFT.

Belovecz
és Társa
Kft.
Szerencs, fecskési
húsboltja

MINDEN NAP
SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

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

Bemutató gépek
nagy kedvezménnyel eladók!
BOZÓTVÁGÓK:
AL-KO BC 4535
Honda UMK 425 E
MARUYAMA BC 2300 RS

59 900 Ft helyett
114 000 Ft helyett
59 000 Ft helyett

45 000 Ft
91 000 Ft
50 000 Ft

FÛNYÍRÓ GÉPEK:
AL-KO POWERLINE 5200 BR 159 000 Ft helyett 110 000
HONDA HRG 465
138 830 Ft helyett 110 000

Ft
Ft

ROTÁCIÓS KAPÁK:

AKCIÓS
KÍNÁLATUNK:
Sertéscomb
980
Sertéslapocka
900
Sertéskaraj (hosszú)
1060
Sertéskaraj (rövid)
1160
Sertéstarja
860
Sertésoldalas
750
Sertésdagadó
860
Sertéscsülök (hátsó)
650
Sertéscsülökhús
750
70%-os kolbászhús
680
Sertés elsõ, hátsó láb
190
Sertésfej
140
Sertés fehér csont
60
Sertés húsos csont
300
Hasaalja- és tokaszalonna 550
Zsírszalonna
290
Csirkemell filé
1260
Csirkecomb
650
Csirkeszárny
490
Egész csirke
650
Csirkemáj
580
Csirkemell (csontos)
970
Csirkefarhát
195
Bogdányi lángolt kolbász 970
Bogdányi parasztkolbász 970
Ló szárazkolbász
1480
Füstölt oldalas
1000
Füstölt bordaporc
880
Sertészsír (házi, sült) vödrös
és poharas kiszerelésben 440

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Az áraink visszavonásig érvényesek!
Meleg- és hidegétel-utalványokat
beváltunk!

Szerencs, Dobó
Katica út 32.
Telefon: 361-018,
30/262-8418.

HONDA FG 205
KF QUANTUM 60

143 000 Ft helyett 110
99 900 Ft helyett 89

000 Ft
000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Ez év tavaszán az országban – a választópolgárok akaratából – jelentõs változások
történtek. Újra nemzeti elkötelezettségû, polgári kormánya van hazánknak. A tavaszi két
választási fordulóban Zemplén, és benne Szerencs is, a változásra szavazott: elsöprõ
többséggel szavaztunk mi is a Fidesz – KDNP listájára és képviselõjelöltjére.
Az új, Orbán Viktor vezette kormány és a parlament már számos új, a jövõbe mutató jogszabályt alkotott, köztük a magyar gazdaság talpra állítását célzó intézkedéseket.
Ezek közül a legfontosabb – szerencsi programunkban is megfogalmazott – cél a munkahelyteremtés. Nem a spekulációra, hanem a termelõmunkára alapozott magyar gazdaságot szeretnénk felépíteni, 10 év alatt egymillió új munkahellyel. Úgy véljük, ebbõl
ezer munkahelyet Szerencsen kell felépítenünk. Ez reálisan megvalósítható, ha figyelembe vesszük, hogy az ország lakosságának is egyezred része él Szerencsen.
Ez tehát a Fidesz – KDNP képviselõjelöltjeinek és polgármesterjelöltjének fõ célkitûzése.
Az infrastrukturális fejlesztések közül elsõ helyre soroljuk a csapadékvíz-elvezetés
és belterületi vízrendezés – régóta ígért és várt – megvalósítását. Nincs vesztegetni való
idõnk, mivel az egyre szélsõségesebbé váló idõjárás folyamatos károkat okoz magánembereknek, vállalkozásoknak és önkormányzatunknak egyaránt. Ennek a feladatnak
a megoldása elsõbbséget kell, hogy élvezzen minden más önkormányzati beruházással szemben.
Második, infrastruktúrát érintõ beruházás – mely a munkahely-teremtési esélyeinket
is növeli – a térség és a város elérhetõségét segítõ 37-es út négysávosítása Miskolc
és Sátoraljaújhely irányába is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az állam, s nem pedig az önkormányzat feladata, de mi ezért erõteljes lobbitevékenységet fogunk kifejteni a kormány felé. Ennek szószólója lesz Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ, polgármesterjelölt.
Olyan szigorú és takarékos – fényûzést és pazarlást mellõzõ – gazdálkodás mellett
teszünk hitet, amely esélyt ad arra, hogy adósságspirálba taszított városunk saját lábára állhasson. Csak így lehet majd esélyünk a már kétmilliárdos hitelállomány visszafizetése
mellett a jövõbeni beruházások önrészének elõteremtésére.
Megfontolt döntéseket kell majd hoznunk a korábban erõltetetten és eredmény nélkül összevont oktatási intézmények szétválasztásáról, az ésszerû, takarékos gazdálkodás érdekében gazdasági önállóságuk visszaadásáról. Egyidejûleg erkölcsi kötelességünk annak a megfontolása, hogy a korábbi években a megyei önkormányzatnak átadott intézményeket újra városi mûködtetésbe vegyük.
Ötödik – választók felé tett – vállalásunk a tisztességrõl és az összeférhetõségrõl
szól. Minden képviselõjelöltünk vállalja, hogy az önkormányzatban tiszteletdíj nélkül végez munkát, valamint képviselõi megbízatásának ideje alatt nem fog más álláshelyet
és munkakört betölteni a város és intézményei, cégei kötelékében – mely alól csak a
már jelenleg is meglévõ tisztségek és az alpolgármesteri poszt lehet kivétel. Ezen túl
azt is vállalják jelöltjeink, hogy közvetlen hozzátartozóik nem létesítenek új munkaviszonyt az önkormányzattal, valamint magánérdekeltségeik nem létesítenek üzleti kapcsolatot a város felügyelete alatt álló intézményekkel, szervezetekkel.
Kérjük, ajánlásával és szavazatával támogassa a Fidesz – KDNP jelöltjeit!

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

A Fidesz Szerencsi szervezete

 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

üzemrészek felújítása, karbantartása  Felrakóhegesztések  Lv = 30 mm-ig
történõ lemezhengerelések
 Forgácsolás középesztergákon  DP–200 síkesztergán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok megmunkálása  Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások
 Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!
Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

Személygk.
Szgk.-utánfutó
Tgk. 3,5 t alatt
Tgk. 3,5 t felett
Tgk.-pótkocsik

24
14
28
40
26

000
000
000
000
000

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA  EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS  BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK
Új tevékenységgel bővültünk: EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!

MINDENT EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. (A benzinkutak mellett.)
Tel.: 47/563-201, 47/563-202. Mobil: 30/9982-077
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(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180).

ÁRVÍZKÁROSULTAK
BALATONÖSZÖDÖN
A szerencsi árvízkárosult családok
és gyermekeik nevében ezúton szeretném megköszönni azt a lehetõséget, hogy a balatonöszödi kormányüdülõben nyaralhatott három
turnusban közel 50 gyermek. A
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat kezdeményezte a kormánynál a 2010.
május–júniusi árvízben hátrányt és
kárt elszenvedett gyermekek nyaralásának megszervezését. Elsõsorban
a Fecskés városrészt és az Ondot ért
károk miatt kaptunk lehetõséget az
ingyenes üdülésre.
Az elutazástól kezdve a hazaérkezésig egy jól szervezett nyaraláson vett részt az a turnus (16 gyermek), melyet július 16–22-ig én táboroztattam. Mind az utaztatás,
mind a szállás és az ellátás is olyan
színvonalú volt, melyet egy átlagpolgár – pláne egy árvízkárosult –
nem élhetett volna át, ha nem valósul meg ez a kezdeményezés.
Mindezen túl sokkal fontosabb, hogy
jól megmutatkozott az emberi öszszefogás és együttérzés ereje itt Szerencsen és Balatonöszödön. Olyan
tartalmas, programokban gazdag
hetet tölthettünk el, amely egy élet-

re szóló emlék lesz nem csak a gyermekeknek, hanem számomra is. Különösen fontosak az ilyen élmények
azoknak a valóban rászoruló fiataloknak, akiknek egyáltalán nincs –
és korábban sem volt – lehetõségük
a nyaralásra, sokan közülük elõször
jutottak el a Balatonra.
Karasz Nóra
kísérõ pedagógus

GÚZSBA KÖTVE
Többször írtam már országunk
helyzetérõl, a világban és Európában
elfoglalt helyünkrõl. Ígérget nekünk
mindenki minden jót, csak ez valahogy nem akar összejönni az elmúlt
száz évben. Hazánk legszebb olyan
korszaka, amikor az ország dinamikusan fejlõdött (pl. a malomipar, Európa legfejlettebb iparága volt) a kiegyezés és az elsõ világháború közötti évtizedek voltak, amit boldog
békeidõknek is neveztek. Gabonatermesztésben, állattenyésztésben
Európa élvonalához tartoztunk, csak
azóta nem jött össze semmi. Ígérgetnek radikális változást is, de ez
az emberiség történetében mindig
tragédiához vezetett, vagy háborúhoz. Sokan, politikusok, közírók közül egy fontos tényt nem vesznek fi-

HIGH-CARE STÚDIÓ
több mint egyszerû kozmetika…
Szalonunkban olyan készülékekkel és eljárásokkal találkozhat, melyek a
professzionális alakformálás, arc- és testfiatalítás, ill. arcápolás, testápolás,
valamint méregtelenítés és zsírbontás területén a leghatékonyabb megoldásokat biztosítják.
HYALURON SAVAS AJAKFELTÖLTÉS
HIDEGFÉNYÛ LÁMPÁVAL
Láthatóan teltebb, fénylõ ajkak, finomabb kontúrokkal, mindössze 5 perces kezelés után. A szájról olvasható szépség.
DERMIONOLÓGIA:
DERMIO TOP HEAD
Nagyszerû kezelési eredmények!
Ezt az új kezelést nem csak testen, hanem arcon is lehet alkalmazni egyaránt. Az új Anti-aging
kezelés, mely egy oxigénterápia,
látványosan felveszi a harcot a bõr természetes öregedése ellen. Azok, akik már kipróbálták, megtapasztalták, hogy a szem körüli sötét árnyalat spontán módon eltûnik. Más tapasztalatok szerint, az érzékeny
területek duzzanata jelentõsen csökken. Minden egyes kezelés után a bõr feszesebbé válik. Az itt-ott megjelenõ apró ráncok pedig eltûnnek. Az arcbõrön
megjelenõ üde, rózsás bõrkép már jelzi a hatást. Kellemesen nyugtató, relaxáló érzés, mintha több órát töltöttünk volna az oxigéndús, szabad levegõn.
A High-Care újdonsága az oxigénen alapuló dermionológia-kezelés, amelynek során egy speciális, egyszer használatos elektrosztatikus zsák kerül a testre. A zsákba ionizált oxigént fújnak, ami fokozza a sejtek anyagcseréjét, eltávolítja a méreganyagokat, hidratálja és simává varázsolja a bõrt.
Az eljárás tudományos alapokon nyugszik, melyet a Weyergans High Care
AG. az orvostudománytól vett át, amely hatékonyan segíti a méregtelenítést
és a sav-bázis egyensúly helyreállítását.

Mottónk: Negatív ionokat a pozitív megjelenésért!

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG
KEZELÉSEKRE VALÓ BEJELENTKEZÉS
ELÕZETES IDÕPONTEGYEZTETÉS ALAPJÁN:

+36-20/492-6336
Cím: 3900 Szerencs, Zrínyi út 2.
(Halász Cukrászda mellett)

gyelembe a Balkán és Kelet-Európa
esetében, hogy nálunk a kapitalizmus kialakulása, fejlõdése más volt,
mint Nyugat-Európában. Anglia,
Franciaország, Németország stb.
több mint száz éve, az eredeti tõkefelhalmozódás, kezdeti kapitalizmus útjától fejlõdött nagyjából önállóan. Nem volt fölöttük nagyhatalom, vagy mint most az Európai
Unió, amely gazdasági erõfölényével, pénzével, befektetésével gazdasági és politikai befolyást gyakorolhatott volna. Ami szinte teljes, politikai pénzügyi függõséget, eladósodást jelent a szegényebb országok
számára. Tudomásul kell venni,
hogy az EU-ban vannak centrális
(gazdag, fejlett) és perifériális (elmaradott) államok. Sajnos, mi a
többi szegény országgal együtt az
utóbbiakhoz tartozunk.
Hlivják László
polgármester, Legyesbénye

NYÁRI ÉLMÉNYEM
BÜKFÜRDÕRÕL
A vakáció elején nagy meglepetés
ért bennünket. Juhász Tiborné (Ildikó néni) igazgatóhelyettes szólt,
hogy Bükfürdõn tölthetek el egy hetet az ondi gyerekekkel. Azért mehettünk ide, mert a nyár eleji esõzés
Ondot sem kímélte. A kis vízállású
patak a sok esõtõl megáradt, és sok
házat veszélyeztetett. Vasárnap reggel korán indultunk. Ezt a hosszú utat
busszal tettük meg. Az út során sok
szép tájat láttunk, így ez kárpótolt
bennünket azért, hogy sok órán ke-

resztül egy helyben ültünk. Elkísért
bennünket két kedves tanárunk: Juhász Tiborné és Bodnár Kinga. Bükfürdõn már idegenvezetõk vártak
bennünket, és a szálláshelyünkre
kísértek. Nem lehetett unatkozni,
hiszen gazdag programokban vehettünk részt. Volt golfozás, fagyizás,
sportdélután, fürdés, kõszegi városnézés, kalandpark, Bükfürdõ bejárása
kisvonattal. Nagyon finomakat ettünk, ebédelni szállodákba jártunk.
Egész héten kedvezett nekünk az idõjárás, ragyogóan sütött a nap. Nagyon
jól éreztük magunkat, és sok barátot szereztünk. Kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza,
és biztos vagyok benne, hogy sokat
mesélek majd még errõl az élményekben gazdag hétrõl.
Nagyon szépen köszönjük a polgármester néninek és a szervezõknek
ezt a felejthetetlen nyaralást!
Szabó Zsolt
és az ondi gyerekek

SZERENCSIEK
AZ ORSZÁGHÁZBAN
Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ ötlete és ígérete – miszerint városunk lakóit a lehetõ legnagyobb létszámban ingyen, térítés nélkül – elviszi a Parlamentbe, idén július 17én a megvalósulás útjára lépett.
Az elsõ ötvenfõs csoport tagjai az
1. számú választókörzet lakói közül
kerültek ki. Velünk tartott Korondi
Klára is, aki immár nyolc éve a körzet önkormányzati képviselõje és
szintén sokat tett kirándulásunk zök-

kenõmentessége érdekében. Kísérõink között Koncz Ferenc mellett ott
volt a felesége is. A szervezõk légkondicionált buszról gondoskodtak
a 35 oC-os melegben, hiszen az utasok egy része nyugdíjas volt (egyikük 88 éves!), néhányan a helyi idõsek otthonából. Útközben rövid pihenõt tartottunk, a szervezõk finom
pogácsával kínáltak és ásványvízzel
frissítettük föl magunkat.
Budapesten elõször a Bazilikát
néztük meg, ahol láthattuk keresztény nemzeti ereklyénket, Szent István királyunk természetes úton mumifikálódott jobb kezét, a Szent Jobbot. A belülrõl is gyönyörû Parlament
épületét idegenvezetõ mutatta be nekünk, aki minden fontos, érdekes dologra felhívta a figyelmünket. Láttam
az áhítattal átitatott, átszellemült arcokat, figyelõ tekinteteket, hiszen a
legtöbbjük életében elõször járt itt!
A parlamenti látogatás után a budai vár következett, ahol csak rövid
idõt töltöttünk, kímélve idõsebb utastársainkat.
A visszaút sem volt fárasztó, gyorsan eltelt a látottakról szóló beszélgetések alatt. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy mindenki sok szép élménnyel tért haza.
A parlamenti látogatások folytatódnak, mert további ingyenes utak
megszervezését is vállalta az országgyûlési képviselõ, lehetõséget
adva a szerencsi polgároknak, hogy
közelebbrõl is megismerhessék az
Ország Házát. Köszönet érte, mindannyiunk nevében.
Zahuczki Istvánné

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
A MEGSÜLLYEDT ÚTTEST
Olykor talán kissé elfeledettnek
tûnnek a város peremterületei. Mondják ezt sokan, amikor a virágosításról,
a kaszálásról, vagy a sok gondot okozó kátyúkról beszélünk a lapban. Így
van ez alkalommal is, amikor a Bekecsi út és a Vörösmarty utca találkozásánál felfedeztük a képen is látható gödröcskét. Az aszfalt erõsen megsüllyedt
és az efféle gödrök az úttest túlterhelése miatt szoktak keletkezni. Talán az
is oka lehet, hogy az elmúlt években
12 tonnás súlykorlátozást rendeltek el
a szerencsi belvárosban, így a Bekecs
felõl érkezõ tehergépjármûvek a Vörösmarty utcára kanyarodva kénytelenek a 37-es felé tovább haladni.

Az ominózus megsüllyedt aszfalt miatt azonban már hónapok óta boszszankodniuk kell az erre járó autósoknak.
Ugyancsak hasonló a probléma az
Ondi úton, ahol az elmúlt idõszakban
megnövekedett tehergépjármû-forgalom miatt több helyen megsüllyedt az
úttest. Ezt az útszakaszt az elmúlt évben újították fel, és félõ, hogy néhány
hónapon belül ismét kátyúkkal telítõdik
a burkolat.

ÉPÜL A BAJCSY-ZSILINSZKY
ENDRE UTCA

Utolsó fázisához érkezett a zárt csapadékvíz-elvezetõ rendszer építése a
szerencsi Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában. A teljes körû felújítás idén márciusban kezdõdött, a járdák és az utak
aszfaltozásán túl a piactérnél parkolók
létesítését, valamint a teljes közmûhálózat cseréjét is magába foglalja a projekt. Jelenleg a járda melletti felszíni
vízelvezetõ árok építését végzik, a
piac melletti parkoló szegélyezése
nyolcvan százalékos készültségi állapotban van, és hamarosan befejezõdik
a parkolófelületek térkõvel való burkolása. Az aszfaltozás elõtt álló útpálya jobb oldalán befejezõdött a szegélysor-beépítés, ami mellett az
ugyancsak térkõvel és aszfalttal borított járdafelületek is elkészülnek a közeljövõben. Amennyiben az idõjárás
nem hárít újabb akadályokat az építkezés elé, úgy szeptember elsõ hetében várható a beruházás befejezése.

VIGYÁZZ, OMLÁSVESZÉLY!
Óvatosan közlekedjenek azok, akik
gyalogosan vagy kerékpárral haladnak

a Rákóczi úton, az egykori cukorgyári raktár mellett. Az erõsen megromlott állagú épület homlokzatáról az
utóbbi idõben jelentõs mennyiségû vakolatdarabok hullottak a gyalogútra.
Ugye, senkit sem kell emlékeztetni arra
a miskolci tragédiára, amikor egy férfi halálát okozta az épületrõl lehulló
stukkódarab.

A GYALOGOS-ÁTKELÕHELYEK
A napokban történt, hogy megjelentek Szerencsen a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. dolgozói, és elvégezték
a Rákóczi és Bekecsi utak gyalogátkelõhelyeinek újrafestését. A munkára azért volt szükség, mert a közelmúlt
kátyúzásai miatt számos helyen eltûnt
az útburkolati jel, ami a kihelyezett
jelzõtáblák ellenére okozhat balesetveszélyes helyzeteket.
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HIRDETÉS
POLITIKAI HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Szerencsen az Alkotmány utcában 130 m2-es családi ház eladó. Érd.: 70/3400-374. (14-15)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
központi fûtéses, 1. emeleti társasházi lakás zárt udvarral, kis kerttel eladó, vagy családi házra is cserélhetõ. Minden megoldás érdekel. Érd.: 47/361-822.
(14-15)
– Bekecsen 3 szoba, nappali, gáz-központi fûtésû,
ipari áron, vállalkozásra alkalmas családi ház, valamint közmûvesített kertrész házhelynek eladó. Érd.:
30/259-0477. (14-15)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs, kis konyhakert van. Irányár: 7,2 millió forint.
Érd.: 47/364-635, vagy 70/308-2020, Szabadosné,
Kilián tér 7/6. (14-15)
– Szerencsen egy 89 m2-es, gáz-központi fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron eladó.
Érd.: 20/966-9748. (14-15)
– Szerencsen, a Bástya út 23. szám alatti kis kertes
családi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 47/361681. (14-15)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Társasház földszinti cseréje érdekel. Érd.: este 30/921-2255.
(14-15)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra, vagy több generációnak is alkalmas)
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363282, vagy 70/655-7576, vagy 20/491-4918. (1415)
– Legyesbényén a Kossuth út 9. szám alatti 2 szoba,
konyha, fürdõszoba, gázkonvektoros, kertes családi
ház eladó. Érd.: 20/331-6220. (14-15)
– Szerencs, Gyár út 15. A/5. szám alatti 3 szobás,
összkomfortos társasházi lakás garázzsal eladó. Érd.:
70/324-4728. (14-15)
– Szerencsen az Ondi út 1/b-ben földszinti lakás
eladó. Igényesen felújítva. Szerencsi kertes ház cseréje érdekel. Érd.: 20/542-0861. (14-15)
– Áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön bejáratú családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (14-15)
– Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatti társasházban (a Nestlével szemben) II. emeleti, 2 szobás,
összkomfortos, déli fekvésû lakás eladó, nagy pincével, kis konyhakerttel. Érd.: 70/529-6342. (14-15)
– Szerencsen a Bényei út 4/a szám alatti szintes családi ház áron alul eladó. Érd.: 20/465-9063, Szabó
Lajosné. (14-15)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 50 m2-es
lakás eladó. Padlás, kamra, kert, zárt udvar. Érd.:
47/363-157. (14)
– Szerencsen a Szabadság u. 6/a szám alatti családi
ház áron alul eladó (zöldövezeti, összkomfortos, 1+2
félszoba, hall). Érd.: 20/269-0430. (14)
– Szerencsen a Gyári telepen egy 38 m2-es kislakás
eladó. (1 nagy szoba, konyha, kádas fürdõszoba,
kamra). Érd.: 20/851-0672. (14)
– Szerencsen a Bethlen Gábor út 15. szám alatt családi ház eladó, vagy kisebb csere érdekel. Érd.:
70/953-6728. (14)
– Szerencsen a Bástya út 15. szám alatt nagy kertes
családi ház eladó. Érd.: 70/561-8548. (14)
– Megyaszón a Béke út 33. szám alatt családi ház
eladó. Érd.: 20/299-5878. (13-14)
– Szerencsen a Kölcsey utcában 50 m2-es, tehermentes családi ház azonnali költözéssel eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/455-0164, vagy
47/356-045. (13-14)
– Legyesbényén 2 szobás, összkomfortos családi ház
nagy kerttel, asztalosmûhellyel eladó. Érd.: 30/4660594. (13-14)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 kmre nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I.ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KERES

– Miskolcon, Avason, Áfonyás út 14. 2/4. szám
alatti, 1+2 félszobás lakás, jó környezetben, teljesen
felújítva, diákok részére is kiadó. Érd.: 47/368-346.
(14-17)
– Szerencsen 2 szobás, összkomfortos lakás kiadó.
Érd.: 20/286-8768. (14-15)
– Budapesten az Örs vezér tér közelében felújított,
48 m2-es lakás bútorozottan vagy anélkül szeptember
1-jétõl kiadó. Érd.: 20/9659-134. (14)
– Szerencsen 70 m2-es, összkomfortos lakás pihenõ
elõkerttel kiadó. Érd.: 20/468-0815. (14)

– Szakképzett takarítónõ munkát keres. Érd.:
20/3737-100. (14-15)

VEGYES
– 110 literes hûtõszekrény eladó. Ár: 7 ezer Ft. Érd.:
47/361-429, vagy 30/217-3545. (14-15)
– 500 db tetõcserép, szekrénysorok, ülõgarnitúrák,
heverõk eladók. Érd.: 20/5577-215. (14-15)
– Bontott garázsajtó, bontott betongerenda (4 db),
tölgyfa ülõgarnitúra, dohányzóasztal eladó. Érd.:
20/9878-157. (14-15)
– Használt KLU típusú fa-szén tüzelésû kazán, valamint 200 literes (nem használt) villanybojler eladó.
Érd.: 47/361-465. (14-15)
– Pelenkázóasztalt vagy szekrényt keresek. Tel.:
30/7373-571. (14)
– Alig használt gázbojler, gázkazán, különbözõ méretû radiátorok és egy kerti szõlõprés eladó. Érd.:
47/362-373. (14)

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

JÁRMÛ
– 16 éves, fehér színû Renault Clio 1.2 személygépjármû egyéves mûszakival eladó. Érd.: 47/363-176.
(14)
– Opel Astra F 1.4 literes, 1995-ös, fehér, 1 év
mûszakival eladó. Ugyanitt Peugeot versenykerékpár, összteleszkópos MTB kerékpár, fehér zuhanytálca eladó. Érd.: 70/4168-477. (14)

VÁLLAL
– Diplomás nyelvtanár korrepetálást, érettségire,
nyelvvizsgára való felkészítést vállal német nyelvbõl.
Tananyag biztosított. Érd.: 30/492-7903, napközben.
(14)

szerencsi alapszervezete bemutatja jelöltjeit:
Horváth Ádám (településmérnök) – polgármester-, képviselőjelölt
Kondás Tibor (Jobbik szerencsi alelnöke) – képviselőjelölt
Holcman László (Jobbik megyei alelnöke) – képviselőjelölt
Tóth Zoltán (borászati vállalkozó) – képviselőjelölt
Horváth László (Jobbik szerencsi elnöke) – képviselőjelölt
Ajánlószelvényeiket folyamatosan várjuk az alábbi címeken:
Rákóczi út 44.
(Hamarosan nyíló Jobbik-iroda, a bírósággal szemben)
Kölcsey út 71. (Kondás Tibor)
Kölcsey út 4. (Sármássy Mariann)
Dózsa György utca 47. (Horváth László)

– Kerti filagóriák, padok, lócák, bútorok készítését
vállalom, számlával. Érd.: 20/428-0534 (14)

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK

TÁRSAT KERES

SPANYOLORSZÁG, TENERIFE
Indulási idôpontok:
2010. szeptember 3., 10., 17., 24.
Las Palmeras ****, félpanzió, repülôjegy:
159 900 Ft/fô-tôl

– Egyedül élõ nyugdíjas férfi megismerkedne 60 év
feletti nyugdíjas, nem kövér, magányos hölggyel, aki
hozzám is költözne. Az anyagiak biztosítva. Érd.:
47/362-788. (14)

ÁLLAT

HORVÁTORSZÁG, ISTRIA
Indulási idôpontok: 2010. 09. 04.
4 fôs apartman 19 500 Ft/fô-tôl

– Golden labrador lány kiskutyák (oltva, féregtelenítve) augusztus végétõl elvihetõek Legyesbényérõl.
Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 30/6488-739. (14)

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

Eng.sz.: R-1787/1998

Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban
Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton

Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.
0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Ványai

Stevlik és Társa Temetkezés
$

500 forint

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. szeptember 3-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

szeptember 10., szeptember 24.

$

Megkímélt állapotú, holland nappali szekrény
eladó. Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 30/824-5173.
(14)

KIADÓ

A Jobbik
Magyarországért Mozgalom

3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.
Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.
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SZABADIDÔ

MEGÁLLÍTHATATLAN
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Szúrófegyver. 14. Az USA egyik tagállama. 15. Német fagyi (EIS). 16. Délutánt követi. 18. Oxigén, foszfor. 19.
Madárfaj. 20. A természetes logaritmus jele. 21. Fülbemászó nóta. 24.
Balek hangzói! 25. Becézett János.
27. Ági betûi keverve! 28. Szerencsben van! 30. Vízelvezetõ. 32. Rádium. 34. Nincsenek szülei. 36. Üdítõital. 38. Viccelõdik. 40. Képes. 41.
Német kelet. 43. Nem irigy! 44. Kiejtett X! 46. Kitartás angolul (STAMINA)! 48. Kettõs mássalhangzónk.
50. Kortalan. 52. Erõ rejlik benne. 55.
Lányának férje. 56. Kálium, foszfor,
jód. 58. Követségen dolgozik. 61.

Mintadarab része. 62. Ebbõl az idõbõl való. 63. Kezdetben. 66. Sándor
Dénes. 67. Pénzügyi szakemberek.
Függõleges:
2. Nõi név. 3. Különbözõ. 4. Mister röviden. 5. Gondolat. 6. Rablóhús. 7. Mai napon. 8. Alvás része.
9. Sima felületû. 10. Font (súlymérték), röviden. 11. Í.A.G. 12. Kevert
téma! 15. Az idézet második, befejezõ része. 17. Kevert tál! 21. Igazgató. 22. Elõtag: mezõgazdasággal
kapcsolatos. 23. Téli sporteszköz. 26.
Férfinév. 29. Fás területeink. 31.
Eszes. 33. Királyát szolgálja. 35. Vonal része! 37. Üres odu! 38. Betéti
társaság. 39. Arra a helyre tüzel. 42.

NEMZETKÖZI
NEMZETISÉGI FESZTIVÁL

Az idén szeptember 4-én rendezik meg Rátkán a XVII. Nemzetközi
Nemzetiségi Fesztivált, melyre minden érdeklõdõt szeretettel vár a község önkormányzata.
Program: 13.30 óra: Zenés felvonulás. 14 óra: Ünnepi köszöntõk.
14.30 óra: Nemzetiségi mûsor: Krzyzanowice Fúvószenekar (Lengyelország),
Monoki Kossuth Népdalkör, Medzev
Énekkar (Szlovákia), Rátkai Általános
Iskola és Gyermekkert Óvoda, Taktaharkányi Községi Kórus, Mád – Községi Kórus, Golop – Szent György Társulat (tánc), Sárospatak – Nemzetisé-

gi Énekkar, Károlyfalvai Sátorhegy
Néptáncegyüttes, Hercegkúti Nemzetiségi Énekkar, Rátka – Schwarzwald
Hagyományõrzõ Egyesület, Rátkai Hagyományõrzõ Népdalkör, Krasznabéltek Fúvószenekar (Erdély). 15–18
óra: Ingyenes borkóstolás a Rátka
Hegyközség szervezésében.
Szórakoztató programok: 18 óra:
Sztárvendég: Szabó Eszter és Kontor
Tamás. 18.40 óra: Modern Tánc
Show – Gold Dance Club, Tarcal.
19.10 óra: Operettvarázs – Godzsák
Fruzsina. 20 óra: Szabadtéri bál –zenél a rátkai Koktél együttes.

Macskafajta. 45. …
tetõ, miskolci városrész. 46. Csõvég!
47. Magyar Elemér.
49. Sebészi eszköz.
51. Deutérium, tantál. 53. OPK. 54.
Kietlen. 57. Sütemény. 59. Tervben
van! 60. Ön a németben. 64. Európa
Kupa. 65. Két végén
nyer!
Az augusztus 6-ai
keresztrejtvény helyes megfejtése: „…
fel a dolgokat olyan
tragikusan, mint
amilyenek valójában.”
A helyes megfejtést beküldõk közül
Bényei Ferencné,
Szerencs, Bors K. u.
15. szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a
20/299-2425-ös telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) augusztus 30 – szeptember
3. között vehetik át. Az augusztus 27ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: szeptember 3.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066 számra.

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt:

ZENEALATTJÁRÓ

Kéthetente megjelenô közéleti lap

avagy könnyûzene mindenkinek

ÚJ IRON MAIDEN-LEMEZ

az együttes – került boltokba az a
dupla CD, amelyen az A-HA összes
slágere helyett kapott, valamint egy
vadonatúj felvétel is. (forrás:
www.warnermusic.hu)

NIGHTMARE

Megérte várakozni a zenekar rajongóinak, mert A The Final Frontier megjelenésével az Iron Maiden elkészítette tizenötödik stúdióalbumát. A lemezt Kevin Shirley producer irányításával a Compass Point
Studiosban rögzítették a Bahamaszigeteken, Nassauban, ahol 1983 és
1986 között három albumot is készítettek. Az albumhoz kapcsolódó
koncertturné a The Final Frontier
World Tour, amely Dallasban kezdõdött június elején, majd az együttes Európában, többek között Magyarországon is koncertezett.
Az Iron Maiden világszerte több
mint 80 millió lemezt adott el eddigi pályafutása során.

A kaliforniai Avenged Sevenfold az
utóbbi évek egyik legelõremutatóbb
rock/metal zenekara, akik mesteri
módon vegyítik a Guns N’ Roses típusú party sleaze rockot az Iron Maiden fémjelezte klasszikus heavy metallal. Elsõ nagykiadós albumukból
(City of Evil – 2005) csak Amerikában több mint egymillió példány talált gazdára. A 2007-es korong (Avenged Sevenfold) is átlépte az 500
ezres határt a tengerentúlon és úgy
tûnt, semmi sem állíthatja meg õket
a világsikerhez vezetõ úton. 2009 év
végén azonban a csapat egyik mozgatórugója, a dobos The Rev drogtúladagolásban életét vesztette. A tragédia ellenére a banda nem állt le
és a vadonatúj dalokat The Rev kedvenc dobosa, a Dream Theater-bõl
ismert Mike Portnoy játszotta fel. A
végeredmény a július végén megjelenõ Nightmare címû ötödik Avenged Sevenfold albumon hallható. (forrás: www.warnermusic.hu)

A-HA

JÖN A LIMP BIZKIT

A norvég sikercsapat július közepén adott felejthetetlen koncertet a
budapesti Papp László Arénában,
ahol a profi produkció keretein belül elhangzott a trió eddigi összes
nagy slágere. A búcsúturné kapcsán
„25” címmel – mivel idén ünnepli
megalakulásának 25. évfordulóját

Új lemez készülõdik a legendás
Limp Bizkit háza táján. A frontember, Fred Durst együttesének új korongja a „Gold Cobra” címet viseli
majd és különlegessége az lesz,
hogy a 2000-ben megjelenõ hatalmas sikerû „Chocolate Starfish and
the Hot Dog Flavored Water” óta ez

lesz az elsõ olyan album, melyen az
eredeti formáció játszik. A banda kis
ízelítõt fel is tett az anyagból a honlapjára, ami az elsõ pár órában történõ, nagyjából 50 ezres hallgatottság miatt majdnem le is állt. Az
1995-ben alakult Limp Bizkit eddig
több mint 35 millió albumot adott
el világszerte, számtalan díjat zsebelt be és rengeteg teltházas koncertet adott. Az együttes kilenc év
elteltével újra Európába látogat,
hogy megmozgassa az öreg kontinens rockzenekedvelõit. (forrás:
www.universalmusic.hu)

BON-BON JUBILEUM

KERESZTREJTVÉNY
2010. augusztus 27.

Fôszerkesztô: Sárkány László
Felelôs szerkesztô: Árvay Attila

A Bon-Bon nem ragad le a múltnál, ami észrevehetõ a dalaikon is,
hiszen új szerzeményeik kellemes
meglepetéssel szolgálhatnak mindenki számára. „Legyen a mi napunk” címû számuk már most kedvelt darabja több hazai rádió kínálatának, és koncertjeiken is töretlen
érdeklõdés tapasztalható.
„A jubileum alkalmából megjelent
lemezünk abszolút rólunk szól, a mi
életünkrõl. Ezért is lett az a címe:
Mindig úton” – nyilatkozta a zenekar énekese, az idén 40. születésnapját ünneplõ Szolnoki Péter, majd
hozzátette: habár szép kor egy zenekar történetében a 15 év, ennek
ellenére eszünk ágában sincs best of
lemezt készíteni egyelõre, hiszen
rengeteg új ötlet van még bennük, a
Bon-Bon még számos, érdekes újdonságot tartogat rajongói számára.
Külön érdekesség, hogy a frontember lánya, Bogi is vokálozik az albumon. (forrás: www.universalmusic.hu)

Szerkesztôségi munkatárs:
Muhi Zoltán
Szerkesztôségi titkár: Szegedi Adrienn
Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85
Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527
Skype: szerencsihirek
E-mail: szerhir@t-online.hu
Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

Szedés, tördelés:
MIKOM Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Készült:
a Német Nyomdában
3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

Árusítja:
Északhír Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

JÁTÉK:

15 éve alakult meg Magyarország
egyik legismertebb zenekara, amely
számtalan nagysikerû slágerrel a
háta mögött most újra megörvendezteti a rajongótábort. A Bon-Bon
tagjai, Szolnoki Péter és Török Tamás ismét egy bulizós, fülbemászó
lemezzel jelentkeznek. A „Mindig
úton” pörgõs dalai között ugyanolyan
slágergyanús szerzeményeket találunk, mint azt korábban megszokhattuk a párostól.

Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Ondon. A helyes választ beküldõk közül Gálházi Gézáné, Szerencs, Bakó út 7. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMSben beküldõ 30/891-8038-as telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket augusztus 30 – szeptember 3. között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Mi a
címe az új Iron Maiden-lemeznek?
A válaszokat postai borítékban vagy
levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják
rá: ZENEALATTJÁRÓ.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô
postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.
A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni
kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával
vagy a forrás megjelölésével lehet.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066
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SPORT

HOROSZKÓP
augusztus 27. – szeptember 10.

II. SZERENCS TRIATLON

Az idén szeptember 5-én immár
második alkalommal rendeznek triatlonversenyt Szerencsen. A szervezõk öt távot határoztak meg, amelyekben különbözõ korcsoportokban indulhatnak a jelentkezõk:
Mini táv: csak 2000-ben és késõbb
születettek részére. Újonc táv: 1999ben és késõbb születettek, 1994–
1998. születésûek, 1987–1993. születésûek, 1986. és korábban születettek számára. Haladó táv: 1994-ben
és késõbb születettek, 1995-1987-ös
születésûek, 1986-ban és korábban
születettek számára. Prémium és
Vasember távok: nyílt korcsoportok.
A versenyben a nõket és a férfiakat külön, korcsoportonként értékelik. Nevezési díj elõnevezés esetén
résztvevõnként 500 forint, a verseny
napján 8.30–9 óra között 1000 forint. Nevezési helyszín: a városi tanuszoda recepciója.
Program: 8.30–9 óra (tanuszoda):
Helyszíni nevezések, regisztráció,
rajtszámok kiosztása. 9–9.30 óra
(gimnázium sportudvara): Depó elfoglalása. 9.30– 9.50 óra (uszoda és
sportudvar): Bemelegítés. 9.50–10
óra (sportudvar): Megnyitó. 10 óra
(uszoda). Mini táv fiú, lány rajtja (50
m úszás, 1 km kerékpár, 500 m futás). 10.05 óra (uszoda): Újonc táv
férfi rajtja (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km futás). 10.10 óra (uszoda): Újonc táv nõi rajtja (150 m úszás,
4 km kerékpár, 1 km futás). 10.15
óra: (uszoda): Haladó táv férfi, nõi
rajtja (500 m úszás, 12 km kerékpár,
3 km futás). 10.30 óra: Prémium táv
férfi és nõi rajtja (750 m úszás, 20
km kerékpár, 5 km futás). 10.30 óra:
Vasember táv férfi és nõi rajtja (1000
m úszás, 30 km kerékpár, 8 km futás). 14 óra (sportudvar): eredményhirdetés.

A tavalyi sikeres verseny után idén újra meghirdették a háromtusát
a szervezôk.
Versenyszámok szervezése:
Az úszás indítása – pályasorsolást
követõen – a vízbõl történik.
Úszás utáni útvonal a depóig (kb.
150 méter): medencetér – recepció
– Ondi úti fõbejárat – nevelési tanácsadó Ondi úti nagykapuja (fakapu) – gimnázium sportudvara.
Depó helye: Gimnázium sportudvarának aszfaltozott pályája (itt lesznek elhelyezve a cipõk, kerékpárok,
fejvédõk). Kerékpározásnál fejvédõ
használata kötelezõ!
Depó kijárat: Gimnázium Kossuth
utcai nagykapuja.
Kerékpárpálya útvonala: Kossuth út
– Ondi út – Ondi út, játszótér (Mini
táv fordító) Ond helységnévtábla
(Újonc táv fordító) – Ond – Rátka
benzinkút (Haladó táv fordító) – Golop, vasútállomás (Prémium táv fordító) –Abaújszántó, Jászai tér (Vas-

ember táv fordító), majd vissza a
depó bejáratáig.
Depó bejárata: Gimnázium Kossuth utcai nagykapuja.
Futás: Depó déli kijárat (fakapu) –
Ondi út – Rákóczi út, Béke út sarok
(Mini táv fordító), Népház (Újonc táv
fordító) – Bekecsi út, rendõrség (Haladó táv fordító) – Bekecs, Honvéd
út, általános iskola (Prémium táv fordító) – Honvéd út Cs-Ker Kft. telephely (Vasember táv fordító), majd
vissza a célterületre.
Célterület: Gimnázium sportudvara
(befutás a fakapun keresztül)
A rendezvényhez kerékpáros
ügyességi verseny és kosárlabdadobó-verseny kapcsolódik.
A programról további információ
a tanuszoda recepcióján vagy a
20/584-0464-es telefonszámon kérhetõ.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
ÚSZÓEREDMÉNYEK
Országos „B” kategóriás úszóbajnokságot rendeztek augusztus 3-4én Marcaliban, ahol a szerencsi
úszószakosztályt hat versenyzõ képviselte. A közel 180 résztvevõt felvonultató viadalon Farmosi Zsombor két-két ezüst és bronzérmet
szerzett. Rábai Bence és Kiss Viktória egyaránt egy-egy harmadik helyezéssel tért haza az országos úszóversenyrõl.

TENISZSIKER
Esztergomban
rendezték meg július 10-12-én a
Duna Kupa országos teniszversenyt.
A rangos viadalon
a 16 éves korosztályú fiúk mezõnyében Takács Márk
(fotónkon) Szerencs Város Sportegyesülete képviseletében az elõkelõ harmadik helyet szerezte meg.

FOCIRAJT
Augusztus 28-án indul a BorsodAbaúj Zemplén Megyei Bajnokság
Hegyalja-Szerencs csoportjában a
küzdelemsorozat, amelyben kilenc
csapat szerepel majd – tudtuk meg
Cseppely Jánostól, Szerencs Város

Sportegyesületének ügyvezetõjétõl.
A résztvevõk: Abaújkér, Golop, Mád,
Monok, Szerencs, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszaladány, Tolcsva. Felsõdobsza anyagi okok miatt nem indul, Tolcsvának pedig nem lesz tartalék csapata.

BIZTATÓ EREDMÉNYÛ
EDZÕMECCSEK
Bodrogkisfalud együtteseivel játszottak felkészülési találkozót augusztus 4-én a szerencsi labdarúgószakosztály csapatai. A helyenként
ugyancsak nehéz talajú pályán lejátszott mindkét mérkõzés a helyi
együttes sikerével zárult. Az utánpótlás-gárdák összecsapásán 5–1
arányban bizonyult jobbnak a helyi
együttes, míg a felnõttek találkozóján 9–4 arányú szerencsi gyõzelem
született. Az ificsapat góllövõi: Király Gábor (2), Takács Máté, Gombos Ádám, Sinka Dániel. Felnõtt csapat góllövõi: Lengyel László (3), Király Gábor (2), Gombos Ádám, Nagy
László, Boncsér László, Ladinszki Levente.
Megyaszón játszottak felkészülési találkozót augusztus 8-án a város
labdarúgócsapatai. Az ifjúsági együttesek összecsapásán 4–4-es döntetlen, míg a felnõttek meccsén 0–4 arányú szerencsi siker született. Az

ificsapat góllövõi: Gombos Ádám (2),
Nagy László, Boncsér László.

BAJNOKI SORSOLÁS
Elkészült a B.-A.-Z. megyei III.
osztályú labdarúgó-bajnokság szerencsi csoportjának sorsolása:
1. forduló: augusztus 29-én (vasárnap) 17 órától: Szerencs – Golop
2. forduló: szeptember 4-én (szombaton) 16.30 órától: Taktakenéz –
Szerencs
3. forduló: szeptember 12-én (vasárnap) 16.30 órától: Szerencs –
Abaújkér
4. forduló: szeptember 18-án
(szombaton) Szerencs szabadnapos
5. forduló: szeptember 26-án (vasárnap) 16 órától: Tolcsva – Szerencs
6. forduló: október 2-án (szombaton) 15 órától: Szerencs – Taktaszada
7. forduló: október 9-én (szombaton) 15 órától: Tiszaladány – Szerencs
8. forduló: október 16-án (szombaton) 14.30 órától: Szerencs – Mád
9. forduló: október 24-én (vasárnap) 14.30 órától: Monok – Szerencs
A tartalék csapatok mérkõzései 2
órával korábban kezdõdnek a felnõtt
csapatok találkozójával. Mád õszi hazai mérkõzéseit a rátkai sportpályán
játssza.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Teremtse meg az utat, amelyen
járni szeretne. Ne másokat próbáljon utánozni és ne is azokat
a kitaposott utakat kövesse, amelyeket eddig. Gondolja végig,
milyen életet szeretne élni és alakítsa úgy a körülményeket, hogy semmi ne akadályozza ebben. Ez persze nem jelenti azt, hogy hagyja figyelmen kívül eddigi tapasztalatait! Használja
mindazt, amit korábban megtanult, ismerje fel
azokat a folyamatokat, amelyeket korábban már
sikeresen kezelt, amivel nem boldogult, azt most
újra megpróbálhatja. A forma más, a szereplõk
újak és talán a történések is kísértetiesen emlékeztetnek egy korábbira, de kezelheti másképp
a helyzetet és így az eredmény is egészen új lesz!
Bika (IV. 21. – V. 20.)
Fogadja el, hogy mindenre,
amivel csak találkozik az éle tében, szüksége van. Minden
egyes tapasztalatra, minden személyre, minden csalódásra és fájdalomra. Ahhoz, hogy túl tudjon lépni bármi
negatív dolgon, elõször meg kell tapasztalnia,
tudnia kell, hogyan kezeli, mit ébreszt Önben
egy ilyen helyzet. Ami fáj vagy félelmet okoz,
azt tekintse lehetõségnek arra, hogy egy gyenge pontját megerõsítse. Felesleges halogatnia
egy-egy ilyen küzdelmet, hiszen talán az élet
más területén, de rövid idõn belül újra találkozni fog vele egészen addig, amíg meg nem
küzd vele. Ez az idõszak nem a beszéd és a tervezgetés ideje, hanem egyértelmûen a cselekvésé.
Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Ha túllõ a célon, most azonnal határt szabnak Önnek, vagy
gondja támad. Ugyanakkor jó ötletei támadnak, tele van lendülettel és inspirációval minden területen. Ennek köszönhetõen új perspektívák
nyílnak Ön elõtt, sõt, új álmai is születhetnek,
amelyek elég motiválóak ahhoz, hogy rövid idõn
belül valósággá változtassa õket. Többször kerülhet mostanában olyan helyzetbe, amikor komoly érvekre lesz szüksége ahhoz, hogy megvédje az igazát és a jogait. Ne kételkedjen a sikerben és akkor semmi sem állhat az útjába. A
szerelemben ne ígérjen olyat, amit nem tud betartani! Inkább lassabban haladjon, kevesebbet
adjon, kevesebbet mondjon ki, de az minden
szavában, minden tettében legyen igaz.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Nagyon sokat foglalkozik saját magával, pontosabban azzal,
hogy elemezze: vajon milyen.
Elég intenzíven és pörgõsen kezdõdik ez az idõszak, így a második felében már egyre inkább keresi a lehetõséget a visszavonulásra és a nyugalomra. Szívesebben dolgozik a háttérben, szerényen, de
alaposan és még az elismerésre sem vágyik anynyira, mint máskor. Jó érzés most egyetlen fogaskeréknek lenni a hatalmas gépezetben. Magánéletében leginkább kapcsolati problémákkal kell most foglalkoznia, amelyek apróságok
miatt kialakult véleménykülönbségekbõl fakadnak. Bizonyos szempontból szinte érthetetlen
is, hogy miért jelentenek ezek gondot, hiszen
máskor szemet hunynak ilyen dolgok fölött. Valami változás kezdõdött mindkettõjük életében
és tudat alatt ez teszi feszültebbé mindkettõjüket.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A kihívások idõszaka lesz a
mostani. Életének több területén
is tapasztalhatja, de leginkább a
szerelemben, hogy merészen
õszintének kell lennie. Elsõ lépésben önmagával szemben, de elõbb-utóbb
kedvese felé is vállalnia kell érzéseit. Vizsgálja meg, milyen félelmek tartják vissza attól, hogy
egészen rábízza magát valakire! Bármilyen
módszert alkalmazhat, a lényeg, hogy meg kell
tanulnia újra bízni, vállalni még annak a kockázatát is, hogy valaki esetleg visszaél mindazzal, amit rábíz. Cserébe viszont meggyógyulhatnak régi sérülései és pozitívabban élheti
az életét! Keressen olyan dolgokat az életében,
amelyek új lendületet és változást hozhatnak.
Szüksége van egy kis lökésre ahhoz, hogy megtegye az elsõ lépést.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Munkája a szokásosnál jobban
igénybe veszi most, sõt az is elõfordulhat, hogy túl sokat követel
Öntõl, amit persze megszenved
a magánélete. Sajnos, ebben a
periódusban semmit nem kap ingyen, rengeteg
rutinfeladat vár Önre, és súlyos döntéseket kell
hoznia. Párkapcsolatában a megszokás és a kötelességérzet veheti el az erejét. Legyen tekintettel kedvesére, de ne azért tegyen meg dolgokat, mert õ azt minden bizonnyal elvárja. Ha
nem tiszta szívbõl tudja adni, inkább ne adja.
Készítsen számvetést arról, hol tart a kapcsolatuk és merre fejlõdhet tovább. Ha ez nem éppen az, amirõl álmodott, akkor máris kezdjen
el ellene tenni és saját maga kezdjen változásokat hozni az szerelmükbe!

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Már nem sok választja el az
áttöréstõl, ami végre valóra válthatja a régóta áhított sikert. Ennek megfelelõen tele van erõvel
és energiával, nem lehet feltartóztatni, ha arról van szó, hogy kreativitásának
új utat adjon. Most adódhat néhány „vizsgalehetõség” az életében, amelyekben akkor állhat
helyt, ha világos elképzelései és tervei vannak,
ha pontosan tudja, hogy mik a céljai. Már nem
elég, hogy nagyjából tudja, mit szeretne. Szinte lássa maga elõtt a célt, ahová el szeretne érni.
Teremtsen magának lehetõséget egy kis pihenésre is, amikor szabad utat engedhet kreativitásának. Legyen óvatos a hatalom és befolyás
témájában, mert most hajlamos rá, hogy észrevétlenül, de manipulálja a környezetében
élõket.
Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Munkában és tevékenységben
gazdag idõszaknak ígérkezik a
mostani. Bár minden területen
betartja az elõírásokat és szabályokat, mégis lépten-nyomon ellenállásba és nehézségekbe ütközik. Sajnos, számolnia kell vele, hogy vannak ilyen szakaszok,
amikor a legnagyobb igyekezet ellenére is csak
félgõzzel tudunk haladni. Szerelmi élete jóval
szerencsésebben alakul, legalábbis ha nem tulajdonít nagyobb jelentõséget személyének és
elvárásainak a ténylegesnél. Egy kis szerénység
most mindenképp szerencsés lenne. Legyen
reálisabb önmagát illetõen, de ugyanilyen objektivitásra lenne szüksége új kedvesére vonatkozóan is. Hagyjon idõt, hogy minél teljesebb képet alakíthasson ki róla.
Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Egyre inkább elege van a munka hétköznapjaiból, amit ráadásul tovább nehezít az Önre nehezedõ nyomás és a fokozott felelõsség pénzügyi kérdésekben.
Ilyen körülmények között persze nem könnyû
élvezni az életet és meglátni a szépségeit, pedig erre a szakasz második fele kiválóan alkalmas lenne. Fogékony most mindenre, ami
mûvészet, szépség és harmónia. Talán éppen
ezért éli meg akkora tehernek a napi munkát.
Ha idõt szakít rá és szabadidejében mûvészeti tevékenységekkel töltõdik, sokkal könnyebben átvészelheti ezt az idõszakot. Meg kell hoznia egy elég határozott döntést. Nem térhet ki
az állásfoglalás elõl, ebben a kérdésben már nem
létezik „talán”, csak egyértelmû igen vagy
nem.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Izgalmas és kalandos a nyár
legvége. A szerelemben vigyázzon az ígéretes kapcsolatokkal,
mert könnyen kiderülhet, hogy
becsapja a felszín és valójában
nem ad annyit a viszony, mint amire számított.
Különösen a nyaralás idején szövõdõ érzelmi
szálakat takarhatja most rózsaszín köd. Élete más
területein érdemes elébe mennie a tisztázó, komoly beszélgetéseknek, és ha úgy érzi, valami
véget ért, ne halogassa tovább a lezárását. Vállalja döntése következményeit, hiszen tudnia
kell, hogy minden kötõdés megszakítása fájdalommal jár még akkor is, ha az esetleg egy
ideje már inkább csak teher vagy problémák halmaza volt. Hagyjon idõt magának arra, hogy
beleszokjon új életébe.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Nem tudja megúszni ebben a
periódusban, hogy vállalja tettei
következményeit és hogy túlessen nehéz beszélgetéseken. Az is
elõfordulhat, hogy réges-régi
ügyek kerülnek most rendezésre, vagy most
szembesül egy korábbi tette következményeivel. Szerelmi életét a nagylelkûség és az érzékenység jellemzi. Mintha pontosan érezné,
hogy mi van kedvesében. Minden ki nem
mondott gondolatát érzi és ezekre is reagál, ami
egy rég nem tapasztalt közelségérzést teremt újjá
Önök között. Hivatásában most minden lehetséges az Ön számára. Használja ki akaraterejét, önérvényesítõ képességét és bármennyire
nagy is a kísértés, ne akarjon mindenáron vezetõi szerepet szerezni.
Halak (II. 20. – III. 20.)
Hosszú idõ után végre azt
érzi, hogy szilárd a lába alatt a
talaj. Józanul szemléli a dolgokat és nagyon reálisan ítél meg
mindent. Ez még érzelmeit tekintve is igaz, hiszen szenvedélyét, csalódottságát, vágyait mind-mind egyszerûen egy érzelmi reakciónak tekinti, és nem hagyja, hogy
magukkal ragadják az indulatok. Találkozzon
olyan emberekkel, akikkel hasonlítanak egymásra, fedezze fel, milyen helyzeteket teremt
újra és újra, milyen lehetséges szerelmet vonz
be, hiszen ez nagyban meghatározza a kapcsolat
késõbbi keretét. Ha tud engedélyezni magának
néhány szabad napot, mindenképp töltse teljes kikapcsolódással. Ne engedje, hogy munkával vagy szerelmi életével kapcsolatos kérdések gyötörjék.

2010. AUGUSZTUS 27. 19

HIRDETÉS

TUD TITKOT TARTANI? Mi nem titkolhatjuk tovább...









SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK
ÓVODAI ZSÁKOK, AKÁR
KÉPPEL, NÉVVEL, JELLEL
ESKÜVÔI KÖTÉNYEK
VARRÁSA, HÍMZÉSE,
NAGYVÔFÉLYI SZALAGOK
TERVEZÉSE, HÍMZÉSE
PÓLÓK FELIRATOZÁSA
AKÁR NAGY TÉTELBEN,
ISKOLÁKNAK IS
PATCHWORK

ÚJ SWIFT ELEKTROMOS CSOMAGGAL
ÉS KLÍMÁVAL 2 690 000 FT-ÉRT!
ENNÉL IS VONZÓBB AJÁNLATOT SZERETNE KAPNI?

Tesztautók, 0 km-es
szalonautók
900 000 Ft
árzuhanással
kaphatók!
AHOL MINDIG TALÁL
VALAMI
KEDVÉRE VALÓT!!!

Mindez elérhető
a Szerencsi Autó Kft.-nél,
az Ön hivatalos Suzuki Márkakereskedésében

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig
Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásainak a körét bõvítette!

ROYAL
Angol használtruhakereskedés
Szerencs, rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

Nyárvégi
kiárusítás -50%
Augusztus 30-tól
szeptember 4-ig
Igniker Kft.

MAGÁNRENDELÉSEINK:


Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-UH, emlõváladékcitológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),
 CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
 Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
 Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!
Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!
Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/277-00-12, valamint www.aa-med.hu
CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház  Csabai kapu 9-11.

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

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. szeptember 10-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.
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Egy kis
hazai..

POLITIKAI HIRDETÉS

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. szeptember 10-én
jelenik meg.
Lapzárta: szeptember 3.,
10 óra.

AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos tarja
939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 959 Ft/kg
Májas hurka
599 Ft/kg

Szendvicssonka
Parasztkolbász
Sütnivaló kolbász

999 Ft/kg
899 Ft/kg
849 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Dagadó
849 Ft/kg
Oldalas
849 Ft/kg
Rövidkaraj
1159 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1059 Ft/kg
Comb csont nélkül
1049 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt csülök
799 Ft/kg
Füstölt láb
399 Ft/kg
Füstölt sertésfej
469 Ft/kg
Füstölt húsos csont
499 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász
499 Ft/kg
Lángolt kolbász
929 Ft/kg

Vastagkolbász
1399 Ft/kg
Cserkészkolbász
1399 Ft/kg
Erdélyi szalonna
799 Ft/kg
Kenyérszalonna
699 Ft/kg
Császárszalonna
899 Ft/kg
Min. kar. sonka aszalt szilvával
1429 Ft/kg
Nyári turista
869 Ft/kg
Parasztmájas
799 Ft/kg
Juhbeles virsli
899 Ft/kg
Rakott fej
729 Ft/kg
Sertészsír
399 Ft/kg
Sertéstepertõ
1429 Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es,
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas zsírtartalommal
150 Ft/liter

Az akció 2010. augusztus 27-étõl a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
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.

A Szerencsi Televízió
az interneten:
www.szerencsitelevizio.hu
POLITIKAI HIRDETÉS

