
– Napjainkra nagyon nehéz hely-
zetbe kerültek a kórházak, mert a
mûködéshez biztosított források mesz-
sze nem fedezik a kiadásokat. Néhány
helyen elõfordulhat, hogy a gazdál-
kodásban is vannak hiányosságok. Az
viszont egy beszédes adat, hogy a kór-
házaknak országos szinten több mint
negyvenmilliárd forint a beszállítók
felé fennálló kifizetetlen tartozása. Erre
az összegre a további mûködéshez
gyorssegélyként lenne szükség. Hosz-
szabb távon azonban évi ezermilli-
árd forintot meghaladó többletfinan-
szírozással lehetne megakadályozni
az épületek állagának romlását, a
mûszer- és eszközpark amortizá ció -
ját, a bérek szintrehozását és a váró-
listák csökkentését. Az anyagiakon túl
az egészségügy szerkezetében is szük-
ség volna megfontoltan végrehajtott
ésszerûsítésekre. Kisebb káosz ural-
kodik abban, hogy az emberek hol
vehetik igénybe az ellátásokat:  elõ -
fordul, hogy egy-egy betegséggel
más-más intézményt kell felkeresni at-
tól függõen, hogy akut vagy krónikus
esetrõl van szó, netán rehabilitáció-
ra volna szüksége. Átgondolást ér-
demel a területi ellátási kötelezettsé-
gek és a teljesítménykorlátozás rend-
szere, ami persze részben finanszí-
rozási kérdés is.     

– Mi várható az olyan rendelõin-
tézeteknél, mint amilyen Szeren-
csen is mûködik? 

– Úgy gondolom, hogy a járóbe-
teg-szakellátó intézményeket  egye -
 lõ  re nem érinti majd a holdinggá
szervezés. A szerencsi rendelõinté-
zet gazdálkodása a hozzám eljutott
információk alapján kiegyensúlyo-
zott, adósságot nem halmoztak fel.
Ez mindenképpen dicséretes és fe-
lelõsségteljes munkára utal. Az in-
tézménynek megfelelõ az ellátási
körzete, a betegforgalom alapján
biztosított a finanszírozás. A meg-
valósuló felújítás és profilbõvülés pe-
dig biztató a jövõre nézve, hiszen
az egynapos sebészetnek és a kú-
raszerû ellátásnak helyi szinten van
létjogosultsága és a tüdõ gondozó
szûrõállomássá minõsítése is a la-
kosság eredményesebb gyógyítását
szolgálja. Több mint negyedszáza-
da én voltam az elsõ igazgató fõor-
vosa az intézetnek, amely napja-
inkban már a szakrendelések szé-
les körét biztosítja a városban és a
térségben élõknek. Így aztán én is
büszke vagyok az elért fejlõdésre. 

Á. A. 

Közel negyedszázada annak, hogy
szinte folyamatosak a takarékosabb
és a hatékonyabb mûködést célzó re-
formok a hazai egészségügyben. Az
elkövetkezõ idõszakban a kórházak
mûködésének holdingokba szerve-
zése is elképzelhetô a gazdálkodási
feltételek javítása érdekében. Ugyan-
akkor ezeknek az intézményeknek a
finanszírozásában is jelentõs vál-
toztatásra van szükség – nyilatkoz-
ta lapunknak Budaházy Emil (fotón-
kon), a budapesti Péterfy Sándor Ut-
cai Kórház – Rendelõintézet és Bal-
eseti Központ fõigazgató fõorvosa.

– Az egészségügy jelenlegi hely-
zetérõl és jövõjérõl tartott elõadást
Szerencsen. Az ott elhangzottak alap-
ján változások várhatók az ágazatban.

– A reformok 1986-ban kezdõd-
tek, tehát még a rendszerváltás elõt-
ti idõkig nyúlnak vissza. Mindig jó
szándékúak voltak a törekvések,
amelyek részben a költségvetésben
erre a célra rendelkezésre álló pénz
hatékonyabb felhasználását, illetve
a betegellátás színvonalának javítá-
sát célozták. Ezek egy része ered-
ményes volt, de történtek olyan vál-
toztatások is, amelyek zsákutcának
bizonyultak. Napjainkban a mûkö-
dési feltételek gazdaságosabbá szer-
vezése van napirenden a kórházak-
nál, ami a nyilvánosságra került in-
formációk szerint adott területen be-
lül akár az intézmények közös hol-
dingba való szervezését is jelenthe-
ti. Ez a mûködési forma fõleg a ki-
sebb kórházaknak kedvezhet, hi-
szen a beszerzéseknél a nagyobb vo-
lumenû megrendelésekkel alacso-
nyabb árat lehet elérni.  

– Az ország egyik legnagyobb kór-
házának a vezetõjeként hogyan lát-
ja az egészségügy finanszírozását? 
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Legutóbb 2002-ben történt jelen -
tõsebb felújítás a Rákóczi út 51. szám
alatti épületen, ami a homlokzatot és
a háziorvosi rendelõket érintette.
Nyolc év után az önkormányzat si-
keres pályázatának köszönhetõen
több mint száztízmillió forintos rá-
fordítással megvalósulhatott a léte-
sítmény teljes körû rekonstrukciója
és bõvítése, amihez az Európai Unió
és a hazai társfinanszírozás 105 mil-
lió forint támogatást biztosított. 

A kivitelezési munkákat közbe-
szerzési eljárás keretében a szeren-
csi Szivárvány Építõipari Kft. nyerte
el. A társaság elbontotta az udvari ro-
mos garázsokat, elvégezte a tetõ -
szerkezet cseréjét. A hátsó szárny
bõvítése mellett belsõ átalakítások
történtek az épületben, amihez a gé-
pészeti rendszer teljes körû korsze -
rûsítése, az elavult nyílászárók cse-

réje és a falak külsõ hõszigetelése
kapcsolódott. A beruházás tartal-
mazta a létesítmény komplex aka-
dálymentesítését, aminek a legfon-
tosabb eleme az emeletre történõ fel-
jutást megkönnyítõ lift beépítése
volt. A külsõ munkákat a gyakori
esõzések ugyan hátráltatták, miköz-
ben a házi és gyermekorvosi rendelõk

folyamatosan fogadták a pácienseket.
A megújult épület ünnepélyes át-
adásán a Fanfár Ifjúsági Fúvószene-
kar tagjai, majd a Bocskai gimnázi-
um néptánc csoportja adott mûsort.
Boros István, a kivitelezõ Szivárvány
Kft. ügyvezetõ igazgató jelentést tett
a beruházás befejezésérõl. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Rákóczi és a Ságvári utca ta-
lálkozásánál, a Kovács cukrászdával
szembeni parkban kialakított em-
lékhelynél a Szerencsi Általános Is-
kola kamarakórusa adott mûsort. A
szobor elkészítésére egyéves alpol-
gármesteri tiszteletdíját és költségté-
rítését felajánló Heves János alpol-
gármester köszöntõjében felidézte,
hogy II. Rákóczi Ferenc a magyar tör-
ténelem egyik meghatározó szemé-
lyisége, akinek a nevét máig tiszte-
let övezi az országban. A nagyságos
fejedelem családjának és Szerencs-
nek a történelme évszázadokkal
ezelõtt összefonódott. A település
központjában áll az egykori várkas-
tély, II. Rákóczi Ferenc kedvenc tar-
tózkodási helye, ahol 1710 októbe-
rében járt utoljára. Heves János kie-
melte, hogy most, 300 évvel késõbb
köztéri alkotással is igyekeznek a ma-
gyar szabadságküzdelmek nagy alak-

jának méltó emléket állítani. Az ava-
tó beszédet követõen az alpolgár-
mester az alkotó Ekker Róberttel kö-
zösen leplezte le II. Rákóczi Ferenc

bronz mellszobrát, majd az önkor-
mányzat és az intézmények képvi-
selõi helyezték el koszorúikat Sze-
rencs legújabb emlékhelyénél.   

Több mint 110 millió forint rá-
fordítással megtörtént az Egész-
ségház felújítása Szerencsen. Az
épületben egészségügyi alapszol-
gáltatások rendelõi, védõnõi szol-
gálat és a központi orvosi ügye-
let mûködik. A gyógyító munká-
hoz európai színvonalú feltétele-
ket biztosító létesítménynek szep-
tember 15-én volt az ünnepélyes
átadása.

Új köztéri alkotással gyara-
podott Szerencs. II. Rákóczi Fe-
renc bronzból készült mell-
szobrát szeptember 16-án avat-
ták fel.

A megújult épület korszerû körülményeket biztosít a gyógyító munkához.

EURÓPAI SZÍNVONAL
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Heves János (jobbra) és Ekker Róbert leplezték le a köztéri alkotást.

A JÖVÕ BIZTATÓ

A VÁROS ÚJ SZOBRA: II. RÁKÓCZI FERENC
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Rónavölgyi Endréné polgármester

beszédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy Szerencs fejlesztésében mindig
kiemelt figyelmet szenteltek az egész-
ségügynek. Ennek jegyében újították
fel korábban a háziorvosi rendelõket
és szereztek be a gyógyítás színvo-
nalát javító, korszerû mûszereket.
Bobkó Géza városi fõorvos szerint
az Egészségház bõvítésével és fel-
újításával európai színvonalúvá vált
az egészségügyi alapellátás Szeren-
csen.

Az épület átadásánál a nemzetiszín
szalagot Rónavölgyi Endréné vágta
át Bobkó Gézával és Boros István-
nal. Az ünnepség résztvevõi ezt kö-
vetõen bejárták az épületet, ahol a
házi- és gyermekorvosok, a kilenc te-
lepülést ellátó központi orvosi ügye-
let és a védõnõi szolgálat mûködik,

valamint a rendelõintézetbõl az 1-
es számú fogorvosi körzet is ide köl-
tözött. 

A Rákóczi út 51. szám alatti be-
ruházás átadásával nem zárult le a
város egészségügyi ellátásának a
korszerûsítése. A közelmúltban,
ugyancsak sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen nyolcszázmillió forint tá-
mogatással megkezdõdött a szeren-
csi rendelõintézet felújítása. Az épü-
let rekonstrukciója mellett gépek és
mûszerek beszerzésével, az egyna-
pos sebészet és a kúraszerû ellátás
bevezetésével Szerencsen és a tér-
ségben élõ, közel hatvanezer ember
egészségügyi szakellátása is európai
színvonalúvá válik. 

Á. A.

A nemzetiszín szalagot Rónavölgyi Endréné (középen), Bobkó Géza
(jobbra) és Boros István vágták át.

EURÓPAI SZÍNVONAL 
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Második alkalommal rendeztek
triatlonversenyt szeptember 5-én
Szerencsen. A város önkormányza-
ta és a helyi sportegyesület által
meghirdetett  via dalon 74 résztvevõ
teljesítette a kategóriánként eltérõ
hosszúságú úszó, kerékpározó és
futó távokat.

Vasárnap délelõtt a Bocskai gim-
názium udvarán gyülekeztek a ver-
seny résztvevõi, akik a megnyitó után
a szomszédos tanuszodába vonultak.
Tíz órai rajtnál elsõként a mini tá-
vosok és az újoncok vágtak neki a
számukra elõírt ötven, illetve száz -
ötven méternek, majd a haladó, pré-
mium és a vasember kategóriákban
indulók kezdték meg a fél kilomé-
ter, 750 és 1000 méter hosszúságú
úszást. A medencébõl a középisko-
la sportudvarán felállított depóba ve-
zetett a triatlonisták útja, ahol gyors
törülközés és a kötelezõ védõfel-
szerelés felvétele után a gimnázium

kapujában pattantak a kerékpár nyer-
gébe a második szerencsi triatlon
résztvevõi.       

Az Ondi úti emelkedõ alaposan
próbára tette a kerekezõket. 

A kerékpározóknak a különbözõ ka-
tegóriákban egy, négy, tizenkettõ,
húsz, illetve harminc kilométert kel-
lett teljesíteniük. 

(Folytatás a 18. oldalon.)

HÁROMPRÓBÁZÓK VIADALA 

Kicsik és nagyok együtt versenyeztek a szerencsi triatlonon.

Az idei búcsúi családok napját
szeptember 5-én délután tartották
Szerencsen. 

A Rákóczi-várhoz vezetõ sétányt
már a délelõtti órákban benépesítet-
ték az árusok, akik édességeket és
ajándéktárgyakat kínáltak a külön-
bözõ programokra érkezõknek. A
várudvar szabadtéri színpadán a Ber-
gengóc Zenegóc zenekar mûsora el -
sõsorban a gyerekeknek kínált ki-
kapcsolódást. Fellépett a szerencsi Ta-
kács Cintia és Ficsor Ivett, akik nép-
szerû operettslágereket adtak elõ. Ba-
bicsek Bernát tangóharmonika mu-
zsikája után az Ó, mamma mia!
címû zenés-táncos produkció szóra-
koztatta a publikumot. 

A város polgármestere az alka-
lomra készült ízletes fánkkal kínálta
a családok napja résztvevõit. Róna-
völgyi Endréné köszöntõjében hang-
súlyozta, hogy Szerencsen nem csak
ez az egyetlen nap szól a családok-
ról. A város fejlesztése azt a cél szol-
gálja, hogy a helyben élõk a hétköz-
napokban is jól érezzék magukat a
településen. A történelmi falak között
az Operettszínház népszerû mûvésze,
Dolhai Attila lépett fel, akinek a
mûsorát ezernél is többen kísérték fi-
gyelemmel, zsúfolásig megtöltve a Rá-
kóczi-vár udvarát. A vidám prog-
ramban szerepelt a tehetségkutató
mûsorokból ismert Bad Boys, majd a
Grease 54 produkcióval zárult az idei
búcsúi családok napja Szerencsen.   

A 37-es számú fõút szerencsi átke-
lési szakaszának felújítása keretében a
Sátoraljaújhely felé kivezetõ szaka-
szon az úttest szélesítésének töltési
munkálatait végzi a kivitelezõ. Ezen a
részen az eddigi kettõ helyett négy sáv
áll majd a közlekedõk rendelkezésére
egészen az ondi IKR-telep bekötõútjá-
ig. A Szerencs patak felett új, ugyan-
csak négysávos híd vezet majd át, ami-
nek az építése a jövõ év tavaszán kez -
dõdik. A belterületi szakaszon folya-
matban van az úttest megerõsítése és
szegélykövezése, valamint a prügyi
útnál az új körforgó kialakításának az
elõkészítése. Ez utóbbinak a keretében
megtörténik a közmûvek kiváltása. A
cukorgyári és a benzinkúti körforgók
közötti szakasz felújítását még az idén
befejezi a kivitelezõ. A felújítási mun-
kák értéke kétmilliárd forint.    

Egyeztetõ megbeszélést tartottak
szeptember 9-én annak a nyolc ön-
kormányzatnak a vezetõi, akik pá-
lyázatot nyújthatnak be az Észak-ma-
gyarországi Operatív Programban ki-
írt belterületi és térségi vízrendezési
programjára. Rónavölgyi Endréné,
Szerencs polgármestere köszön tõ -
jében hangsúlyozta, hogy az elmúlt
hónapok rendkívüli idõjárási körül-
ményei is indokolttá tették, hogy a
települések konkrét lépé se ket te-
gyenek a csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerek felújítására. 

Az összességében 826 millió fo-
rintos pénzügyi forrásra elõzetesen
benyújtott terveket befogadták a bí-
rálók, amirõl Pados Zoltán, az Észak-
Magyarországi Regionális Fejleszté-
si Ügynökség csoportvezetõje tájé-
koztatta a jelenlévõket. Mint el-
hangzott, a leghátrányosabb helyzetû
kistérségeknek kiírt projekt keretében

az érintett nyolc településnek, Há-
romhuta, Mád, Megyaszó, Monok,
Prügy, Szerencs, Taktaharkány és
Taktaszada önkormányzatainak ki
kell dolgozniuk a részletes magva-
lósítási tanulmányokat. Szerencs és
Ond részére a vízelvezetõ rendszer

fejlesztésére 431,3 millió forint áll
rendelkezésre, amelybõl – az öt szá-
zalékos önerõ biztosításával – meg-
valósulhat Szerencsen és Ondon a
felszíni csapadékvíz elvezetése,
amelynek keretében tíz kilométer
hosszú árokrendszer épülhet.

Népes közönség a Rákóczi-vár udvarán.
Az érintett önkormányzatok képviselõi tájékozódtak a pályázat rész le -
teirõl.

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS SZERENCSEN ÉS ONDON

A jövõben jelentõsen javulnak a
bölcsõdei ellátás és az óvodai nevelés
tárgyi feltételei Szerencsen. A sike-
res európai uniós pályázatnak kö-

szönhetõen mintegy 460 millió fo-
rintból megújulnak és kibõvülnek a
Gyárkerti és a Széchenyi utcai épü-
letek. 

A következõ hetekben megtörténik
a támogatási szerzõdés aláírása, ez idõ
alatt elkezdõdik a közbeszerzési eljá-
rás, majd december elejére a kivite-
lezõi szerzõdések is megszülethet-
nek. A mintegy másfél évig tartó be-
ruházás 2011. januárban indulhat el.
A felújítások mellett bõvülnek az épü-
letek belsõ terei, ami lehetõvé teszi,
hogy a Csalogány utca óvodásai is új
környezetben kapjanak elhelyezést,
mivel itt a zenei képzés bázisát kívánja
kialakítani az önkormányzat.

INDUL AZ ÓVODA-FELÚJÍTÁSI PROGRAM

Látványterv a jövõ Gyárkerti óvodájáról.

NÉGYSÁVOSSÁ SZÉLESEDÕ FÕÚT 

TELTHÁZAS BÚCSÚ 
ÉS CSALÁDOK NAPJA

A város Sátoraljaújhely felõli bejáratánál dolgoznak a mun ka gépek.
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MI A VÉLEMÉNYE 
A II. SZERENCSI TRIATLONRÓL?

Alan Poole: 
– Jó érzés volt látni az indulók magas szá-
mát, különösen nagy örömöt jelentett, hogy
sok kisgyermek is részt vett a megmérette-
tésen. Bár a tavalyi idõjárás kedvezõbb volt
a versenyhez, most sem lehetett okunk pa-
naszra. Úgy érzem, az új „vasember” táv is
megfelelõnek bizonyult, ahol a fiam és ang-
liai kollégám részvételének is köszönhetõen
nemzetközivé tettük a mezõnyt. Gratulálok
Petrusovics Máténak, aki nagyon fiatal ver-
senyzõként „új vasember” lett és az ered-
ményével valamennyiünknek feladta a lec-
két a jövõ évi viadalra való felkészülésben,
ha valaki el akarja tõle hódítani a címet. Továbbra is bátorítani szeretnék
mindenkit arra, hogy legközelebb vegyen részt ezen a rendezvényen, még
akkor is, ha úgy érzi, hogy a három sportág valamelyikében kevésbé jó a tel-
jesítménye. Páratlan élményt fog jelenteni ez a nap a kihívást vállalók szá-
mára.

Fige Bertalan:
– A fiaimmal tavaly és az idén is részt vet-
tünk a versenyen, amit remek kezdeménye-
zésnek tartok. A családunkban kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a rendszeres mozgásra: a
gyerekek tagjai a város úszószakosztályának,
Balázs emellett karatézik, Bálintnak pedig a
kerékpározás a kedvence. Ha az idõm en-
gedi, magam is szívesen látogatom a tan -
uszodát, este pedig egy-egy fél órát a koco-
gásnak szentelek. A triatlonon a fiúk számára
fontos az elért eredmény, számomra azon-
ban a távok teljesítése a kihívás, nem szá-
mít a helyezés. A szervezõknek gratulálok

és biztos vagyok benne, hogy ha jövõre is meghirdetik a viadalt, akkor azon
is ott leszünk!  

Kormos Sándor:
– A helyi sportegyesület elnökeként büsz-
keséggel tölt el, hogy a szakosztályok kez-
deményezésére egyre több, színvonalas ver-
senyt rendezünk Szerencsen. Elismerés ille-
ti a szervezõket és a szponzorokat, közöt-
tük a város önkormányzatát. Jó volt látni, hogy
a tavalyi, szintén sikeres viadal résztvevõi-
hez képest kibõvült a mezõny, akik között
távolabbról érkezett jelentkezõk is akadtak.
Ez bizonyítja, hogy sikerre van ítélve a ren-
dezvény. Külön színfoltja volt az esemény-
nek az ötletgazda Alan Poole fiának és ba-
rátjának a részvétele, akik révén nemzetkö-
zi jelleget öltött a viadal. Úgy gondolom, hogy jövõre ismét lesz Szerencsen
triatlonverseny, amit reményeim szerint az elkövetkezõ idõszakban sikerül
majd egy nagyszabású, regionális jelentõségû sporteseménnyé fejleszteni.  

Béni Roland:
– Öcsémmel együtt – aki még csak ötéves,
és õ volt az egyik legfiatalabb versenyzõ –
elõször vettünk részt a szerencsi triatlonon,
ezért kezdetben izgultam is, hogy milyen
lesz, mennyire fogom bírni. Az úszás jól
ment, mert már jó ideje járunk a tanuszo-
dába edzeni. A biciklizés már nehezebbnek
bizonyult, mert nehéz volt feltekerni a dom-
bon. A futást szintén jól bírtam. Összessé-
gében nagyon tetszett a sportrendezvény, sze-
retek versenyezni, ezért – ha lesz – én biz-
tosan starthoz állok jövõre is. Talán én is le-
hetek még vasember.

A szerencsi kistérség általános isko-
lái 4. osztályos tanulóinak Meseíró pá-
lyázatot hirdet a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár. A beadandó mese
címe: Álomországban ébredtem…
Téma, szereplõk: szabadon választott,
a kitalált történetnek nincs formai és tar-
talmi megkötése. Terjedelem: max. 2
A/4 oldal, kézzel írott formában. Egy
kisebb illusztráció a megadott terje-
delmen belül megengedett.

A megadott paraméterekkel elkészült
munkákat az alábbi címre kell eljuttatni:
Városi Kulturális központ és Könyvtár
(3900 Szerencs, Rákóczi-vár). 

A beérkezett munkákat nyomdai ki-
adványban megjelentetik és felkerülnek

majd a késõbbiekben elkészülõ könyv-
tári honlapra is. Az elsõ három helye-
zett könyvjutalomban részesül. Beadási
határidõ: 2010. október. 29 (péntek)

Értékelés és díjazás: a Gyermek-
könyvtári Napok keretében november

12-én (péntek) 14 órától a szerencsi
gyermekkönyvtár foglalkoztatójában. 

Bõvebb információ kérhetõ a 47/362-
254/17 számon Meczóné Reviczky Be-
áta gyermekkönyvtárostól, vagy e-mail-
ben: szerencs.lib@primposta.hu címen.

A Tokaj Kereskedõház Zrt. szep-
tember 20-án kezdte a muskotályos
és a korai fajták felvásárlását a bor-
vidéken. Az elõbbi kilójáért 80 fo-
rintot, az utóbbiakért 65 forintot fi-
zetnek, ami 25 százalékkal haladja
meg az elmúlt évi árakat.  

Furmint és hárslevelû fajtákból bor-
vidéki szinten 210–230 ezer mázsá-
val számolnak. Az átvétel a tervek sze-
rint október 10-nél hamarabb nem
kezdõdik. A cégnek kizárólag egész-
séges fürtökre van szüksége, a felvá-
sárlási árak is az ilyen alapanyagra vo-
natkoznak. Ezért a cég borászai még
a nagyszüret elõtt elõminõsítik a kü-
lönbözõ parcellákat és az átvételnél
is szigorú lesz a vizsgálat. 

A cég a napokban azoknak a part-
nereinek is felkínálta az idei együtt -
mû ködést, akikkel tavaly a lepárlási
program keretében kötöttek szerzõ -

dést. Hegyközségi információk sze-
rint több hazai és külföldi cég is ér-
deklõdik az idei termés iránt, így vár-
hatóan további felvásárlók megjele-
nésére is számítani lehet a borvidé-

ken. Nagy kérdés azonban, hogy az
idõjárás mennyire lesz kegyes a gaz-
dákhoz, és hogy az átvételi árban
mennyire lehet érvényesíteni a meg-
emelkedett mûvelési költséget.

KERESLET MUTATKOZIK A SZÕLÕRE

ÚJRA A RÉGI HELYÉN AZ ORVO-
SI ÜGYELET. Visszaköltözött a régi
helyére, a felújított Rákóczi út 51. szám
alatti Egészségházba a központi orvo-
si ügyelet. A rendelõ intézet átépítése
miatt ugyancsak az épület emeletén fo-
gadja a pácienseket a nõgyógyászat, és
itt kapott végleges elhelyezést az 1. szá-
mú fogászati praxis, Varga Renátóval.
A szemészetet és a pszichiátriát átme-
netileg az orvosi ügyeletnek korábban
helyet adó Kossuth utcai épületben ta-
lálják a betegek. A fizikoterápia, a
gyógytorna és a gyógymasszázs to-
vábbra is a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessház alagsorában vehetõ igénybe.

VERSEK ÉS DALOK A TORNYOK
TÖVÉBEN. Zenés irodalmi estet tar-
tottak szeptember 17-én a szerencsi Vi-
lágörökségi kapuzatban. Az Üzenet cí-
met viselõ, díjmentesen látogatható
programon Wéber Ferenc költõ és dal-
szerzõ, Polgár Lilla szín mûvész és Ró-
zsa György gitármûvész tolmácsolta a
verseket és énekeket. Az elhangzott
mûvek között Wéber Ferenc mellett töb-
bek között Tóth Árpád, József Attila és
Márai Sándor szerzeményeit hallhatta
a közönség. A program sikerét mutat-
ja, hogy az elõadók az eredetileg ter-
vezett egyórás elõadás idõtartamát
megduplázták a Világörökségi kapu-
zatban.  

SZÜRETI APEH-ELLENÕRZÉSEK.
Néhány héten belül megkezdõdik az
õszi betakarítás a Tokaji borvidéken, és
a korábbi gyakorlatnak megfelelõen eb-
ben a szezonban is számítani lehet az
adóhatóság ellenõrzé sei re – tájékozta-
tott az APEH Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága.Az õszi betaka-
rítási munkáknál, a szüreteken elsõ -
sorban a foglalkoztatás szabályszerû -
ségét, a szüreti rendezvényeken pedig

az árusok bevételeinek szabályszerû re-
gisztrációját is vizsgálják az ellenõrök.

A mezõgazdasági idénymunka ke-
retében foglalkoztatott munkavállaló
után fizetendõ közteher mértéke na-
ponta 500 Ft, ezért nem érdemes koc-
káztatni a szabálytalanság miatt ki-
szabható jelentõs bírságokat.

ONLINE FOGAD A POLGÁRMES-
TER. A város polgármestere szeptem-
ber 27-én 10–11 óra között online fo-
gadóórát tart a város honlapján.  Az
internetes fórumokon az érdeklõdõk
választ kaphatnak Rónavölgyi Endré-
nétõl a település elmúlt négy évével,
jelenével és jövõjével kapcsolatos kér-
déseikre, amelyek az adott napon 9 órá-
tól már feltehetõk a www.szerencs.hu
honlapon.   

ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Központ
helyi kirendeltségén nyilvántartott ál-
lásajánlatok alapján Szerencsen kar-
bantartó mérnökként, folyamatfej-
lesztõként és csomagolás-technikusként
lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a vá-
rosban keresnek lakatost, autószerelõket
és pultos felszolgálókat.  Bodrogkisfa-

ludon betanított péket, Taktaszadán
gyakorlattal rendelkezõ adminisztrátor-
gazdasági ügyintézõt, Megyaszón
kõmûveseket, Tállyán pedig pultos fel-
szolgálókat alkalmaznának. Tel.:
47/362-909. 

GRAFITKERINGÔ. Második köteté-
vel lép az irodalomkedvelô közönség
elé Viczai Henrietta, szerencsi alkotó.
Grafitkeringô címen megjelenô ver-
seskötetének bemutatója október 16-
án 16 órai kezdettel lesz Szerencsen a
Rákóczi-vár lovagtermében. A könyvet
Serfôzô Simon, a Felsômagyarország Ki-
adó vezetôje ajánlja az érdeklôdôk fi-
gyelmébe, majd az új költeményekbôl
is elhangzik egy tartalmas összeállítás. 

ORSZÁGOS BAJNOK SPORT-
LÖVÕ. A közelmúltban rendezték meg
a Magyar Sportlövõk Szövetsége által
meghirdetett országos bajnokságot,
ahol a Szerencs-Ondon élõ Ifj. Buty-
kai Zoltán, a Nyíregyházi PLE ver-
senyzõje a kisöbû szabadpuska 60
fekvõ kategóriában a juniorok között
ezüstérmes lett, a felnõttek versenyé-
ben pedig 693.6/10.5 körrel országos
bajnoki címet szerzett. 

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont az Õszi Könyvtári Napok ke-
retében a következõ programokkal
várja az érdeklõdõket:

Október 4. (hétfõ), 14 óra: Nyári
Ifjúsági Olvasottsági Verseny díjki-
osztója. Helyszín: gyermekkönyvtár
elõtere. 

Október 8. (péntek), 15 óra: egész-
séges család. Helyszín: a Gyermek-
könyvtár foglalkoztatója. Várják azo-
kat az érdeklõdõ családokat, akik szí-
vesen hallgatnak meg egy-egy érde-
kes elõadást a gyógynövényekrõl, a
helyes étkezésrõl és a sport szere-

pérõl. Témák: Gyógyszer helyett
gyógynövény! (elõadó: Vitelki Lász-
ló és Vitelkiné Jenei Marianna), Jót
egyél, hogy jól legyél! (elõadó: Vá-
radi Ferencné dietetikus), Mozgásban
az élet! (elõadó: Kunder Tamás).

Október 10. (vasárnap), 13–17
óráig: könyves vasárnap. Szeretettel
hívják mindazon érdeklõdõket, akik
a vasárnap délutánt a könyvtárban
szeretnék eltölteni. 13 órától 17 órá-
ig várják az olvasókat kölcsönözni,
internetezni, valamint azokat a ven-
dégeket, akik még nem tagok, hiszen
ezen a napon ingyenes beiratkozá-
si lehetõséggel élhetnek.

ÕSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Barta Dorina, Panyi Boglárka, Lucskai Gyöngy Tünde.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Darai Melinda – Jakab Péter, Herczku Boglár-

ka – Wijnstekers Pascal Alexander Norbert, Bartha Klára – Szepesi And-
rás, Tóth Etelka – Rostás Viktor, Matakovics Kamilla – Járdány Krisz-
tián, Havas Renáta – Tóth László, Vaskó Judit Mária – Müller Csaba,
Madarász Renáta – Schuller István, Tomolya Laura – Pauleczki Péter,
Osztás Viktória – Cservenyák Ákos, Hajdu Éva – Fila Róbert.

Elhunytak: Glonczi Lajos 64 éves, Rimán István 82 éves, Arany Já-
nos 55 éves.

HÍREK RÖVIDEN

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

A református templom melletti
Kálvin köz utcatáblájának avató
ünnepségét szeptember 26-án, va-
sárnap 11 órától tartják a Népház-
nál. Az eseményen beszédet mond
Rónavölgyi Endréné polgármester.

Áldást mond Börzsönyi József re-
formátus lelkész. Az ünnepségen
közre mû ködnek a református ének-
kar – karnagya: Száraz Béla –, a Sze-
rencsi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény diákjai.

MEGHÍVÓ



A Bocskai gimná-
ziumban idén érett-
ségizett diákok közül
az alábbiak nyertek
felvételt egyetemek-
re és fõiskolákra:

12. A osztály: Balogh Nikolett –
Miskolci Egyetem, titkárságvezetõ
szak; Berzeviczi Barbara – Miskol-
ci Egyetem, gazdálkodási és me-
nedzsment szak; Bíró Ilona Glória
– Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, anglisztika szak; Drofti Eszter
– Debreceni Egyetem, jogtudomány
szak; Egeli Dalma – Debreceni Egye-
tem, orvosi diagnosztika szak; Hru-
bi Zita – Budapesti Corvinus Egye-
tem, kereskedelmi marketing szak;
Hubay Hanga – Budapesti Gazda-
sági Fõiskola, gazdálkodási és me-
nedzsment szak; Hubay Máté – Mis-
kolci Egyetem, Comenius Tanító-
képzõ Fõiskola kar; Jacsó Zoárd –
Miskolci Egyetem, antropológia szak;
Jesztrebszki Anikó – Debreceni Egye-
tem, pedagógia szak; Karnizs Vik-
tória – Budapesti Corvinus Egyetem,
élelmiszeripari mérnök szak; Kele-
men Eszter – Budapesti Corvinus
Egyetem, gazdálkodási és  me -
 nedzsment szak; Klenyár Renáta –
Budapesti Corvinus Egyetem, nem-
zetközi gazdálkodás szak; Kosztán
Vivien – Debreceni Egyetem, föld-
tudományi szak; Kubák Ákos – Bu-
dapesti Mûszaki Fõiskola, gépész-
mérnök szak; Máté Bence – Miskolci
Egyetem, gépészmérnök szak; Mi-
halik Judit – Debreceni Egyetem,
földtudományi szak; Orosz Ákos –
Széchenyi István Egyetem Gyõr,
vasútmérnök szak; Pauleczki Enikõ
– Miskolci Egyetem, orvosi labora-
tórium és képalkotó diagnosztikai
analitikus szak; Pócs Bettina – Mis-
kolci Egyetem, gazdálkodási és me-
nedzsment szak; Pocsai Petra –
Debreceni Egyetem, gazdálkodási és
menedzsment szak; Répási Ágnes –
Miskolci Egyetem, igazgatásszer-
vezõ szak; Sóvári Ákos – Debrece-
ni Egyetem, jogtudomány szak; Spi-
sák Petra – Debreceni Egyetem, kör-
nyezetmérnök szak; Szabó Evelin –
Budapesti Gazdasági Fõiskola, tu-
rizmus és vendéglátás szak; Tamás
Gábor – Debreceni Egyetem, ang-
lisztika szak; Tóth Annabella – Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem,
gyógypedagógia szak; Vajda Ádám
– Miskolci Egyetem, gépészmérnök
szak;

12. B osztály: Balogh Sándor – Bu-
siness School, Svájc; Czagány Gá-
bor – Miskolci Egyetem, gépész-
mérnök szak; Hausel Cintia – Mis-
kolci Egyetem, pedagógia szak; Ko-
vács Anita – Miskolci Egyetem, jo-
gász szak; Losonczki Tamás – Deb-
receni Egyetem, kémia szak; Szilá-
gyi Máté – Miskolci Egyetem, peda-
gógia szak; Táncos Zsolt – Debreceni
Egyetem, történelem szak; Tres-
tyánszki Nándor – Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem, keleti nyelv szak;
Vincze Kornélia – Miskolci Egyetem,
Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai kar.

12. C osztály: Bárány Kornélia –
Eszterházy Károly Fõiskola Eger, szo-
ciálpedagógia szak; Bodnár Szimo-
netta – Eszterházy Károly Fõiskola
Eger, turizmus-vendéglátás szak; Fe-
kete Natasa – Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem, magyar szak; Haj-
kó Attila – Miskolci Egyetem, törté-
nelem szak; Kardos Kitti – Debrece-
ni Református Hittudományi Egye-
tem, teológus-lelkész szak; Kecskés
Evelin – Miskolci Egyetem, magyar
szak; Tóth Éva – Miskolci Egyetem,
magyar szak; Tóth Tímea – Nyír-
egyházi Fõiskola, gazdálkodás és me-
nedzsment szak.

12. M osztály: Bodnár Péter – Deb-

receni Egyetem, programtervezõ
szak; Dombai Soma – Debreceni
Egyetem, informatika szak; Juhász Ta-
más Gábor – Miskolci Egyetem, gé-
pészmérnök szak; Kondrát Tibor –
Debreceni Egyetem, földrajz szak;
Németh Anita – Debreceni Egyetem,
pénzügy szak; Németh Gergely –
Miskolci Egyetem, gazdasági infor-
matikus szak; Papp Péter – Debre-
ceni Egyetem, informatika szak; Ron-
tó Dániel – Miskolci Egyetem, gé-
pészmérnök szak; Samók Csaba –
Debreceni Egyetem, kémia szak;
Szilágyi Dávid – Debreceni Egyetem,
építõ mérnök szak; Tamás Krisztián
– Miskolci Egyetem, informatika
szak; Ványai Balázs – Nyíregyházi
Fõiskola, informatika szak; Zelenák
Dávid – Debreceni Egyetem, építész
szak.

12. R osztály: Heffler Vivien – Mis-
kolci Egyetem, mûszaki földtudo-
mányi szak; Komlósi László – Esz-
terházy Károly Fõiskola Eger, testne-
velés szak; Kundrák Ádám – Debre-
ceni Egyetem, hulladékgazdálkodá-
si szak; Rudolf Tamás – Általános Vál-
lalkozási Fõiskola, nemzetközi szál-
lítmányozási és logisztikai szak-
ügyintézõ szak; Soltész Boglárka –
Miskolci Egyetem Comenius Tanító-
képzõ Fõiskolai Kar, csecsemõ- és kis-
gyermeknevelõ szak. 

12. H. osztály: Árvay Balázs – Mis-
kolci Egyetem, turizmus és vendég-
látás szak; Baraté Boglárka – Miskolci
Egyetem, gépészmérnök szak; Bató
Márk – Debreceni Egyetem, mûsza-
ki menedzser szak; Bikki Boglárka –
Károli Gáspár Református Hittudo-
mányi Egyetem, lelkész szak; Bodor
Zoltán – Budapesti Mûszaki Egyetem,
építõmérnök szak; Dranka Gergõ –
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem, gépészmérnök szak; Ekker Ró-
bert – Semmelweis Egyetem, fogor-
vos szak; Földi Gábor – Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Fõiskola,
kommunikáció és médiatudomány
szak; Gergely Krisztina – Budapesti
Gazdasági Fõiskola, nemzetközi gaz-
dálkodás szak; Gergely Vince – Bu-
dapesti Corvinus Egyetem, szõlész-
borász mérnök szak; Halász Eszter –
Debreceni Egyetem, szociális mun-
kás szak; Jakab Anita – Miskolci Egye-
tem, germanisztika szak; Kocsis Ba-
lázs – Pécsi Egyetem, biológus szak;
Kun Levente Alex – Budapesti Mûsza-
ki Egyetem, gépészmérnök szak; Lé-
nárd Eszter – Budapesti Corvinus
Egyetem, élelmiszermérnök szak;

Lengyel Laura – Debreceni Egyetem,
kommunikáció és médiatudomány
szak; Mérész Dániel – Budapesti
Mûszaki Egyetem, mérnök informa-
tikus szak; Orosz Attila – Eszterházy
Károly Fõiskola, turizmus és ven-
déglátás szak; Porkoláb Edit – Deb-
receni Egyetem, genetika-növénybi-
ológia szak; Ringer Bence – Zsigmond
Király Fõiskola, nemzetközi gazdál-
kodás szak; Rubi Dalma – Debrece-
ni Egyetem, vegyészmérnök szak; Sol-
tész Tímea – Budapesti Corvinus
Egyetem, igazgatásszervezõ szak; So-
mosi Alexandra – Debreceni Egye-
tem, vegyészmérnök szak; Sóvári
Fanni – Miskolci Egyetem, földrajz
szak; Szentléleki Dóra – Kodolányi
János Fõiskola, igazgatásszervezés
szak; Takács Máté – Miskolci Egye-
tem, energetikai mérnök szak; Tar-
baj Ildikó – Miskolci Egyetem, jogász
szak; Tatárka Katalin – Eötvös Loránd
Tudományegyetem, német szak; To-
kár József – Debreceni Egyetem, né-
met szak; Tóth Csilla – Nyíregyházi
Fõiskola, kommunikáció és média-
tudomány szak; Tvergyák Vivien –
Nyíregyházi Fõiskola, gazdálkodás és
menedzsment szak; Végh Annamá-
ria – Budapesti Corvinus Egyetem,
kertészmérnök szak.

12. Kg. osztály: Fodor Mária – Deb-
receni Egyetem, andragógia szak; Je-
roskovics Virág – Miskolci Egyetem,
Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai
Kar, csecsemõ- és gyermeknevelõ,
gondozó szak; Kurucz Attila István
– Nyíregyházi Fõiskola, mezõgaz-
dasági mérnök szak; Magyar Tibor
– Nyíregyházi Fõiskola, mezõgaz-
dasági mérnök szak; Oláh Bettina –
Nyugat-Magyarországi Egyetem, and-
ragógia szak; Orosz Bianka – Mis-
kolci Egyetem Comenius tanítóképzõ
fõiskolai kar, tanító szak.

TAPA ESZTER
A pályakezdõ

tanárnõ a prügyi
Móricz Zsigmond
Általános Iskolá-
ban kezdte tanul-
mányait, majd a
Kodály Zoltán Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola fuvo-
la szakára jelentkezett, végül a Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudományi
Karának hallgatója lett. Idén július-
ban szerezte meg angol és pedagó-

gia szakos diplomáját. Az egyetemi
képzés keretében sikeresen elvé-
gezte az üzleti angol specializációt
is, a harmadik egyetemi évtõl pedig
az észak-amerikai tanszéken bõví-
tette ismereteit, ahol a „The CIA Coup
d’état in Guatemala as an Act of Con-
tainment Policy” címû szakdolgo-
zattal zárta tanulmányait.

Tapa Eszter pedagógia szakon írt
szakdolgozata keretében részt vett a
neveléstudományi tanszék CHERD
(Debreceni Egyetem Felsõoktatási
Kutató és Fejlesztõ Központ) kutatá-
sában, melynek témája a „Bolognai
folyamat hatása a közép-európai fel-
sõoktatásra” volt. Ezen belül a hatá-
ron túli magyar tannyelvû kisebbsé-
gi felsõoktatási intézmények, a Ki-
rályhelmeci Városi Egyetem mai
helyzetét, sorsát vizsgálta. A tanárnõ
úgy érzi, mindezek hozzásegítették
a széles látókör és kritikus világné-
zet kialakításához.

Szerencsésnek tartja magát, hogy
friss diplomásként rövid idõn belül
sikerült elhelyezkednie a Bocskaiban.
Munkáját nagyban segítik az ér-
deklõdõ, tehetséges gyerekek, a se-
gítõkész pedagógus-kollégák és a
hozzáértõ iskolavezetés. Az egyete-
men szerzett digitális módszertani is-
mereteket a kiváló tárgyi feltételek ré-
vén hasznosítani tudja az oktatásban.

JANCSOVSZKI MÁTÉ
A szerencsi fiatalember 1987-ben

született, majd az óvodai évek után
a Bolyai János Általános Iskolában
kezdte meg tanulmányait. Nõvérei
példáját követve a Bocskai István
Gimnázium hatosztályos képzésébe
jelentkezett 1999-ben, ahol saját
bevallása szerint színvonalas tudást
és sok hasznos tapasztalatot szerez-

hetett. Ebbõl az
 idõ szakból legin-
kább az angol, va-
lamint a latin
nye lvv izsgá i ra
büszke. Miután
2005-ben kitûnõ
eredménnyel tette
le érettségi vizsgáit, felvételt nyert a
Debreceni Egyetem nappali tagoza-
tára.

Jancsovszki Máté a cívis városban
eltöltött évek alatt nem pusztán a dip-
loma megszerzésére törekedett, Fo-
risek Péter egyetemi adjunktus veze-
tésével 2009-ben országos negyedik
helyezést ért el a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetemen megrendezett
XXIX. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia had- és rendészet-
tudományi szekciójában, „Elefánt-
taktika a hellenisztikus és a római had-
viselésben Kr. e. 4–2. században”
címû dolgozatával, majd elõadóként
részt vett a Debreceni Egyetem Tör-
ténész Hallgatók Egyesülete konfe-
renciáján. A felsõoktatásban eltöltött
sikeres évek után 2010-ben vehette
kezébe történelem–földrajz tanár sza-
kos diplomáját és ugyancsak sikerrel
végezte el az egyetem hadtörténeti
specializációs képzését is.

Az ifjú pedagógus mindezek mel-
lett szüleire és a két diplomás nõvé-
rére a legbüszkébb. Az õ segítségük
nélkül ezeket a sikereket nem érhette
volna el – vallja Jancsovszki Máté.
Szabadidejében családjával, ked-
venc kutyájával, olvasással, vala-
mint labdarúgással tölti az idõt, mi-
vel mindene a család és a sport. 

A fiatalember szerencsi lakosként
és egykori diákként megtiszteltetés-
nek érzi, hogy a Bocskai István Gim-
názium falai közt taníthat. 
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Augusztus utolsó
napjaiban a Texas ál-
lambeli San Angelo-
ból érkezett váro-
sunkba a Montaná-
ban született Nicole
Langman (fotónkon),
aki a 2010/2011-es
tanévben a Bocskai
István Gimnázium-
ban angol anyanyel-
vi tanárként látja el
feladatát. A többi
külföldi pedagógus-
hoz hasonlóan az új szakember is a
közép-európai képzési programokat
koordináló szervezet (CETP) révén
került Szerencsre.

– Járt már korábban Magyaror-
szágon? 

– Nem. Tíz évvel ezelõtt egy he-
tet töltöttem Angliában, úgyhogy
Európában is csak most járok má-
sodszor. Nagyon szeretek utazni és
egy barátom, aki már harmadik éve
dolgozik Magyarországon,  meg -
gyõzött arról, hogy itt tanítsak. 

– Milyenek az eddigi tapasztala-
tai Szerencsen? 

– Gyönyörû ez a vidék, tetszik a
környezet, szépek az épületek, vi-
szont sok minden másként mûködik,
mint nálunk és ehhez még hozzá kell
szoknom. Mások az ételek, a házi-
munkát segítõ eszközök, ha csak a
leghétköznapibb dolgokra gondolok.
A gimnáziumban a kollégák rendkí-
vül barátságosak. Bárcsak beszélném
a nyelvet, hogy azokkal is meg tud-
nám értetni magamat, akik nem tud-
nak angolul. Így néha most úgy ér-

zem magam, mint
egy partra vetett hal. 

– Mi a véleménye
a szerencsi diákokról? 

– E rövid idõ alatt
is sok szorgalmas és
kellõen motivált fia-
tallal találkoztam a
gimnáziumban, akik
teli vannak energiá-
val. 

– Ezt megelõzõen
dolgozott már vala-
hol?

– Pszichológiából „Master” diplo-
mával rendelkezem, mentális egész-
ségterapeutaként dolgoztam az Ame-
rikai Egyesült Államokban, összesen
két és fél évet. Foglalkoztam bíróság
által kényszerkezelésre rendelt fia-
talokkal, felnõtt- és gyermekcsopor-
tokkal, egyéni és családterápiával
egyaránt. 

– Milyen tervekkel, elképzelések-
kel érkezett Szerencsre?

– A tanítás során a társalgásra, be-
szédkészség fejlesztésére fordítom a
hangsúlyt, egyben az önbizalom nö-
velésére törekszem azoknál a diá-
koknál, akik túl szerények ahhoz,
hogy mások elõtt idegen nyelven
megszólaljanak. Itt jelenleg tíz hó-
napos szerzõdéssel rendelkezem, és
most úgy gondolom, hogy más or-
szágokban is kipróbálnám a tanítást,
de majd meglátjuk, mit hoz a jövõ. 

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Nagyon tetszik a város, a várkert,

a múlt hétvégén ott töltöttem néhány
órát. Tanítási szünetekben pedig
mindenképpen szeretnék eljutni Po-
zsonyba és Bécsbe.   

Megkezdõdött
a 2010/2011-es
oktatási év a 
Sze rencsi Mû vé -
szeti Iskolában.
Az ünnepélyes
tanévnyitón felc-
siki és gyimesi
népdalok csen -
dültek fel Ignácz
Zsófia, Alföldi Z-
solt és Fogler
Ádám elõadá sá -
ban, majd Ku-
rucz Gergõ sza -
valata után a kö -
zönség Csaj -
kovszkij: Hattyúk
tavából hallha-
tott részletet, amit Daruka Dániel és
Asszú Ádám adtak elõ.

Harkályné Kovács Katalin intéz-
ményegység-vezetõ köszöntõjében
elhangzott, hogy a 2010/2011-es
tanévre 512 tanuló iratkozott be a
szerencsi mûvészeti képzésekre. A
korábbi évhez hasonlóan folytatódik
a hangszeres oktatás a megyaszói

csoportokban. A Rákóczi épület mel-
lett képzõmûvészeti, néptánc- és ze-
neoktatás történik a Bolyai iskolában
és az óvodákban. Az új tanévben 19
pedagógussal kezdõdik az oktatás,
változás, hogy a gitár tanszakon
Spirkó Károly foglalkozik a növen-
dékekkel a Szerencsi Mûvészeti Is-
kolában.

TOVÁBBTANULÓ KÖZÉPISKOLÁSOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL
SZERENCSRE 

ZENE, KÉPZÕMÛVÉSZET ÉS TÁNC

A zenei képzésben résztvevõ gyermekek rövid
hangversenye nyitotta meg a tanévet.

ÚJ PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLÁKBAN
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EGÉSZSÉGNAP SZÛRÕVIZSGÁLATOKKAL  
Másodszor tartottak egészségnapot

szeptember 17-én Szerencsen. A Bocs-
kai gimnáziumban pénteken 9–16 óra
között megtartott esemény résztvevõit
több, ingyenes szûrõvizsgálatra várták
a szervezõk.  

Már a program megkezdése elõtt so-
kan várakoztak sorszámra azoknál a
vizsgálati helyszíneknél, ahol korláto-
zott számban fogadták a jelentkezõket.
Rónavölgyi Endréné a város önkor-
mányzata és a helyi rendelõintézet ne-
vében köszöntötte a megjelenteket az
egészségnapon, amihez a diagnoszti-
kai hátteret a Miskolci Egészségügyi
Központ biztosította. Szerencs polgár-
mestere felidézte, hogy a három évvel
ezelõtti hasonló rendezvény népszer-
ûnek bizonyult a lakosság körében, hi-
szen a regisztrált 482 résztvevõn kö-
zel ezernégyszáz vizsgálatot végeztek
el. Bobkó Géza városi fõorvos a kü-
lönbözõ szûréseken való részvétel fon-
tosságát hangsúlyozta, amivel sok sú-
lyos betegség kialakulása megelõz-
hetõ. Az idõben felfedezett elváltozá-
sok pedig jó eséllyel gyógyíthatók. 

A térítésmentes vizsgálatok iránt el -

sõsorban az idõsebb korosztály részérõl
volt nagy az érdeklõdés. Közülük kü-
lönösen nagy számban a nõk éltek a
kínálkozó lehetõséggel, hogy részt ve-
gyenek tüdõszûrésen, EKG-n, vérnyo-
más- és vércukorszint-mérésen, száj-
üregi rákszûrésen, csontritkulásmérésen,
látásvizsgálaton és arteriográfián.    

Az idei szûrõnapon váratlan hely-
zeteket is meg kellett oldaniuk a szer-

vezõknek, amikor közlekedési baleset
miatt nem érkezett meg a helyszínre az
ultrahangos készülék. Gyors intézke-
dés eredményeként a hasi vizsgálatot
a rendelõintézetben vehette igénybe ti-
zenöt résztvevõ, akik az elsõk között
kértek sorszámot. Az idei egészségna-
pon összesen 662 szûrést végeztek el
a Bocskai gimnáziumban a szakem-
berek.  

SZAKÉRTÕK A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEN 
A Magyar Köztársaság kormányá-

nak idén április 7-ei meghívására az
UNESCO és a világörökségi hely-
színekkel foglalkozó nemzetközi
szervezet, az ICOMOS közös szak-
értõi missziója tartózkodott szep-
tember 20–24. között hazánkban. 

A látogatás során a szakemberek
helyszíni szemléken és az ügyben ér-
dekeltekkel folytatott széleskörû kon-
zultációk során tanulmányozzák a To-
kaji történelmi borvidék kultúrtáj vilá-
görökségi helyszín megõrzési állapo-
tát. A vizsgálat elsõdleges célja annak
megállapítása, hogy a Szerencsre ter-
vezett szalmatüzelésû erõmû milyen
hatással lehet a világörökségi helyszín
egyetemes értékeire és ezzel kapcso-
latban konkrét javaslatokat fogalmaz-
zanak meg. Az UNESCO-ICOMOS ta-
nácsadói missziók szokásos eljárás-
módja szerint a két szakértõ megbe-
széléseket folytat majd az illetékes ál-
lami szervek képviselõivel, így a Nem-
zeti Erõforrás Minisztérium és a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium vezetõivel,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ve-
zetõivel és egyes munkatársaival. Ta-

lálkoznak az érintett önkormányzati
szervekkel, köztük Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Önkormányzata ve-
zetõivel, valamint a világörökségi hely-
színen érintett 27 település képvise-
lõivel, kiemelten Szerencs Város Ön-
kormányzata vezetõivel és képvise-
lõivel, a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû beruházójával, a BHD Zrt.-vel,
továbbá a Tokaji Borvidék Hegyköz-
ségi Tanácsával és egyéb borász egye-
sületek, valamint más érintett szakmai
és civil szervezetek képviselõivel.

Az idén áprilisban Rónavölgyi
Endréné, Szerencs polgármestere
kezdeményezte a UNESCO Világ -
örökségi Bizottságánál, hogy ne csak
egyetlen tervezett fejlesztés szem-

pontjából, hanem komplexen, vala-
mennyi környezeti, gazdasági és tár-
sadalmi adottságot és ezen belül a
területi eltéréseket is figyelembe
véve készüljön el az elemzés, meg-
alapozva a még meglévõ értékek vé-
delmét biztosító, konszenzuson ala-
puló szabályozást. 

A Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület kezdeményezésére,
az önkormányzat döntése alapján ok-
tóber 3-án véleménynyilvánító nép-
szavazást tartanak a városban arról,
hogy a lakosság fontosabbnak tart-
ja-e a Szerencs hagyományaira épülõ
iparfejlesztést és az ehhez kapcso-
lódó munkahelyteremtést, mint a vi-
lágörökség védõzónájába tartozást? 

Huszonötmillió forintot meghaladó
összeget fordíthat a Szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár a he-
lyi és a kistérségi könyvtári szolgálta-
tások fejlesztésére. A Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében el-
nyert támogatásból a városban és a kis-
térség településein lévõ közgyûjtemé-
nyek munkatársai ingyenes képzéseken
vehetnek részt, a mozgókönyvtárakban
egységes rendszer szerint történik
majd a kölcsönzés, amire egy interaktív
honlap segítségével már az interneten
keresztül is lehetõség nyílik.

A 16 hónapon át tartó program ün-
nepélyes nyitó rendezvényén Uray At-
tiláné projektmenedzser ismertette,
hogy a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár a helyi általános iskolával és
a gimnáziummal, valamint a Szeren-
csi Többcélú Kistérségi Társulással
együttmûködve valósítja meg a pro-
jektet. A pályázat tartalmazza többek
között a könyvtárak teljes állományát
magába foglaló online katalógus létre-
hozását, amit az olvasók elõjegyzésre,
hosszabbításra, keresésre egyaránt hasz-
nálhatnak és a könyvtárközi kölcsön-

zés is lehetõvé válik a közös adatbá-
zis felhasználásával. A projekt az élet-
hosszig történõ tanulás jegyében szá-
mos díjmentes tanfolyamot biztosít a
könyvtári dolgozóknak. Az elkövetkezõ
hónapokban a képzések mellett olva-
sás és szolgáltatás-népszerûsítõ ren-
dezvények keretében többek között író-
olvasó találkozók, gyermekfoglalko-
zások, kiállítások, játszóházak és ol-

vasottsági versenyek helyszínei lesznek
a programban részt vevõ közgyûjte-
mények. A Szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtárban nyugdíjasok-
nak és kisgyermekes szülõknek is szer-
veznek internetes tanfolyamokat, a
gyermekkönyvtárban pedig az elhasz-
nálódott bútorok cseréjével új foglal-
koztatót alakítanak ki több mint más-
fél millió forint ráfordítással.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás tanácsa szeptember 1-jei ülésén
módosította idei költségvetését, az el-
nyert pályázatok összege, a megérke-
zett állami támogatások és a tavalyi évi
pénzmaradvány átvezetése miatt. A je-
lenlévõ polgármesterek egyhangúlag el-
fogadták a társulás elsõ féléves pénz-
ügyi tájékoztatóját. Az  elõ terjesztés
alapján a bevételek meghaladták az öt-
százmillió forintot, miközben a kia-
dások összege 458 millió forint volt.
Tudomásul vette a tanács a közös szo-
ciális, valamint gyermekjóléti szolgál-
tatási feladatok ellátásáról készített tá-
jékoztatót, majd döntött a társulás tu-
lajdonában lévõ, mûszakilag felújítás-
ra szoruló személygépkocsi értékesí-
tésérõl. A pénzügyi bizottság javasla-
ta alapján a jármû eladása nyilvános

meghirdetés útján történik. Újcsanálos
polgármestere azzal a kéréssel fordult
a kistérségi társuláshoz, hogy támogassa
a községet a Zempléni Településszö-
vetség Napja megrendezésében. Vé-
leményként fogalmazódott meg, hogy
a tanácsnak a jövõben át kell majd gon-
dolnia az effajta szponzorációt, ami-
re nincs elõirányzat a pénzügyi terv-
ben. Végül döntés született, hogy a ko-
rábbi taktaharkányi kistérségi polgárõr-
találkozóhoz hasonlóan 150 ezer fo-
rinttal segíti a társulás a Zempléni Te-
lepülésszövetség Napja megrendezé-
sét Újcsanáloson. Ugyanakkor arra
kérték a község polgármesterét, hogy
a szövetség elnökével a ZTSZ mûkö-
dési területén lévõ valamennyi kistér-
ségtõl kérjenek anyagi hozzájárulást a
rendezvény költségeihez.

PRO LICENSZES TESTNEVELÕ
Képesítése alapján a világ bármely

labdarúgócsapatánál edzõ lehetne
Uray Attila, a Szerencsi Általános Is-
kola testnevelõ tanára, a Diósgyõr
U15-ös gárdájának trénere. A sport-
ember augusztus 25-én az MLSZ tel-
ki edzõcentrumában Csányi Sándor
elnöktõl, Vági Márton fõtitkártól és
Nyilasi Tibor sportigazgatótól vet-
te át a Pro Licenc tanúsító okleve-
leket. 

A legmagasabb UEFA-végzettség
megszerzése elõtt Uray Attila már a
D, B és A licenc birtokában volt, azon-
ban társaival együtt neki is felvéte-
liznie kellett azért, hogy bekerüljön
a Pro Licenc diploma megszerzésé-
re indított képzésre. A jelentkezõk kö-
zött számos, élvonalbeli futballista és
tréner is volt, akik közül nem min-
denki tudott eleget tenni a szigorú fel-
tételeknek. Uray Attila azonban meg-

felelt az elvárásoknak és az egyéves
kurzus során is sikeresen teljesítette
az elméleti és a gyakorlati követel-
ményeket. A kötelezõen elõírt külföldi
tanulmány útját a romániai Temesvá-
ron teljesítette, ahol nagy figyelmet for-
dítanak az utánpótlás-nevelésre. A Pro
Licenc megszerzése azért is kiemel-
kedõ fontosságú az ezzel a képesí-
téssel rendelkezõ legfiatalabb hazai
tréner számára, mert az európai szö-
vetség szabályai szerint 2010-tõl már
csak ezzel lehet élvonalbeli klubnál
dolgozni, vagy kupasorozatban induló
csapatot irányítani. Testnevelõként
számos, azóta már neves klubokban
szereplõ tehetség került ki a keze alól,
az általános iskolai csapatai szép si-
kereket érnek el a különbözõ küzde-
lemsorozatokban. Uray Attila remé-
li, hogy a megszerzett tudását egyszer
a helyi labdarúgó-szakosztálynál is ka-
matoztathatja.   

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület
szeptember 17-ei taggyûlésén a civil
szervezet jövõ évi geisenheimi láto-
gatásáról tájékozódtak a jelenlévõk.
Cseppely János elnök ismertette, hogy
a német városban mûködõ testvér-
szervezettõl megérkezett a hivatalos
meghívás. A hagyományoknak meg-
felelõen harminc fõt várnak a Rajna-
parti városba szeptember 1–5. között,
amikor az ottani borászati kutatóinté-
zet a Nyitott pincék elnevezésû prog-
ramját tartja. 

A taggyûlésen elhangzott, hogy a sze-
rencsi egyesület a Nemzeti Civil Alap-

program mûködési célú pályázatán
140 ezer forint támogatást nyert, amit
2010. július 1-je és 2011. május 31-e
között használhatnak fel. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Me-
cénás Alapjának kulturális fejezetébõl
pedig 50 ezer forinthoz jutottak az idén
nyáron Szerencsen járt geisenheimi de-
legáció rozsnyói látogatásának úti-
költségére. A tájékoztatók után a prog-
ram végén a német vendégek itt-tar-
tózkodásáról Bereczk József által ké-
szített képeket tekintették meg diave-
tésen a jelenlévõk, majd közös sza-
lonnasütéssel zárult a program.       

A projektet Uray Attiláné ismertette.

Fõleg az idõsebb korosztály részérõl volt nagy az érdeklõdés.

Uray Attilának (balra) Nyilasi Tibor gratulált. 

A KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉÉRT 

GEISENHEIMBE KÉSZÜLNEK

A KISTÉRSÉG PÉNZÜGYEI

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság 2010. szeptember 13-ai jog-
erõs ítéletében megállapította And-
rejkovics Endre bûnösségét folytató-
lagosan, nagy nyilvánosság elõtt el-
követett rágalmazás vétségében, ezért
375 ezer forint pénzbüntetésre és a
bûnügyi költség megtérítésére kötelezte
– tájékoztatta lapunkat Szabó József,
a bíróság szóvivõje.

A büntetõügy kezdte 2005. végére
vezethetõ vissza, amikor megjelentek
a Tájékoztató V., VI., VII. majd 2006-
ban a Tájékoztató VIII. és IX. elneve-
zésû kiadványok, amelyeket Andrej-
kovics Endre írt alá és eljuttatta Szerencs

Város Önkormányzata tagjainak, va-
lamint a településen sokszorosítás út-
ján terjesztette. A tájékoztatóban a
vádlott a – Vörösmarty-Dél terület ér-
tékesítésével kapcsolatban – Rónavöl-
gyi Endrénére, Szerencs város polgár-
mesterére olyan tényt, adatot állított, hí-
resztelt, amelyekrõl a bizonyítási eljá-
rásban megállapítást nyert, hogy azok
valótlan tartalmúak és becsületében sér-
tette a polgármestert, mint hivatalos sze-
mélyt.  Az ítélet szerint, amennyiben
a vádlott határidõre nem fizeti meg a
375 ezer forint pénzbüntetést, azt a bí-
róság 150 nap, fogházban letöltendõ
elzárására változtatja. 

RÁGALMAZTA A POLGÁRMESTERT



A fõiskolai diplomaosztóján nagy-
szülõi ajándékként kapta elsõ repülõ -
jegyét az Amerikai Egyesült Államok-
ba. Elõbb turistaként, majd diákként töl-
tött éveket a távoli országban, ahol je-
lenleg egy sportklubban vezetõed -
zõként dolgozik Kovács Adrienn (fo-
tónkon), aki jól érzi magát az USA-ban,
de azt tervezi, hogy egyszer szülõvá-
rosában is kamatoztatja megszerzett tu-
dását. 

– Imádom Szerencset! – ezzel a mon-
dattal kezdte beszélgetésünket Kovács
Adrienn. – Soha nem gondoltam vol-
na, hogy ilyen távol kerülök a szülõvá-
rosomtól. Amikor megkérdezik tõlem,
hogy szokott-e honvágyam lenni, akkor
egyértelmûen azt válaszolom: Szerencs
hiányzik, nem Magyarország. A cukor-
répa illata, a megszokott járdaszegélyek,
az, hogy ismerek minden egyes követ
az út szélén, mind az otthont jelentik
számomra. Emlékszem a pirkadó kora
reggelekre, amikor anyukám meleg ke-
zét szorongatva sétáltam az óvodába.
A református és a katolikus templom ha-
rangjára. Piroska és Annuska dadus
néni puha combjára. Az ölükben vár-
tam, hogy az akkori barátnõm megér-
kezzen a csoportszobába.  

A nagymamámnál eltöltött hosszú,
feledhetetlen nyarakra is szívesen gon-
dolok vissza. A Juhász bácsi 2,50 fo-
rintos vaníliafagyijára, amit a lehetõ leg-
lassabban próbáltam elnyalogatni. Azt
kívántam, hogy soha ne fogyjon el, mint
ahogy a gyermekkoromat sem akartam,
hogy véget érjen. Aztán egyszer csak
mégis véget ért – folytatta Kovács Ad-
rienn. – Kamaszodni kezdtem, em-
lékszem az elsõ szerelmemre. Arra,
ahogy a barátnõimmel a várkert kerí-
tésénél ülve arra vártunk, hogy mikor
kinek a fiúja biciklizik vagy motoro-
zik arra. Természetesen õk nem tud-
tak róla, hogy mi azért töltöttük a fél
délutánt a fõutcán, hogy egy pillanat-
ra láthassuk õket.

Soha nem fogom elfelejteni Kulcsár
tanárnõ kéziedzéseit. Koncz tanár úr ki-
fogyhatatlan türel mét, ahogy a fizikát
próbálta elsajátíttatni velem. Sajnos,
nem sok sikerrel. És nem utolsó sorban,
Erdõ tanárnõ szigorára, amirõl akkor ma-
kacs kamaszodó fejjel soha nem gon-

doltam volna, hogy hálás leszek érte. De
most mégis úgy van! 

Egerben végeztem az Eszterházy Ká-
roly Tanárképzõ Fõiskolán, testnevelés
szakon. Az idegen nyelvek soha nem
tartoztak az erõsségeim közé, viszont na-
gyon vágytam rá, hogy értsek és be-
széljek egy másik nyelvet. Amerika
mindig is vonzott, így diplomaosztóm-
ra a nagymamámtól megkaptam álma-
im ajándékát: repülõjegyet New York-
ba. 2000 nyarán turistaként kilátogattam
Amerikába. Fél év után hazatértem és
kicseréltem a vízumomat au-pair tar-
tózkodási engedélyre, ami lehetõvé tet-
te, hogy egy évet egy amerikai család-
nál töltsek. Ez idõ alatt megtanultam an-
golul es beiratkoztam Connecticut ál-
lamban egy fõiskolára, ami alapján di-
ákvízumot kaptam. Számomra nagyon
fontos volt, hogy mindig legálisan tar-
tózkodjam az USA-ban, ami kevesek-
nek sikerül. A fõiskola után elvégeztem
egy továbbképzõ tanfolyamot, ami tré-
neri diplomát adott, így jelenleg már ha-
todik éve mesteredzõként dolgozom
Connecticut állam egyik sportklubjá-
ban. Nagyon szeretem a munkámat.
Sok érdekes emberrel tölthetem a min-
dennapjaimat. Van a klienseim között
regényíró, ügyvéd, orvos, divattervezõ,
akik minden órában újabb es újabb tör-
ténetekkel szórakoztatnak. Rájöttem,
hogy az emberek gyorsan megnyílnak
a fizikai stressz alatt. Egy kicsit a pszi-
chológusukká is váltam az évek alatt.

– Az Amerikai Egyesült Államokban
nagyon sok a bevándorló, így könnyû
volt beilleszkednem – emelte ki Kovács
Adrienn. – Ezerfajta nyelvet hallok nap

mint nap, így soha nem éreztem ide-
gennek magam. A hétköznapok pedig
sokkal gyorsabbak, mint otthon. Itt nem
nyolc órát dolgozunk egy nap, hanem
amennyit bírunk. Én szombaton is a
munkahelyen töltök egy fél napot. A tá-
volságok nagyok, így sok idõ megy el
utazással is. Viszont anyagilag gyor-
sabban eléri az ember a célját. Itt egy
pillanatra azért belém hasított a régi köz-
mondás: Lassan járj, tovább érsz! Le kel-
lene lassítanom!

Ami leginkább tetszik Amerikában, az
már az elsõ pillanatban feltûnt és a mai
napig ezt szeretem a legjobban: itt ál-
latkínzásnak számít, ha valaki kint tart-
ja a kutyáját vagy macskáját. Jószágot
kitenni, magára hagyni pedig bûncse-
lekmény. Nagy állatbarát vagyok. Gyer-
mekkorom egyik álma az volt, hogy egy-
szer egy állatmenhelyet nyithassak Sze-
rencsen.

– A jövõbeni elképzeléseim között sze-
repel, hogy egyszer hazatérve fitnesszel
kapcsolatos tevékenységet folytassak a
szülõvárosomban – hangsúlyozta be-
szélgetésünk végén Kovács Adrienn,
majd hozzátette: – Erre már egy tervet
is kidolgoztam, ami csak arra vár, hogy
megvalósítsam. Remélem, hamarosan ez
is elkövetkezik!
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
A KIDÕLT KERÍTÉS

Még a nyári viharok idején történt,
hogy a Gyári kert egyik fája a régi kerí-
tésre borult. A vasútállomás felé sétálók
gyakran láthatják az eldeformálódott
fémhálót, amelynek helyreállítása ma is
várat magára. 

KERÉKPÁRUTAK

A város területén jó néhány eszten-
deje épültek kerékpárutak. Az egyik a
Szerencset és az Ondi városrészt köti ösz-
sze, a másik a vasútállomástól a 37-es

számú fõút keresztezõdéséig nyújt biz-
tonságos közlekedési lehetõséget a ke-
rekezõknek. Talán a leghosszabb sza-
kasz a Bekecsi úton, a település  határá -
tól indul a Csalogány utcán át a Kassa
út végéig. Nos, az említett Kassa utcai
részen lassan már szinte alkalmatlan a
biciklizésre a kijelölt út. A régi aszfalt-
csíkot a közmûbekötések miatti fel-
bontások következtében helyenként
már csak terepkerékpárosok élvezik. 

A GYÁR UTCA

Mint köztudott, az idén megkezdõ-
dött a 37-es fõút szerencsi átkelési sza-
kaszának felújítása. Ehhez kapcsolódik,
hogy az egykori Gyári kör és a mellet-
te lévõ társasházak elõtti szervizút ko-
rábbi két kijáratát lezárták a forgalom
elõl. Az ott élõk és ide érkezõ autósok
csak a cukormúzeum és a Bocskai út
sarkánál tudnak felhajtani a fõútra.

Négy beruházás zárul le az idén
õsszel Bekecsen, amelyek együttes
értéke megközelíti a hatszázmillió
forintot. A településen kiépül a fel-
színi csapadékvíz-elvezetõ hálózat,
felújítják a községen átvezetõ ke-
rékpárutat, több utca kap szilárd
burkolatot és a gyermekek szóra-
kozására új játszóteret létesítenek.

A 2005 májusában Mádon egy fel-
hõszakadás miatt halálos áldozatot
is követelõ áradás hívta fel a figyel-
met térségünkben a csapadékvíz-
elvezetésnek a fontosságára. A kö-
vetkezõ esztendõben megalakult
bekecsi önkormányzat a részben
hegyoldalra épült község veszé-
lyeztetettsége miatt kiemelt fontos-
ságot tulajdonított a lakosság élet-
és vagyonbiztonságának. Ennek
 jegyé ben nyújtottak be eredményes
pályázatot az Észak-Magyarországi
Operatív Program keretében az te-
lepülésen az ár- és belvízveszély
csökkentésére. Az elnyert, csaknem
380 millió forint felhasználásával kö-
zel 22 kilométer hosszúságban szi-
lárd burkolatú csapadékvíz-elvezetõ
rendszer létesül Bekecsen. Az elmúlt
év õszén elkezdett beruházás át-
ereszek létesítését is magába foglalta,
ami négyezer méter hosszúságban
új kapubejárók építését is jelenti az
ingatlanok elõtt. Az elmúlt idõszak
csapadékos idõjárása ugyan ráirá-
nyította a figyelmet a projekt meg-
valósításának fontosságára, ugyan-
akkor az esõ nem kedvezett a kivi-
telezésnek.  

Zsirák Tamás, a munkálatokat
végzõ Hídépítõ Zrt. létesítményve-
zetõje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy beruházás a végsõ fázisához
érkezett, heteken belül végeznek a
munkával. A település nagy részén
már befejezték a szilárd burkolatú
árkok kiépítését, néhány utcában
azonban még gõzerõvel dolgoznak.
Zsirák Tamás kiemelte, hogy a szél -
sõ séges idõjárás az elmúlt közel egy
évben alaposan megnehezítette a
dolgukat és a felbontások, valamint
a sár sok kellemetlenséget okozott
a lakosságnak. A létesítményvezetõ
hangsúlyozta, hogy a helyeként
meglévõ hiányosságokat pótolni fog-
ják, legyen szó árokburkoló elemek

elhelyezésérõl vagy kapubejáró lé-
tesítésérõl.  

Bekecsen jelenleg további három,
európai uniós támogatásból meg-
valósuló beruházás van folyamatban,
amelyek a közlekedés feltételeinek
a javítását és a gyerekek szórakozását
szolgálják. Ezek között szerepel há-
rom és fél kilométer hosszúságban
a kerékpárút felújítása több mint

húszmillió forint értékben. Leasz-
faltozzák a Szent István és az Antall
József utcákat és a Muskátli utca bur-
kolata is megújul több mint har-
mincmillió forint pályázati támoga-
tással. A gyerekek örömére szolgál
majd a  Mûve lõdési Ház elõtti park-
ban létesülõ új játszótér, amit a ki-
vitelezõ ígérete szerint még az idén
õsszel birtokba vehetnek a gyerekek.

Kettõs ünnepet tartottak szep-
tember 11-én Újcsanáloson. Idén a
település volt a házigazdája a Zemp-
léni Településszövetség (ZTSZ) éven-
te visszatérõ közös programjának,
amivel egy idõben a II. Harangod és
Vidéke Fesztivált is megtartották a
községben.

A ZTSZ tagtelepüléseinek vezetõi
és hagyományõrzõ csoportjai alkot-
ta felvonulás jelentette a nyitányát az
eseménynek, miközben a megyaszói
fúvósok muzsikája csalogatta a ven-
dégeket a rendezvény helyszínére. 

A szabadtéri színpadon az ünne-
pi köszöntõk sora következett, majd
átadták a „Zemplénért” kitüntetõ cí-

met. Az elismeréssel a közösség
azoknak mond köszönetet, akik mun-
kásságukkal jelentõs érdemeket sze-
reztek a vidék fejlõdésének elõsegí-
tésében. Ebben az esztendõben Ódor
Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés elnöke és Vojnár
László, Tolcsva polgármestere vette
át az elismerést. 

Az eseményen Perge István, új-
csanálosi polgármester átadta a szö-
vetség zászlaját Tállya jegyzõjének,
Monostori Ágotának, mivel 2011-ben
a tokaj-hegyaljai településen rende-
zik meg a hagyományos ZTSZ-napot.
Az egész napos programban ifjúsá-
gi és hagyományõrzõ csoportok szó-
rakoztatták a közönséget.

SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN:
KOVÁCS ADRIENN

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS ÚTÉPÍTÉS

Huszonkét kilométer hosszúságban létesül szilárd burkolatú
csapadékvíz-elvezetõ rendszer Bekecsen.

ÜNNEPELTEK
A ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSEK

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

AHOL MINDIG TALÁL 
VALAMI

KEDVÉRE VALÓT!!!

PÓLÓK
FELIRATOZÁSA

AKÁR
NAGY TÉTELBEN,
ISKOLÁKNAK IS

� SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK
� ÓVODAI ZSÁKOK, AKÁR

KÉPPEL, NÉVVEL, JELLEL
� PATCHWORK
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1985-ben születtem Miskolcon, azó-
ta Szerencsen élek, itt végeztem álta-
lános iskolai és gimnáziumi
 tanulmányai mat. A középiskola elvég-
zése után a Budapesti Corvinus Egye-
tem településmérnöki szakára nyertem
felvételt. Itt tanulóéveim alatt komplex
várostervezési és fejlesztési feladatokat
láttam el, neves hazai és külföldi tervezõk se-
gítségével, melyek sokrétûen értelmezik a tele-
pülést, felölelve az épített és természetes kör-
nyezet, vagy a kultúra és a szociológia témakö-
röket is. 

Diplomamunkámban a volt cukorgyár terü-
letének lehetséges hasznosításával és fejlesz-
tésével foglalkoztam. Végzettségemet (okleveles
településmérnök, Msc) idén júniusban sze-
reztem. 

Az iskolaévek alatt, amikor csak lehetett,
szerencsi témát választottam egy-egy prob-
léma megoldására, ezért olyan gondok is a
felszínre kerültek, amelyek elõtte elkerülték
figyelmemet. Úgy vélem, Szerencs gondja nem
vezethetõ le egyetlen gyökérre, sokrétû a do-
log.

Súlyos gondot okoz például az úthálózat
rossz minõsége, a parkolási mizéria, a csapa-
dékvíz elvezetése, ez tény! De még súlyosabb
ezeknek a gondoknak a megoldási kísérlete,
mert közben a sokszor szakszerûtlen munka
miatt kemény tízmilliók csúsznak ki a városi
kasszából!

Ezeknek a gondoknak a megoldása elsõd-
leges, de nem kampánytéma! Bárki kerül is a
vezetésbe, kutya kötelessége megoldani!

Szerencs a történelem során mindig is köz-
ponti szerepet töltött be, ha csak mezõvárosi

rangjára gondolunk, vagy a cukor-
gyárra és a vasúti csomópontra. Nagy
lehetõségek rejlenek ma is a telepü-
lésben, pusztán hozzáértõ és fantázi-
ával bíró vezetés kell a kiaknázásuk-
ra. Ezt megelõzõen azonban feltétle-
nül teljesülnie kell az alábbi céloknak:
� A korrupció megszüntetése a váro-

si megrendeléseknél
� Részletes gazdasági beszámoló a lakosság

felé, legalább negyedévente
� Nyílt és nyilvános közbeszerzési pályázat és

nyilvános eredményhirdetés
� A lezajlott és folyamatban lévõ szerzõdések,

megrendelések kontrollja
� A vezetõi pozícióban lévõk szakmai képe-

sítésének felülvizsgálata
� Korrekt, pártatlan mûszaki ellenõrzés a ki-

vitelezési munkákban
� A városi álláshelyek megfelelõ szakembe-

rekkel való feltöltése
� Helyi munkaerõre és alapanyagokra tá-

maszkodó vállalkozások elõnyben részesí-
tése

� Szorosabb együttmûködés a környék tele-
püléseivel

� A lakosság és a vezetés közti ûr és aláren-
deltség azonnali hatállyal való megszünte-
tése!

Ezen célok megvalósulása után lehet bele-
fogni a többi adandó probléma megoldásába,
hiszen csak ily módon számíthatunk idõ- és
költségkímélõ eredményekre, a lakosság meg-
elégedésével együtt!

Ezúton szeretném megköszönni ajánlószel-
vényeiket és indulási lehetõségemet!

Õszintén köszönöm a felém áradó
bizalmat, a támogató ösztönzést és a
rengeteg ajánlószelvényt. Ugyanígy
köszönöm a kritikai észrevételeket is.
A bírálatokat és a jó tanácsokat egya-
ránt hasznosítani kívánom a jövõben.
Véleményem szerint az egyik leg-
fontosabb és egy vezetõtõl leginkább elvárható
emberi tulajdonság az õszinteség. Úgy vélem,
akkor is õszintén fel kell tárnunk a valóságot
a polgárok elõtt, ha az fájdalmas és nép-
szerûtlen. Ezen elvárt tulajdonság szerint ve-
tem papírra azokat a gondolatokat, amelyek
mentén a jövõben munkámat végezni szeret-
ném.

Miért is kívánok polgármester lenni? Nem
hatalomvágyból, és nem pénzért, sokkal in-
kább kötelességbõl. Országgyûlési  képviselõ -
ként nem kívánok felvenni polgármesteri fi-
zetést is. Hiába állítják rólam, soha nem to-
lakodtam egyetlen pozícióért sem. Vagy a kör-
nyezetem kért föl, vagy a feladat talált meg
és voltak életemben olyan pillanatok is, me-
lyekben a kötelességérzet késztetett egy-egy
feladat megoldására. Ha már az itt élõk bi-
zalmából a parlamentben végzem munkámat,
úgy bûnnek érezném, ha ezt a ritkán adódó
lehetõséget nem használnám föl nehéz hely-
zetbe sodort városunk talpra állítására. Tudom,
életem talán legnehezebb feladata elõtt állok,
de egyben kötelességemnek is érzem e feladat
megoldását. Mindig is csapatjátékos voltam,
így bízom a városi alkalmazottak és közvet-
len munkatársaim elhivatottságában és szak-
tudásában. Ezen túl – remélem, nem sze-
rénytelenség –, úgy érzem, rendelkezem a kellõ
elszántsággal és akaraterõvel. Az elõbbiek tesz-
nek minket képessé arra, hogy közös munká-
val, híven és eredményesen segíthessük vá-
rosunk felemelkedését.

Feltettem magamnak a kérdést: mi is a vá-
lasztás tétje számunkra? Bármily sok gondo-
lat után, mindig ugyanarra az eredményre ju-
tottam: lesz-e végre mélyreható változás

Szerencsen is? Talpra tudjuk-e állí-
tani, fel tudjuk-e emelni újra váro-
sunkat? Vagy hagyjuk magunkat le-
beszélni a változásról? Bárkivel be-
szélek, elsöprõ véleményként jelenik
meg az igény: Szerencsen is válto-
zásra van szükségünk. Jogosan vár-
ják ezt el tõlünk az emberek. Az is

nyilvánvaló, hogy Szerencs sikere a helyi gaz-
daság talpra állításán múlik. Azon múlik, hogy
sikerül-e végre termelõ munkahelyeket biz-
tosítanunk az itt élõk számára. Az biztos, ha
most nem tudunk csatlakozni az országban
megindult kedvezõ gazdasági folyamatokhoz,
úgy évtizedekre lemaradhatunk! Nem szabad
ezt a kedvezõ lehetõséget elszalasztanunk,
kötelességünk élni, élni vele! Ki kell hasz-
nálnunk a kormányzati támogatás lehetõsé-
gét, hiszen jelenleg a Fidesz–KDNP az egyet-
len cselekvõképes politikai közösség ha-
zánkban.

Kiadványaink választ adnak, beszámolnak
azokról az elképzelésekrõl, amelyek szerintünk
a megmaradás, a fejlõdés és a gyarapodás út-
ját mutatják meg. Egy gondolatot azonban en-
gedjenek meg nekem e sorok között is. Pol-
gármesterként nem kívánok hamis illúziókat
kelteni, hanem a jövõben is õszintén beszél-
ni, dönteni, cselekedni közös dolgainkról.
Ezek közé tartozik, hogy a félelemkeltés és a
kirekesztés most uralkodó hangulatát számûz-
zük városunkból.

Csak közösen vagyunk képesek e nehéz mun-
ka elvégzésére. Minden szerencsire számítok,
itt születettekre, ide költözöttekre egyaránt. Fon-
tos az, hogy ki hol született, de az leginkább
szüleink érdeme. Legalább ilyen fontos az, hogy
hol kívánunk élni, hol neveljük gyerekeinket,
hová képzeljük jövõnket, majd hol választjuk
meg nyughelyünket. Ezek helyszíne számom-
ra Szerencs.

Kelt: Szerencs 2010. szeptember 13.

Szeretettel:

Biró István – Bocskai István Társaság
Dr. Bobkó Géza – független
Bukovszky Róbert – Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesület/Magyar Keresztény Szociális
Unió/Magyar Szocialista Párt/Szerencs és Kör-
nyéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Közösségé-
ért Egyesület
Csider Andor – Bocskai István Társaság 
Danyi László – Bocskai István Társaság 
Dr. Egeli Zsolt – Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség/Kereszténydemokrata Néppárt
Fábián Ottóné – Szerencsi Lokálpatrióta Egye-
sület/Magyar Keresztény Szociális Unió/Ma-
gyar Szocialista Párt/Szerencs és Környéke  Fej -
lõdéséért Egyesület/Ond Közösségéért Egye-
sület
Fekete József – Szerencsi Lokálpatrióta Egye-
sület/Magyar Keresztény Szociális Unió/Ma-
gyar Szocialista Párt/Szerencs és Környéke  Fej -
lõdéséért Egyesület/Ond Közösségéért Egye-
sület
Dr. Gál András – Bocskai István Társaság 
Heves János – Szerencsi Lokálpatrióta Egye-
sület/Magyar Keresztény Szociális Unió/Ma-
gyar Szocialista Párt/Szerencs és Környéke Fej-
lõdéséért Egyesület/Ond Közösségéért Egye-
sület
Holcman László – Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Horváth Ádám – Jobbik Magyarországért Moz-
galom
Juhász Tiborné – Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesület/Magyar Keresztény Szociális
Unió/Magyar Szocialista Párt/Szerencs és Kör-
nyéke Fejlõdéséért Egyesület/Ond Közösségéért
Egyesület

Kalina Lajos – Szerencsi Lokálpatrióta Egyesü-
let/Magyar Keresztény Szociális Unió/Magyar
Szocialista Párt/Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület/Ond Közösségéért Egyesület
Kiss Attila – Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség/Kereszténydemokrata Néppárt
Kocsis József István – Bocskai István Társaság 
Kondás Tibor – Jobbik Magyarországért Moz-
galom 
Dr. Korondi Klára – Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt
Kunder Gyuláné – Bocskai István Társaság
Nyíri Tibor – Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség/Kereszténydemokrata Néppárt
Orosz Zoltánné Stumpf Éva – Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata
Néppárt 
Runda István – Szerencsi Lokálpatrióta Egye-
sület/Magyar Keresztény Szociális Unió/Magyar
Szocialista Párt/Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület/Ond Közösségéért Egyesület
Sipos Attila – Szerencsi Lokálpatrióta Egye-
sület/Magyar Keresztény Szociális Unió/Ma-
gyar Szocialista Párt/Szerencs és Környéke Fej-
lõdéséért Egyesület/Ond Közösségéért Egye-
sület
Dr. Takács István – Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt
Takács Máté – Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség/Kereszténydemokrata Néppárt
Tóth Zoltán – Jobbik Magyarországért Moz-
galom
Uray Attiláné – Magyar Demokrata Fórum
Vaszily Miklós – független
Visi Ferenc – Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség/Kereszténydemokrata Néppárt

HORVÁTH ÁDÁM
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

KONCZ FERENC  
FIDESZ – KDNP

HITVALLÁS

KÉPVISELÕJELÖLTEK SZERENCSEN

Az elmúlt idõszakban Szerencsen
megkezdett történelmi jelentõségû,
nagyléptékû fejlesztések – amelyeknek
reményeim szerint együtt leszünk a ta-
núi és a nyertesei – meghatározók la-
kóhelyünk jövõje szempontjából.  

A napokban eljuttattam Önnek az el-
múlt négy esztendõ leltárát. A kiadványban be-
mutattam, hogy 2006-ban sem ígérgettem fe-
lelõtlenül – pedig akkor még senki nem gon-
dolt világgazdasági válságra –, a vállalásaimat
teljesítettem.  

Most elkészült a „Jövõ Szerencse” címû
program, ami 2014-ig tartalmazza 6,5 milliárd
forint pályázati támogatás felhasználását, amely-
nek segítségével településünket európai kisvá-
rossá alakíthatjuk. Közel egymilliárd forintot for-
díthatunk páratlan történelmi, kulturális érté-
keinknek, templomainknak a megóvására: a Rá-
kóczi-vár, a Kisboldogasszony római katolikus
és a református templomok, valamint a kör-
nyezetüknek a felújítására. Folytatjuk a piac te-
rületének a korszerûsítését, és reményeink sze-
rint a városunk dobogó szívévé válik a Kossuth
tér. Rendbe tesszük a Petõfi, Erzsébet és Perc
utcákat, az Erzsébet teret és környezetét, a Mol-
nár István utcát és járdákat építünk. Bõvítjük
és korszerûsítjük az óvodákat.  A 37. számú fõút
szerencsi szakaszának az átépítése után meg-
valósítjuk a második (szervizutak) és harmadik
(kerékpárút és járda) ütemet. A már elsõ kör-
ben megítélt 450 millió forint felhasználásával
bõvítjük és korszerûsítjük a csapadékvíz-elve-
zetési rendszert Szerencsen, Ondon és Fecs-
késen. Megemeljük a Szerencs patak töltését.
Ondon faluközpontot alakítunk ki, körbekerít-
jük a temetõt, bõvítjük a ravatalozót. Mérsé-
keljük a szennyvízhálózat üzemeltetési költsé-
geit, javítjuk az ivóvíz-szolgáltatás minõségét
és biztonságát. Kiemelten segítjük a nehéz sor-
sú embertársaink életét. A Fecskésen korszerû
idõsek klubját alakítunk ki. Az úthálózat fej-
lesztésével növeljük a parkolóhelyek számát.
Erõsítjük nemzetközi kapcsolatainkat, kiemel-
ve a határon túli magyar testvérvárosainkkal való
együttmûködést. Fontos a város intézményei-
nek (bölcsõde, óvoda, iskolák, egészségügyi és

szociális ellátás stb.) biztonságos
mûködtetése, a szolgáltatások bõvíté-
se. Kezdeményezzük a B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzattól a Szerencsi Idõsek
Otthonának és a Szerencsi Szakképzõ
Iskolának a visszavételét, hogy itt is
megkezdõdhessenek az eddig elmaradt
korszerûsítések.

A város jelenlegi vagyonának több mint a fe-
lét teszi ki az összeg, ami a fejlesztések meg-
valósítására – elsõsorban – pályázati támogatá-
sok formájában rendelkezésre áll. 

A beruházások munkahelyeket tartanak meg
és több esetben újakat is létrehozhatnak. 

A helyi népszavazás eredményét tiszteletben
tartva kiemelt célom a munkahelyteremtés, a he-
lyi vállalkozások támogatása, újabb befektetõk
megnyerésével a foglalkoztatás bõvítése. Egyik
ilyen beruházás lehet az Országos Villamos-
távvezeték Zrt. (OVIT) üzemegysége, amelynek
a felépítéséhez szükséges terület a rendelkezésre
áll, a beruházás engedélyeztetési eljárása meg-
kezdõdött.

Az út a „Jövõ Szerencse” számára ki van je-
lölve, hiszen az eltervezett fejlesztéseket, épít-
kezéseket meg kell valósítanunk. Újabb, az ön-
kormányzatot pénzügyileg terhelõ beruházásokra
az elkövetkezendõ négy-öt évben nincs szük-
ség. 

A fenti tervek konkrétak, számon kérhetõk és
én garanciát vállalok arra, hogy ne a megkez-
dett, de politikai viszálykodás miatt esetleg fél-
be maradt építkezések városa legyen Szerencs!
Olyan közhangulat megteremtése a célom,
amely városunk lakóinak kölcsönös megbe-
csülésén és tiszteletén alapszik.

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt nyolc év-
ben polgármesterként szolgálhattam a városo-
mat. Erre vállalkozom a jövõben is, hogy Sze-
rencs fejlesztése érdekében megkezdett mun-
kámat befejezhessem. Az elért siker soha nem
egy személynek az érdeme, hanem sok tehet-
séges és szorgalmas ember közös munkájának
az eredménye. 

Bízzon bennem és jelöltjeinkben, erõsítsen
meg bennünket hitünkben, hogy jó célok ér-
dekében fogtunk össze, mert csak ez lehet a biz-
tosítéka szeretett városunk fejlõdésének!

RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ 
SZERENCSI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET, MAGYAR KERESZTÉNY SZOCIÁLIS UNIÓ,

MSZP SZERENCSI SZERVEZETE,
SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE FEJLÕDÉSÉÉRT EGYESÜLET,

OND KÖZÖSSÉGÉÉRT EGYESÜLET

TISZTELT OLVASÓ!

A Szerencsi Hírek augusztus 6-i számában tettük közzé, hogy az október 3-ai helyhatósá-
gi választások elôtt lehetôséget biztosítunk a polgármesterjelölteknek a bemutatkozásra, cél-
jaik megfogalmazására. Az alábbiakban a lapunkhoz eljuttatott szövegeket változtatás nélkül
adjuk közre. (A szerk.)
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RENDÔRSÉGI HÍREK
GYÚJTOGATÓ BETÖRÕ

Az Edelényi Rendõrkapitányság
lopás és rongálás miatt folytat eljá-
rást egy boldvai fiatalemberrel és
társával szemben. A megalapozott
gyanú szerint K. Z. az ablakot be-
törve jutott be egy helyi ingatlan-
ba, ahol felgyújtotta az ágyat, több
mint 100 ezer forintos kárt okoz-
va a tulajdonosnak. A bevezetett for-
rónyomos intézkedések eredmé-
nyeként a rendõrök elfogták a tet-
test. Az eljárás során felmerült an-
nak a gyanúja is, hogy a gyanúsí-
tott korábban egy élelmiszerüzlet-
be is betört társával együtt, ahon-
nan számítógépet, dohányárut és
különféle italokat vittek el, mintegy
200 ezer forint értékben. 

EGY ÜVEG BOR
Egy üveg bort lopott el egy mis-

kolci benzinkútról két taktaszadai
férfi. A tolvajok autóval menekül-
tek el a helyszínrõl, azonban az ér-
tesített rendõrök a tetthely közelé-
ben elfogták a két fiatalembert. A
Miskolci Rendõrkapitányság sza-
bálysértési értékre elkövetett lopás
miatt folytat eljárást a gyanúsítot-
takkal szemben.

MOHATOLVAJ
Az Encsi Rendõrkapitányság lo-

pás gyanúja miatt folytat eljárást egy
boldogkõújfalui nõvel szemben.
Az eljárás adatai alapján a gyanú-
sított a község határában engedély
nélkül öt zsák mohát gyûjtött össze,
és ezzel több mint 100 ezer fo-
rintos kárt okozott a terület tulaj-
donosának. 

ROSSZ SZOMSZÉDOK 
Két kesznyéteni férfit azzal gya-

núsítanak a rendõrök, hogy kert-
szomszédjuktól mosógépet, fém al-
katrészeket és csirkéket loptak el. 

RABLÁS UTÁN DUTYI
A Miskolci Rendõrkapitányság

ügyeletére szeptember 17-én 11 óra
után érkezett bejelentés szerint ki-
raboltak egy takarékszövetkezetet a
megyeszékhelyen. A férfi kezében
egy fegyvernek látszó tárggyal ment
be a pénzintézetbe, majd zsákmá-
nyával együtt elmenekült a hely-
színrõl. Az esemény során senki
nem sérült meg.

A riasztás után a Miskolci Rend-
õrkapitányság Vasgyári Rendõrõr-
sének járõrei 10 percen belül el-
fogták a tettest, akinél az elrabolt
pénzt is megtalálták. 

JÓTÉKONYSÁG LOPOTT
PÉNZBÕL

A Miskolci Rendõrkapitányság
jelentõs értékre elkövetett lopás
miatt folytat eljárást egy 42 éves
miskolci férfival szemben. Az alig
egy hónapja börtönbüntetésébõl
szabadult gyanúsított még szep-
tember elején besurrant egy mis-
kolci lakásba, ahonnan több millió
forint készpénzt és több százezer fo-
rint értékû takarékbetétkönyvet tu-
lajdonított el. A nyomozás ered-
ményeként hamar a rendõrök látó-
körébe került B. M., akirõl feltéte-
lezhetõ volt, hogy elkövethette a
bûncselekményt. A tárgyi és egyéb
bizonyítékok hatására a tolvaj be-
ismerõ vallomást tett, s elmondta,
hogy a lopott pénzbõl nagyobb ér-
tékû mûszaki és egyéb termékeket

– televíziót, kandallót, sportcipõt,
élelmiszereket – vásárolt alkalmi
szállásadóinak. A gyanúsított eddig
15 alkalommal volt büntetve, fõleg
vagyon elleni bûncselekmények el-
követése miatt.

KERTI LOPÁS
A közelmúltban történt, hogy a

szomolyai családi ház kertjében egy
házaspár szedte fel a termést. A be-
takarításról azonban nem tudott a
tulajdonos, ám a jó hely- és sze-
mélyismerettel rendelkezõ körzeti
megbízott tetten érte a tolvajokat.
A Mezõkövesdi Rendõrkapitány-
ság szabálysértési értékre elkövetett
lopás vétsége miatt folytat eljárást
az elkövetõkkel szemben. 

KÜLÖNÖS PÁSZTORÓRA 
Egy mezõkövesdi ingatlan ajtaját

rúgta be az a 18 éves férfi és fia-
talkorú barátnõje, akiket a helyi
rendõrkapitányság nyomozói tetten
értek. A pár – elmondásuk szerint
– csak egy pásztorórát akart eltöl-
teni a házban, a körülményekbõl
azonban arra következtettek a rend-
õrök, hogy különbözõ értékeket
akartak megszerezni. A Mezõkö-
vesdi Rendõrkapitányság lopás vét-
ségének kísérlete miatt folytat eljá-
rást a két gyanúsítottal szemben. 

KÖRNYEZETVÉDELEM

– Hadd aludjon, úgyis gyomirtót iszik kannából, legalább ritkítja
a parlagfüvet...

A Debreceni Ítélõtábla 2010. szep-
tember 16-án jóváhagyta a B.-A.-Z.
Megyei Bíróságnak a tokaji pénz-
szállító-rablás és gyilkosság ügyében
hozott ítéletét. Mint emlékezetes,
Sebe Mária büntetõtanácsa az ügy
elsõ- és harmadrendû vádlottját
életfogytig tartó fegyházbüntetéssel
sújtotta elõre kitervelten, nyereség-
vágyból, különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölésért.

Az ügy elsõ-, másod-,
harmad- és negyedrendû
vádlottjai közösen ter-
velték ki a pénzszállító ki-
rablását, amelyen egyi-
kük járatvezetõként dol-
gozott. Az elsõrendû vád-
lott által kidolgozott ver-
ziókban tényként szere-
pelt a másik õr meggyil-
kolása. 2007. március 5-
én a Nyíregyháza felõl
Miskolcra tartó pénz-
szállító autó sofõrje, a
büntetõügy harmadrendû vádlottja
egy földútra hajtott azzal az ürüggyel,
hogy vizelnie kell. Ott Sz. János ki-
szállt a jármûbõl, majd az elõre ki-
gondolt terv szerint H. Roland és S.
Krisztián, elsõrendû és másodrendû
vádlottak elõjöttek a rejtekhelyükrõl
és a bûntársuktól átvett szolgálati
fegyverrel a kocsit kísérõ biztonsági

õrt is a jármû elhagyására kénysze-
rítették. Ezután H. Roland és Sz. Já-
nos súlyosan bántalmazták a férfit,
akit egy elõre elkészített zsineggel foj-
togattak, a fejét viperával ütötték és
többször nyakon szúrták. Az áldo-
zat sérülései – a halállal szükség-
szerûen együtt járó fájdalmat jelen -
tõsen meghaladó – szenvedést okoz-
tak a megölt férfinak. Ezután a ko-

csiból 166 millió forintot vettek ki és
a helyszínrõl eltávoztak. A környé-
ken a rendõrség mozgását figyelõ G.
Tamás negyedrendû vádlottal utólag
közölték, hogy megölték a biztonsági
õrt. A sofõrt késõbb megkötözték és
a felsõzsolcai körforgó közelében az
út szélén kitették. Itt találtak rá a rend-
õrök. Az elsõ- és másodrendû vád-
lott rövid ideig Miskolcon, majd a
fõvárosban bujkált. Ezt követõen
költöztek egy Kiskunhalas melletti ta-

nyára, amelyet az elrabolt pénzbõl
a szüleik segítségével vásároltak. Itt
fogta el õket a rendõrség. A bíróság
az elsõ- és harmadrendû vádlottakat
társtettesként elõre kitervelten, nye-
reségvágyból, különös kegyetlen-
séggel elkövetett emberölés bûntet-
tében és lõfegyverrel visszaélésben
találta bûnösnek és mindkettõjüket
életfogytig tartó börtönbüntetésre

ítélte. H. Roland leg-
korábban 35 év, Sz. Já-
nos 30 esztendõ eltel-
tével bocsátható felté-
telesen szabadlábra. A
másodrendû vádlott a
bírósági ítélet szerint
bûnsegédként vett részt
az emberölésben. Neki
15 évet kell fegyház-
ban eltöltenie, míg a
negyedrendû vádlott
bûnsegédként elköve-
tett sikkasztás és bûn -
pártolás miatt három év
börtönbüntetést kapott.

Az elsõ- és másodrendû vádlottak
szüleire – az ügy ötöd-, hatod-, he-
ted- és nyolcadrendû vádlottjaira –
bûnpártolás miatt másfél évtõl há-
rom és fél évig terjedõ szabadság-
vesztést szabott ki a bíróság. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíró-
ság ítélete ellen a vádlottak és vé-
dõik fellebbezést jelentettek be. Így
került az ügy a Debreceni Ítélõtáb-
lára, amely helybenhagyta az elsô-
fokú ítéletet, így az jogerõs.

Pályázatot tett közzé a Belügyminisztérium, amelyben rendõri szolgálatra vár-
nak 18 és 34 év közötti, érettségizett, egészséges, kifogástalan életvitelû fiata-
lokat. 

A jelentkezõk a felvételi eljárást követõen kerülnek a rendõrség állományá-
ba. Az érdeklõdõk 2010. október 22-ig nyújthatják be jelentkezésüket az erre
szolgáló nyomtatványok kitöltésével a megyei rendõr-fõkapitányságok humán-
igazgatási szolgálataihoz címezve. 

A felvételt nyert pályázókat 2011. február 1-jei hatállyal tizenkét hónapra pró-
baidõs rendõrnek nevezik ki. Az elsõ hat hónapban felnõttképzés keretében ke-
rülnek beiskolázásra az Adyligeti, a Körmendi, a Miskolci vagy a Szegedi Ren-
dészeti Szakközépiskolába, ahol 5 + 1 hónapos felkészülést követõen objek-
tumõr-kísérõ rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában a próbaidõ má-
sodik felében a szakképesítésük jellegének megfelelõ szolgálati feladatokat lát-
nak el a rendõrségnél. 

A felvételt nyert pályázók már a képzés során, a próbaidõ alatt is pályakezdõ
besorolású illetményre jogosultak. Azok, akik sikeresen teljesítik a követelmé-
nyeket, további lehetõséget kaphatnak a rendõr szakképesítés megszerzésére.

A Belügyminisztérium olyan, érettségivel rendelkezõk jelentkezését várja, akik
egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel követelményeinek, vállalják
az erre vonatkozó ellenõrzések végrehajtását, valamint a késõbbiekben a hiva-
tásos állománnyal járó elvárások, követelmények maradéktalan teljesítését, il-
letve tudomásul veszik alkotmányos jogaiknak – a leendõ hivatásos állomány-
viszonnyal összefüggésben lévõ – törvény szerinti korlátozását. A szaktárca azok-
ra is számít, akik 2010-ben már részt vettek a rendészeti szakközépiskolákban
felvételi eljáráson, de az akkor elért pontszámuk nem volt elegendõ a tanul-
mányok megkezdéséhez.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl az érdeklõdõk 2010. október 22-éig
nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló nyomtatványok kitöltésével a
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság humánigazgatási szolgálatánál, ahol a
pályázatról további részletes felvilágosítást is kérhetõ.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
„Legjobb rendõri motorkerékpár-ve-
zetõ” cím elnyerésért indított járõr-
versenyt, és ezzel párhuzamosan a
rendõri gépjármûvezetõk vetélke dõjét
rendezték meg szeptember 15-én Mis-
kolcon.

A megmérettetésen az egyenruhások
számot adtak KRESZ-, elméleti és

ügyességi tudásukról. A megyében
mûködõ kapitányságok 2-2 fõs csapattal
neveztek a viadalra, amelyen a Kassai
Kerületi Rendõrségi Igazgatóság mun-
katársai is képviseltették magukat. 

Eredmények: Járõr-gépkocsivezetõ
kategória: I. Szopkó Tibor tzls. (Ka-
zincbarcikai Rendõrkapitányság). II.
Sulyok Róbert tzls.(Miskolci Rendõr-
kapitányság). III. Németh Zoltán ftzls.
(Kazincbarcikai Rendõrkapitányság).
Rendõrmotoros kategóriában: I. Lacz-
kó Zsolt ftzls. (MRFK Forgalomel-
lenõrzõ Alosztály), II. Béres Gábor
fõtörm. (MRFK Forgalomellenõrzõ Al-
osztály), III. Papp Ákos r. tzls. (MRFK
Forgalomellenõrzõ Alosztály). Csapat
kategóriában: I. Kazincbarcikai Rendõr-
kapitányság, II. Miskolci Rendõrkapi-
tányság, III. Sárospataki Rendõrkapi-
tányság. Legjobb KRESZ-elméleti tudás:
Laczkó Zsolt ftzls. (MRFK Forgalom -
ellenõrzõ Alosztály). Legjobb ügyességi
autós: Szopkó Tibor tzls. (Kazincbar-
cikai Rendõrkapitányság). Legjobb
ügyességi motoros: Révész Péter tzls.
(MRFK Forgalomellenõrzõ Alosztály). 

A szlovák vendégcsapat különdíjban
részesült

JÓVÁHAGYOTT ÍTÉLET 

Tárgyalás a B.-A.-Z. Megyei Bíróságon.

FELHÍVÁS

Közúti baleset történt szeptember 13-
án a kora reggeli órákban a 37-es szá-
mú fõúton. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányságtól kapott információink sze-
rint egy Volkswagen Miskolc felé ha-
ladt, amikor nem tartott kellõ követé-
si távolságot az elõtte forgalmi ok mi-
att lassító Ford mögött. A Volkswagen
vezetõje el akarta kerülni az ütközést,
így fékezett és balra rántotta a kor-

mányt, de ennek ellenére hátulról ne-
kiment az elõtte haladó jármûnek,
majd a menetirány szerinti bal oldal-
ra sodródott, ahol a szembõl érkezõ
Toyota kisteherautóval is karambolo-
zott, majd ismét a Fordnak csapódott.
A baleset következtében egy személyt
nyolc napon belüli, míg három fõt
nyolc napon túl gyógyuló sérülések-
kel szállítottak kórházba a mentõk.

HÁRMAS ÜTKÖZÉS

JÁRÕRÖK A RUTINPÁLYÁN
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A Bükk területén lép be a kéktúra
útvonala Borsod-Abaúj-Zemp lén me-
gyébe, hogy utána a teljes táv majd-
nem egynegyedén ezen a területen
kanyarogjon. Ebben a tájegységben
közelíti meg másodízben – kezdete
óta – a túraút az országhatárt Agg-
teleknél. A szakasz hossza 117 kilo-
méter, ami a 24-es és 25-ös túrát tar-
talmazza.

A Bükk hegységnek a néveredete
vitatott, de a mellékhegységekkel
együtt a legnagyobb az országban. A
nagykiterjedésû Bükk-fennsíkból a
900 méteres magasság fölé egész sor
csúcs magasodik. Ezeket egy túraki-
írásban nevezik a Bükk kilencszáza-
sainak. Az ott megrajzolt útvonal be-
járása sok szép élményt eredmé-
nyezhet a teljesítõi számára. Nosza,
induljunk neki! A mészkõhegység
területén sok kisebb-nagyobb töbör,
vagy más néven víznyelõ található.
Ezek legmélyebb pontjára lemenni ve-
szélyes. A felszíni növénytakaró ál-
tal még fedett, de már alóla a talajt
kimosott víz a mészkövet is kioldhatta,
ami barlangbejárat lehet. Itt könnyen
a mélybe zuhanhatunk. A Bükk-fenn-
sík területén kevés forrást találhatunk.
Az oldalában és a lábánál annál töb-
bet, melyek között meleg vizûek is
vannak. Az egyik bükki túránk alkal-
mával Bélapátfalva felõl igyekeztünk
a fennsíkra. A II. világháborús kato-
nasírok közelében találkoztunk egy
 fia talemberrel, aki gyerekek iránt ér-
deklõdött. Ahonnan mi jövünk, arra
nem mentek – válaszoltuk. Folytattuk
utunkat, és a következõ bélyeg zõhely
a Cserepeskõ-barlang volt. Ilyen he-
lyen mindig felvetõdik, hogy nem la-
kik-e ott valaki. A látogatottság miatt
nem valószínû, hogy rossz emberek-
kel találkozunk. Örömünkre a bé-
lyegzõ is megvolt. A hegység egyik
nevezetessége, az Õserdõ következett,
ami 24 hektáron terül el és 1942 óta
védett, de ennél már régebben ki-
vonták az erdõgazdálkodásból. Innen
a név. Az Õserdõ után a Tarkõ ma-
gasságában jártunk, amikor ujjongó
gyerekcsapat kezdett elénk szaladni
a lejtõn. Örömüket mintha kikap-
csolták volna, mert hamar kiderült,
hogy nem ránk számítottak. Egymás-
ra néztünk társaimmal, és szinte egy-
szerre mondtuk, biztosan õket keres-
ték lejjebb. Budapesti általános isko-
lások voltak, köztük is a fiatalabbak-
hoz tartozók. Kezükben egy gyenge
minõségû, fénymásolt térképrészlet,
amin nekem sem sikerült eligazodni.
Azt sem tudták megmondani, hogy

honnan hová tartanak. Az egyik gye-
rek kínálta apukája mobilszámát, de
telefonja senkinek sem volt. Nem
akartam õket magukra hagyni, ezért
kiadtam a parancsot, hogy jöjjenek
velünk. Nem messze van Bánkút – bár
ez nem volt egészen igaz –, mond-
tam, ahonnan lehet telefonálni. Sze-
rencséjükre nem kellett sokáig velünk
jönniük. Még jóval Bánkút elõtt ke-
resztezi a kék jelzés a Lillafüred–Szil-
vásvárad közötti erdei utat. Itt egy kis
pihenõt tartottunk. Valahonnan az
erdõbõl egy kismotoros erdész jött elõ.
Õ is a gyerekeket kereste. Mondtam,
hogy a csapat nagyobbik része az
övék. Az „elveszettek” parancsot kap-
tak, hogy el ne mozduljanak innen,
mert idehozza értük a buszt. Tizen-
hatan voltak. Mindenki megnyugo-
dott, mi folytattuk utunkat. Kifelé
tartva a Bükkbõl Dédestapolcsány vé-
génél értük el a Lázbérci-víztárolót,
melynek partján végigsétáltunk az Up-
ponyi-szorosig. A hosszan elnyúló tó
közepe táján nyíló völgyet zárták el,
és így duzzasztották fel a vizet. Elõször
fura volt, hogy egyik végén sem ta-
lálni kifolyót, de a leírt magyarázat-
ra hamar rájöttünk. Upponyból kelet
felé haladva – miután megmásztuk az
emelkedõt – feltûnt a Sajó völgye a
folyó bal partján fekvõ Putnokkal. Itt
a Gömöri Múzeumban ismerkedhe-
tünk a vidék történelmével, népm-
ûvészetével. A néphit szerint Mátyás
király itt kapáltatta meg a fõurakat,
hogy jobban becsüljék meg a kétke-
zi munkát. A városi rangját nemrégen
visszanyert település Miskolctól 40,
Ózdtól 20 kilométerre fekszik. Egykor
vára is volt, de lerombolták. A város
neve egyébként utast, útmentit jelent.
Az utóbbi években a Gömör Expo
megrendezéseivel hagyományt te-
remtettek. Alig hagyjuk el Putnokot, ha-
marosan az 5-6000 éves Mohos  ta -
vaknál találjuk magunkat. Ezzel kap-
csolatban is van egy hiedelem, mely
szerint a tavak egyikében elsüllyedt egy
templom. A tavak érintik Kelemér ha-
tárát, ahol újabb érdekesség várja az
erre járót. Költõi álnévként használta
a község nevét Rém Elek néven Tom-
pa Mihály. Emlékét kiállítás és szobor
õrzi. Kelemér után Zádorfalvát, Gö-
mörszõlõst elhagyva máris az Aggte-
leki-hegységben a nemzeti park terü-
letére érünk. A legújabb, szigorúan vé-
dett területrõl másutt ejtettem szót. Bód-
vaszilas – Bódvarákó között keresz-
tezzük a Bódva-folyót, majd követke-
zik a Cserehát.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

Kéktúra XLIV.

BÜKK – AGGTELEKI-HEGYSÉG

Házi körülmények között is ké-
szíthetõ párlat hazánkban a pálin-
kafõzésre vonatkozó szeptember
27-én hatályba lépõ új elõírások
alapján.

Az otthon elõállított szesz éves
mennyisége négyszáz liter lehet,
amibõl 86 liter után személyes fo-
gyasztás esetén nem kell adót fizet-
ni. Ez utóbbi szabályozás a bérfõ -
zésre is vonatkozik – ismertette Soós
Tibor, a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-magyarországi Regionális Pa-
rancsnokságának jövedéki osztály-
vezetõje szeptember 7-én Miskolcon
megtartott sajtótájékoztatón.

Mint elhangzott, az új pálinka -
fõzési szabályok már otthon is le-
hetõvé teszik gyümölcspárlat elõál-
lítását, azonban az erre a célra hasz-
nált desztillálóberendezés ûrtartalma
maximum száz liter lehet. Az esz-
közök beszerzését nem kell beje-
lenteni a Vám- és Pénzügyõrségnek
abban az esetben, ha azzal éves szin-

ten maximum 86 liter 56 fokos pár-
latot állítanak elõ saját fogyasztásra.
Ez után a mennyiség után adót sem
kell fizetni, ami a bérfõzésben elõ -
állított pálinkára is érvényes. A pár-
latkészítés a 18. életévét betöltött ma-
gánszemély lakóhelyén vagy gyü-
mölcsösénél történhet saját tulajdo-
nú gyümölcsbõl, vagy abból szár-
mazó alapanyagból végezheti saját

maga és háztartása szemé-
lyes fogyasztására. Értékesí-
tését kizárólag a kisterme -
lõnek minõsülõ magánfõzõ
végezheti a saját gazdaságá-
ban folytatott vendéglátás
vagy falusi szálláshely-szol-
gáltatás keretében az adó
megfizetése mellett, legfel-
jebb kétliteres, párlatzár-
jeggyel ellátott palackban.
Az adó jelenleg egy liter öt-
venfokos pálinkáért magán-
és bérfõzésben 1380 Ft. 

Az osztályvezetõ kiemelte:
fontos szabály, hogy az adott

évben valaki vagy otthon állíthat elõ
párlatot vagy bérszeszfõzést végez-
tethet, a kettõ együtt még az egy ház-
tartásban élõk számára sem lehetsé-
ges. Ez alól csak az idei esztendõ je-
lent kivételt: aki 2010-ben már fõze-
tett pálinkát, a negyedik negyedév-
ben az új elõírások szerint készíthet
házi desztillálóberendezéssel gyü-
mölcspárlatot.

AZ IFJÚ VASEMBER: PETRUSOVICS MÁTÉ
A közelmúltban megrendezett sze-

rencsi triatlon egyik nagy meglepe-
tése volt, amikor a 14 esztendõs
Petrusovics Máté (fotónkon) komoly
sportembereket maga mögé utasítva,
a vasember kategóriában az elsõ he-
lyen ért a célba. Ez alkalomból be-
szélgettünk a Szerencsi Általános
Iskola nyolcadikos diákjával.

– Miért jelent-
keztél erre a ver-
senyre?

– Igazság szerint
azon a héten min-
den nap edzésem
volt Tokajban,
mivel odajárok ka-

jakozni. Szóval, a vasárnap szabad-
nak ígérkezett, és már tavaly is be-
neveztem a szerencsi triatlonra, így
gondoltam, most is megpróbálom,
mert nagyon szeretek versenyezni.

– Ez azt jelenti, hogy erre a viadal-
ra külön nem is készültél?

– Nem, bár az evezés miatt nem
vagyok rossz formában, hiszen nyári
idõszakban napi 12 órát edzettem, de
néhány hónapja már nem úsztam és
a futás sem része a mindennapjaim-
nak. 

– Tehát jelenleg a kajakozás tölti ki
az életedet?

– Igen. Két éve járok Tokajba,
azelõtt úsztam, ahol B kategóriában
versenyeztem, és nem értem el na-
gyobb eredményeket. Ezért sportágat
váltottam. Miskolcon próbáltam ki az
evezést, ahol azt mondták nekem,
hogy az izomzatom is inkább a kaja-
kozáshoz passzol jobban. A váltás jól
sikerült, hiszen az elsõ két hét után
már országos versenyre vittek. Igaz,
akkor még a középmezõny elejében
végeztem, két év alatt azonban sike-
rült a legjobbak közé kerülnöm. Idén

már új hajóm is van, amit ugyan nehéz
volt megszokni, most pedig a techni-
kát kell gyakorolnom. A súlyzózást
még nem szabad túlzásba vinnem, ne-
hogy gond legyen a növekedésemmel. 

– Két éve kajakozol, és még csak
14 éves vagy. Mit szeretnél elérni
ebben a sportban?

– Lesz még két versenyem, majd egy
úgynevezett keretfeltöltõ viadal, ame-
lyek ha jól sikerülnek, akkor a kor-
osztályos válogatottba is bekerülhe-
tek. Egyelõre kölyök és serdülõ kor-
csoportban indulok, a Tokaji Vízisport
Club színeiben, és már többször si-
került az ország legjobbjai között
nyernem. Nyáron Velence volt a ver-
seny helyszíne, és Pakson is volt egy
maraton. Általában szeretem a hosszú
távokat, de a sprintversenyek is jól
mennek, mert elég jól pörgetem a
kezem. A serdülõ mezõny még nem
olyan erõs, majd ha az ifiben sikerül
az élre kerülnöm, akkor van esély arra,
hogy nagyobb próbatételeken is részt
vehessek. Szóval, ebben a sportágban
képzelem el a jövõt. 

– Bekecsi vagy és ide, Szerencsre
jársz iskolába.

– Nem sok idõt töltök Bekecsen, hi-
szen az iskola Szerencsre, a kajako-
zás pedig Tokajba szólít. A nyári  idõ -
szakban napi 12 órát edzek, kivéve
vasárnap, mert akkor nincs tréning. 

– Így telt a nyári szünidõ?
– Volt olyan, hogy lementünk a test-

véremmel és feleveztünk Sárospatakig,
aztán vissza. Az kb. 70 kilométer. Már
vérzett a kezem, de jó volt, remekül
éreztük magunkat, mert nagyon sze-
retem ezt a sportot. Élvezem, ahogy
a táj mindig változik a folyón, és mint
említettem: imádom a versenyeket. 

– Vége a nyárnak, meddig tartanak
az edzések?

– Amíg jó az idõ. Utána bemegyünk

egy tornaterembe, ott gimnasztiká-
zunk, súlyokat emelünk – mert erre
is szükség van –, és futunk. Aztán
pedig az evezõpadon gyakoroljuk a
technikát. Ugyan már iskolaidõszak
van, de elõfordul, hogy reggel korán
kelek, az 5.15-ös vonattal átmegyek
Tokajba, evezek egy órát, majd sie-
tek vissza a suliba. 

– Térjünk kicsit vissza a szerencsi
triatlonra. Tavaly is indultál, akkor
 bronz érmes lettél.

– Igen, a kerékpározásnál egy kicsit
eltévedtem, aztán a végén a harma-
dik helyen értem célba. Idén már job-
ban figyeltem. Az úszással nem volt
gond, de a futásnál már be voltam me-
revedve, mert a biciklizést szerintem
elég rendesen megnyomtam. Végül
így is nyertem. Jó érzés volt kézbe
fogni az érmet, hiszen tudtam, hogy
ezért igazán odatettem magam, és va-
lóban megdolgoztam érte. 

– Mit szóltak a versenytársak?
– Alan Poole lett a második, gratu-

lált nekem. Szerintem kicsit szomorú
volt. Emlékszem, még a biciklizés köz-
ben integetett, a futásnál már nem any-
nyira. Igazából az úszásnál nyolc
perc elõnnyel szálltam ki, amit a ke-
rékpárral további egy perccel növel-
tem, a futás közben pedig hét percet
sikerült ledolgoznia a második he-
lyezettnek, így csak kettõ perccel
nyertem. 

– Hogy haladsz a tanulással? 
– Négyes körüliek az eredménye-

im. Kedvelem a matematikát, de az
idegen nyelveket nem szeretem.
Mindenesetre nyolcadik után Tokaj -
ban szeretnék továbbtanulni, matek
tagozaton. Többek között azért is vá-
lasztottam ezt az iskolát, mert oda
járok edzeni, így több idõt tölthetek
majd a kajakozással. 

M. Z.

A PÁLINKAFÕZÉS ÚJ SZABÁLYAI

A bérfõzés és otthoni párlatkészítés 86
literig egyaránt adómentes.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és
Nógrád megyékben július végéig közel
tízezer ellenõrzést tartottak a pénz-
ügyõrök a közutakon, vendéglátóhe-
lyeken és a piacokon. A vizsgálatok so-
rán 448 alkalommal derült fény jöve-
déki jogsértésre – tájékoztatta lapunkat
Erdélyi János, a vám- és pénzügyõrség
megbízott észak-magyarországi regio-
nális parancsnoka. 

A leggyakrabban elõforduló sza-
bálytalanságok között szerepel, hogy az
üzletben több bontott italt tartanak a
megengedettnél, illetve, hogy nem meg-
felelõ idõben és rendszerességgel vég-
zik a standolásokat – ismertette a meg-

bízott parancsnok. Továbbra is magas
a környezetvédelmi termékdíjjal kap-
csolatos bevallások száma a régióban,
amivel a tavalyi évre vonatkozóan több
mint háromezer-ötszázan éltek. 

Erdélyi János kiemelte, hogy az or-
szágos tendenciákkal összhangban a
regionális parancsnokság a félévre
meghatározott nyolcmilliárd forint adó-
bevételt 350 millió forint híján teljesí-
tette. A hiányzó összeg elsõsorban a
sörfogyasztás visszaesésének köszön-
hetõ. A vámok tekintetében sikerült túl-
teljesíteniük a tervet, ami elsõsorban
nagyobb miskolci cégek beruházása-
ihoz az Európai Unió határain túlról

behozott gépekbõl és berendezésekbõl
adódik.   

A gazdasági válság kirobbanása óta
a magyar vásárlók elsõsorban a kisebb
kategóriájú, olcsóbb autókat keresik kül-
földön. A tavalyi év elejétõl folyama-
tosan nõtt a behozott motorok száma.
Márciusban és júniusban a tervezettnél
4-5 millió forinttal több regisztrációs adó
folyt be az államkasszába. 

A megbízott regionális parancsnok ki-
emelte: a vám- és pénzügyõrök az el-
következõ idõszakban kiemelt figyelmet
fordítanak majd a hazai forgalomban
lévõ, külföldi rendszámú autók el-
lenõrzésére.  

A PÉNZÜGYÕRÖK FÉLÉVE



A köztársasági elnök a helyi ön-
kormányzati képviselõk és a pol-
gármesterek általános választásának
idõpontját 2010. október 3. napjára
(vasárnap) tûzte ki. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
11. számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Iroda (OEVI)
vezetõje, valamint a szerencsi He-
lyi Választási Iroda (HVI) vezetõje:
Gadóczi Bertalan jegyzõ. Általános
helyettese: Barva Attila aljegyzõ. In-
formatikai helyettese: Fazekas Lász-
ló informatikai vezetõ.  

Az OEVI és a HVI címe: 3900 Sze-
rencs, Rákóczi út 89. Elérhetõségei,
tel.: 47/565-206, fax: 47/565-209,
e-mail: oevk@szerencs.hu.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK ÉS POL-

GÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

Szavazni a szavazás napján 6 órá-
tól 19 óráig lehet. 

Igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazott útján legkésõbb 2010.
október 1-jén 16 óráig, ajánlott le-
vélben pedig úgy lehet kérni, hogy
az legkésõbb 2010. szeptember 28-
án megérkezzen a HVI-hez. 

Igazolást legkésõbb 2010. október
1-jén 16 óráig lehet kiadni. 

A módosított névjegyzék 2010. ok-
tóber 1-jén 16 óráig tekinthetõ meg
a HVI-nél. 

A választási kampány 2010. ok-
tóber 3-án 00.00 óráig tart. 

Kampányt folytatni 2010. október
3-án 00.00 órától 19 óráig tilos. 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2010.
november 2-ig köteles eltávolítani. 

A helyi választási bizottság a sza-
vazatszámláló bizottságok jegy-
zõkönyvei alapján 2010. október 4-
ig összesíti a szavazatokat, és meg-
állapítja a választási eredményt. 

A szavazóköri jegyzõkönyvek egy
példánya a Helyi Választási Irodá-
ban 2010. október 6-án 16 óráig
megtekinthetõ. 

Azok a választópolgárok, akiknek
lakcímkártyáján csak a település neve
szerepel, a 2. számú szavazókör sza-
vazóhelyiségében (Szerencs, Rákóczi
út 100. Általános Iskola) szavazhatnak. 

A mozgásában gátolt választópol-
gár mozgóurnát írásban kérhet a

HVI vezetõjétõl, illetõleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizott-
ságtól. 

A szavazókörök felülvizsgálata
alapján a IX. számú szavazókör he-
lyisége visszakerült a Gyárkerti óvo-
dába (Rákóczi út 128.). 

25. Az egyes szavazókörökhöz
tartozó utcák vonatkozásában vál-
tozás nem történt: 

I. számú szavazókör – Rendelõin-
tézet Szerencs, Bekecsi út 10. 

Szavazókörhöz tartozó utcák: Be-
kecsi út páros házszámok, Elõhegy
utca, Felsõkert utca, Hársfa utca, Ha-
tárõr utca, Hidegvölgy utca, Kárpát
utca, Laktanya utca, Mikszáth Kál-
mán utca, Példánykert köz, Pél-
dánykert utca, Radnóti utca, Rako-
dó utca. 

II. számú szavazókör – Általános
Iskola Szerencs, Rákóczi út 100. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Alsópincesor utca, Árpád köz, Ár-
pád utca, Bakó József utca, Béke
utca, Bényei utca, Felsõpincesor
utca, Határ utca, Hivatal köz, Kál-
vin köz, Hunyadi utca, Késmárk
utca, Kórház köz, Kossuth tér, Kos-
suth Lajos utca 1–17/B., Kossuth
Lajos utca 25.végig, Kossuth utca
páros, Lajos köz, Monoki utca, Pin-
ce köz, Pincemester utca, Rákóc-
zi út 1–89., Széchenyi köz, Szé-
chenyi utca. 

Azon választópolgárok számára ki-
jelölt szavazókör, akiknek lakcím-
kártyája csak a település nevét tar-
talmazza.

III. számú szavazókör – Bocskai
István Gimnázium Szerencs, Ondi
út 1. 

Szavazókörhöz tartozó utcák: Cso-
konai utca, Erdei Ferenc utca, Feny-
ves utca, Fery Antal utca, Landler
Jenõ utca, Ondi út 13. végig, Ondi
út 54. végig, Petrikovits László utca,
Szemere Bertalan utca, Szilas A. Pál
utca, Váci Mihály utca, Veres Péter
utca.

IV. számú szavazókör – Bocskai
István Gimnázium, Szerencs, Ondi
út 1. 

Szavazókörhöz tartozó utcák: Ár-
pád hegy, Hegy utca, Korvin Ottó
utca, Kossuth Lajos köz, Kossuth La-
jos utca 19–21., Kölcsey utca, Ma-
lom utca, Ondi út 1–11., Ondi út 2–
52/B., Szabadság utca, Vajda János
utca. 

V. számú szavazókör – Általános
Iskola Szerencs, Rákóczi út 100. 

Szavazókörhöz tartozó utcák: Beth-
len Gábor utca, Bocskai utca, Dó-
zsa György utca, Eperjes utca, Ko-
lozsvár utca, Magyar utca, Nagyvá-
rad út, Nyár út, Rákóczi út 91–129.,
Rákóczi út 104. végig, Rákóczi út
135–139., Zrínyi utca. 

VI. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület (Rá-
kóczi Zs. tér 1.)

Szavazókörhöz tartozó utcák: Arad
utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bástya
köz, Bástya utca, Bors Kálmán utca,
Csalogány köz, Csalogány utca, Er-
zsébet köz, Erzsébet tér, Erzsébet
utca, Huszárvár utca, Jókai utca, Kis-
vásár tér, Molnár István utca, Perc
utca, Petõfi utca, Posta utca, Rákóczi
út 30–96., Ságvári utca, Sallai utca,
Szûk utca, Takta utca, Tatay Zoltán
utca, Tavasz utca.

VII. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület (Rá-
kóczi Zs. tér 1.)

Szavazókörhöz tartozó utcák: Al-
kotmány köz, Alkotmány utca, Bar-
tók Béla utca, Bekecsi út páratlan
házszámok, Fürst Sándor utca, Gár-
donyi utca, Gyár út, Kassa utca, Móra
Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca,
Rákóczi út 2–28., Rákóczi Zsig-
mond tér, Vörösmarty utca.

VIII. számú szavazókör – Általá-
nos Iskola, Szerencs, Rákóczi épü-
let (Rákóczi Zs. tér 1.)

Szavazókörhöz tartozó utcák: Gép-
állomás, Hámán Kató utca, Igló utca,
Kállai Éva utca, Kilián tér, Kilián
György utca, Kinizsi Pál utca, Lip-
ták köz, Lipták János utca, Lõcse utca,
Nagyvárad köz, Pozsonyi út, Rózsa
utca, Szegfû utca, Táncsics Mihály
utca.

IX. számú szavazókör – Gyárker-
ti Óvoda, Szerencs, Rákóczi út 128.

Szavazókörhöz tartozó utcák: Ady
Endre utca, Arany János utca, Dobó
Katica út, József Attila utca, Kandó
Kálmán út, Kazinczy utca, Malom ta-
nya, MÁV-telep, MÁV-állomás Vas-
útállomás, Rákóczi út 131–133.,
Szivattyú telep. 

X. számú szavazókör – Idõsek
Klubja Szerencs-Ond, Fõ út 71. 

Szavazókörhöz tartozó utcák: Fõ
utca, Görgey utca, Ond – Ady End-
re utca, Ond –Hunyadi utca, Ond –
Jókai utca, Ond – Kossuth Lajos utca,

Ond – Monoki utca, Ond – Petõfi
utca, Ond – Széchenyi utca.

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA  

A cigány, valamint német kisebb-
ségi önkormányzati képviselõk vá-
lasztását a szerencsi székhelyû He-
lyi Választási Bizottság a 2010. júli-
us 20-i ülésén 2010. október 3. nap-
jára (vasárnap) tûzte ki. 

A szavazásra az e célra létreho-
zott, önálló szavazókörben kerül
sor, melynek címérõl és a szavazás
idõpontjáról a Helyi Választási Iro-
da értesítõt küld. 

A települési kisebbségi önkor-
mányzati választáson az a polgár sza-
vazhat, aki szerepel az adott ki-
sebbség választói jegyzékén. 

A választási kampány 2010. ok-
tóber 3-án 00.00 óráig tart. 

Kampányt folytatni 2010. október
3-án 00.00 órától 19 óráig tilos. 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2010.
november 2-ig köteles eltávolítani. 

Az illetékes választási bizottság a
szavazatszámláló bizottságok jegy-
zõkönyvei alapján 2010. október 4-
ig összesíti a szavazatokat, és meg-
állapítja a választási eredményt. 

A szavazóköri jegyzõkönyvek egy
példánya az illetékes választási iro-
dában 2010. október 6-án 16 óráig
megtekinthetõ.
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Október 3-án cigány és német kisebbségi önkormány-
zati választások is lesznek Szerencsen, ahol az arra jogo-
sultak az alábbi, sorolás alapján a szavazólapon szereplõ
sorrendbe állított jelöltek közül választhatnak ki négyet.

CIGÁNY KISEBBSÉGI JELÖLTEK: 
Balog Henriett – B.-A.-Z. Megyei Cigányok Kisebbsé-

gi Érdekvédelmi Szövetsége. 
Balázs Edina – B.-A.-Z. Megyei Cigányok Kisebbségi

Érdekvédelmi Szövetsége. 
Mészáros János – Roma Polgári Tömörülés, Roma Pol-

gárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége. 

Horváth Ernõ – „Lungo Drom” Országos Cigány Ér-
dekvédelmi és Polgári Szövetség.

Hering Melinda – Roma Polgári Tömörülés, Roma Pol-
gárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége. 

Balog Endre – „Lungo Drom” Országos Cigány Ér-
dekvédelmi és Polgári Szövetség.

Balázs Andrea – Phralipe Független Cigány Szervezet
Országos Szervezete – Központi Szervezet. 

Glonczi Lajos – „Lungo Drom” Országos Cigány Ér-
dekvédelmi és Polgári Szövetség.

Csikja Sándorné – Roma Polgári Tömörülés, Roma Pol-
gárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége. 

Kanalas Béla – „Lungo Drom” Országos Cigány Ér-
dekvédelmi és Polgári Szövetség.

Balog Zsolt – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség.

Csikja Evelin Aranka – Roma Polgári Tömörülés, Roma
Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége. 

Balázs Vince – Phralipe Független Cigány Szervezet
Országos Szervezete – Központi Szervezet.

Varga Jánosné – Phralipe Független Cigány Szervezet
Országos Szervezete – Központi Szervezet.  

Lakatos Dénes – B.-A.-Z. Megyei Cigányok Kisebbsé-
gi Érdekvédelmi Szövetsége.

Botos Lászlóné – B.-A.-Z. Megyei Cigányok Kisebbsé-
gi Érdekvédelmi Szövetsége. 

Krajczár Dezsõ – B.-A.-Z. Megyei Cigányok Kisebb-
ségi Érdekvédelmi Szövetsége.

Horváth Norbert – Phralipe Független Cigány Szerve-
zet Országos Szervezete – Központi Szervezet. 

NÉMET KISEBBSÉGI JELÖLTEK: 
Árvay József – B.-A.-Z. Megyei Német Önkormányzatok

Szövetsége. 
Árvai Attila – B.-A.-Z. Megyei Német Önkormányza-

tok Szövetsége. 
Braun Istvánné – B.-A.-Z. Megyei Német Önkor-

mányzatok Szövetsége. 
Májer István – B.-A.-Z. Megyei Német Önkormányzatok

Szövetsége. 
Tóth Lászlóné – B.-A.-Z. Megyei Német Önkormány-

zatok Szövetsége.

ÚJRA TALÁLKOZTUNK

Az idei Nemzedékek Találkozójának szeptember 11-én Tiszaújváros volt
a helyszíne. Ez volt a nyolcadik alkalom, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye nyugdíjas klubjai bemutatkozhattak mûsorukkal a nagyszabású ren-
dezvényen.

A találkozóra a szerencsi Nyárutó Klub Nefelejcs Népdalkörének tagjai-
ként igyekeztünk új mûsorral készülni. Az idei produkciónknak a „Baran-
golás szomszédainknál” címet adtuk, és ennek megfelelõen orosz népda-
lokat és táncot mutattunk be. Fellépésünket nagy tapssal jutalmazták a részt-
vevõk. Az egész rendezvényre jellemzõ volt, hogy úgy a fiatalok – akiktõl
bravúros produkciókat láttunk –, mint az idõs nyugdíjas szereplõk, szur-
koltunk egymás sikeréért. Jó érzéssel tölti el szívünket, hogy évrõl évre részt
vesznek ezen a nagyszerû találkozón azok a nyugdíjas közösségek, akik-
kel az elmúlt években is találkoztunk. Ez azt jelenti, legyen bármilyen gon-
dunk, bajunk, sõt az öregséget is feledteti velünk a dal, a tánc, a közösség
varázsa.

Varga Istvánné, Nyárutó Klub

ÉLETKÉPEK A NYUGDÍJASKLUBBÓL 
Huszonegy esztendõvel ezelõtt, 1989. május 8-án alakult „Pro Urbe Sze-

rencs” díjjal kitüntetett Szerencsi Városi Nyugdíjas Klub. Fenntartója 2003.
augusztus 1-jétõl a szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár. Fõ tá-
mogatója Szerencs Város Önkormányzata. A klub vezetõje Magyar János-
né, nyugdíjas pedagógus, aki számos színvonalas programot szervezve vég-
zi a közösség irányítását. 

Ez évben megtekintettük a Miskolci Nemzeti Színházban „A mosoly or-
szága” címû nagyoperettet. Meghallgattuk Tarr Tünde bõrgyógyász fõorvos
tanácsait bõrünk védelmérõl. Kirándulást tettünk Bíró László nyugalmazott
címzetes fõjegyzõ meghívására Rókabércre, ahol az ízletes vadpörköltet és
Rónavölgyi Endréné polgármester asszony által kínált fánkot fogyasztottuk
el. Anyák napja ünnepséget szerveztünk, ahol a Szerencsi Általános Iskola
kisdiákjai mûsorukkal szórakoztatták a nagymamákat. Virágcsokrok átadá-
sával köszöntöttük a születésnapot és a névnapot ünneplõket.

Megfürödtünk a tiszaújvárosi gyógyfürdõben és a sóstói élményfürdõben,
meglátogattuk a falumúzeumot. Gulyáspartit szerveztünk, ahová meghív-
tuk a klub támogatóit is. Részt vettünk Szerencs Város Önkormányzata és
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár színvonalas programjain, szóra-
koztató rendezvényein és az állami és nemzeti ünnepeken.

Városi Nyugdíjas Klub vezetõsége

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, monda-
nivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiá-
nyos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóru-
ma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85.
Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

KISEBBSÉGI JELÖLTEK

Október 3-án véleménynyilvání-
tó népszavazás is lesz Szerencsen.
A szavazólapon a következô kérdés
szerepel: „Fontosabbnak tartja-e a
Szerencs hagyományaira épülô ipar-
fejlesztést és az ehhez kapcsolódó
munkahelyteremtést, mint a világ -
örökség védôzónájába tartozást?

HELYI
NÉPSZAVAZÁS

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK 
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„Ti az kondérnak és rostélyoknak
és az kemencéknek varázslói” –
hangzott a megszólítás szeptember
4-én reggel a taktaharkányi Alkotó-
ház udvarán az Arany Turul Törté-
nelmi Hagyományõrzõ Kör elnöké-
nek, Demján Zsoltnak a köszön -
tõjében.

A hal- és vadételfõzõ versenyen és
pogácsafesztiválon összesereglett
résztvevõk többségét a történelmi ha-
gyományõrzõk, valamint a Takta Re-
neszánsz Baráti Kör tagjai adták, de
megjelentek szép számban baráti
társaságok, munkahelyi közösségek
is, akik csupán erre az alkalomra áll-
tak össze, hogy megmérettessék az
étkek készítésében tudományukat.
Voltak bátor vállalkozók Kunszent-
mártonról, Nagyváradról, Szentesrõl,
Szerencsrõl és Taktaharkányból. A
rendezvény ötletgazdája, Demján
Zsolt igyekezett megmozgatni min-
denkit: színes programokat szervez-
tek, a kitûnõ étkek és pompás italok
fogyasztása valóságos középkori la-
koma hangulatát teremtette meg a

Holló udvarház portáján. A tüzek füst-
je az üstök alól magasra szállt, szí-
nes kosztümös emberek forgataga töl-
tötte be az udvart, kardok csengése
adta a zenei aláfestést. Hol halkab-

ban, hol hangosabban hallatszott a
lant vagy a tárogató hangja. Fellép-
tek a helyi általános iskola néptán-
cosai Karajz Balázs vezetésével. Va-
lóságos haditorna volt a Szent Már-
ton Lovagok, a Nagyváradi Ezüst Só-
lyom Haditorna Egylet, a Zenthus Já-
nos Középkori Hagyományõrzõk és
az Arany Turul harcosai között. A kö-
zépkori bajvívás mívelõi felkészült-
ségükrõl tettek tanúbizonyságot a
rendezvény nézõinek. A programok
vége felé a gyengébb nem kápráztatta
el a harc tüzétõl felizzott férfisze-
meket, a Szentesi Izisz Hastáncosok
mutatták be mûsorukat. Közben el-
készültek az ételek, a zsûri elkezdte
a bírálatot és rövidesen megtartották
az eredményhirdetést. A pogácsa-
fesztivál eredményei: l. Takta Rene-
szánsz Baráti Kör. II. Arany Turul Tör-
ténelmi Hagyományõrzõ Kör. III.
Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
te Taktaharkányi Alapszervezete. A
hal- és vadételfõzõ verseny eredmé-
nyei: l. Takta Reneszánsz Baráti Kör.
II. Szent Márton Lovagok. III. Arany-
kopjások.

Hazai és határon túli kulturális
csoportok részvételével tartották
meg szeptember 4-én Rátkán a XVII.
Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált. 

A sváb ajkú település évente visz-
szatérõ kulturális seregszemléjén a
lengyelországi, szlovákiai és romá-
niai küldöttségek mellett vendég-
ként Tarcal, Mád, Golop, Taktahar-
kány, Sárospatak, Monok, Károlyfalva
és Hercegkút képviseltette magát.
Kora délután a nemzetiségi feszti-
válon résztvevõ együttesek zenés fel-
vonulással csalogatták a község la-
kóit a kulturális bemutatóra. 

A mûvészeti csoportok sereg -
szemléjét megnyitó Heinek Ottó, a
Magyarországi Németek Országos

Önkormányzatának elnöke beszé-
dében fontosnak nevezte, hogy a kü-
lönbözõ országokban élõ német
nemzetiségiek rendszeresen talál-
kozzanak és bemutassák a hagyo-
mányõrzésben elért eredményeiket.
Az országos elnök a magyarországi
németségért végzett áldozatos mun-
kájáért köszönetet mondott Héring
Istvánnénak, aki nyugdíjba vonul, így
az õszi önkormányzati választáson
már nem indul a polgármesteri tiszt-
ségért. 

A kora délutántól késõ estig tartó
eseményt a helybéli óvodások mûso-
ra nyitotta meg, miközben a Rátkai
Hegyközség szervezésében több he-
lyi pincészet borkóstolóra invitálta a
nemzetiségi fesztivál résztvevõit.

Tizenegyedik  alkalommal tartot-
tak falunapot szeptember 4-én Tak-
takenézen, amit ez alkalommal az
idõsek köszöntése mellett a köz-
ségbõl elszármazottak találkozójá-
val kapcsoltak össze.

Az általános iskola udvarán meg-
rendezett program résztvevõit Koncz
Ferenc köszöntötte. Az országgyûlési
képviselõ beszédében fontosnak tar-
totta, hogy a magyar vidék vissza-
szerezze népességmegtartó erejét.
Ehhez az szükséges, hogy a kistele-
püléseken élõk helyben megtalálják
a boldogulásukat, a megélhetés ér-
dekében ne kelljen máshová köl-
tözniük. Molnár Tibor polgármester
felidézte, hogy Taktakenéz 21 évvel
ezelõtt nyerte vissza az önállóságát.
Az eltelt idõszakban számos beru-
házás valósult meg a községben, ami
komfortosabbá teszi a helyben lakók
életét. A polgármester bemutatta a
közönségnek az ünnepre megjelent,
Taktakenéz múltját feldolgozó köny-
vet. A kiadvány a község történeté-
hez a kezdetektõl 1950-ig tartalmaz
dokumentumokat. 

Az elhangzott versek után Molnár
Tibor polgármester kitüntetéseket
adott át azoknak a helyi lakosoknak,

akik az elmúlt idõszakban elévül-
hetetlen érdemeket szereztek a köz-
ség közösségi életének szervezésé-
ben, a település fejlesztésében. Dur-
da Istvánné nyugalmazott jegyzõ és
Pataki János alpolgármester részesült
elismerésben. 

A helyi képviselõ-testület az elmúlt
húszéves településvezetõi munkás-
ságáért díszpolgári címet adomá-
nyozott Molnár Tibornak, amit Gu-

lyás Istvánné, a Taktakenézért Egye-
sület elnöke és Pataki János adott át
a község polgármesterének. Az ün-
nepeltet Ujvári Marika népdalénekes
nótával köszöntötte,

A Taktakenézrõl elszármazottak
nevében a Szerencsen élõ Ráczné
Váradi Éva mondott köszönetet a
meghívásért és a színvonalas prog-
ramért, amely során régi ismerõsök
találkozhatnak. 

A Taktakenézi Népdalkör nótákat
adott elõ, majd mûsoruk végén az
együttes tiszteletbeli tagjává fogad-
ták Molnár Tibort és Szabó Ferenc
jegyzõt.  

A falunapon a számos további szín-
vonalas program gondoskodott a
résztvevõk szórakoztatásáról. Az ese-
ményen a szerencsi tûzoltók gép-
jármû-bemutatót tartottak.

Nem mindennapi évfor-
dulót ünnepelt augusztus 12-
én az újcsanálosi Andó Pál-
né (fotónkon). A község  leg -
idõsebb lakóját kilencvenö-
tödik születésnapja alkal-
mából Battáné Tóth Zsuzsa
jegyzõ és Vitelki István falu-
gondnok, önkormányzati képviselõ
köszöntötte. Juliska néni idõs kora el-

lenére napjainkban is ellát-
ja a ház körüli teendõ ket,
rendet tart a portáján. Andó
Pálné a második világhábo-
rúban veszítette el a férjét,
négy gyermekét egyedül ne-
velte fel. A kilencvenöt éves
asszonynak a jubileum al-

kalmából Orbán Viktor miniszterel-
nök díszes levélben gratulált.

Európa-szerte szeptember 18-án
emlékeznek meg a kulturális örök-
ségekrõl. Ez alkalomból egy sajátos
kiállítás nyílik Mezõzomboron, „Mit
takar a falvédõ?  – A feliratos falvédõk
múltja és jelene” címmel. A Kölcsey
utcai tulipános házban Maczó Balázs
önkormányzati képviselõ, muzeoló-
gus által berendezett tárlaton a mûfaj
történetét követte nyomon az ér-

deklõdõ az 1910-
es évektõl az egé-
szen közelmúlt-
ban keletkezett da-
rabokig, a vallá-
sos témájúaktól a
közhelyeket, vá-
gyakat megfogal-
mazó falvédõkön
át a slágerfelirato-
sokig. A hagyo-
mányos falvédõket
– amelyek Sisler
Sándorné (Mezõ -
zombor) és Janzsó
Imréné (Tarcal)

magángyûjteményébõl valók – a
Fábry-showból ismert Pittmann Zsó-
fia kollekciója egészítette ki. A tex-
tilmûvész eljátszik a gondolattal: va-
jon ma milyen szállóigék és szemé-
lyek kerülnének a falvédõre? Az
eredmény pedig a többek között fal-
ra hímzett Zámbó Jimmy vagy éppen
Bíró Ica, ami ugyancsak meglepte a
különleges kiállítás látogatóit. 

Az elmúlt év tavaszán alakult meg
a Bekecsi Foltvarázs Kör. A cérnát
és a tût kedvelõ asszonyok heti egy
alkalommal találkoznak, hogy hó-
doljanak szenvedélyüknek. A folt-
varrás sok munkaórát, kitartást és kéz-
ügyességet igényel, elsõsorban a ké-
szítõk szorgalmát és szépség iránti el-
kötelezettségét mutatják az elkészí-
tett munkák. 

Idén újabb állomásához érkezett
a bekecsi civil szervezet immár több
mint egyéves tevékenysége, hiszen
ez alkalommal a tiszapalkonyai

Ügyes Kezek Foltvarró Kör tagjait lát-
ták vendégül, hogy közös tárlaton
mutassák be alkotásaikat. A kiállítás
ünnepélyes megnyitóján Béki József
üdvözölte a meghívott vendégeket,
majd Lengyel Istvánné, a bekecsi
Foltvarázs Kör vezetõje hímzést és
foltvarrással készített textilképet adott
ajándékba a polgármesternek. 

Ágytakaróktól kezdve a gyermek-
játékokon keresztül az ünnepi  dísze -
kig sok-sok praktikus használati és
szemet gyönyörködtetõ dísztárgy
szerepelt a kiállítás anyagában.  

HALAT ÉS VADAT, S MI JÓ FALAT…

Demján Zsoltnak (jobbra)  gra -
tulál Ullik Béla, a Takta Re-
neszánsz Baráti Kör elnöke.

NEMZETISÉGI FESZTIVÁL
RÁTKÁN

A program egyik leglátványosabb része a felvonulás. 

Taktakenéz

DÍSZPOLGÁRI CÍM A POLGÁRMESTERNEK

Molnár Tibor (balra) átveszi a díszpolgári cím adományozásáról
szóló oklevelet Gulyás Istvánnétól és Pataki Jánostól. 

A KILENCVENÖTÖDIK
SZÜLETÉSNAPON

MI TAKAR A FALVÉDÕ?

A különleges kiállítás számos érdeklõdõt vonzott.

Bekecs

TÛVEL ÉS CÉRNÁVAL

Az idén tavasszal kezdõdött be-
ruházás eredményeként õsszel új
épületben kezdhették meg a neve-
lési évet a helyi óvodások Tállyán.
Közel 160 millió forint európai uni-
ós és hazai forrású támogatással
megvalósított intézmény ünnepé-
lyes avatásán Osika József polgár-
mester köszöntötte a település lakó-
it, majd felidézte a tervezés és a ki-
vitelezés idõszakának legfontosabb
állomásait. A jeles eseményen a te-
lepülés óvodásai mûsorral köszön-
tötték a vendégeket. 

A modern, a kor igényeinek meg-
felelõ Mátyás Király Úti Óvodával
régi vágya teljesült a község lakói-
nak. Itt alakították ki a település új
konyháját is, ami a nevelési intéz-
mény mellett az iskolai és a szociá-
lis étkeztetést is biztosítja a község-
ben. A helyi óvodában több mint hat-
van gyermekrõl gondoskodnak. Mi-
vel az új épület lehetõvé teszi, és
helyben igény is van rá, az intézmény
vezetõi a jövõben bölcsõdei csoport
indítását tervezik, ami újabb elõre-
lépést jelent majd Tállyán. 

Tállya

ÚJ ÓVODA ÉPÜLT EURÓPA KÖZEPÉN
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: min-

den páros hét szerdáján 8–16 óráig,
legközelebb október 6-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb szep-
tember 29-én.

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 csü-
törtökön 8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig. 

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb október 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb ok-
tóber 4-én 9–12 óráig tart fogadó-
napot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Szeptember 20–26.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 órá-
ig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba:hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Szeptember 27 – október 3.: Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 órá-
ig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Október 4–10.: 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. Sze-
rencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi 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 szer-

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 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, szerda 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.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás: hét-
fõtõl szombatig 12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS
Már a gyûjtögetõ

õsök természet által
terített asztaláról sem

hiányzott a szõlõ, bár akkor még
csak a savanyú, apró kék bogyójú faj-
tához jutottak hozzá. Ebbõl az igény-
telen gyümölcsbõl késõbb nemesí-
téssel alakultak ki az értékesebb, ne-
mesebb fürtök.

A szõlõ frissen fogyasztva, de pré-
selt formájában gyümölcsléként,
majd borként is kedvelt. Apró mag-
ja értékes, antioxidáns flavonoidot
tartalmaz, ennek köszönhetõen Eu-
rópában az egyik legkedveltebb
gyógykészítmény. A flavonoidok ha-
tékony antioxidáns tulajdonsággal
bíró növényi vegyületek, melyek
megvédik a szervezetet a szabad-
gyökök roncsoló hatásától. A szõlõ-
magkivonat felülmúlja a C- és az E-
vitamin antioxidáns hatását, szívba-
rát és rákellenes tulajdonságú. Táp-
anyagtartalma jelentõs, nagyon jó ká-
liumforrás, de kisebb mennyiség-
ben megtalálható benne a vas, mag-
nézium, réz, cink és a szelén is. Vi-
tamintartalma inkább a B-vitami-
nokból magasabb, C-vitaminból ki-
sebb, a kiviének csak mintegy hu-
szadrésze. A benne lévõ káliumnak

köszönhetõen nagyon jó vízhajtó ha-
tással bír, elõsegíti a salakanyagok ki-
ürülését a vesén keresztül, nagyobb
mennyiségben fogyasztva a vizelet
savasságát is jelentõsen csökkenti.
Energiatartalma 100 gramm/74 kcal,
80%-ban tartalmaz vizet, jelentõs
mennyiségû rost van benne, ami a
testsúlycsökkentésnél és tisztító kúr-
áknál nagy jelentõségû. Cukortar-
talma viszont igen magas. Fõként
gyorsan felszívódó természetes szõ-
lõcukrot tartalmaz, ezért a nagyobb
koncentrációt igénylõ szellemi te-
vékenységet, a nehéz fizika munkát
végzõk ezt a tulajdonságát igen jól
kihasználhatják.

A népi orvoslás is nagyon sok jó
tulajdonsággal ruházta fel ezt a gyü-
mölcsöt. Kiváló vértisztító, vizelet-
hajtó, székrekedést gyógyító, meg-
szünteti a vese- és májbajokat. A tisz-
tító hatásánál fogva még a köszvény,
az asztma és a reuma kezelésére is
felhasználták.

A szõlõ alkalmas testsúlycsökken-
tõ étrendhez, tisztító kúrákhoz, lé-
böjtkúrákhoz is. Vizelet- és enyhe
hashajtó hatásának köszönhetõen
komplex méregtelenítésre is alkal-
mas. A hashajtó és puffasztó hatása
miatt a terhes kismamák, a szoptató

anyukák ne folytassanak szõlõkúrát,
de a cukorbetegek is vigyázzanak a
gyorsan felszívódó és hirtelen vér-
cukorszintet emelõ szõlõcukortar-
talma miatt.

A szõlõvel nagyon finom ételek és
sütemények is készülhetnek. A sült
csirkéhez ebbõl a gyümölcsbõl ké-
szült mártást tálalhatunk, a sütemé-
nyek közül a túrótorta is készülhet
a felhasználásával. Fogyasszuk mi-
nél változatosabban, egészségünk vé-
delme érdekében is!

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

A szerencsi rendelõintézetben leg-
közelebb október 1-jén Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehe -
tõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû
 idõ pontot egyeztetni.

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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-

di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok 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 készen-
léti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Szeptember 24.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Október 1.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Október 8.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

Egészségünkért 

A SZÕLÕ IS GYÓGYÍTÓ NÖVÉNY

VÉRADÁS
SZEPTEMBER

28. (kedd): Mezõzombor
OKTÓBER

5. (kedd): Bekecs
7. (csütörtök): Szerencs, Nestlé

(11–15 óráig)
14. (csütörtök): Monok
19. (kedd): Tiszaladány

Az idén a mellrák elleni küzdelem országos prog-
ramsorozatának nyitó rendezvénye Miskolcon lesz. A
Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetei szeptember
27-én több helyszínen változatos programokkal várják
az érdeklõdõket.

13 órától az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
és Pedagógiai Szakközépiskolában a megye középisko-
lás fiataljai részére rendeznek vetélkedõt az ÁNTSZ Észak-
magyarországi Regionális Intézete és a Városi Pedagó-
giai Intézet közremûködésével. A téma: a rákbetegsé-
gek megelõzése, az egészséges életmód. 

15 órakor egészségcentrikus szakirányú divatbemutató
kezdõdik az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális In-
tézetében.

16 órától különlegesen gazdag szakmai program vár-
ja az érdeklõdõket. A szimpózium keretében meghívott
orvosok tartanak elõadásokat a rák kialakulásáról, ellá-

tásáról, utógondozásáról, a 45 évnél fiatalabbak köré-
ben elõforduló daganatos betegségekrõl, a terhességi  em -
lõrákról, illetve az egészséges életmódról.

18 órakor fiatalok és idõsek együtt sétálnak át ma-
zsorettek vezetésével a Mûvészetek Házához. Céljuk,
hogy megmutassák, közös erõvel többet tehetnek a mell-
rák ellen. Fontos, hogy nõk és férfiak egyaránt odafi-
gyeljenek az egészségükre, mert az idõben felismert be-
tegségek jó eséllyel gyógyíthatók!

18.30 órától a Mûvészetek Háza elõtt zenés mûsor
fogadja a sétálókat, a létesítmény galériájában a Magyar
Rákellenes Liga tagjainak képzõmûvészeti alkotásaiból
nyílt kiállítás tekinthetõ meg.

18.50 órától köszöntõ, majd a diákvetélkedõ díjainak
átadása.

19 órától a Mûvészetek Házában „Zenével egymásért”
címmel a Miskolci Szimfonikus Zenekar ad jótékony-
sági hangversenyt a daganatos betegek gyógyításának
megsegítésére.

Az adóhatóság honlapján már ol-
vasható a személyi jövedelemadó
1%-os felajánlásához kapcsolódóan
a támogatásban részesült civil ked-

vezményezettek neve és a 2009. évi
állampolgári rendelkezések együttes
összege. Régiónkban van olyan egye-
sület, amit összesen egy állampolgár
tüntetett ki a pénzével, de akad
olyan alapítvány is, amelynek viszont
több mint hatezren segítettek adójuk
1%-ával. A támogatások összege a
pár ezer forinttól a több tízmillió fo-
rintig is terjedhet, ezért különösen
fontos, hogy a kedvezményezettek a
számukra elõírt feltételeknek eleget
tegyenek – hívja fel a figyelmet az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal Észak-magyarországi Regionális
Igazgatósága. 

Az érintettek bejelentett székhely-
címére az állami adóhatóság már
postázta az értesítést a 2009. évi szja
1%-ából részükre történt felajánlás
összegének várható nagyságáról és
azon törvényi feltételekrõl, amelyek
meglétét a levél kézbesítését követõ
30 napon belül igazolniuk kell. A bo-
rítékban idén sem volt benne az adat-
lap, amely az APEH honlapjáról
(www.apeh.hu) 1037A számú bi-
zonylatként letölthetõ, és kitöltve –
postán, személyesen, vagy elektro-
nikusan – juttatható el az állami adó-
hatósághoz. 

Azok az alapítványok, társadalmi
szervezetek vagy közalapítványok,
amelyeknek 2010. augusztus 1.

napja és az adatlapon megtett nyi-
latkozatnak az idõpontja között
köztartozása állt fenn, nem jogosult
a javára felajánlott szja 1%-os ösz-
szegre. Az elõzõekben felsorolt
szervezetek, továbbá a könyvtári, le-
véltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó- vagy elõadómûvé-
szeti tevékenységet folytató szer-
vezetek a kedvezményezettség tör-
vényi feltételeinek igazolására biz-
tosított, a felhívó-tájékoztató levél
kézbesítésétõl számított 30 napos
határidõ elmulasztása esetén sem
jogosultak az szja 1%-os összegre,
amennyiben a késedelmüket nem
igazolják. 

Jogszabályi elõírás alapján, kivé-
teles méltányosságot érdemlõ eset-
ben azonban az állami adóhatóság
eltekinthet a fentiekben ismertetett
feltételek meglététõl, különösen ab-
ban az esetben, ha az szja 1%-os ösz-
szeg átutalásának meghiúsulása a
kedvezményezett alapvetõ céljának
elérését súlyosan veszélyezteti. 

A méltányosság gyakorlása esetén
a kedvezményezett részére a fenn-
álló köztartozás rendezését követõen
utalható át a felajánlás összege. A ki-
vételes méltányosság gyakorlására
irányuló kérelmet az adatlap be-
nyújtásakor, illetve magán az adat-
lapon terjesztheti elõ a szervezet.

KÜZDELEMBEN A MELLRÁKKAL 

FELAJÁNLÁSOK CIVIL SZERVEZETEKNEK 

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 

Hála és köszönet minden ked-
ves adózónak, aki a személyi jö-
vedelemadójának 1%-át a Sze-
rencsi Beteg Gyermekekért Ala-
pítvány javára ajánlotta fel.

2009-ben 1 085 000 forin-
tot fordítottunk tartós vagy súlyos
betegségben szenvedõ gyermek-
ek családjainak támogatására. Ezen
összeget gyógykezelésre, gyógy-
szerre, speciális táplálkozásra,
gyógytáboroztatásra, gyógyászati
segédeszközre használtuk fel.

2010-ben 970 000 forint ke-
rült a számlánkra. A támogatandók
körét 99%-ban szerencsi családok
alkotják. Az alapítvány kuratóriu-
mának nevében megköszönve ed-
digi segítségüket, továbbra is vár-
juk a támogatást.

Dr. Honti Judit,
az alapítvány kuratóriumának

elnöke
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
ONDI ÚT 9.: igényes kialakítású, felújított, nappali, 3
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, WC, fürdõszoba, fe-
dett terasz helyiséges (114 m2), összkomfortos (plusz
cserépkályhás), beépített bútoros ingatlan két beállá-
sos garázzsal, tárolóval, elõteres borospincével, par-
kosított, 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, eme-
letén 2 szoba, WC, elõtér helyiséges (134 m2), össz-
komfortos ingatlan garázzsal, kazánházzal, pincével.
Megfelelõség esetén dunakeszi ingatlant beszámíta-
nak. Augusztustól beköltözhetõ. Nagycsaládosok fi-
gyelmébe 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, il-
letõleg 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, gyü-
mölcsfákkal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
7 500 000 Ft. Tel.: 70/5675-775, Honfi-ingatlan.
SZABADSÁG U. 11/3.: városközponti, társasházi, nap-
pali, 2 szoba, 2 félszoba, konyha, kamra, elõszoba,
fürdõszoba, WC, közlekedõ, gardrób, loggia, fedett
terasz helyiséges (100 m2), összkomfortos lakás ga-
rázzsal, zöldségtárolóval, kis hátsó zárt kerttel. Meg-
felelõség 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
RÁKÓCZI U. 111.: jelenleg papír-írószerboltként üze-
melõ, üzlethelyiség, raktár, iroda, WC-kézmosó he-
lyiséges (60 m2), komfortos, társasházi ingatlan.
Berendezés és árukészlet külön térítés mellett átve-
hetõ. Irányár: 14 900 000 Ft + áfa. Telefon: 20/808-
8008.
RÁKÓCZI U.103.: jelenleg ékszerboltként üzemelõ, 2
üzlethelyiség, raktár, WC, helyiséges (65 m2), össz-
komfortos, osztatlan közös tulajdonú épületben lévõ
ingatlan. Irányár: 18 000 000 Ft + áfa. Telefon:
20/945-1047.

MEGYASZÓ
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, be-
kecsi, ondi ingatlant értékegyeztetéssel beszámíta-
nak. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.: 20/425-9388.

TAKTAKENÉZ
DOBÓ ISTVÁN U. 1. a község központjában, a Tiszá-
tól 600 méterre, 2 szoba, konyha, fürdõszoba helyi-
séges, 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 helyi-
séges, 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, 
ÜGY VÉD

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

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

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

POLITIKAI HIRDETÉS

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

HIGH-CARE STÚDIÓ
több mint egyszerû kozmetika… 

MEZOTERÁPIÁS ARCKEZELÉS
Az elõkészített bõrfelületre ajánljuk a mezoterápiás arckezelést az igazi ma-

ximalistáknak. Az eljárás tökéletes eredményt nyújt a ráncok mélységének nagy-
mértékû csökkentésében, az arcbõr rugalmasságának visszanyerésében. A ke-
zelés során a bõr olyan mély rétegeibe tudjuk bejuttatni az amino-, a kollagén-,
a karnitin- és a hyaluron-koncentrátumokból álló koktél megfelelõ kombiná -
cióját, amely korábban csak orvosi módszerekkel volt lehetséges. A tû nélkül
végzett mezokezelés titka a 100%-os tisztaságú hatóanyagokban rejlik. A ke-
zelés végén alkalmazott lifting eljárás még jobban elõsegíti a hatóanyag-bevi-
telt. A mezoterápia segítségével megõrizheti arcbõrének fiatalságát, üdeségét
és feszességét. 3 vagy 6 alkalomból álló kúrát javaslunk a legjobb eredmények
elérése érdekében, de már az elsõ kezelés is rendkívül látványos javulást hoz. 

BOTOX SOON FUTURE
A kezelés során „tiszta kozmetikai botulin toxint” juttatunk be a bõrbe ult-

rahang segítségével, melynek hatására az arcbõr megfiatalodik.
TIMELESS EKXLUZÍV KEZELÉSEK – fagyöngykozmetika
A Timeless készítmények kivételesek, egyedien jó érzést nyújtanak a bõrnek,

különleges ápoló és védõ tulajdonságai egyedülállóak. A fagyöngykivonat,
amely pozitív hatással van a sejtek anyagcseréjére, megnöveli az oxigénfel-
vételt, így növekszik a szervezet ellenálló képessége, friss, fiatalos megjele-
nést biztosít, amely segít leküzdeni a bõr korai megöregedését.

GYÜMÖLCSSAVAS HÁMLASZTÁS
A kezelés pozitív hatással van a hám szerkezetére, javítja a sejtek nedves-

ség megkötõ képességét. Egy tökéletes õszi kezelés a nyári napfény okozta meg-
vastagodott arcbõr számára. Eredményként egy feszes, sima bõrfelszínt kapunk.

TINI KEZELÉS Speciális kezelés aknés, komedós bõrre
A faggyúmirigy túlzott, ill. elégtelen mûködése esetén alkalmazott eredményes

kezelés, ahol a gyulladt, ill aknés bõr kezelése a bõr védõrétegének helyreál-
lításával kezdõdik, speciálisan ilyen problémákra kifejlesztett termékekkel.

A kezelések és a termékek férfiak számára is ajánlottak.

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG 
KEZELÉSEKRE VALÓ BEJELENTKEZÉS 

ELÕZETES IDÕPONTEGYEZTETÉS ALAPJÁN: 
Hidegkúti Erika +36-20/492-6336

Cím: 3900 Szerencs, Zrínyi út 2.  (Halász Cukrászda mellett)

Alapfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ, 100 órás
KEZDÕ ANGOL NYELVTANFOLYAM indul szombatonként 

Szerencsen októberben. Érdeklõdni lehet 
Képes Zsuzsánál a 30/824-5172-es telefonszámon.

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, az MSZP Szerencsi Szervezete, 
a Szerencs és Környéke Fejlôdéséért Egyesület, 

a Magyar Keresztény Szociális Unió és az Ond Közösségéért Egyesület
polgármester- és képviselőjelöltjei szeretettel várják az érdeklődőket 

2010. október 2-án (szombaton) 16 órára, 
a szerencsi Rákóczi-vár udvarára

„Kampányzáró programjukra”.

Másfél órás élô koncertet ad a vajdasági 

„3 plusz 2” együttes!

POLITIKAI HIRDETÉS
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Bereczk Autósbolt

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

info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

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

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

ÚJDONSÁG: 
� Motorkerékpár-alkatrészek � Fékbetétek, olajszûrôk, levegõszûrõ

� Láncok, lánckerék � Motorolajok

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár tá -
sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe gesz -
té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa �Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

Virág- és kertinövény-vásár 
30-50%-kal olcsóbban

tulipánfák 600-999 forint
szobanövények – tuják 400 Ft-tól

Szeptember 28-án, kedden 
Szerencsen, új helyszínen, 

Rákóczi-vár Árkádos termében. 
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1. MUNKAHELYEK LÉTESÍTÉSE, MEG-
ÉLHETÉS BIZTOSÍTÁSA. TÁMOGA-
TOM A MUNKAHELYTEREMTÕ BE-
RUHÁZÁSOKAT, BEFEKTETÕKET.
LEHETÕSÉGET KELL ADNI A SZE-
RENCSI FIATALOK LETELEPEDÉ-
SÉNEK, CSALÁDALAPÍTÁSÁNAK
MUNKAHELYEK BIZTOSÍTÁSÁVAL.

2. A VÁROS MUNKAHELYEINEK MEGÕRZÉSE, A DOL-
GOZÓK ÁLLÁSAINAK MEGTARTÁSA.

3. A SZERENCSEN MÛKÖDÕ, KÖZEL 400 KIS- ÉS KÖ-
ZÉPVÁLLALKOZÁS KAPJON NAGYOBB ÖNKOR-
MÁNYZATI TÁMOGATÁST MUNKAHELYEK LÉTESÍ-
TÉSÉRE. A HELYI BERUHÁZÁSOKNÁL A SZERENCSI
VÁLLALKOZÓK RÉSZESÜLJENEK ELÕNYBEN.

4. A LETELEPEDNI AKARÓ SZERENCSI ÉS ONDI FIATA-
LOK RÉSZÉRE KÖZMÛVESÍTETT TELKEK KIALAKÍTÁ-
SA 50-60%-OS VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY NYÚJTÁ-
SÁVAL.

5. KEZDEMÉNYEZEM AZ ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓ FIATA-
LOK EDDIGI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK
50%-KAL VALÓ MEGEMELÉSÉT.

6. A SZERENCSI FIATALOK TOVÁBBTANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSA A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJJAL.

7. A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK JÖVEDELEMHATÁRAI-
NAK MÓDOSÍTÁSA A KISJÖVEDELMÛ CSALÁDOK,
EGYEDÜL ÉLÕK, RÁSZORULTAK, KISNYUGDÍJASOK
ÉS A BETEGEK TÁMOGATÁSA VÉGETT.

8. SZÍNVONALAS KULTURÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ
PROGRAMOK BIZTOSÍTÁSA.

9. MINDEN EGYES KÖRZETBE MODERN JÁTSZÓTERE-
KET, PIHENÕPARKOKAT.

10. A KÖZLEKEDÉSI UTAKTÓL 60%-KAL BALESETVE-
SZÉLYESEBB 37. SZÁMÚ ÚT SZERENCSI ÁTVEZETÕ
SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA, NÉGYSÁVOSÍTÁSA.

11. MEGELÕZÕ ÁRVÍZVÉDELMI FELADATOK ELVÉGZÉ-
SE A SZERENCS-PATAK MEDRÉNEK KOTRÁSÁVAL,
TÖLTÉSÉNEK MEGEMELÉSÉVEL, ÖVÁRKOK KIALA-
KÍTÁSÁVAL A SZERENCSI, VALAMINT AZ ONDI ÉS
A FECSKÉSI LAKOSOK VÉDELMÉBEN.

12. MÛKÖDÕKÉPES SZENNYVÍZELVEZETÕ RENDSZER
BIZTOSÍTÁSA, SZERENCSEN, FECSKÉSEN ÉS ONDON,
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG CSÖKKENTÉSÉVEL.

13. LAKÓ- ÉS PIHENÕÖVEZETEKBEN FORGALOMLAS-
SÍTÁS.

14. FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÕ RENDSZER BÕVÍ-
TÉSE, KORSZERÛSÍTÉSE SZERENCSEN, A FECSKÉ-
SI ÉS AZ ONDI VÁROSRÉSZEKEN.

15. FECSKÉSEN AZ IDÕSEK KLUBJÁNAK KORSZERÛSÍ-
TÉSE, VÁROSRÉSZ PARKOSÍTÁSA.

16. TÁMOGATTAM A PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL MEGVA-
LÓSULÓ TEMPLOMOK, TÛZOLTÓSÁG, ÓVODÁK,
RENDE LÕ INTÉZET ÉPÜLETEINEK FELÚJÍTÁSÁT, A RÁ-
KÓCZI-VÁR TETÕSZERKEZETÉNEK CSERÉJÉT, TEREK,
KÖZTERÜLETEK KORSZERÛSÍTÉSÉT.

17. ONDI SZABADIDÕKÖZPONT KIALAKÍTÁSA. AZ ONDI
RAVATALOZÓ BÕVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, A TEMETÕ
KÖRBEKERÍTÉSE, KÖZKÚT LÉTESÍTÉSE, TEMETÕ -
GONDNOK ALKALMAZÁSA.

18. LEGFONTOSABB A SZERENCSI EMBEREK ÉLET- ÉS
VAGYONVÉDELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA.

19. SZERENCS LEROBBANT, BALESETVESZÉLYES ÚT-
HÁLÓZATÁNAK FELÚJÍTÁSA, ÚJ ELKERÜLÕ UTAK ÉS
PARKOLÓHELYEK KIJELÖLÉSÉVEL.

20. AZ ORSZÁG LEGDRÁGÁBB VÍZDÍJÁT CSÖKKENTENI
KELL.

21. AZ IVÓVÍZ MINÕSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ELHASZ-
NÁLÓDOTT VÍZVEZETÉKRENDSZER FELÚJÍTÁSÁ-
VAL, AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ AZBESZTCSÖVEK LE-
CSERÉLÉSÉVEL ÉS ARZÉNSZÛRÕKKEL.

22. KEZDEMÉNYEZNI FOGOM AZ ADÓK CSÖKKENTÉSÉT,
EGYES ADÓNEMEK ELTÖRLÉSÉT.

23. A MUNKA VILÁGÁT ELKERÜLÕKKEL, A SZOCIÁLIS
SEGÉLYT MUNKABÉRNEK TEKINTÕKKEL SZEMBEN
NE LEGYENEK HÁTRÁNYOS HELYZETBEN A FIZE-
TÉSBÕL ÉLÕ, KISJÖVEDELMÛ CSALÁDOK ÉS A
KISNYUGDÍJASOK.

24. TOVÁBBRA IS TÁMOGATOM A SZERENCSI EMBE -
RE KET, GYEREKEKET, FIATALOKAT, PEDAGÓGU-
SOKAT, EGYEDÜLÁLLÓKAT, NYUGDÍJASOKAT, VÁL-
LALKOZÓKAT, RÁSZORULTAKAT, AZ EGYHÁZAKAT,
BETEG EMBEREKET, KÖZÖSSÉGEKET, NYUGDÍJAS-
KLUBOKAT, KÓRUSOKAT, OKTATÁSI, KULTURÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI STB. INTÉZMÉNYEKET.

URAY ATTILÁNÉ
KÉPVISELÕJELÖLT

POLITIKAI HIRDETÉS

Eng.sz.: R-1787/1998

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
ARANY PRÁGA 

2010. október 20–23. 
49 900 Ft/fô-tôl 

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

Utazási irodánk üdülésicsekk- 
elfogadóhely.

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

POLITIKAI HIRDETÉS

TÁMOGATOTT,
INTENZÍV

Az EU 
összes 

országában 
érvényes 

BIZTONSÁGI ŐR-, 
TESTŐR- 

ÉS VAGYONŐR-
tanfolyam indul

OKTÓBER 9-ÉN 
TOKAJBAN 

ÉS SZERENCSEN.

Tanfolyam költsége: 
25 000 Ft.

Gyors elhelyezkedési 
lehetőség!

+36-20/
482-2332
Fnysz: 00313-2008

FEGYVERVIZSGA 
1 NAP ALATT!

POLITIKAI CSATÁROZÁSOK HELYETT MUNKAHELY-
TEREMTÕ, CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZATOT!

VÁLASZTÁSI PROGRAM 2010–2014
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–  Bontott garázsajtó, bontott betongerenda (4 db),
tölgyfa ülõgarnitúra, dohányzóasztal eladó. Érd.:
20/9878-157. (15)
–  Használt KLU típusú fa-szén tüzelésû kazán, vala-
mint 200 literes (nem használt) villanybojler eladó.
Érd.: 47/361-465. (15)

MEZÕGAZDASÁG
– Kb. 50 mázsa szálas takarmány, valamint rakodó
kaptárak kerettel eladó. Érd.: 20/989-7574, vagy
20/990-9521. (16-17)
– Szerencsen a Bárány dûlõben 3843 m2 furmint és
hárslevelû szõlõ eladó vagy bérbeadó. Érd.: 47/361-
524. (16)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen, a Veres P. úton, lakó-pihenõ övezet-
ben tetõtér-beépítéses, összkomfortos családi ház
(homlokzata felújítandó) sürgõsen eladó. Érd.:
20/955-0849, vagy 20/669-5258. (16-17)

– Szerencsen, a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra vagy több generációnak is alkalmas)
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-
282, vagy 70/655-7576, vagy 20/491-4918. (16-
17)

–  Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Társasház föld-
szinti cseréje érdekel. Érd.: este 30/921-2255.
(16-17)

–  Szerencs, Gyár út 15. A/5. szám alatti 3 szobás,
összkomfortos társasházi lakás garázzsal eladó. Érd.:
70/324-4728. (16-17)

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
külön bejáratú, 2 család részére kialakított családi
ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662.
(16)

– Szerencsen a Kossuth út 19/a szám alatti társas-
házban 60 m2-es lakás egyedileg átalakítva, teljesen
felújítva eladó. Érd.: 70/3399-091. (16)

– Szerencsen a Bethlen G. út 15. szám alatt családi
ház eladó, vagy kiadó. Ugyanitt Bosch hûtõszekrény
és fehér konyhabútor eladó. Érd.: 70/953-6728. (16)

– Megyaszó központjában 3 szobás, összkomfortos,
konvektoros fûtésû, kertes (sok gyümölcsfa) családi
ház eladó. Érd.: 20/501-4910, vagy 20/437-7120.
(16)

– Bodrogkisfalud, Petõfi u. 49. szám alatti ház (2
szoba, összkomfortos, 800 m2-es lucernással) halále-
set miatt eladó. Érdeklõdni személyesen a Szerencsi
Idõsek Otthonában, Tamás Andrásnál. (16)

– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-
re nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Te-
lefon: 20/563-3852, Szerencsen.

KIADÓ
– Szerencs központjában bútorozott albérlet igé-
nyesnek kiadó. Érd.: 20/216-3716. (16-17)

–  Miskolcon, Avason, Áfonyás út 14. 2/4. szám
alatti, 1 + 2 félszobás lakás, jó környezetben, telje-
sen felújítva, diákok részére is kiadó. Érd.: 47/368-
346. (16-17)

VEGYES
–  HETRA 130-as hegesztõtrafó, 2 db 380-as villany-
motor, 2 db szekrénysor (világos, sötét), 2 db palac-
kos, valamint 1 db gázos tûzhely, 2 db gázpalack,
kiságy pelenkázóval eladó. Érd.: 47/363-855, dél-
után. (16-17)

– 24-es mountain bike kerékpár, 32-es görkorcsolya
újszerû állapotban, valamint egy Samsung tv eladó.
Érd.: 20/258-0674. (15-16)

–  Szerencs-Ondon borospince, mûanyag ballonok,
cserép káposztás edény, 60 literes szõlõprés eladó.
Érd.: 47/363-610, az esti órákban. (15-16)

–  Tûzifa jó áron eladó. Érd. este: 47/369-067, vagy
20/352-9404. (15-16)

– 110 literes hûtõszekrény eladó. Ár: 7 ezer Ft. Érd.:
47/361-429, vagy 30/217-3545. (15)

–  Belkermérleg, monitor, szekrénysorok, ülõgarni-
túrák, heverõk eladók. Érd.: 20/5577-215. (15)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. október 1-jéig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

október 8., október 22.

500 forint

�

�

– 60 literes fahordó, 40 literes prés, szõlõdaráló, 2 db
90 literes szüretelõkád eladó. Érd.: 30/820-2207,
vagy 30/995-4799.

VÁLLAL
– Nyugdíjas házaspár vállal gyermekfelügyeletet,
ház körüli munkát, üdülõgondnokságot, stb. Érd.:
30/291-6669. (16-17)

– Nyugdíjasként takarítást vállalok. Minden ház kö-
rüli munka érdekel. Érd.: 30/266-8287. (16-17)

– Rajzból és mûvészettörténetbõl közép- és felsõfokú
felvételire profi felkészítés egyénileg. Érd.: 30/321-
5535. (16-17)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

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

Sertéscomb 1030 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft/kg
Sertéstarja 910 Ft/kg
Sertésoldalas 790 Ft/kg
Sertésdagadó 910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 690 Ft/kg
Sertéscsülökhús 790 Ft/kg
70%-os kolbászhús 720 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 200 Ft/kg
Sertésfej 160 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 320 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 580 Ft/kg

Zsírszalonna  (bôr nélküli) 300 Ft/kg
Csirkemell filé 1260 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 520 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 440 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Az áraink visszavonásig érvényesek! 
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

Bemutató gépek 
nagy kedvezménnyel eladók!

BOZÓTVÁGÓK:

AL-KO BC 4535 59 900 Ft helyett 45 000 Ft
Honda UMK 425 E 114 000 Ft helyett 91 000 Ft
MARUYAMA BC 2300 RS 59 000 Ft helyett 50 000 Ft

FÛNYÍRÓ GÉPEK:

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

ROTÁCIÓS KAPÁK:

HONDA FG 205 143 000 Ft helyett 110 000 Ft
KF QUANTUM 60 99 900 Ft helyett 89 000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Fel-

fog. 13. Kés lényege. 14. Száll a …
fészkére, Jack Nicolson híres filmje.
17. Edzett, erõs. 18. Város, Kalifor-
nia államban. 21. Nem vonz! 23.
Számodra.  24. Kevert hód! 26. Vér-
csoport-rendszer. 27. Rövid diagnó-
zis! 28. Könnyezik. 30. Paul …, XIX.
századi francia festõ. 33. Angol láb-
ujj (TOE). 35. Tesz. 37. Slukk része.
38. Hazai olajvállalat. 39. Becézett
Andrea. 41. Alvás kelléke. 44. Káli-
um, ittrium. 45. Francia kártyalap. 47.
Táblára írunk vele. 49. Becézett
Ádám. 51. Menyasszony. 53. Nõi
kozmetikai cég. 55. Angol cukor. 57.
Két végén lóg! 59. Nõi név. 60. Karó
hangzói. 61. Kevert lap. 63. Táplál-

kozni. 65. A távolabbi. 66. Oxigén,
asztácium. 68. Termést betakarít.
70. Magát.

Függõleges:
2. Ital. 3. Átverés, fondorlat. 4. Tíz

fele. 5. Kiejtett T! 6. Megvásárolha-
tó. 7. Az idézet harmadik, befejezõ
része. 8. Becézett Lajos. 9. Kicsi Ákos!
10. Tömegközlekedési eszköz. 11.
Sakkban van! 15. Az idézet második
része. 16. Grafitot törli. 19. AB …,
biztosító. 20. Titkon figyel. 22. A fá-
raók fontos embere volt. 25. Üres dac!
29. Lokátor. 31. Rövidebb esõ. 32.
Két végén nyom! 34. Idáig. 36. Fé-
lig kuka! 40. Csacsibeszéd! 42. Nagy
Katalin. 43. Nagy számítástechnikai
vállalat. 46. Miss …, Agatha Chris-

tie szereplõje. 48.
Osztrák, vatikáni és
olasz gépkocsik je-
lei. 50. Kettõzve: brit
popegyüttes. 52.
Rangjelzõ. 54. Folyó
Új-Zélandban. 56.
Azonos magán-
hangzók. 58. Híres
villányi pincészet,
borász család. 59.
Kevert Etna! 62.
Olaj- és gyógynö-
vény.  64. Rag, a
-nek párja. 67. Sze-
mélyed. 69. Bajban
van! 70. Körcikk!  

A szeptember 10-
ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: „…
bajt találsz. Ha a jót
találod meg, megta-
lálod a szerelmet!”

A helyes megfej-
tést beküldõk közül
Paksi István, Sze-
rencs, Lipták út 24.
szám alatti olvasónk,
valamint a megfej-
tést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/324-1188-as tele-
fonszám tulajdonosa nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) szeptember 27 – október 1.

között vehetik át. A szeptember 24-
ei keresztrejtvény megfejtésének be-
küldési határideje: október 1. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.
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TÓTH GABI ÚJ KORONGJA

Öt évig várakoztatta rajongóit az
új lemez megjelenésével Tóth Gabi.
Az „Elég volt!” címû vadonatúj ko-
rongon többféle stílusú dal hallha-
tó: romantikus, lázadó, csajos, és va-
gány. A CD-n megtalálhatóak olyan,
már jól ismert slágerek is, mint a
„Valami Amerika még” fõcímdala,
melyet Csipával (Hooligans) együtt
énekelt el Gabi, de természetesen
az Anti Fitness Tomival készült du-
ett sem maradhatott ki a repertoár-
ból (Mi a szívemen, a számon). A
fentieken kívül természetesen szá-
mos új dal is hallható a lemezen,
melynek zenei producere Szabó Zé
volt, a szövegek pedig Molnár Tomi,
az Anti Fitness Club frontemberének
munkáját dicsérik. Az albumon ta-
lálható egy olyan szerzemény is, me-
lyet Gabi és szerelme, Roli közösen
készítettek. Roli nagy segítségére volt
Gabinak a lemez elkészítésében, hi-
szen szinte az összes dalt õ dobol-
ta fel.

A korong címadó dalához már le-
forgatták a videoklipet, amely rövid
idõn belül a Viva lista elsõ helyét is
megszerezte, sõt a Class FM-en je-
lenleg a legtöbbet játszott magyar fel-
vétel, ráadásul a média részérõl is
rendkívül pozitív visszajelzéseket
kapott.

A Bravo Otto-díjas énekesnõ új
klipjében – miközben kaméleon-
ként változtatja külsejét – egyszerre
mutatja meg angyali és démoni ar-
cát, sõt a dinamikus dalban több énje
is csatát vív egymással. Az énekes-
nõ a következõket nyilatkozta az új
kislemez kapcsán: „Úgy érzem,
hogy az új dalom, amely egy pár-
kapcsolat útvesztõirõl is szól, más ér-
telmet is kaphat, bemutathatja azt a
kettõsséget, mely minden ember sa-
játja, ahogy harcol egymással a jó és
rossz énje”. 

Tóth Gabi vadonatúj albuma szep-
tember 10-én kerül a boltok polcai -
ra (forrás: www.warnermusic.hu)

PHIL COLLINS

Nyolc év után vadonatúj album-
mal jelentkezik Phil Collins. Óriási
érdeklõdés kíséri a legendás Gene-
sis-dobos, majd világhírû énekes-
zeneszerzõvé vált sztár új albumá-
nak megjelenését. Phil Collins kivé-
teles, negyven esztendõs zenei kar-
rierje során 100 millió szóló albu-
mot adott el (a Genesis lemezekkel
együtt 250 milliót), nyolc Grammy-,
egy Oscar- és egy Golden Globe díj
büszke tulajdonosa. A szeptember
10-én megjelenõ korongon a mûvész
személyes kedvenceit, az életében

oly nagy szerepet játszó soul sláge-
reket gondolja újra. Collins 30 éves
szólókarrierjének elsõ olyan lemeze
lesz a Going Back, melyen teljes egé-
szében mások dalait dolgozza át. –
Szerintem nem lep meg majd sen-
kit, hogy végre készítettem egy fel-
dolgozás-lemezt a kedvenc dalaim-
ból – magyarázza Collins.  – Ezek
a dalok tinédzser korom kísérõ ze-
néi, úgy emlékszem rá, mintha teg-
nap történt volna, amikor a londoni
Marquee Club-ban a The Who-t, a
The Action-t és másokat láttam eze-
ket a dalokat játszani. Másnap pe-
dig elmentem és megvettem az ere-
deti verziókat. Azonban nem az volt
a célom a lemezen, hogy valami újat
tegyek ezekhez az eleve fantasztikus
felvételekhez, hanem hogy megpró-
báljam újra elõhozni a hangzást, és
azt az érzést, ami engem hatalmába
kerített, mikor elõször hallottam
õket.

A lemezen szereplõ dalok: 1. Girl
(Why You Wanna Make Me Blue),
2. (Love Is Like A) Heatwave, 3. Up-
tight (Everything’s Alright), 4. Some
Of Your Lovin’, 5. In My Lonely
Room, 6. Take Me In Your Arms
(Rock Me For A Little While), 7. Bla-
me It On The Sun, 8. Papa Was A
Rolling Stone, 9. Never Dreamed
You’d Leave In Summer, 10. Stan-
ding In The Shadows Of Love, 11.
Do I Love You, 12. Jimmy Mack, 13.
Something About You, 14. Love Is
Here, And Now You’re Gone, 15. Lo-
ving You Is Sweeter Than Ever, 16.
Going To A Go-Go, 17. Talkin Abo-
ut My Baby, 18. Going Back. (for-
rás: www.warnermusic.hu)

OZZY BUDAPESTEN
A rajongók már bizonyára jól tud-

ják, hogy június 15-én jelent meg
Ozzy Osbourne legutóbbi nagyle-

meze Scream címmel. Az 1988-tól
eltelt idõszakban ez az elsõ album,
melyen nem Zakk Wylde gitározik,
hanem a görög származású Kostas
Karamitroudis, azaz Gus G., aki
egyben saját zenekarának, a Fire-
windnek is oszlopos tagja. A lemez
már nem újdonság, de az, hogy ok-
tóber 4-én Ozzy Osbourne a Papp
László Budapest Sportarénában is be-
mutatja a fent említett lemezt, nos,
már valóban megér egy mondatot.
A hírek szerint a legendás botrány-
hõs ismét egy „kegyetlen, szürreális,
meglepõ showt” kínál a hazai kö-
zönségnek. 

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Underground King. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Aranyosi Gyu-
láné, 3904 Legyesbénye, Táncsics út
14. szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõ 30/891-
8031-es telefonszám tulajdonosa
nyert. Nyereményüket szeptember 27
– október 1. között, munkaidõben ve-
hetik át a szerkesztõségben. Játékunk
új kérdése: Mi a címe Phil Collins  leg -
újabb albumának? A válaszokat pos-
tai borítékban vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk címére,
és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2010. szeptember 24.

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

KAMARASZÍNHÁZ
24. (péntek) 17 óra: A MINDENLÁTÓ (Bemutató elõadás)
25. (szombat) 15 óra: A MINDENLÁTÓ (Bérletszünet)
29. (szerda) 15 óra: A MINDENLÁTÓ (Bérletszünet)
30. (csütörtök) 15 óra: A MINDENLÁTÓ (Bérletszünet)

OKTÓBER

NAGYSZÍNHÁZ
7. (csütörtök) 19 óra: AMADEUS (Nyilvános fõpróba)
8. (péntek) 19 óra: AMADEUS (Bemutató bérlet)



KÉZILABDA-IDÉNYNYITÓ
Megkezdi az õszi idényt szep-

tember 25-én a város nõi kézilab-
dacsapata. A Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyei bajnokságban szereplõ együt-
tesünk szombaton 16 órától  Me -
zõnagymihály gárdáját fogadja a
szerencsi Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. 

SIKERES PINGPONGRAJT 
Elindult a küzdelemsorozat az asz-

talitenisz NB III Észak-magyarorszá-
gi „B” csoportjában. Az elsõ fordu-
lóban a szerencsi együttes szeptem-
ber 4-én hazai környezetben Sátor -
aljaújhely csapatát fogadta. Az álta-
lános iskola Rákóczi épületében le-
játszott találkozón a házigazdák 11–
7 arányban legyõzték a tavalyi me-
gyei elsõ osztályú bajnokot. Páros-

ban a Köllõ–Korály kettõs volt ered-
ményes, egyéniben az ifjúsági korú
Stadler Tamás mind a négy mér kõzé-
sét megnyerte. Köllõ András és Ko-
rály Tibor egyaránt három-három ta-
lálkozón bizonyult jobbnak az el-
lenfelénél.

DÖNTETLEN TAKTAKENÉZEN
Egy döntetlen, egy vereség – ez a

mérlege a városi labdarúgócsapatok
szeptember 4-ei mérkõzéseinek.
Együtteseink a megyei III. osztályú baj-
nokság szerencsi csoportjának máso-
dik fordulójában Taktakenézen ven-
dégszerepeltek. Az ifjúsági gárdák
összecsapásán a csapnivaló szerencsi
helyzetkihasználásnak köszönhetõen
1–0 arányú hazai siker született. A fel-
nõtt csapatok mérkõzésén az utolsó
percekig elõnyben voltak Tóth István
és Lukács Bertalan játékosai, azonban

a taktakenéziek végül 2–2-re módo-
sították a végeredményt. A szerencsi-
ek góljait büntetõbõl Lengyel László
és szabadrúgásból Nagy László sze-
rezték. 

A sok esõ miatt ismét használha-
tatlan a Tatay sporttelepi pálya, ezért
Abaújkéren vendégszerepeltek szep-
tember 12-én a város labdarúgócsa-
patai. Az ifjúsági gárdák összecsapá-
sán 2–5 arányú szerencsi gyõzelem
született, amihez Takács Máté kettõ,
Kalup Roland, Tóth Dávid és Tóth Ro-
land egy-egy találattal járult hozzá. A
felnõtt együttesek találkozóján az elsõ
félidõben Gombos Ádám lövésével és
Lengyel László fejesével kétgólos ve-
zetéshez jutott a szerencsi együttes.
A hazai csapat a második félidõre nem
jött ki a pályára, ezért a játékvezetõ
lefújta a találkozót. A mérkõzés jegy-
zõkönyve alapján az abaújkériek
megóvták a felnõtt találkozót. 
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HOROSZKÓP
szeptember 24.  – október 8.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Most lehetõsége lesz a meg-

mérettetésre, ami Önt nemhogy
megijeszti, de kimondottan fel-
lelkesíti. Azonnal megtáltosodik

és készen áll a versengésre. Sokkal lelkesebben
veti bele magát a munkába, a szerelembe, a ta-
nulásba, amint megérzi, hogy összemérheti az
erejét valakivel. Ám ez nem abból fakad, hogy
nem bírja elviselni, ha valaki jobb Önnél, hi-
szen nem töri össze, ha nem Ön kerül ki gyõz-
tesen a versenybõl. Egyszerûen imádja azt az
érzést, amit az ilyen jellegû együttmûködés
adhat. Olyan ez, mint amikor az egész ménes
együtt vágtat. Teljesen mindegy, ki milyen
gyors vagy mennyit bír futni, az érzés lényegét
a közös élmény adja.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Nagy fába vágta a fejszéjét, és

ahogy sejtette is, ez rengeteg
munkával jár. Mivel azonban
most saját terveit valósíthatja

meg, egy cseppet sem bánja a befektetett ener-
giát. Nem is igazán munkának éli meg ezt most,
sokkal inkább egy teremtési, alkotási folyamat-
nak. Elõfordulhat, hogy valamiképpen kötõd-
nek a mostani események életének egy korábbi
szakaszához. Talán fel kell keresni korábbi
helyszíneket, vagy olyan emberekkel dolgozik
együtt, akiket régrõl ismert.  Ren dezõdnek kap-
csolatok, helyére kerülnek érzések, megérti
mások motivációját. Ez sokszor csak belsõleg
történik meg, Önben alakul ki egyfajta belsõ
harmónia ezekkel az emberekkel, helyzetekkel
kapcsolatosan.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Most Ön döntheti el, hogy el-

kezd foglalkozni egy problémá-
val, vagy inkább halogatja még
egy ideig. Ha egyelõre nem érzi

magát késznek a változtatásra, pár hétig várhat,
de veszíteni akkor sem fog semmit, ha máris
szembenéz a helyzettel. Elég erõs ahhoz, hogy
megértse a háttérben húzódó összefüggéseket,
és arra is megérett az idõ, hogy életmódjának
vagy akár személyiségének bizonyos részeit
könyörtelenül megszüntesse. Egy ideje már
nem is érzi igazán sajátjának mindezt, de most
még nem tudja, mivel is lehetne pótolni, ho-
gyan is kell nélküle létezni. Bátran ugorjon fe-
jest az ismeretlenbe, hiszen belül érzi, hogy jó
úton jár és semmi baja nem eshet.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Nem könnyen engedi most

mások által befolyásolni magát,
azonban elõfordulhat, hogy va-
laki annyira ért az Ön nyelvén,

hogy észre sem veszi, és máris azt teszi, amit õ
szeretne. Valószínûleg próbára teszi ez a sza-
kasz a tûrõképességét, illetve lelki erejét, de ez
nem feltétlenül olyan kellemetlen, mint elsõ
hallásra gondolnánk. Épp elég erõs ahhoz,
hogy a kialakuló helyzetek ne törjék össze,
hanem megtapasztalja saját erejét, ezáltal to-
vább stabilizálódjon. Gondot egyedül az okoz-
hat, hogy nyílt lapokkal szeret játszani, szereti
tudni, hogy mit várnak el Öntõl egy adott hely-
zetben, most azonban nem kap instrukciókat,
hanem egyedül kell megtalálnia a megfelelõ
megoldást.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Féltékenység gyötri. Egyrészt

nem szívesen lát más lehetséges
partnert kedvese körül, másrészt
– bár értékeli, ha párja öntuda-

tos és intelligens, – az irányítást nem szívesen
engedi át neki. Elõfordulhatnak hatalmi harcok
a kapcsolaton belül, illetve alakulóban lévõ
párkapcsolatok zátonyra futhatnak. Talán ér-
demes lenne kipróbálnia, milyen az, amikor
nem Ön szabja meg az irányt és nem az ismert
úton haladnak. Kockáztasson, merje rábízni
magát kedvesére! Az ilyen új tapasztalások ki-
hatnak az élet minden területére, hiszen meg-
mozgatják egész személyiségünket. Márpedig
egyetlen apró mély, belsõ változás teljes egé-
szében megújíthatja az életét.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Erõs lesz a Szüzekben az

igény, hogy szeretetet adjanak és
kapjanak. Szokatlanul gyengéd
és oltalmazó érzések ébrednek

bennük, amelyek ugyan máskor is ott motosz-
kálnak, de ritkán vagy szinte soha nem kerül-
nek felszínre. Most megmutatkozik, mennyire
mély érzésûek is a különben sokszor racioná-
lisnak tûnõ Szûz jegyûek. A párkapcsolatban
élõk ezzel az új oldalukkal egészen elbûvölik
társukat, aki számára – ezt a fajta odafigyelést
megtapasztalva – egészen új értelmet nyer a
kapcsolat. Mivel az érzelmek szabadjára enge-
dése még új élmény, kezdetben gondok lehet-
nek azzal, hogyan fejezze ki magát, de hamar
ráhangolódik a könnyedebb és érzelmesebb
kommunikációra.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Amikor sok stressz éri, hajla-

mos rá, hogy saját maga még to-
vább fokozza a feszültséget.
Ilyenkor nem hagy magának egy

pillanat kikap cso lódást sem, hanem állandóan
és makacsul a megoldást keresi. Jusson eszébe,
hogy bízhat az életben, hiszen eddig is minden
pozitívan alakult. Vegye észre azokat az elfog-
laltságokat, amelyek percekre vagy néhány
órára képesek kikapcsolni, és amikor csak te-
heti, ezekkel foglalkozzon. Játsszon, élvezze a
szabadságát, dolgoztassa meg kicsit a testét és
a szellemét is. Megoldása annyira lesz köny-
nyed és felszabadult, amennyire azzá tud válni.
Felismerheti, mennyivel több rejlik Önben,
mint ahogy gondolta.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Olyan partnerre vágyik már

egy ideje, aki nem csupán né-
hány területen felel meg az igé-
nyeinek. Gondot csak az

jelenthet, hogy az utóbbi idõben annyira kié-
lesedtek az érzékelõi, hogy az elsõ pillanatban
pontosan tudja, mi lehet az adott kapcsolatból,
és hogy érdemes-e egyáltalán belefogni. Talán
emiatt vannak mostanában csak viszonyai
igazi társkapcsolat helyett. Bár néha elbizony-
talanodik, hogy létezik-e az az ideális társ, akit
makacsul keres, de szerencsére ebben a kér-
désben olyan erõs Önben a maximalizmus,
hogy nem inog meg, és nem éri be kompro-
misszumos megoldással. Ne is tegye, egy ilyen
próbálkozással csak fájdalmat okozna a má-
siknak.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Régóta foglalkozik már gon-

dolatban egy nagyobb tervvel,
amely sokak szerint talán túl
nagy falat, de Ön pontosan érzi,

hogy ez az a nagyságrend, amivel igazából ér-
demes foglalkoznia. Hosszas elõkészítõ mun-
kájának köszönhetõen alkalma nyílik rá, hogy
megtegye az elsõ, másokat is érintõ konkrét lé-
péseket az ügyben. Úgy tûnik, mintha csak az
alkalmas idõt kellett volna kivárni, most
ugyanis szinte magától hárulnak el az akadá-
lyok, és máris a célegyenesben találja magát.
Az érintettek teljes mértékben egyetértenek
Önnel és lelkesedésük az utolsó kételyeit is
elûzi. A most kötött barátságok vagy szerelmek
valóban tartósak lesznek.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Hangulatát, közérzetét, gon-

dolatait most áthatják érzelmei.
Különösen akkor igaz ez, ha
mostanában ismerkedett meg

valakivel és rég elfeledett érzelmek ébredtek fel
Önben. Valószínûleg sokat gondolkodik azon,
vajon Ön volt képtelen ilyen mély érzésekre
vagy eddig nem volt meg hozzá a megfelelõ
partner. Bármelyik is az oka, az biztos, hogy
most együttléteik minden pillanatát ki tudja él-
vezni. Magánéletének ilyen pozitív alakulása
élete minden területén érezteti hatását. Nem
akadályozzák az emberek, nem okoznak gon-
dot, minden könnyedén összejön, Ön pedig
jókor van a lehetõ legjobb helyen, hogy köze-
lebb kerüljön céljaihoz.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Minden párkapcsolatban élõ

ember életében elõfordulnak
olyan idõszakok, amikor nem
érzi, mennyire szüksége van a

másikra és mennyi mindent kap tõle. A „füg-
getlenkedésnek” ezekben a napjaiban úgy érzi,
akár ki is léphetne a kapcsolatból, azt fontol-
gatja, vajon miért is van párjával és határozot-
tan úgy érzi, hogy gond nélkül élhetne nélküle
is, sõt talán találhatna olyan társat, aki sokkal
inkább „méltó” a szerelmére. Azonban mielõtt
engedne az ilyen jellegû érzéseinek, minden-
képp idézzen fel sok-sok belsõ képet kettejük
közös életébõl. Próbálja meg átérezni, hogyan
reagált volna, mit tett volna másképp az adott
helyzetben, és ez elárulja, milyen irányba viszi
el kedvese jelenléte.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Kiváló idõszak az elkövet-

kezõ pár hét arra, hogy új üz-
leti vállalkozásba kezdjen.
Mivel nyitott mások vélemé-

nyére és szakértõi tanácsaira, az is elkerül-
hetõ, hogy felesleges akadályokba ütközzön
tervei megvalósítása során. Érdemes most fog-
lalkozni a hosszú távú, egész jövõjét vagy
legalábbis elkövetkezõ néhány évét érintõ
kérdésekkel. Az aktív kommunikáció nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy beszerezze az
Ön számára döntõ fontosságú információkat,
ugyanakkor saját közlésvágyát képes ellenõr-
zése alatt tartani. Könnyen talál most támo-
gatókat is terveihez, ugyanis olyan
meggyõzõen tudja tálalni nézeteit, hogy bár-
kit maga mellé tud állítani.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

HÁROMPRÓBÁZÓK VIADALA 
(Folytatás a 2. oldalról.)

A Szerencsi Rendõrkapitányság jár-
õrei és a helyi polgárõrök a forga-
lomirányítás mellett a verseny ren-
dezésébõl is kivették a részüket. A tri-
atlon utolsó versenyszáma a futás volt,
amibõl a mini távosoknak 500 méter,
kezdõknek egy kilométer, a hala-
dóknak három, a prémium távosok-
nak öt, míg a vasember kategóriát vá-
lasztóknak tíz kilométer volt a pró-
batétel. 

A mini távos fiúk közül Asszú Ábel,
a lányoknál Mizák Anna ért be elsõ -
ként a célba. Az újonc haladó, pré-
mium kategóriákban összesen kilenc
gyõztes volt a népes mezõnyben. 

A vasember kategóriában összesen
39 kilométert kellett úszva, kerékpá-
rozva és futva teljesíteni a próbaté-
telre vállalkozóknak. Ebben a ver-
senyszámban a szerencsi triatlon
angol ötletgazdáját, a tavalyi gyõztes
Alan Poole-t tizenöt másodperccel
megelõzve a 14 esztendõs Petrusovics
Máté bizonyult a leggyorsabbnak.   

A 74 jelentkezõ közül mindenki
beért a célba, ahol a fiatalok rövid pi-
henõ után kerékpáros ügyességi ve-
télkedõn és kosárra dobó versenyen
tehették próbára az ügyességüket.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen
Rónavölgyi Endréné örömmel nyug-
tázta a második triat lonverseny sike-
rét, ami – tavaly a hagyományterem-
tés szándékával létrehozott – a ren-
dezvény létjogosultságát mutatja.
Összesen tizennégy kategóriában ke-
rültek a helyezettek nyakába a kivá-
ló sportteljesítményért járó arany-,
ezüst-, illetve bronzérmek. A legki-
sebbek külön ajándékban részesültek.
A legidõsebb résztve võként a 67 éves
Pallai Miklós kapott különdíjat. A jó-
tékonysági rendezvény 39 ezer fo-
rintos bevételét a Kulcsár Anita
Alapítvány javára ajánlották fel a
szervezõk, amit Szerencs Város
Sportegyesülete 40 ezer forintra egé-
szített ki. 

A második triatlon helyezettjei:
Mini táv 2000-ben és késõbb szüle-

tett lányok: I. Mizák Anna, II. Kiss
Bettina, III. Molnár Eszter. Fiúk: I.
Asszú Ábel, II. Holló Tamás, III.
Szaniszló Bence. Újonc táv 1999-ben
és késõbb született lányok: I. Vasvári
Adél, II. Farmosi Kata, III. Képes
Panna. Fiúk: I. Farmosi Zsombor, II.
Tamás Ádám, III. Asszú Ádám. 1994–
1998. születésû lányok: I. Sztankovics
Anna, II. Pallai Patrícia, III. Szaniszló
Zsófia. Fiúk: I. Fige Balázs. 1986-ban
és korábban született fiúk: I. Oleár
Zoltán.  

Haladó táv 1994-ben és késõbb
született lányok: I. Kiss Viktória. Fiúk:
I. Rábai Gergõ, II. Kovács Kristóf, III.
Bihari Márk. 1987–1993 születésû lá-
nyok: I. Gyüre Laura. Fiúk: Szilágyi
Bence. 1986-ban és korábban szüle-
tett fiúk: I. Vámos Imre, II. Gyüre
Levente. III. Sztankovics Attila.
Prémium táv, férfiak: I. Kovács Péter,
II. Rábai Bence, III. Csalári Szabolcs.
Vasember táv, férfiak: I. Petrusovics
Máté, II. Alan Poole, III. Callum F.
Poole.

BRONZÉRMES SAKKOZÓK
A bábok mozgásában megmutat-

kozó értelem, a logika, az elõrelátás
ugyanúgy nagy hatással van a leg-
jobb koponyákra is, mint az, hogy a
sakktáblán látszólag nincs helye vé-
letlennek. Noha ebben a szellemi
sportban szigorú szabályok érvé-
nyesülnek, a játék végtelen, a  lehetõ -
ségek kimeríthetetlenek, vagyis a
korlát és a szabadság egyidejûleg van
jelen. Izgalmas a bonyolultság és
külsõségek egyszerûsége közötti el-
lentét. A sakk a legeltérõbb termé-
szetû, neveltetésû és társadalmi hely-
zetû emberek között is kapocs lehet,
miként második évezrede kapcsola-
tot biztosít különbözõ korosztályok,
politikai rendszerek, kultúrák, sõt
egész civilizációk között is. A sakk
nyelvét az egész világon értik, és mi
is értjük, a kis kollektívánk, akik e
nagyszerû játék csapatban történõ
mûvelésére szövetkeztek.

A B.-A.-Z Megyei Sakk-csapatbaj-
nokság 2009/2010. évi bajnokságá-
ban, az elõkelõ harmadik helyen vé-
geztünk, megelõzve nagyobb ha-
gyományokkal rendelkezõ városok,
települések együtteseit Az érmeket

augusztus 22-én Kormos Sándor,
Szerencs Város Sportegyesületének
elnöke adta át a bodrogkeresztúri De-
reszla Vinotékában, mely helyszínt
a létesítmény üzemeltetõje, Pet-
rovszki Hedvig biztosította, aki még
egy borkóstolásra is meghívta a csa-
patot. A finom vacsorát pedig Döme
Aladár csapattársunk szponzorálta,
melyet ezúton is megköszönünk
mindkettõjüknek.

A fotón balról jobbra a következõ
játékosok láthatók: Döme Aladár, Za-
kar Adrián, Balogh László, Samók Ba-
lázs, Cseppely János, Tóth Levente,
Balogh Imre, Medvegyné Balogh
Emese, Gál László, Jakab János, Nagy
Attila, Samók Csaba, Ág Norbert, Csi-
der Andor. Hiányzó csapattagok:
Barva Attila, Belinszky Sándor, ifjabb
Balogh Imre és Újházi Dávid. 

Cseppely János
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Royal
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

teljesen új
árukészlet

október 4-én, hétfôn
Nyitás: 7.00

Next, Dorothy Perkins,
Morgan, Per Ona... Igniker Kft.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. október 8-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A Bocskai Társaság
a névadó nagyfejedelem emlékéhez méltóan a közösségért dolgozik.

Október 3-án is támogassa szavazatával
civil szervezetünk képviselõjelöltjeit,

hogy városunk érdekei érvényesüljenek!

Október 1-jén Szerencsen, 2-án Ondon várjuk tisztelt szimpatizánsainkat
és az érdeklõdõket kampányzáró rendezvényünkön!

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Comb csont nélkül 939 Ft/kg
Csontos tarja 939 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg
Szendvicssonka   999 Ft/kg

Dagadó 909 Ft/kg
Oldalas 899 Ft/kg
Rövid karaj 1199 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1099 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 989 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt csülök 799 Ft/kg
Füstölt láb 429 Ft/kg
Füstölt sertésfej 539 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 499 Ft/kg
Parasztkolbász 959 Ft/kg
Vastagkolbász 1399 Ft/kg

Lángolt kolbász 899 Ft/kg
Sütnivaló kolbász 849 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 799 Ft/kg
Parasztmájas 799 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Sertészsír 429 Ft/kg
Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

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

Termelõi tej magas zsírtartalom-
mal 150 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

Az akció 2010. szeptember 24-étõl a módosításig érvényes!

Fagyasztott tyúk 
499 Ft/kg

Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. október 8-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: október 1., 
10 óra.www.szerencsi televizio.hu

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

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

25% kedvezmény a raktárkészleten
lévő bemutató autókból

Mozgáskorlátozott-
utalványok
beszámítása
magas áron

Eredetiségvizsgálat
minden nap

Műszaki vizsgáztatás
minden típusra 

Sérült gépkocsik (minden típusú) javítása, teljes körű kárrendezéssel.

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉSPOLITIKAI HIRDETÉS
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