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A SZERENCS-PATAK
ÁRADÁSÁNAK KRÓNIKÁJA

A Fecskés városrészt megfeszített védekezéssel sikerült megmenteni az elöntéstõl.
Május végén a folyamatos
esõzés és a június harmadikán
lehullott több mint harminc milliméter csapadék hatására újra
jelentõs árhullám vonult le a Szerencs-patakon. Negyedikére virradóra Abaújszántón átszakadt
a vízfolyás töltése és kilenc utcában közel kétszáz lakóházat
öntött el a víz. Szerencsen a
Fecskés városrész került veszélybe, azonban a folyamatos
homokzsákos védekezésnek köszönhetõen sikerült megelõzni a
katasztrófát, de a város alacsonyan fekvõ részeire betört a víz.
A rendkívüli idõjárási viszonyok miatt az elmúlt hetekben több alkalommal is kritikus magasságot ért el
a Szerencs-patak szintje. Néhány
napra azonban csendesedett az esõ,
így levonult az áradat. Az újabb jelentõs csapadékmennyiség miatt június 1-jén délutánra ismét megemelkedett a Szerencs-patak vízszintje. A
fecskési hídnál megkezdõdött a két
héttel ezelõtt emelt homokzsáktöltés
megerõsítése, hogy óvják a településrészt a nagyobb károktól. Szép
számmal érkeztek önkéntesek, hogy
segítsenek a munkában. Az árvízi védekezést Rónavölgyi Endréné polgármester éjjel-nappal személyesen
irányította a kritikus napokon.

Ondon a városgazda nonprofit
kft. munkásai, a tûzoltók és a helyi
önkéntesek ugyancsak megfeszített
tempóban dolgoztak, hogy megállítsák a házak felé áramló vizet.
A veszélyhelyzet miatt június 2-án
rendkívüli, kibõvített ülést tartott a
szerencsi székhelyû helyi védelmi bizottság a szerencsi és tokaji kistérség településeinek vezetõinek részvételével. Bogyay Ferenc rendõrkapitány az árvíz miatt forgalomkorlátozásokról tájékoztatta a jelenlévõket.

Dócs Róbert tûzoltóparancsnok az elmúlt órák védekezésérõl szólva ismertette, hogy a tûzoltók a Szerencspatak gátján teljesítenek folyamatosan szolgálatot és homokzsákokkal
erõsítik a töltést. Pócza Sándor, az
ÉKÖVIZIG tokaji szakmérnökségének a vezetõje felhívta a figyelmet
arra, hogy új gátak elsõsorban kötött
talajból épüljenek, a mezõzombori
hídtól lefelé pedig 2-3 kilométeren
bányameddõvel emelik meg a töltést.
(Folytatás az 5. oldalon.)

TESTVÉRVÁROSI JÖVÕ:
AZ IFJÚSÁG KAPCSOLATA

A németországi Geisenheim és Szerencs testvérvárosi kapcsolatának további erõsítése mellett foglalt állást a
Rajna-parti település újonnan megválasztott polgármestere. Frank Kilian (fotónkon) úgy véli: a jövõben elsõsorban
az ifjúság körében bõvíthetõ a két város lakosságának együttmûködése.

– Járt-e már korábban Magyarországon, illetve Szerencsen?
– Huszonhárom éve jártam Magyarországon. Akkor három hetet töltöttem
Budapesten és a Balatonnál. Ez idõ alatt
megtapasztaltam a magyarok vendégszeretetét, a más népek iránti tiszteletét. Mostani szerencsi tartózkodásom
alatt ezek az érzések még erõsebbé váltak bennem. Bár most vagyok itt elõször,
de nem utoljára járok Szerencsen!
– Hogyan értékeli Geisenheim és Szerencs eddigi kapcsolatát?
– Nagyon örülök annak, hogy 1990ben, húsz esztendõvel ezelõtt a két település testvérvárosi együttmûködést
alakított ki egymással. Ez egy igazi, élõ
kapcsolat, ami emberek között kötõdött.
Megvallom õszintén, hogy az elmúlt
években a polgármesteri hivatal vezetõ
pénzügyi munkatársaként nem volt
igazán rálátásom erre a területre.
Ugyanakkor mindig örömmel töltött el,
amikor szerencsiek nálunk vendégeskedtek és azt láttam, hogy magyar és
német családok igaz barátokká váltak.
Polgármesterként fontosnak tartom,
hogy tovább mûködjön és szélesedjen
a két város partnersége, ami mindanynyiunk javára szolgál. Arra fogok törekedni, hogy minél több fiatal – köztük a lányom, a fiam és majdan az unokáim is –, részt vállaljanak a kapcsolat
ápolásában, hogy ezáltal a két nép még
közelebb kerüljön egymáshoz. Meggyõzõdésem, hogy ezen az úton kell
tovább haladnunk. A közös munkában

jelentõs feladatot vállalnak a testvérvárosi egyesületek, amelyeket a jövõben
is segíteniük kell az önkormányzatoknak, azonban miután ezek a civil szervezetek az integráció jegyében mûködnek, a költségek elõteremtésében az Európai Uniónak is közre kell mûködnie.
Ugyanakkor az is fontos, hogy a tagság politikától függetlenül, önkéntes alapon ápolja a testvérvárosi kapcsolatot,
és szívükbõl vegyenek részt a közös
munkában.
– Milyen üzenete van Európa számára Geisenheim és Szerencs együttmûködésének?
– A két város kapcsolata nemcsak Európa, hanem az egész világ számára
hordoz üzenetet. Ez pedig nem más,
minthogy vallástól, bõrszíntõl, társadalmi helyzettõl függetlenül az emberek
egyenlõk. Senki nem veheti magának
a bátorságot arra, hogy önmagát mások felé emelje. Nagyon fontosnak tartom, hogy a francia, olasz és magyar
testvérvárosunkkal az együttmûködésünk ebbe az irányba haladjon tovább.
Ennek jegyében fogadtam el a jubileumi szerencsi programra a meghívást
és jó érzéssel tölt el mindaz, amit Önöknél vendégeskedve tapasztaltam.
Á. A.

TRIANON EMLÉKEZETE A KILENCVENEDIK ÉVFORDULÓN
A trianoni békeszerzõdés aláírásának 90. évfordulója alkalmából június 4-én emlékmûvet
állítottak a Bocskai István Gimnáziumban. Az esõben megtartott eseményen Kocsis József
köszöntötte a megemlékezés
résztvevõt.
A középiskolai tanár felidézte, hogy
az I. világháború után az arrogáns nagyhatalmi politika olyan békerendszerbe
kényszerítette bele a vesztes országokat, amivel elvetették a második világégés magjait. A legyõzöttek közül a legnagyobb büntetést hazánk kapta: az
1920. június 4-én a magyar delegációval aláíratott diktátum alapján nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia
tûnt el a térképrõl. Magyarország elvesztette területe kétharmadát, a lakosság létszáma alig több mint egyharmadára csökkent.
A köszöntõt követõen a középiskola diákjai adtak mûsort, amelyben hazafias versek és énekszámok egyaránt

A történelmi egyházak képviselõi megáldották és megszentelték az
emlékmûvet.
szerepeltek. A néptáncosok Magyarország megcsonkítását szimbolizálták
az egyes területek lecsatolásának képletes bemutatásával.
Gál András beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy az elsõ világháború után a nagyhatalmak rólunk
döntöttek nélkülünk, és a magyar em-

bereknek 90 év elmúltával is fáj Trianon. A középiskola fõigazgatója kiemelte, hogy az Európai Unió létrejöttével ugyan csökkent a határok
szerepe, de ez nem feledteti a múlt sebeit. A békediktátum silányságát, igazságtalanságát a történelem rövid idõn
belül visszaigazolta: a térképasztalnál

megrajzolt három államból kettõ ma
már nem létezik: Csehszlovákia legalább békésen bomlott fel, Jugoszlávia viszont vérben és mocsokban,
úgy, ahogy született. Ma is ENSZ-katonák állomásoznak a Balkánon, hogy
ne dörögjenek a fegyverek. Északi
szomszédunk is nehezen birkózik
meg 17 éves államiságával. Gál András rámutatott, hogy a szerencsi Bocskai István Társaság és a gimnázium erkölcsi kötelességének érzi a történelmi múlt megbecsülését. Már évtizedes
hagyomány, hogy emlékeket állítanak,
amelyek az utókor számára is hirdetik a magyarságtudatuk erejét.
Gál András hangsúlyozta, hogy a történelemben mindig, így Trianon után
is volt magyar újjászületés, talpra állt
az ország és ez most sem lesz másként.
Ünnepi beszédét követõen a fõigazgató Rónavölgyi Endrénével, Szerencs
város polgármesterével közösen leleplezte le az alkalomra készült gránit emlékmûvet. Ekker Róbert alkotását a történelmi egyházak képviselõi megáldották és megszentelték.
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TISZTELGÉS A HÕSÖK EMLÉKÉNEK

A hõsök napja alkalmából május
21-én Szerencsen, a volt Hunyadi iskola parkjában lévõ elsõ világháborús magyar katona szobránál tartottak megemlékezést, ahol a Szerencsi Általános Iskola diákjainak
mûsora köszöntötte a résztvevõket.

Az esemény végén az
emlékhelynél a város önkormányzata, intézmények
és civil szervezetek helyezték el koszorúikat.
Május 30-án Ondon a
településrész ravatalozójának falán lévõ márványAz ünnepségen Rónavölgyi End- táblánál a helyi általános isréné beszédében kiemelte, hogy kolások adtak ünnepi
dicsõ õseink a történelem folyamán mûsort, majd Galgóczi Feszámos alkalommal bizonyították, rencné az alkalomra írt sahogy hazájukért, népükért készek az ját versét adta elõ. Az elmúlt
életüket is feláldozni. – A magyar évszázad világégéseinek az
hõsök napja emlékünnepének az ad áldozatairól Heves János
igazi értelmet, ha elõdeink öröksé- emlékezett meg. A város algét megõrizve békés körülmények polgármestere felidézte,
között folytatjuk munkánkat, egy él- hogy Magyarországon az
hetõbb Magyarország és Szerencs elsõ világháborút követõen
megteremtéséért – fogalmazott a iktatták törvénybe a megemlékezés napját, amit Az elsõ világháborús katona szobra a
polgármester.
A megemlékezésen Börzsönyi Jó- 1945 után betiltottak és hõsök tiszteletére emlékeztet.
zsefné református lelkipásztor és csak a rendszerváltás után
Tóth László római katolikus plébá- nyerte vissza az eredeti jelentését. deti kezdeményezés azoknak az emHeves János kiemelte, hogy az ere- lékét állította középpontba, akik az
nos mondott imát az elesettekért.
elsõ világégés során vesztették életüket, vagy harcoltak hõsiesen a különbözõ hadszíntereken. Az alpolgármester felidézte, hogy mindkét
nagyapja részt vett a háborúban az
Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében, akik sebesülést szenvedtek,
de túlélték a borzalmakat.
Danyi László önkormányzati képviselõ beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs olyan magyar
család, amely ne gyászolná a harcokban elhunyt, vagy áldozatul esett,
illetve ártatlanul kivégzett mártír
hozzátartozókat. A hõsök napja a kegyeletadás mellett a béke jelentõségére hívja fel a figyelmet.
Az önkormányzat képviselõi koszorút helyeztek el az emléktáblánál.
A beszédet követõen a helyi önkormányzat, intézmények és civil
szervezetek képviselõi helyezték el
a koszorúikat az emléktáblánál.
A résztvevõk a településrész református templomába vonultak, ahol
Börzsönyi Józsefné református lelkipásztor és Damjanovics Pál görög kaA májusban és június elsõ napjaiban pedtek, emiatt számottevõ kár ért bentolikus parókus mondott ökumenikus
Szerencsen és környékén lehullott több nünket. A többi gyümölcs egyelõre tartmint kettõszáz milliméter csapadék ja magát, aminek kedvez az idõközben imát a hõsökért. Az istentisztelet
után a Hegyalja Pedagógus Kórus
nemcsak a szántóföldi kultúrákban naposra fordult idõjárás. A sok permeadott emlékmûsort.
okozott komoly károkat, hanem a tezés azonban jelentõs többletköltséggel jár, amire idén már a teljes tavalyi
szõlõültetvények és a gyümölcsösök tulajdonosait is nehéz helyzetbe hozta. büdzsé kétharmadát ráköltöttük.
A rendkívüli idõjárásban a gombás
A folyamatosan magas páratartalom
kedvezett a betegségek terjedésének, fertõzések a szõlõültetvényekben is jeHarmadik alkalommal tartották
miközben a felázott talajra nem tudtak lentkeztek, azonban a felázott talaj mimeg a nõk egészséghetét május 25–
att a gazdák nem tudták idõben elvérámenni a permetezõgépek.
gezni a permetezést, ami súlyos fertõzést 28. között Szerencsen. Az évente
A heves esõzések után a hegyekrõl jelenthet a borvidéken. A sok víz több visszatérõ népszerû kezdeményezés
keretében változatos programokat
és a domboldalakon lezúduló áradat sok pincében is gondot okozott.
kínáltak a négynapos rendezvénySzabó Gyula szerint a borospincékhelyen súlyos talajeróziót okozott a gyüben hamarabb jelentkeztek a problémák, sorozat résztvevõinek a szervezõk.
mölcsösökben. Azokban az ültetvényekben nem keletkezett komolyabb mint a természetben. A helyi szõlészA Népházban számos, az egészborász föld alatti helyiségeibe ugyanis
kár, ahol a gyepes mûvelésnek köjelentõs mennyiségû víz zúdult be, ami ségmegõrzést szolgáló elõadás várszönhetõen helyén maradt a föld. A szerencsi székhelyû Pisák Kft. a térségben véleménye szerint összefüggésben van ta a lányokat és az asszonyokat, amelyek az allergiáról mint népbetega fölöttük lévõ utcában elvégzett csatöbb mint 130 hektáron gazdálkodik, intornázással és útfelújítással. – A város ségrõl, a házasságon belüli kommutenzív mûvelésû telepítésekben. A válegyik gyöngyszeme a pincesor, ami a nikációról, a gyermekek egészsélalkozás komoly figyelmet fordít a minõségi gyümölcstermesztésre, amiben az mostaninál nagyobb figyelmet érdemelne – véli a szõlész-borász, aki szeidei csapadékos esztendõ nemcsak korint azokban a szõlõparcellákban nem
moly kihívást, hanem számottevõ többjelentkeztek erõteljesen a betegségek,
letköltséget is jelent.
– Az esõs idõjárás miatt alig volt egy- ahol a gazdák akár kézi permetezõvel
egy fél nap, amikor permetezni tudtunk, is igyekeztek biztosítani a megfelelõ növényvédelmet. Megjelent a peronoszszinte lopva a perceket – emelte ki érdeklõdésünkre Pisák János tulajdonos. póra, a szürkepenész és a lisztharmat
is. A zöldmunkák kilencven százalékát
– Sokszor nem volt idõ a szer felszívóelvégeztük – emelte ki Szabó Gyula –,
dására, vagyis messze nem tudtunk töszépnek ígérkezik a termés, csak tudkéletes munkát végezni, a kritikus idõszakban mégis sokat ért. Tavaly ennek juk megõrizni.
Június 6-ával végre elvonultak a csaa vízmennyiségnek az egyharmadának
padékot hozó felhõk, a ragyogó napsütés
is nagyon örültünk volna. Most az alés a hirtelen beköszöntõ kánikulai memásban varasodás, a szõlõben peroleg ugyan növelte a szõlõkben a nönoszpóra, a barackosban pedig zöldvényvédelmi kockázatot, de végre megrothadás jelentkezett, amit az idõ jobbra fordulásával sikerült megfékezni. A kezdõdhetett a permetezés. Arról, hogy
milyen lesz a termés, bizakodva, ugyanterméskilátások közepesek, mert a virágzáskor is hideg volt az idõ, ami nem akkor aggodalommal is szólnak a szakkedvezett a kötõdésnek. A cseresznyét emberek. Minden az idõjáráson múlik,
ami az ide nyárra meglehetõsen szeaz esõ miatt alig tudtuk szedni, a szeA gyalogtúra résztvevôi.
szélyesnek ígérkezik.
Á. A.
mek túlértek, illetve a sok víztõl kire-

AZ ÓVODÁBÓL IRÁNY
AZ ISKOLA

Huszonöt nagycsoportos búcsúzott
június 3-án a szerencsi Gyárkerti óvodától, ahol a rossz idõjárás miatt a
csoportszobákban tartották az ünnepi
eseményt. A versek, dalok és mondókák között kattogtak a fényképezõgépek, forgott a kamera, hiszen
mindenki igyekezett megörökíteni
gyermekük életének egyik fontos
eseményét. Kedves pillanat volt,
amikor a kisebbek köszöntek el távozó társaiktól, majd az óvónõk és
dadák könnyes szemmel akasztották
a búcsúzók vállára a tarisznyát. Õk
azok, akik szeptembertõl már az iskolapadokban ülve tesznek kirándulást a betûk és a számok birodalmába.
A szerencsi Napsugár óvodától június 8-án harmincnégy nagycsoportos búcsúzott. Az ünnepi alkalomra
anyukák és apukák, nagyszülõk és
testvérek népesítették be az intézmény bejárata elõtti teret. Az elköszönõk versekkel, dalokkal, mondókákkal és tánccal idéztek fel egyegy óvodai napot az intézménybe érkezéstõl egészen a délutáni távozásig. Megható volt, amikor a kisebbek
köszöntek el távozó társaiktól, majd
az óvónõk és dadák felakasztották a

búcsúzók vállára a tarisznyát. Angyal
Györgyné beszédében arra hívta fel
a figyelmet, hogy az óvodások az intézményben eltöltött évek alatt felkészültek arra, hogy sikeresen kezdjék el iskolai tanulmányaikat. Az
óvónõk és a dadusok dallal köszöntek el a nagycsoportosoktól, akikkel
közösen utolsó közös sétát tettek a
Napsugár óvoda udvarán.
A Csalogány óvoda nagycsoportosai június 8-án és 9-én búcsúztak
el az intézménytõl, nevelõiktõl és társaiktól. A ballagáson a kicsik és a középsõsök köszöntek el elsõként legidõsebb társaiktól, akik szeptembertõl már az általános iskola padjaiban kezdik meg az új tanévet. A
nagyok szereplése után az elköszönõk vállára felkerült az útravalóval teli tarisznya.
Az ondi tagóvodában június 9-én,
az intézmény tornatermében rendezték meg az évzáró ünnepséget.
A gyermekek ezúttal is kedves mûsorral mutatkoztak be a nevelõk és szüleik, rokonaik elõtt. Az ondi ovisok
közül idén három gyermek köszönt
el a nevelési intézménytõl. Õk szeptembertõl már az iskolapadban ülve
kezdik az új tanévet.

ESÕKÖRKÉP A SZÕLÕKBEN
ÉS A GYÜMÖLCSÖSÖKBEN

Az óvodások vállára felkerült az útravalóval teli tarisznya.

SIKERES VOLT A NÕK EGÉSZSÉGHETE
gérõl és életmódjáról, a helyes táplálkozásról, valamint a nõket érintõ
egészségügyi kérdésekrõl szóltak. Az
egészséghét valamennyi korosztálynak kínált mozgáslehetõséget. A városi tanuszodában anyukák és gyermekeik vetélkedtek, a Fürdõ és Wellnessházban közös tornára várták a
kismamákat és csöppségeiket. A Tatay sporttelepen az aerobikkal mozgatták meg a résztvevõket. A betegségek megelõzését minden nap igénybe vehetõ vérnyomás- és vércukorszint-mérés biztosította. A rendez-

vénysorozat utolsó napján immár
visszatérõ vendégként tartott elõadást
Szerencsen Szabó Gyuri bácsi. A bükki füvesember gyógyhatású teái iránt
ezúttal is nagy volt az érdeklõdés.
A rendezvénysorozat utolsó napján a vállalkozó kedvû asszonyok és
lányok gyalog vágtak neki az Árpádhegynek. A túra után a Fürdõ és Wellnessház rózsakertjében megtartott
programzáró eseményen a város
polgármestere köszöntõjében sikeresnek minõsítette az immár harmadik alkalommal megszervezett programsorozatot. Rónavölgyi Endréné
szerint a résztvevõk magas száma azt
mutatta, hogy a szerencsi nõk fontosnak tartják az egészségüket. A változatos programok nemcsak mozgásra biztosítottak lehetõséget, hanem jól hasznosítható ismeretekkel
vértezték fel a résztvevõket.
Bobkó Géza városi fõorvos arról
adott tájékoztatást, hogy az egészséghét négynapos programsorozatán
közel 1900 résztvevõt regisztráltak,
közülük voltak, akik több eseményen
is megjelentek. A helyi rendelõintézetben hat, különbözõ szûrõvizsgálaton vehettek részt a lányok és aszszonyok.
A nõk egészséghete zárásaként
megtartott sorsoláson szerencsi vállalkozások és intézmények által felajánlott ajándékok találtak gazdára,
amibõl az idõsebb és a fiatalabb korosztályok egyaránt részesültek.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE
A SZERENCSI ÁRVÍZRÕL?

Danyi László:
– Emberemlékezet óta nem vonult le ekkora árhullám a Szerencs-patakon, ami rendkívüli helyzetet eredményezett. Erre való tekintettel kértük a lakosság segítségét a védekezéshez. Példamutató volt, ahogy a helybéliek, tûzoltók, rendõrök és a városgazda
kft. munkatársai együtt dolgoztak a töltésnél.
Mindenki segítõkészségrõl tett tanúbizonyságot, amiért köszönetet mondok, csakúgy,
mint Rónavölgyi Endréné polgármesternek
a munkálatok irányításáért és Koncz Ferenc
országgyûlési képviselõnek a közbenjárásért.
Öt házat az erõfeszítések ellenére körbevett
a víz, ami a túloldalon a mezõgazdasági földekre is kiöntött, tetemes károkat okozva a gazdálkodóknak. Abban, hogy ez így történt, közrejátszott a
több évtizede kitisztítatlan patakmeder. Végre már nemcsak beszélni kellene errõl, illetve a töltés magasításáról, hanem ezeket meg is kellene valósítani, amire csak az elmúlt évek védekezési költségébõl meglett volna a fedezet. A csapadékvíz-elvezetõ árkokat és az átereszek mûtárgyait is felül kell
vizsgálni amellett, hogy nem szabad elfeledkezni a fertõtlenítésrõl és a szúnyogirtásról sem, ami ugyancsak az elkövetkezõ idõszak feladata lesz.
Bodnár László:
– A nehéz órákban igazi összetartozásról tettek tanúbizonyságot a Fecskésen élõk, de azt
tapasztaltam, hogy a város más, áradás által nem veszélyeztetett részeibõl is szép számmal érkeztek önkéntesek, hogy segítségünkre
legyenek a védekezésben. Különösen jól esõ
érzés volt látni a tûzoltók munkáját, akik a
töltés magasítására és megerõsítésére szakmailag is felkészültnek bizonyultak. A város
polgármestere hatékony intézkedéseket hozott. Jó döntés volt, hogy pénteken megszólította a helyben élõket, akik erejüket nem
kímélve töltötték és cipelték a homokzsákokat. Gyerekek és idõsek, nõk és férfiak egyként dolgoztak. A polgármester megérzése helytállónak bizonyult, amikor a jelen lévõ vízügyi dolgozóra nem hallgatva az utolsó homokzsáksor lerakását is fontosnak tartotta, mert
e nélkül elöntötte volna a Fecskést a víz. Ugyanakkor hiányoltam, hogy a
nehéz idõszakban nem volt mellette az árvízi védekezésben jártas szakember. A helyi önkormányzat több tagja is kivette a részét a munkából. Közülük különösen Bíró Istvánt illeti köszönet, akinek dolgozói és a gépei egyaránt hasznos segítséget jelentettek a katasztrófa elhárításában.
Molnár László:
– Szerencsen, a Kazinczy utcában lakom. Csapadékos idõjárás esetén a településnek ezt a
részét veszélyezteti leginkább a patak áradása. Most éppen egy ilyen nehéz idõszakon vagyunk túl, de Istennek hála, sikerült megvédenünk otthonainkat. Remélem, hogy ezek az események rávilágítanak a jövõt meghatározó, gáterõsítési munkálatok mielõbbi elvégzésére.
Nagy tanulság volt nekem ez a pár nap, mivel
olyan emberi összefogásnak, segítõkészségnek
voltam tanúja, amelyrõl azt gondoltam, hogy
már kiveszõben van ebbõl a világból. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a fecskési embereknek, barátoknak, ismerõsöknek, rokonoknak, akik önzetlenül jöttek, vagy
ajánlották fel segítségüket még a városon túlról is. Köszönet illeti továbbá a védelmet irányító vezetõket, fáradtságot nem ismerõ szervezésükért, kitartásukért
és külön köszönet a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság teljes állományának fantasztikus munkájukért, szakmai irányításukért. A végére hagyom,
bár megérdemlik az elsõ helyet: köszönöm a „B” középnek! Nagyot harcoltatok!
Bíró István:
Az aggodalmam, sajnos, beigazolódott. Nem
véletlenül mondtam el minden testületi ülésen, hogy a patak medrét ki kell tisztítani. Az
önkormányzat többször írásban szólította fel
az üzemeltetõt erre a feladatra, sajnos nem
reagáltak rá. Nem szeretném, ha ebbõl a szomorú helyzetbõl bárki politikai tõkét akarna
kovácsolni magának, mert egyet mindenkinek tudomásul kell vennie: Szerencset és a
Fecskést egyedül a helyi emberek összefogása mentette meg az árvíztõl. Köszönetet mondok mindazoknak a vállalkozóknak, akik a
védelmi munkában résztvevõk ellátásában
nyújtottak segítséget. Ugyancsak köszönöm Csider Andornak és munkatársainak, hogy meleg étellel látták el az itt dolgozó embereket. Nagyon remélem,
hogy az elkövetkezõ idõszakra mindenki szeme elõtt példaként lebeg majd
ez az esemény. Ezt a védmûvet mindenáron meg kell építeni, mert az emberek élet- és vagyonbiztonságával nem szabad játszani. Sajnos a mostani,
egyre szélsõségesebb idõjárási viszonyok miatt ez az esemény bármikor megismétlõdhet. A védekezés amatõrökhöz képest szerintem profi módon történt.
Talán kicsit több volt a helyszínen a katasztrófaturista, akik eljöttek megnézni, milyen is egy árvízi védekezés. Hát most láthatták! A végén pedig külön
köszönet a „B” középnek! Az érintettek tudják, hogy kikre gondolok.

2010. JÚNIUS 18.

3

ZEMPLÉNI GAZDANAPOK ÉS A ZEMPLÉN
EXPO PROGRAMJA, SZERENCS

A gazdanapi kiállítás és vásár nyitva tartása: péntek 11–19 óra, szombatvasárnap 10–19 óra. Helyszíne: Kulcsár
Anita Sportcsarnok és a Rákóczi út.

JÚNIUS 18., (PÉNTEK)
A szabadtéri színpadon a polgármesteri hivatal elõtt
10.20 óra: Fúvóskoncert – Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar.
10.40 óra: HAVIARIK Gyermek Néptánccsoport (Rozsnyó), Bocskai István
Gimnázium Néptáncegyüttese (Szerencs).
11 óra: Ünnepélyes megnyitó – díjátadás. A megjelenteket köszönti: Rónavölgyi Endréné polgármester. A
rendezvényt megnyitja: Koncz
György, a B.-A.-Z. Megyei Agrárkamara elnöke.
15 óra: Szerencs Kártya-nyereménysorsolás.
15.05 óra: HAVIARIK Gyermek Néptánccsoport (Rozsnyó).
15.30 óra: Modern tánc – Szikra
Tánciskola.
15.50 óra: Egyiptomi hastánc – Kertész Gabriella.
16 óra: Rock and roll party – Kertész
Attila.
Egész napos programok:
10–18 óra: Díszmadár- és hüllõkiállítás a Kulcsár Anita Sportcsarnok aulájában. Szervezõ: Herman Ottó Természetvédõk és Madártenyésztõk
B.-A.-Z. Megyei Egyesülete.
10–18 óra: Történelmi egyházak sátra a várkert bejáratánál: beszélgetés,
könyvek és kegytárgyak árusítása, gyermekeknek kézmûves-foglalkozás.
11–19 óra: A jövõ Szerencse címû
kiállítás a sportcsarnokban, Szerencs város standján.
11–19 óra: Testfestés a Fürdõ és Wellnessház elõtt.

10–19 óra: Testfestés a Fürdõ- és
Wellnessház elõtt.
11–18 óra: A történelmi egyházak sátra a várkert bejáratánál: beszélgetés;
könyvek és kegytárgyak árusítása; gyermekeknek kézmûves foglalkozás.
11–18 óra: A jövõ Szerencse címû
kiállítás a sportcsarnokban, Szerencs város standján.

JÚNIUS 19., (SZOMBAT)
9.30–12.30 óra: Regionális vidékfejlesztési konferencia a Rákóczi-várban. Szervezõ: Zempléni Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
14 óra: Szerencsi motorosok felvonulása, találkozója a Rákóczi út, Fürdõ
és Wellnessház elõtti területen.
15–18 óra: Népmûvészeti kiállítás a
Szerencsi Népi Díszítõmûvészeti Szakkör munkáiból a Rákóczi-vár Árkád termében.
A szabadtéri színpadon:
14.30 óra: Szerencsi Ütõegyüttes.
14.50 óra: A Szerencsi Általános
Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Délibáb Néptánccsoportja.
15.20 óra: Shotokan karate bemutató Varga Csaba háromdanos mester vezetésével.
16 óra: Nótacsokor – Újvári Marika.
16.40 óra: Harlequin Tánccsoport.
17.25 óra: Szerencsi kiscsillagok – a
Bocskai István Gimnázium diákjai:
Petró Dalma, Gazdóf Dániel.
18.00–18.40 óra: CAIRO koncert.
Egész napos programok
10–18 óra: Díszmadár- és hüllõkiállítás a Kulcsár Anita Sportcsarnok aulájában.

JÚNIUS 20. (VASÁRNAP)
CSALÁDOK NAPJA
A szabadtéri színpadon:
14 óra: Ovigála – Szerencsi Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény óvodásai.
14.10 óra: Gólyalábasok mûsora –
Vagabanda – Óriáscirkusz.
15 óra: Operett magyar nóta – Dobi
házaspár.
16 óra: A Kolompos együttes népzenei koncertje.
17 óra: Modern Táncgála – Szikra
Tánciskola.
17.30–18.00 óra: Sztárvendég: Király
Viktor.
Egész napos programok
10–16 óra: Díszmadár- és hüllõkiállítás a Kulcsár Anita Sportcsarnok aulájában.
10–19 óra: Testfestés a Fürdõ és Wellnessház elõtt.
11–18 óra: A történelmi egyházak sátra a várkert bejáratánál: beszélgetés,
könyvek és kegytárgyak árusítása, gyermekeknek kézmûves-foglalkozás.
11–18 óra: A jövõ Szerencse címû
kiállítás a sportcsarnokban, Szerencs város standján.
11–18 óra: Népmûvészeti kiállítás a
Szerencsi Népi Díszítõmûvészeti Szakkör munkáiból az Árkádban.
11 órától: Kézmûves gyermekkuckók
(csuhé, papírhajtogatás, hennafestés).
Térsakkbajnokság.

HÍREK RÖVIDEN
ÖSSZEÍRÁS A MEZÕGAZDASÁGBAN. A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) megkezdte a június 21-ig tartó
általános mezõgazdasági összeírást,
ami több mint kétmillió háztartást érint
az ország összes településén. Erre a KSH
2,65 milliárd forintot fordít. Ebbõl az
összegbõl mintegy félmilliárd forintot
az Európai Unió finanszíroz.
Az összeírás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar mezõgazdaság folyamatairól, jelenlegi szerkezetérõl és
az ágazat szereplõinek helyzetérõl. A
feldolgozott és összesített adatok megalapozzák a hazai és az uniós agrárpolitikai döntéseket és a támogatási
rendszer újragondolását.
Az összeírás során adatfelvétel történik minden olyan mezõgazdasági tevékenységet folytató háztartás és társas
vállalkozás – természetes és jogi személy – esetében, akik az összeírás idõpontjában, azaz 2010. június elsején
mezõgazdasági hasznosítás alatt álló
termõterületet használnak, mezõgazdasági haszonállatot tartanak, intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, illetve mezõgazdasági szolgáltatást végeznek.
Az összegyûjtött adatokat a Központi Statisztikai Hivatal az adatvédelmi törvény által szabályozott módon és eszközökkel dolgozza fel. Az összeírás tartalmában és módszereiben megfelel az
Európai Unió elõírásainak és a FAO ajánlásainak. Az elõzetes adatok várhatóan
ez év õszén megismerhetõek lesznek.
NAPKÖZIS ÚSZÓTÁBOR. Hét–tizennégy éves gyerekeknek szerveznek
napközis úszótábort a szerencsi tan-

uszodában. A június 28-tól július 2-ig,
illetve a július 5–9-ig tartó turnusokba
kezdõk és haladók egyaránt jelentkezhetnek. A foglalkozások hétfõtõl
péntekig naponta 9 órától 16 óráig tartanak. Június 24-ig jelentkezés, illetve
további információ a 06-20/584-0464es telefonszámon.
ZÁRVA A HIVATAL. A szerencsi polgármesteri hivatal július 1-jén zárva tart,
ezért ezen a napon az ügyfélfogadás
is szünetel.
DIVERZIFIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK.
A szerencsi térségben hat jogcímen írták ki a hazai cukorgyárak bezárása
miatti kárenyhítést szolgáló, úgynevezett diverzifikációs pályázatokat,
amelyekre idén január 15-ig lehetett
benyújtani a támogatási igényléseket.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóirodája május
28-án érdeklõdésünkre ismertette: a
mezõgazdasági üzemek korszerûsítésére, agrártermékek értéknövelésére és
mikrovállalkozások fejlesztésére történt
már kötelezettségvállalás, amirõl az

érintettek már kaptak is határozatot.
Az összességében 5,6 milliárd forintos keretösszegû pályázatra minden
jogcím esetében jelentõs túligénylés
mutatkozott, ezért a szaktárca szerint a végleges rangsorok és a minimum pont meghatározásával meg kell
várni azt, hogy az Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal a turizmus, a
vidéki települések és örökség fejlesztésérére benyújtott kérelmek esetében
is rangsort állítson, mert így lehet a legoptimálisabb módon lekötni a forrásokat.
JÓTÉKONYSÁGI HUMOREST. A
Dumaszínház két mûvészének fellépésével rendeztek jótékonysági estet május 27-én a Rákóczi-várban. A programon Badár Sándor és Aranyosi Péter
szórakoztatta a közönséget. A belépõ
nélküli karitatív eseményen felajánlásokból összesen 73 ezer forint gyûlt öszsze, amelyet a program védnöke, Koncz
Ferenc országgyûlési képviselõ százhúszezer forintra egészített ki. Az öszszeget a szerencsi árvízkárosultaknak
juttatják majd el a szervezõk.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Lavotha Áron, Rostás Viktor, Fekete Fanni Lina, Trajter
Erik, Nagy Levente, Nagy Szonja, Madaras Ádám, Gömze Diána.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Bodolai Mónika – Bliszkó Viktor, Novotnik Marianna – Takács Gergely, Stefán Erzsébet – Magyar Ferenc, Mitterhuber Éva – Kovács Sándor, Habina Éva Helga – Galatóczki Péter, Lengyel Karolina – Trikó István.
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SZERENCSI TEHETSÉGEK: KOVÁCS BÁLINT

A Szerencsi tehetségek sorozatunkban ezúttal a helyi általános iskola Rákóczi épületébe járó ifjú kiválósággal
ismerkedhetnek meg az olvasók. Kovács Bálint (fotónkon) kitûnô tanulmányi eredménye mellett évek óta
szorgalmas diákja a mûvészeti iskolának, a néptánccsoportnak, és a sportban is remek eredményekkel büszkélkedhet.

– Szerinted miért gondolták tanáraid, hogy téged be kell mutatni a Szerencsi Hírek olvasóinak?
– Talán a tanulmányi eredményeim
miatt, vagy azért, mert táncolok, és
képzõmûvészetben is jó vagyok, esetleg a sport miatt.
– Nos, akkor beszéljünk mindjárt az
utóbbiról. Mióta úszol?
– Három éve. Tavaly ott voltam az
országos diákolimpiai döntõben, ahol
tizedik lettem. Az úszásnemek közül
a gyors a kedvencem, de hátúszásban
eredményesebb vagyok. Általában jól
szerepelek a versenyeken, így a sikerélmény mindig megvan a folytatáshoz.
– A sportolás mellett kitûnõ tanuló
is vagy.
– Igen. Eddig minden évben csak ötöseim voltak, de lehet, hogy az idén lesz
egy négyesem is. Szeretem a történelmet és jó is vagyok belõle, aztán a testnevelés a kedvencem. Kéttannyelvû
képzésre járok, így az angolt is keményen tanulni kell. Három évvel ezelõtt
voltam a Langwest tanulmányi verse-

nyen, ahol bejutottam a szóbeli döntõbe, és ott hatodik lettem.
Az osztályunk egyébként nagyon jó
közösség. Mindenkivel jóban vagyok.
A tanulmányi átlagunk sem rossz. Most
egy kicsit talán nehezebb, mert a felsõ
tagozatban az angolt minden évben
más-más tanár tanítja.
– Mesélj most kicsit a néptáncról!
– Nagyon szeretem, mert õrzi a régi
hagyományokat, és a csoportunk tagjaival jó viszonyban vagyok. A próbákon jó a hangulat, a társaság. Már elsõ
osztályos koromtól táncolok. Itt nem
igazán vannak versenyek, de ha lehetõség adódik, akkor természetesen indulok, és általában különdíjban részesülök. Fellépési lehetõség azonban

van bõven, hiszen gyakran szerepelünk
a városi rendezvényeken.
– Nem beszéltünk még a muzsikáról, hiszen ha jól tudom, hangszeres zenét tanulsz.
– Igen. Szaxofonon tanulok. Nem túl
egyszerû hangszer, de én nagyon kedvelem, szerintem szép hangja van.
Negyedik osztályos koromban kezdtem
járni a zenei tanszakra, most már tagja vagyok a Fanfár Fúvósegyüttesnek is.
Igaz, még nem tudok minden darabot
teljesen, de a legutóbbi felvonuláson
– amikor az indulót játszottuk –, már
én is szerepeltem.
– Most hetedikes vagy. Gondolkodtál-e már azon, hogy hol tanulsz tovább
az általános iskola után?
– Eddig még nem, de van egy olyan
elképzelésem, hogy építészmérnök leszek.
– Mivel foglalkozol szívesen a szabadidõdben?
– Otthon inkább csak barátaimmal
szoktam kimenni focizni az udvarra,
vagy a focipályára.
Vannak haverjaim otthon is, de legjobb barátaim az iskolába járnak. Most
a szilvesztert is egyiküknél töltöttem.
A legtöbb sportot kedvelem, szeretek
röplabdázni, kézilabdázni, kosarazni.
Szoktam tollasozni is. De néha tanulok is.
– Hogyhogy néha?
– Nekem könnyen megy a tanulás,
mert az órákon odafigyelek és a nagy
részét megjegyzem a tananyagnak.
M. Z.

VÉGET ÉRT A TANÉV
A BOCSKAIBAN

A Bocskai István gimnáziumban június 11-én tartották a tanévzáró ünnepséget. Takács Cintia és Petró Dalma közös énekszáma után Nyíri Tibor
fõigazgató-helyettes a tanulóifjúság
elõtt ismertette, hogy a középiskola tanulmányi átlaga a tavalyi eredménnyel
megegyezõen megközelíti a célul kitûzött négy egészet.
Nyíri Tibor kiemelte, hogy az elmúlt
tanévben 32 osztályban több mint ezer
tanulója volt a gimnáziumnak. Igyekeztek lehetõséget biztosítani a fiataloknak kiemelkedõ képességeik kibontakozásához, akikkel huszonhét fakultációs és huszonkét tehetséggondozó csoportban, illetve szakkörben
foglalkoztak.
Kimagasló teljesítményt értek el többek között a 12. H (4,61), a 11. A (4,6)
és a 12. A (4,53) osztályok. A diákok
közül 151-en kaptak kitûnõ és jeles (4,75
feletti) bizonyítványt. A tanév során 97en tettek államilag elismert sikeres
nyelvvizsgát, amelyek között szép szám-

mal akadt felsõfokú minõsítésû. A büszkeségek mellett gyenge teljesítmények
is születtek. A 9. c osztály tanulmányi
átlaga 2,64 lett, de ezekben az általános tantervû közösségekben a két magasabb évfolyamon is 2,85, illetve 3,5
lett az eredmény. A fõigazgató-helyettes ismertette, hogy a korábbi idõszakhoz képest emelkedett a bukott tanulók száma: egy vagy több tantárgyból 51 diáknak került elégtelen érdemjegy a bizonyítványába. Tizenhárom tanuló volt, aki kettõnél több tantárgyból nem teljesítette az alapvetõ követelményeket. Nekik évet kell ismételniük, míg a többiek – szám szerint
38-an – javítóvizsgát tehetnek.
A Kiss Attila Alapítvány ez alkalommal is jutalmazta a gimnázium egy tanulmányi eredményben és közösségi
munkában egyaránt kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulóját. Ebben az évben Kelemen Eszter vette át az elismerést Koncz Ferenc országgyûlési
képviselõtõl, a civil szervezet kuratóriumi tagjától.

BÚCSÚZTAK A MÛVÉSZPALÁNTÁK

Tanévzárót tartottak június 10-én
a Szerencsi Mûvészeti Iskolában. Az
ünnepség elsõ perceiben elõbb a
szolfézsos fiatalok, majd a népi táncos növendékek köszöntötték mûsorral az esemény résztvevõit.

Harkályné Kovács Katalin ismertette, hogy a 2009/2010-es tanévre
471 tanuló iratkozott be mûvészeti
iskolába, hatvannal több, mint tavaly.
Közülük 257-en zenei oktatásban részesültek, 299-en pedig a képzõmûvészet, néptánc és színjáték tanszakok valamelyikét választották. A
tagintézmény-vezetõ kiemelte, hogy
a tanítás továbbra is az általános iskolával közös termekben történik a
Rákóczi és a Bolyai épületekben, a
megyaszói telephelyen és zenei elõképzõ formájában az óvodában. Az
elmúlt idõszakban számos pályázaton szerepeltek sikeresen, amelyek
közül kiemelkedik az oktatásért közalapítványtól a nyári tehetséggondozó tábor megtartására elnyert egymillió forint. A tagintézmény-vezetõ
ismertette, hogy növendékeik az elmúlt tanévben is sikeresen szerepeltek a város és a kistérség ünnepségein, fellépéseikkel színesítették a rendezvényeket. A tanulók a különbözõ országos és regionális versenyen
elsõ helyezéseket és nívódíjakat szereztek rajz-, hangszeres játék-, néptánc- és drámajáték-kategóriákban.

Harminckét osztályban több mint ezer diák tanult idén a Bocskai gimnáziumban.

A PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE

A mûsorban a szolfézsra járó diákok is bemutatkoztak.
Harkályné Kovács Katalin bejelentette, hogy idén Az iskola legeredményesebb tanára címet megosztva Osztás Katalin és Száraz Melánia nyerte el, akik korábban már
átvették a Scholtz Jenõ Alapítvány díját. Az ünnepségen sikeres mûvészeti
munkájuk elismeréseként több tanuló
részesült könyvjutalomban. Rónavölgyi Endréné polgármester emléklappal és ajándéktárggyal jutalmazta a szerencsi fuvolakvartett tagjait
(Bíró Glória, Lapis Flóra, Petõ Anna,
Pocsai Petra), akik közül az idén hár-

A KÁROS SZENVEDÉLYEKRÕL

A dohányzásmentes világnap alkalmából május 31-én rendeztek figyelemfelkeltõ elõadást a szerencsi
Bocskai István Gimnáziumban. Nyíri Tibor fõigazgató-helyettes bevezetõje után Bobkó Géza a dohányzás emberi szervezetre gyakorolt
kedvezõtlen hatásairól beszélt a fiataloknak. Elhangzott, hogy a felmérések szerint a gimnazisták körében
a fiúk mintegy 21 százaléka, a lányok
16 százaléka rabja a káros szenvedélynek.

A városi fõorvos szerint fontos,
hogy a fiatalok az egészségmegõrzés
érdekében szembesüljenek a dohányzás súlyos következményeivel.
A füstölgõk mellett a passzív dohányosok is veszélyben vannak. Itt elsõsorban a gyerekeket, a terhes anyákat említette a doktor, aki fontosnak
nevezte a pedagógusok példamutatását is, mivel egy I. századi római
írótól származó idézet szerint: példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani, vagy tanulni.

man befejezik a középiskolai tanulmányaikat. A polgármester virágcsokorral köszöntötte a lányok zenetanárát, Osztás Katalint, valamint
Harkályné Kovács Katalin tagintézmény-vezetõt.

A Bocskai István Gimnázium diákjainak mûsora fogadta az intézmény
munkatársait a középiskola június 1jei pedagógusnapi ünnepségén. Gál
András fõigazgató beszédében köszönetet mondott kollégáinak az egész éves
munkáért és kiemelte: a nehezebb
gazdasági helyzet ellenére a gimnázium szerencsésnek mondhatja magát,
mivel szeptembertõl minden jelenlegi
álláshely biztosított az intézményben
és várhatóan idén is nyolc új elsõ osztály kezdi meg itt tanulmányait.
Rónavölgyi Endréné polgármester
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
erõfeszítéseket tesz annak érdekében,
hogy Szerencs oktatási-nevelési intéz-

ményeiben zavartalan legyen a mindennapi munka és a diákok jó tárgyi
feltételek között tanulhassanak, a pedagógusok pedig fokozatosan javuló
munkakörülmények között oktathassanak. A középiskola dolgozói az ünnep alkalmából a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba két személyre szóló belépõt vehettek át.
Másnap nyugdíjas pedagógusokat
látott vendégül a középiskolai kollégiumban Rónavölgyi Endréné. A gimnazisták mûsora után a polgármester
köszönetet mondott az egykori tanároknak, tanítóknak, óvodai nevelõknek
az elmúlt évtizedekben nyújtott áldozatos munkájukért.

SZÓRAKOZTATTÁK A CSÖPPSÉGEKET

Gyermekhetet tartottak május 25–28.
között a szerencsi óvodákban. A gyárkerti épületben kedden az óvoda- és
bölcsõde-kóstolgatóra várták az intézmény leendõ csöppségeit. Az alkalomra
az édesanyák hozták el a fiatalokat, akik
lelkesen próbálgatták a csoportszobákban lévõ játékokat. A programon az
óvó nénik is részt vettek, akik a szülõkkel is szót váltottak az intézmény életérõl, arról, hogy õsztõl mi is vár majd
a bölcsõdében és az óvodában a
csöppségekre.
A Csalogány óvoda gyermeknapi
programján vidám pillanatok vártak a
kicsikre. Karcsi bácsi és Bobó nem ismeretlen a csöppségek körében, akiket a tréfás fellépõk alaposan meg is
tornáztattak.
A Napsugár óvodában a nagyszülõs
napon benépesült a Pillangó csoport

deklõdését. A gyermeknapi eseményre egykori óvodás és általános iskolás relikviák is elõkerültek. Másnap a helyi tûzoltóság
új, magasból mentõ jármûve kínált igazi látványosságot, amelynek a kosarából városnézésre is
alkalmuk nyílt a kicsiknek. Nem
sokkal késõbb a rendõrautó is
megérkezett az intézmény udvarára, amivel ugyancsak lelkesen
Az ondi ovisok szörpivásban is vetél- ismerkedtek a gyerekek.
Ondon a tagóvodában péntekedtek.
ken tartottak gyermeknapot. A
szobája. A közös süteménykészítés Csillagfény Gyermeksziget csöppségei
kedves pillanatokat szerzett az esemény szörpivásban és ropievésben vetélrésztvevõinek, míg az egyik nagypapa kedtek, miközben megérkezett a küa sakk szabályait magyarázta az óvolönleges tízórainak szánt kenyérlángos.
dásoknak. A lányok eközben a kötõtû Az alkalomra új játékokkal lepték meg
használatával ismerkedtek, voltak, akika szülõk a gyerekeket, akiknek szanek a kézimunkázás keltette fel az érlonnasütést is szerveztek a nevelõk.
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A SZERENCS-PATAK ÁRADÁSÁNAK KRÓNIKÁJA
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kibõvített védelmi bizottság Rónavölgyi Endréné elnök összefoglalóját elfogadta, és határozatban rögzítette,
hogy az árvíz levonulásával részletesen elemezni kell a jelenlegi helyzetet és javaslatot kell tenni konkrét intézkedésekre, amelyekkel a késõbbiekben elkerülhetõ a katasztrófahelyzet. Halaszhatatlanul el kell majd végezni a vízfolyások medreinek a kotrását, mélyítését, a töltések megerõsítését, a gátak és védmûvek helyreállítását, a mûtárgyak állapotának a felmérését, folyamatosan gondoskodni

udvarát, így június 3-án is homokzsákokkal kellett védeni az épületet
és a környezõ lakóingatlanokat.
Ezen a napon térségünkben újabb,
harminc millimétert meghaladó menynyiségû esõ esett. A hegyekbõl lezúduló hatalmas víztömeg nyomása miatt Abaújszántón éjfél után átszakadt
a Szerencs-patak töltése és az áradat
rövid idõn belül négy utcát teljesen,
ötöt pedig részlegesen elöntött, a víz
több mint kétszáz lakóépületbe tört be.
– Születésemtõl, 1965 óta élek
Abaújszántón, de ekkora vizet itt még
nem láttam – nyilatkozta lapunknak

Önkéntesek segédkeztek a homokzsákok lerakásában.
kell a karbantartásukról és fel kell készülni a belvíz kezelésére, valamint a
szúnyogirtásra. A polgármesterek indítványozták, hogy a vis major keretbõl
a védekezéshez szükséges elõleget a
veszélyhelyzet elrendelésével gyorsabban biztosítsák, ezt terjesszék ki a
magántulajdonban keletkezett károk
mérséklésére is. Teljes egyetértés volt
abban, hogy a veszélyeztetett településeken fel kell gyorsítani a csapadékvíz-elvezetésre elnyert pályázatok
megvalósítását és bõvíteni szükséges
erre a célra a hazai és európai uniós
pénzügyi alapokat.
Június 2-án estére az Ond és Rátka
közötti utat le kellett zárni a forgalom
elõl, mert a szántóföldeken érkezõ áradat átbukott az aszfaltcsíkon. Ugyan
magas volt a patak szintje, de csendesnek ígérkezett az este, mivel további jelentõs emelkedést ekkor még
nem tapasztaltak a szakemberek. Június 3-ára virradó éjszaka azonban ismét szükség volt az önkéntesek segítségére a fecskési városrészben,
mert a 37-es fõút mentén a mezõgazdasági területekrõl visszaáramló víz
kimosta a patak frissen helyreállított
töltését. Hiába csökkent a hegyek felõl
érkezõ vízhozam, a földekrõl lezúduló
ár ismét kritikussá tette a helyzetet Szerencs déli részén. A tûzoltók szivatytyúzással igyekeztek visszatölteni a
kertek felé áramló vizet, védve a városrész ingatlanjait, eközben újabb homokzsákokkal erõsítették a töltést,
mivel az elõrejelzések további esõzéseket valószínûsítettek.
A szennyvízhálózatból felbugyogó
víz ismét elöntötte a Gyárkerti óvoda

a helybéli Krajcár Csabáné. Édesanyámék mesélték, hogy 1963-ban
volt ilyen áradás, de akkor még nem
volt szabályozva a patakmeder. Én este
tíz órakor végeztem a munkahelyemen, és utána eljöttem a kolléganõmhöz, hogy segítsek a homokzsákok lerakásában. Aztán egyszer
csak hirtelen mindenfelôl jött a víz és
kitört a pánik.
Az emberek a vészhelyzetben igyekeztek menteni a javaikat. Kikerültek
az ólakból a háziállatok, a bútorok
azonban a helyiségekben maradtak. Az
épületekben rekedt embereket az utcákon hömpölygõ, helyeként több mint
egyméteres vízben a szerencsi tûzoltók gumicsónakjával mentették ki, ami
jó szolgálatot tett a nehéz idõkben.
– Már este tíz óra körül látható volt,
hogy óriási lesz a baj, mert a lezúduló víz mennyisége nagyobb, mint
amit a Szerencs-patak képes lesz levezetni – emelte ki lapunknak nyilatkozva Dócs Róbert szerencsi tûzoltóparancsnok, aki a helyszínen irányította a mentési munkálatokat. A
töltés éjfélig bírta. A településre zúduló víz több utcát elárasztott. Volt,
ahol az egy métert is meghaladta az
áradat. A kollégáimmal 65 embert
mentettünk ki csónakkal, emellett állatokat és lakberendezési tárgyakat is
szárazra hoztunk. A parancsnok kiemelte: – Olyan rövid idõn belül következett be a baj, hogy eredményes
homokzsákos védekezésre esély sem
volt Abaújszántón.
Miközben a patak felsõ szakaszán
a víz a mederben és mellette egyaránt
hömpölygött, az alsóbb részeken az

újabb árhullám fogadására készültek
Szerencs mentesítése érdekében. A rátkai hídnál a község polgármesterének
vezetésével homokzsák gátat építettek
annak érdekében, hogy lassítsák a víz
átbukását az úttesten. A munkálatokba bekapcsolódtak a tûzoltók, akiknek
Bíró István szerencsi önkormányzati
képviselõ rakodógépe volt a segítségükre. Ide dél körül ért el az áradat,
ami a mélyen fekvõ házakat ismét bekerítette. Eközben a Fecskés városrész
felett már meghaladta az egy méter magasságot az ideiglenes védmû, amihez
a katasztrófavédelem és a vízügyi
igazgatóság mellett Braun Miklós szerencsi vállalkozó biztosította a homokzsákokat. A helyi önkéntesek részvételével folyó védekezés részeként a
fecskési utcákba is homokzsákok kerültek, hogy az esetleges hirtelen elöntéstõl megvédjék az épületeket.
Ondon eközben a patakhoz közeli ingatlanokat körbeölelte a víz.
Péntekrõl szombatra virradó éjszaka ismét kritikussá vált a helyzet Szerencsen. A szakemberek a patak vízszintjének további 20 centiméteres
emelkedését jelezték, így a megfeszített védekezés folytatódott a fecskési
városrészben. Tûzoltók, rendõrök,
önkéntesek több százan dolgoztak. Az
egész éjszakán át tartó védekezésben
igyekeztek tovább emelni, erõsíteni a
homokzsáktöltést, hogy megóvják a
településrészt a katasztrófától.
Ekkor érkeztek a hírek, hogy a Magyar utca több ingatlanjába újra betört a víz, ami a két héttel ezelõtti áradásnál jóval nagyobb károkat okozott.
A Rákóczi út 133. és 135-ös társasház

A fõutca alsó szakaszát elöntötte az áradat.

jes területét. Itt is több lakásba hatolt
be az ár.
– Ötvennégy éve lakunk itt, de ilyen
még soha nem fordult elõ – nyilatkozta
lapunknak a tömblakás földszintjén élõ
Egri Józsefné. – Az épületet körbevette
a víz, ami a szobákban már a padló
réseibõl tört elõ. Itt vannak a gyerekeim, igyekszünk mindent felpakolni, de amit nem tudunk, az úszik.
A Magyar utca mellett a 37-es számú fõúton átbukott a víz, visszautat
keresve a mederbe. Mindkét oldalon
veszélybe kerültek az ingatlanok,
amelyek tulajdonosai igyekezték elejét venni a víz betörésének. Eközben
a 37-es számú fõút mellett a mezõrõl
nagy erõvel hömpölygött vissza az áradat a patakba, nyomás alatt tartva az
alsóbb szakaszt, ahol a víz a meder
szintjén kiegyenlítõdött. A
vasúti síneknél a patak
már a hídszerkezetet ostromolta, ami részben
mentesítette a fecskési kanyart, ugyanakkor viszszaduzzasztott a felette
lévõ területekre. Soha
nem látott víz lepte el a
város alacsonyabban
fekvõ részeit. A védekezést nagy erõkkel végezték a településen.
Szombaton délig a
rendkívüli áradás ellenére sikerült megakadályozni, hogy a patak tömegesen árasszon el laA Gyári kertben az épületekbe is beszivár- kásokat Szerencsen. Szervezett formában nem törgott a víz.
tént kitelepítés a városban,
lakói a polgármester segítségét kérték, bár veszélyeztetett területeken többen
mivel négy alagsori lakást elöntött a óvatosságból elhagyták a lakásukat. A
feltörõ szennyvíz. Másnap soha nem víz szintje mintegy húsz centiméterlátott kép fogadta az ébredõ szerenrel a homokzsákok teteje alatt maradt.
csieket. A Rákóczi út alsó szakaszát a A nagy nyomás azonban komoly verendõrség lezárta a forgalom elõl, a teszélyt jelentett a töltésre, ezért délután
lített szennyvízaknákból feltörõ óriávízügyi szakemberek javaslatára a tisi víztömeg lepte el a fõutcát. Ugyanszalúci holtágnál megtörtént a Takta
csak korlátozni kellett a forgalmat a 37- gátjának átvágása, a vizet a Kesznyées számú fõút és a Magyar utca keteni Tájvédelmi Körzetre vezették. A
resztezõdésében, ahol több ingatlan is beavatkozás hatására vasárnap regjelentõs kárt szenvedett.
gelre a Fecskésnél 25 centimétert
– Segítettünk a szomszédoknak, apadt a Szerencs-patak, aminek a
amikor hajnali három óra körül ész- szintje délutánra az eredeti töltés marevettük, hogy az utca sarkán lakó idõs gassága alá került. Ekkorra már visznéni házába kezd befolyni a víz – em- szahúzódott az áradat a fõutca jelentõs
lékezett vissza Czimbalmos Anikó. – részérõl, átadva a helyet a fertõtleníRövid idõn belül zsák és homok is volt tést végzõ tartálykocsinak.
és körberaktuk az épületet, majd vö– Több száz ember összehangolt
dörrel mertük a vizet a helyiségbõl.
munkájának eredményeként sikeAz ugyancsak a Magyar utcában rült megmenteni legalább hatszáz
lakó Zsadányi Zoltánék a hajnali sürgés-forgásra ébredtek. – Kijöttünk az
udvarra, ahol már fent volt a víz – mesélte el a férfi. – Próbáltunk homokzsákkal védekezni, de a hátsó szobáAz árvízkárosult lakosságnak nyújt seba betört az áradat. A keresztlányo- gítséget a Szerencs Térségi Hulladékmat és a gyerekeit felvittük a lakásba, gazdálkodási Közszolgáltató Kft. azzal,
a szekrényeket téglára emeltük, men- hogy június 26-án rendkívüli, ingyenes
tettük, ami menthetõ.
lomtalanítást tart a városban a Magyar
Reggelre víz árasztotta el a Nestlé utcában, a Gyári kertben, a Fecskés tetelephelyét és a Gyári kert szinte tellepülésrészen, valamint Ond fõutcájá-

embernek az otthonát a Fecskés településrészen – emelte ki lapunknak
nyilatkozva Rónavölgyi Endréné polgármester. – A soha nem látott magasságú árhullám ellen eredményes
volt az elhúzódó védekezés. Már két
héttel korábban is nagyon komolyan
vettük a helyzetet és megerõsítettük
a gátat. Ezt a töltést kellett most tovább építeni. Lángoló fáklyák fénye
mellett, erejüket megfeszítve dolgoztak az emberek: önkéntesek,
tûzoltók, rendõrök, közmunkások, a
városgazda kft. munkatársai, önkormányzati képviselõk. A Szerencspatak visszaduzzasztó hatása miatt
jelent meg a víz a város fõutcáján,
hiszen megteltek a csapadék- és
szennyvízelvezetõ csatornák. A rendkívüli helyzetben is biztosítani tudtuk az ivóvíz-ellátást, az elektromos
áramot. Azok, akik a település északi részén laktak, sokan nem is tudták, hogy a Fecskésen milyen komoly
védekezési munkálatok vannak.
– Amint lezajlik az árvíz – emelte
ki Rónavölgyi Endréné, összehívom a
szerencsi és a tokaji kistérségek polgármestereit. Közösen kell kidolgoznunk azt a védekezési tervet, amely
akár egy ilyen katasztrófahelyzet esetére is biztosíthatja az embereknek a
nyugalmát és biztonságát. Ehhez öszszehangolt munka és pénzügyi források szükségesek.
Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy
a szerencsi lakosságra mindig jellemzõ
volt az összefogás. Az itt élõ emberek jó szívvel segítenek a bajba jutottakon. Az önkormányzat bankszámlát is nyitott az árvízkárosultak
megsegítésére.
A tûzoltók a fecskési portákról, a Gyári kertbõl és a pincékbõl folyamatosan
szivattyúzták a vizet és megkezdôdött
a fertôtlenítés. Az éjszaka a város polgármestere 380, a megye más településein a védekezésben részt vevõ rendõr
elhelyezésérõl gondoskodott a Rákóczi
iskola tornatermében, majd több napon
át 460-an voltak elszállásolva az általános iskola Rákóczi-épületének tornatermében, a sportcsarnokban és a Rákóczi-várban. A központi ellátás akadozása miatt a rendõrök étkeztetésérõl
június 7-én estétõl a szerencsi önkormányzat gondoskodott.
Június 15-én az ÁNTSZ szervezésében megtörtént az elsô szúnyogirtás a város térségében, amit a tervek
szerint, jó idô esetén, június 29-én
megismételnek.
Á. A.–S. L.

ÁRVÍZI LOMTALANÍTÁS

A Magyar utca lakói is összefogtak a nehéz órákban.

nak Rátka felõli alsó szakaszán. A
gyûjtõjáratok reggel 7 órakor indulnak,
és egyszer mennek végig a területen.
Az árvíz utáni lomtalanítás során a veszélyes hulladék, építési törmelék és daruval felrakható tárgyak kivételével
mindent elszállít a közszolgáltató.
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SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN:
KOPPÁNY MÁRIA

Eddigi élete során többször elkerült
Szerencsrõl, azonban mindig visszaköltözött Hegyalja kapujába. Nehéz anyagi helyzetbe jutva Dél-Amerikában próbált elhelyezkedni, ahol végül új életre
talált. Koppány Mária várja a júliust, amikor viszontláthatja a városunkban élõ
családját és szeretett települését.

töztünk. A volt párom nem támogatott
bennünket, én pedig nem kaptam munkát. Anyagilag nagyon nehéz helyzetbe
kerültünk, lényegében ekkor határoztam
el, hogy külföldön vállalok munkát.
Elõször Hollandiába utaztam, mert azt
hallottam, aki ott dolgozni akar, annak
könnyû boldogulni, mert egy nyitott, le-

– Mindig is szerettem Szerencset,
ahol születtem, felnõttem és a gyermekeim jelenleg is ott élnek édesanyámmal – idézi fel Koppány Mária. – Gyönyörû ifjúkorom volt ott:
szeretõ család, rengeteg barát egy
igazi, békés kisvárosban. Emlékszem, a világ sokkal nyugodtabb volt
abban az idõben. Gyermekként sok
idõt töltöttünk az utcán, ahol nyugodtan játszhattunk és a szüleinknek – bár nagyon féltettek bennün- Koppány Mária a párjával Peruban.
ket –, semmi okuk nem volt az aghetõségekkel teli ország. Néhány hét múlgodalomra.
Nyaranta gyakran elõfordult, hogy az va már Németországban találtam magam,
ahol egy, a ’60-as években kivándorolt
egész iskolai osztály, testvérek és barátok kora reggel összeverõdtünk, és együtt magyar származású férfinél kaptam munkát, ami azonban nem mutatkozott többtöltöttük a napokat. Igazi nagycsalád voltunk. Aztán felnõttünk és szétszóródtunk nek, mint átmeneti megoldásnak. Bea nagyvilágban. Emlékszem a nevekre, szélgetéseink alkalmával elmondtam
neki, hogy korábban mûemlékek helyaz arcokra, de minden távol van már. Bárcsak ismét ott lehetnék, újra átélhetném… rehozatalával foglalkoztam és a geológiai végzettségem is szóba került. Ekkor
De felnõttem, távolra vetõdtem.
– Az általános iskola után elkerültem említette kecsegtetve, hogy mérnöki
Szerencsrõl – folytatta Koppány Mária. munkát kaphatok Dél-Amerikában, Peruban, ahol a Machu Picchu helyreállí– A Miskolci Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, ahol mérnöki diplomát tásai folynak, valamint a Caral piramiszereztem. Sajnos, a szakmámban nem sok rekonstrukciója is folyamatban van.
tudtam elhelyezkedni, mert mindenhol Ez olyan lehetõségnek tûnt, amely csak
egyszer fordulhat elõ egy ember életében.
gyakorlott szakembert kerestek. Így egyéAzonban a pénzem összegyûjtése és az
ni vállalkozóként bank és biztosítási teút megszervezése elhúzódott 2008 elerületen dolgoztam és családi vállalkojéig, amikor is január 4-én a gépem lanzásban mûemlék-helyreállítással foglalkoztunk. Volt, amikor jól ment a szekér, dolt Lima repülõterén. Sajnos, kiderült,
hogy a hosszú várakozási idõ alatt a mérmáskor nehezen éltünk.
Szerencsrõl többször elköltöztünk egy- nöki állást betöltötték, csak fizikai munegy csábító munkalehetõség miatt, majd kát tudtak felajánlani a helyiek alacsony
béréért. Ez nem lett volna elég a gyerújra és újra visszajöttünk. Ez utóbbi legmekeim ellátására. Így két hetet eltöltve
utóbb 2007 nyarán történt, amikor a váPeruban, visszaindultam Németországlásom után a gyermekeimmel hazaköl-

VIDÁM CSALÁDI GYERMEKNAP

A képviselõ süteménnyel és ajándékokkal is meglepte a program
résztvevõit.
Uray Attiláné önkormányzati képviselõ május 30-án a középiskolai kollégiumban és a Kossuth úti játszótéren
ötödik alkalommal szervezte meg a IVes számú választókörzetben a családi
gyermeknapot. A színes programon
több mint 80 gyermek, szülõ és nagyszülõ vett részt. A képviselõ a fiatalok
köszöntését követõen sajnálatos tényként említette, hogy a legújabb felmérések szerint hazánkban minden harmadik gyermek szegény családban születik. Beszédében leszögezte, hogy az
állam feladata és egyben kötelessége az,
hogy olyan intézményrendszert biztosítson, amely méltó feltételeket nyújt a
diákok eredményes tanulásához. Az iskolai oktatás célja pedig a tehetségkutatás és -gondozás, a személyiségfejlesztés, a hátrányos helyzetû gyerme-

kek felzárkóztatása, valamint a gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátása. A
szülõk egyik legfontosabb feladata a
gondtalan, szeretetteljes gyermekkor
biztosítása, csemetéik egészséges felnõtté való nevelése. Az önkormányzati képviselõ a gyerekek kötelességére is
felhívta a figyelmet: nevezetesen az
eredményes tanulásra, sportos, egészséges életmódra, valamint szüleik, nagyszüleik, tanáraik, diáktársaik tiszteletére és szeretetére. Az ünnepi torta elfogyasztása után a programot sor- és
ügyességi versenyek színesítették Uray
Attila testnevelõ tanár vezetésével. A jó
hangulatú családi gyermeknap végén
Uray Attiláné alvóbabákkal, autókkal,
ugrálókötelekkel, sakk-készletekkel, logikai játékokkal, labdákkal ajándékozta meg a csöppségeket.

ba. A repülõtéren azonban fordulatot vett
az életem, aminek köszönhetõen megismerkedtem a mostani párommal, aki
ügyvédként dolgozik. Júliusban készülök
haza, de imádom Perut, ezt a gyönyörû,
mesés országot. Ha a gyermekeim nem
lennének távol tõlem, most boldogabb
lennék, mint eddig bármikor. Sokat dolgozom, de ugyanakkor rengeteget
utazom is. Kihagyhatatlan szépségû
tájakat ismerek meg, itt van a mesés tenger, a rejtelmes Amazonas,
a hegységek varázsa, õsi kultúrák,
piramisok birodalma. Egyszerûen
élvezem az itt-tartózkodásom minden pillanatát, és többször felvetõdött bennem, hogy a gyermekeimmel ideköltözöm majd.
Imádom a munkámat is. Egyrészt
a barátommal dolgozom, akinek az
ügyvédi tevékenységét segítem külföldi elítéltek ügyeiben. Megtanultam spanyolul, és miután angolul szinte perfekt beszélek, így tolmácsolok. Közremûködöm a szükséges iratok, információk beszerzésében, kegyelmi kérvények, büntetésmérséklések elérésében.
Amikor bemegyek a börtönökbe, az elítéltek körém gyûlnek, bíznak abban,
hogy a hasznukra lehetek. Közülük sokan jó emberek, akiket csak a kilátástalannak tûnõ helyzetük sodort bûnbe, és
ártatlanok is akadnak jócskán. Egy jótékonysági szervezet keretében támogatjuk õket ruhával, ingyenes ügyvédi képviselettel, munkával, nem beszélve a börtönben született pici csecsemõkrõl.
Mindemellett az amerikai misszionáriusnak is dolgozom, ami nem is munka, hanem elhivatottság. Rendkívüli örömöt jelent, ha nehéz sorsú emberek arcán megjelenik a mosoly. Amikor minden este úgy fekszel le aludni, hogy tudod, segítettél valakin.
– Két sikertelen házasság után, amikor azt fogadtam meg magamnak, hogy
soha többé nem leszek párkapcsolatban
– emelte ki Koppány Mária –, mégis sikerült megtalálnom az igazi szerelmet.
Azt, ami õszinteségre, tiszteletre és egymás megbecsülésére épül. Ahol az évek
nem csökkentik, hanem inkább erõsítik
az egymás iránt érzéseket, és minden pillanatban, mozdulatban, pillantásban és
mosolyban mindkét részrõl benne van
ez az érzelem. Nagyon hasonló típusú
emberek vagyunk. Együtt sírunk és együtt
nevetünk.
A magyarországi és a perui hétköznapok között nem látok nagy különbséget – hangsúlyozta Koppány Mária.
A délelõtt és a délután munkával telik, az este pedig pihenéssel. Az eltérések inkább kulturális jellegûek, azonban ebben is, mint otthon is, sok függ
az érintettek társadalmi helyzetétõl.
Nem mindegy ugyanis, hogy valaki
szegény, a középosztály tagja, avagy
a felsõ tízezerhez tartozik. Peru egy ellentétekkel teli dél-amerikai ország. A
nagyvárosokban erõteljesen jelentkezik a modernizáció, a kis falvak ellenben nagyon szegények, amit „Pueblo Jovenes”-nek is emlegetnek. Ezek
a kis települések általában a hegyoldalakon terülnek el, és a házak komfort nélküliek, nincs víz- és csatornarendszerük, és az épületeket újra felhasznált anyagokból tákolják össze.
A kilencvenes évekig az ország fejlõdését erõsen gátolta a terrorizmus, azután az állam legyõzte a „Sendero Luminoso” csoportot és Peru az ásványkincseinek és a mezõgazdaságának köszönhetõen erõteljes fejlõdésnek indulhatott.
– Változatossága és egyedi ízvilága
miatt nem hagyhatom szó nélkül a
gasztronómiát – említette meg Koppány
Mária. – A perui ételek messze híresek és a legízletesebbek egész DélAmerikában.

MAGYAR ORVOSOK
SEGÍTENEK AFRIKÁBAN

Indulás elõtt a misszió tagjai. Középen Balogh Sándor, az Afrikai–
Magyar Egyesület elnöke, a jobb szélen pedig Falusi Mariann énekes.
– Újabb önkéntes orvoscsapat indul
útnak a fekete kontinensre – jelentette be június 1-jei budapesti sajtótájékoztatóján az Afrikai–Magyar Egyesület elnöke.
A szerencsi Balogh Sándor többek között kiemelte, nagy örömére szolgál,
hogy a nyugat-afrikai Maliba készülõ hatodik egészségügyi misszió tagjai között
üdvözölheti Kis Imre tokaji háziorvost.
A csoport egyetlen férfitagja mellett Jakkel Anna kecskeméti doktor immár második alkalommal indul a fekete kontinensre, és velük tart Keresztes Éva székesfehérvári önkéntes, aki francia tolmácsként segíti a csapatot.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
az indulás elõtt nyolc nappal az ugyancsak szerencsi Sélley Csaba vezetésével az Afrikai–Magyar Egyesület kisteherautója már elindult Maliba, ahová

élelmiszereket, ruházatot, orvosi eszközöket, tanszereket szállítanak. A sajtótájékoztató után a misszió tagjai repülõre szálltak és Afrika felé vették útjukat, hogy a világ egyik legszegényebb
országában nincstelen, beteg embereken
segítsenek.
A misszió tervezett idõtartama négy
hét. Az Afrikai–Magyar Egyesület koordinátora, Mihálffy Balázs több mint
két hónapja készíti elõ az utazást, március óta ismerkedik a helyi körülményekkel, az ottani közösségekkel annak
érdekében, hogy a hatodik AHU-egészségügyi különítmény is sikeres legyen.
Az Afrikai–Magyar Egyesület a jövõben további missziókat szervez Maliba, ezért folyamatosan várják az érdeklõdõk jelentkezését. Bõvebb információ a kissvirag@ahu.hu e-mail címen
kérhetõ.
M. Z.

A MINÕSÉGI
GABONATERMESZTÉSÉRT

A szimpózium résztvevõi a fajtabemutatón ismerkedtek a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt. kísérleti eredményeivel.
A Pannon búza minõség komplex
fejlesztési programjáról tartottak szimpóziumot május 26-án a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt.-nél. A szakmai tanácskozás résztvevõi a hazai gabonatermesztést a jövõ szempontjából
meghatározó projekt részleteirõl tájékozódtak.
Hat hazai mezõgazdasági, malomés tésztaipari vállalkozás, egyetem és
kutatóintézet mûködik együtt abban a
kutatás-fejlesztési programban, amelynek célja a Pannon búzafajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és
élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése. A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. jajhalmi kerületében
megtartott tanácskozáson elhangzott,
hogy a hazai gabonaágazatnak tartós
értékesítési nehézségekkel kell szembenéznie, miután a hagyományos felvevõi piacnak számító országok egyre magasabb színvonalat érnek el a búzatermesztésben. Jelenleg hazánkban
jelentõs mennyiségû búzafelesleg van
a magtárakban, amire nincs vevõ.
A szimpóziumot szervezõ részvénytársaság tevékenységében fontos
szerepet tölt be az innováció – emel-

te ki lapunk érdeklõdésére Osvay
György, a cég elnök-vezérigazgatója.
Ezért vállalták a minõségjavítást szolgáló programban a Budapesti Mûszaki Egyetem Alkalmazott Biotechnikai
és Élelmiszer-tudományi Tanszéke és
a Magyar Tudományos Akadémia
Mezõgazdasági Kutatóintézete felkérésére, hogy konzorciumvezetõként
mûködnek közre a programban.
A szimpóziumon elhangzott, hogy
a Pannon Búza Minõség Program célja olyan nagy tömegû, hazai gabona
magas követelményeknek megfelelõ
termesztése és feldolgozása, amelyek
révén prémium kategóriában is folyamatosan biztosítani tudják a hazai és
külhoni piaci igényeket. A Pannon Búza
Minõség Márka megfelelõ tanúsító
rendszerével biztosítja a nyomon követhetõséget a vetõmagtól egészen a
malmi termékekig, amit saját védjegy
igazol.
A projekthez közremûködõként az
ágazat szakmai szövetségei is csatlakoztak, mert a hazai gabonatermesztés számára a magas minõségi követelményeket teljesítõ termény elõállítása jelentheti az egyik utat a válságból való kilábalásra.
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ONLINE FOGADÓÓRÁN
Ötödik alkalommal tartott online
fogadóórát június 11-én a város
polgármestere. Pénteken délelõtt 9
és 11 óra között számos kérdést intéztek az interneten keresztül Rónavölgyi Endrénéhez, amelyekre az
érdeklõdõk azonnal választ is kaptak. Az alábbi összeállításunkban
ezekbõl készítettünk szerkesztett válogatást.
– Gratulálok Önnek és munkatársainak az árvíz kapcsán mutatott
helytálláshoz. Külön köszönöm,
hogy a Gyárkerti óvodával és bölcsõdével kapcsolatos problémát is a
szülõk számára megnyugtató módon
rendezték. A gyerekek elhelyezését
a hétvégén (munkaszünet ellenére)
megoldották, így gond nélkül mehettünk hétfõn dolgozni.
Látom, hogy fokozott gondot fordítanak a fertõtlenítésre is, ez is nagyon fontos, hiszen kisgyermekekrõl van szó. Érdeklõdni szeretnék,
hogy szúnyogirtást terveznek-e?
– Úgy gondolom, hogy helyben
kellõ körültekintéssel szerveztük az
árvíz elleni védekezést. Mivel a megyében a szerencsinél sokkal súlyosabb problémák voltak, ezért mi
csak magunkra számíthattunk. Ezúton is megköszönöm a munkákban

résztvevõknek, tûzoltókahhoz, hogy 2 autó rennak, rendõröknek, önkéndesen elférjen egymás
teseknek, a lakosságnak a
mellett, ráadásul az amúgy
segítséget és azt a példaéris szûk aszfaltcsík széle
tékû összefogást, amelytele van kátyúkkal és ezért
nek eredményeként megaz út közepén lehet csak
elõztük a katasztrófát. A
közlekedni autóval és keszúnyogirtást minél korábrékpárral is. A másik probban el kell végezni, nem
léma, hogy az árkokban
csak Szerencsen, hanem
megáll a víz, ami ott posaz árvíz sújtotta területeken
had és ez jó szúnyogteegységesen. A szerencsi
nyészet is. Ennek a helykistérség polgármestereizetnek mikor várható a
nek nevében már levélben
megoldása?
fordultam a vidékfejleszté- A polgármester (balra) az interneten válaszolt a
– Az építkezés kellesi miniszterhez, hogy ren- kérdésekre.
metlenségekkel is jár,
deljék meg a szúnyogirezért kérem a város lakótást. Bízom benne, hogy erre rövi- dolgozók ünnepségének is, amit az inak a türelmét. A Takta utca kádesen sor kerül, és kérem a térség árvíz okozta rendkívüli helyzet mi- tyúzását és az útpadka javítását az
országgyûlési képviselõinek is a att kellett elhalasztani. Ezt késõbb árvíz okozta károk helyreállítása
megtartjuk, az idõpont június 22-e. után elvégzi a városgazda kft. Az árközbenjárását ennek érdekében.
– Áradáskor a csatornákból ömlött koknak a tisztítása, karbantartása az
– Minden évben megünneplik a
pedagógusnapot, ebben az évben a víz és a szennyvíz. Megtörtént-e ingatlan tulajdonosainak a feladata.
azonban csak a gimnáziumban meg- ezeknek a helyeknek a fertõtlenítése? Végsõ megoldás a város csapadék– A csatornák és az utak fertõtlenítartott köszöntésrõl lehetett hallani.
víz-elvezetõ programjának megvaIgaz ez? Mi lesz a többi pedagó- tését a Borsodvíz Zrt. és a városgazlósulásával várható, amire már elsõ
da kft. a víz levonulása után meggussal?
körben elnyert sikeres pályázattal
– Intézményenként szervezték az kezdte. Vasárnap délelõtt már dolrendelkezünk.
idén a pedagógusnapot, a gimnázi- goztak a Rákóczi út alsó szakaszán,
– Sokat járok arra és láthattuk
um mellett köszöntöttük a nyugdí- az elöntött területek (Magyar utca, Önöknél is, nálunk is, a sok esõzés
jasokat is. Megvolt az idõpontja az Gyári kert) és az érintett épületek fertõtmegmutatta, hogy hol kellene vizesáltalános iskolában és az óvodában lenítése folyamatosan történik. Ma délárkot építeni. Van már elképzelés arelõtt a Fecskésen, a Kazinczy utcában ról, Szerencsen hol van erre szükvégzi a szolgáltató ezt a munkát.
ség? Olvastam a Szerencsi Hírekben
– A szolgáltató mikor cseréli ki az a Szerencs Kártyáról. Vehetnek nem
utcák végén lévõ tolózárakat, hogy szerencsiek is kártyát? Érdeklõdnék,
csõtörés esetén ne kelljen teljes vá- hogy csatlakoznak-e a vállalkozók
hogy az esetleges õszi hasonló hely- rosrészeken elzárni a vizet, mint az és milyen a lakosság hozzáállása?
zetre a települések már megfelelõen ma reggel az Ondi úti városrészben Véleményem szerint nagyon jó ötfelkészülhessenek. Varga László kéri, történt?
let, bár a mi településünkön is adódhogy a védekezéshez az önkor– Határozott szándékom, hogy az na ilyenre lehetõség!
mányzatok kapjanak megfelelõ anya- utak felújításával párhuzamosan tör– A szerencsi és tokaji kistérség
gi támogatást, hiszen a költségek je- ténjen meg az ivóvíz-hálózatnak is polgármestereivel megállapodtunk
lentõsen befolyásolhatják az intéz- a cseréje. Így volt már ez pl. a Ko- abban, hogy a veszélyhelyzet elmények fenntartását, a mindennapi lozsvári, Széchenyi, Zrínyi utcákban múltával összegezzük az árvíz tafeladatok ellátását.
és így történik a Bajcsy-Zsilinszky ut- pasztalatait, amit eljuttatunk majd a
A taktaharkányi polgármester kie- cában is az építkezés. Folyamatos az
meli, hogy az árhullám levonulását és egyeztetés a Borsodvíz Zrt.-vel, elsõa talajvíz visszahúzódását követõen sorban a 81 települést érintõ ivóel kell végezni szakszerû irányítás mel- vízminõség-javító projekt kapcsán.
lett a fertõtlenítést, a településeknek Terveink szerint a csapadékvíz-elpedig összefogással kell megoldani- vezetéssel együtt a jövõben az ivóuk a szúnyogirtást nemcsak a belte- vízhálózat is korszerûsödik a várületeken, hanem a folyók, patakok, rosban, amelyhez hozzátartozik a
pangó vizek és holtágak felett is. szükséges mûszaki berendezéseknek
Nem odázható tovább a folyóvizek a cseréje. A tolózárak mûködésének
medrének a megtisztítása, amit a Sze- a felülvizsgálatára intézkedem a
rencs-patakon és a Taktán Abaúj- szolgáltatónál.
szántótól Tiszalúcig 2010 telétõl víz– A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
ügyi irányítás mellett közfoglalkozta- felújítása miatt megnõtt a forgalom
tás keretében kellene elvégezni.
a Takta utcában. Az utca túl keskeny

JAVASLATOK A KÉPVISELÕNEK
A nagyközséget sújtó belvízhelyzet megszüntetésre érdekében több
javaslatot is megfogalmazott május
18-án Koncz Ferenc országgyûlési
képviselõnek, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyûlés alelnökének Taktaharkány polgármestere.
Varga László levelében ismerteti,
hogy sok más településhez hasonlóan az alacsonyabban fekvõ területeken náluk is felszínre tört a talajvíz,
a szennyvízderítõ aknák, pincék
megteltek, az árkok nem tudják betölteni funkciójukat. A polgármester
azt kérte, hogy gyorsuljon fel a Taktaszadával közösen a szennyvízcsatorna-beruházásra benyújtott pályázatuk ügyében a döntéshozatal. Szintén nagy segítséget jelentene, ha a
leghátrányosabb helyzetû kistérségeknek biztosított alapra a belvízelvezetésre benyújtott pályázatok elbírálását soron kívül végeznék el,

döntéshozókhoz. Reméljük, hogy
meghallgatásra találnak majd a javaslataink. Az már most látható,
hogy halaszthatatlan feladat a vízfolyások medreinek a kotrása, a töltések megerõsítése és emelése, a különbözõ védmûvek és mûszaki berendezéseknek a karbantartása, valamint a települések által már elnyert
csapadékvíz-elvezetõ programok
megvalósításának a gyorsítása, ennek a lehetõségnek a további kiterjesztése.
Természetesen vásárolhatnak nem
szerencsiek is kártyát. Ebben a kedvezményezetti körben azonban nem
vehetõ igénybe az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatásokra a kedvezmény, de ezen kívül
a vállalkozások, szolgáltatók által
biztosított engedményekre jogosultak. A vállalkozások részérõl kedvezõ a fogadtatás, napról napra
bõvül az elfogadó helyek száma és
folyamatosan igénylik az okmányirodában a Szerencs Kártyát. Eddig
135 db kártyát váltottak ki. Más településeknek, akik a jövõben kívánnak ilyen programot helyben
megvalósítani, a tapasztalatainkat
örömmel átadjuk.
(Folytatás a 9. oldalon.)

KÖSZÖNET A
PROGRAMÉRT
A 4-es számú körzet gyermekei
nevében köszönetet mondok Uray
Attiláné képviselõnek a színvonalas gyermeknapi programokért
és az ajándékokért.
Szabó Györgyné

ESÕBEN SZÁRAZ A PINCE

NOÉ, AVAGY A POLGÁRMESTEREK BÁRKÁJA

Napok óta híradásokban láthatjuk,
és olvashatjuk, hogy milyen katasztrófahelyzet alakult ki az országban,
fõleg Északkelet-Magyarországon. Az
árvíz miatt, az elmúlt hetek esõzései
következtében 14 település került veszélybe, elöntötte õket az áradat.

Mára, hál’Istennek, megtalálták a felelõsöket is, akik tehetnek errõl, és nem
tudnak védekezni: ezek a települések
polgármesterei. Az állam és a politika
persze nem hibás, annak ellenére,
hogy bûnös mulasztást követtek el az
elmúlt évtizedekben. Hiszen nem végezték el a víztározók, záportározók
építését, elsõsorban erre van szükség
és nem további gátakra, amelyeket
egyébként már nem lehet tovább magasítani. Nyilván a víztározók építésénél
is óvatosnak kell lenni, fõleg sík területen, hiszen ha megtelik, az özönvízszerû csapadékkal együtt okozhat további veszélyt is. Ezért van szükség a
szakmára, hogy ezt megoldja. A felgyülemlõ vízbõl nyáron lehet locsolni, és a vizét idõközönként leengedni,
ahogy a vízügygazdálkodás ezt elõírja. Hogyan védekezhet egy polgár-

mester az égbõl jövõ felhõszakadással északról érkezõ, túláradó folyami
víztömeggel szemben? Itt már a víz az
úr, és a fizika, a víz zúdul és ömlik,
amerre tud. Több település nem kapott
idõben segítséget, és a hiányzó vízszabályozás értelemszerûen vezet a katasztrófához. Ezeréves bölcsesség, hogy
aszály idején kell az árvízzel törõdni,
és árvíz idején az aszállyal. Se politikai akarat, se pénz nem volt a múltban, hogy a vízgazdálkodás megfelelõen mûködjön, felkészüljenek a katasztrófákra, márpedig a jövõben ez
egyre gyakoribb lesz. Ezzel szemben
már az állami potentátok is azt nyilatkozzák, hogy a polgármesterek a hibások, és képzésre kell õket küldeni.
Önök szerint ez megoldás, özönvízzel szemben ez segít?! Talán varázslóvá, vagy istenné képeznék az önkormányzati vezetõket, hogy tüntessék
el az áradatot. Nem az állam és a szakma feladata lenne a védmûveket megépíteni, szabályozást megoldani? Nem
3000-nél több önkormányzatra kell ezt
hárítani külön-külön, hiszen B.-A.-Z.
megyében is több mint 300 település
van, ezt központilag kell megoldani és

megszervezni. Nem beszélve arról,
hogy az országban legalább 2500 önkormányzat a 25-30 százalékos költségvetési elvonások miatt csõdbe megy
szeptemberre, ahol nincs bevétel, az
iparûzési adó minimális. Ilyen elvonásokat nem fog túlélni egyik önkormányzat sem.
Nem bûnbakokat kell keresni Európa amúgy is legszegényebb régiójában,
a települések között. Akiket a munkanélküliség, szegénység, bûnözés, hátrányos földrajzi fekvés egyébként is sújt.
Megoldást is nyújtani tudunk, tudok –
az elkövetkezõ 10-15 évben el kell végezni az államnak a vízszabályozást,
tározók építését, mert különben mindennaposak lehetnek a tragédiák és a
természeti csapások. Ehhez mindenáron pénzt kell keríteni, azonnal intézkedni. Össze kell hangolni az ellentmondó törvényi szabályozásokat,
különbözõ szakmai érdekeket (agrártárca, közlekedés, vízügy, ipar, gazdaság, energialobby stb.) a megoldás
érdekében egy irányba kell terelni.
Most!
Hlivják László
Legyesbénye polgármestere

A sok csapadék ellenére nem jelentkezett víz a történelmi pincében.
Évekkel ezelõtt történt, hogy Budányi János és felesége megvásárolta
Szerencsen az egykori tsz-pincét, ami
az 1900-as években gróf Harkányi
báró öröksége volt. A történelmi kort
megélt, több ágú, összességében háromszáz métert meghaladó boltíves,
földalatti járatok az elmúlt hetek áradást okozó esõzései ellenére szárazak
maradtak.
– Ez azért érdekes, mert évek óra
pereskedünk a vízszolgáltatóval amiatt, hogy a hegyen lévõ tározómedence
2005-ben történt meghibásodásakor jelentõs mennyiségû víz ömlött be a pincébe és a kimosott járatokon utána az
évenkénti karbantartás idõszakában ez
mindig megismétlõdött. Emiatt az
egyik ágban leomlott a boltív, hordók
és egyéb eszközök mentek tönkre. A
probléma akkor szûnt meg, amikor kiépítették a tározótól a városi szennyvízhálózatba kapcsolódó új csatornarendszert. Elsõ fokon a kárunk öt százalékát ítélték meg nekünk, ami 150

ezer forintot és annak kamatait jelenti. Három éve egy szomszédos zöldséges pince elöntésekor ugyanekkora
kártérítést fizetett a szolgáltató a tulajdonosnak, amit – magunkra nézve
– méltánytalannak tartok. Akkor a további elöntések megelõzése érdekében az engedélyem nélkül a portámon
készítettek egy beton elvezetõ vályút
– emelte ki Budányi János –, amit csak
azért nem bontattam el, mert nem akarok másoknak kárt okozni.
– Most, amikor több héten át szakadt az esõ, egy csepp víz sem volt a
pincében – tette hozzá a pince tulajdonosa –, ami világosan bizonyítja,
hogy korábban a tároló medencébõl
leengedett sok száz köbméter víz
árasztotta el a járatokat.
Megkerestük az ügyben Kiss Attilát,
a Borsodvíz Zrt. tokaji üzemvezetõjét,
aki elmondta: az ügyben polgári per
van folyamatban, amit elsõ fokon
megnyert a szolgáltató. Az ügyrõl az
eljárás jogerõs befejezéséig nem kívánnak nyilatkozni.
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ZSAROLÓ DIÁKOK AZ ISKOLÁBAN

Az elmúlt év szeptemberétõl zsarolta társait az a négy abaújszántói
általános iskolás diák, akiket a napokban vett õrizetbe a rendõrség.
A megfenyegetett áldozat – a veréstõl tartva – összesen 200 ezer forintot fizetett ki a zsarolóknak.

Az ügyre akkor derült fény, amikor az általános iskola tanára – aki a
helyi polgárõr-parancsnok is egyben
– június 2-án bejelentést tett a Tállyai
Rendõrõrsön: tudomására jutott, hogy
az egyik tanulót elõzõ napon több
gyerek megfenyegette, hogy ha nem
visz nekik pénzt, megverik.
A pedagógus elmondta, hogy az
iskola négy diákja már a tanév kezdete óta fenyegeti a sértettet, ha elmarad a heti fizetés, akkor tettlegességig fajulhatnak a dolgok. A
diák idõrõl idõre több ezer forinttal – elõfordult, hogy 10 ezer forintot
adott át – csillapította a zsarolók
pénzéhségét. Ám a sértett gyerek
megelégelte, és úgy döntött, nem ad
egy fillért sem, ám ekkor a társaság
egyik tagja pofon vágta, és azzal fenyegetõzött, hogy eltöri a kezét.
Többek között arra is felhívták a figyelmét, hogy ne merjen szólni a
pedagógusoknak, vagy a rendõrségnek.
A rendõrök meghallgatták a sértett
édesapját, aki úgy nyilatkozott, hogy
adott pénzt a gyermekének, mert ha
nem, a fiát a társai a szünetben megverik. A nyomozók, a polgárõr-parancsnok és az apa megállapodtak
a pénzátadás körülményeiben,
amelynek eredményeként sikerült
tetten érni és elfogni a zsarolókat.
Az egyenruhások az iskolába érve
az egyik zsaroló zsebében megtaláltak egy 1000 forintos bankjegyet.
Ezt követõen a fiatalember elismerte, hogy valóban több alkalommal

vettek el pénzt áldozatuktól. A második ezrest zsarolótársa az iskola büféjében váltotta fel, onnan került elõ.
A harmadik ezerforintost viszont az
esernyõjébe dugta, miután észrevette
az egyenruhásokat, de elmondta,
hogy máskor is vett át kisebb-nagyobb összeget a sértettõl. E mellett
azt is állította, hogy a pénzt nem fenyegetéssel követelték, hanem korábban õk adtak kölcsön a sértettnek,
tehát szerintük a fiú tartozott nekik.
Igaz, hogy ezer forint fejében 1500at kellett visszafizetnie.
A zsarolókat õrizetbe vették, de a
történet ezzel még nem ért véget.
Másnap, június 3-án M. Andrásné,
az egyik zsaroló diák édesanyja, ke-

zében egy teli pezsgõsüveggel felbõszülve rontott be az általános iskolába. Az õrt félrelökve, tanítás
közben feltépte az osztályterem ajtaját, majd minõsíthetetlen szavakkal illette az ügy sértettjét, amiért a
tanuló feljelentést mert tenni. Megfenyegette a gyereket azzal is, hogy
„lesz ennek még folytatása”. M-né a
diákokban és az órát tartó tanárnõben
is félelmet keltett megbotránkoztató
viselkedésével. Az eseménynek az
oktatási intézmény pedagógusa és a
polgárõr-parancsnok vetett véget,
aki értesítette a rendõrséget.
Az asszonyt a rendõrök elõállították a Tállyai Rendõrõrsre, majd szabálysértési õrizetbe vették.

HANGOS GARÁZDÁK
AZ ÉJSZAKÁBAN

Egy hangosan éneklõ, lármázó társaságra lettek figyelmesek május 30án a Taktaharkányi Rendõrõrs járõrei
Taktakenézen. A rendõrök figyelmeztették õket, hogy a késõi órára tekintettel csendesedjenek el, hiszen vannak, akik pihenni szeretnének. A társaság a rendõri felszólításnak eleget
téve befejezte az éneklést, de H. Józsefné helyi lakos néhány méter megtétele után folytatta az ordítozást, miközben szidalmazni kezdte a rendõrt.
Az asszony többszöri felszólításra sem
hagyta abba a lármázást, így a rendõrök elõállították, majd õrizetbe vételérõl döntöttek az általa elkövetett garázdaság szabálysértése miatt.
A történethez tartozik, hogy a rendõri intézkedés közben a tömegbõl kilépõ H. Róbert és H. Gergõ taktakenézi lakosok erõszakkal meg akarták
akadályozni, hogy H. Józsefnét az
egyenruhások elvigyék, ezért a járõr-

SZABÁLYTALAN ELÕZÉS

rel szemben erõszakosan léptek fel.
Az intézkedõ rendõrök szerencsére
nem sérültek meg, azonban a két férfivel szemben hivatalos személy elleni erõszak elkövetése miatt tettek
büntetõ feljelentést, akárcsak a már
említett H. Józsefné ellen, aki az
egyenruhás járõr karját megfogva és
azt rángatva akarta megakadályozni
H. Róbert megbilincselését.
Az idõközben a helyszínre érkezõ
segítséggel mindhárom személyt sikerült megbilincselni és elõállítani a
Taktaharkányi Rendõrõrsre. H. Józsefnét a Miskolci Rendõrkapitányság
fogdájában töltött két éjszaka után a
garázdaságért a Szerencsi Városi Bíróság 40 ezer forint pénzbírságra ítélte. A hivatalos személy elleni erõszak
elkövetése miatt – amennyiben megállapítható a csoportos elkövetés – akár
öt évig terjedõ szabadságvesztést is
kaphatnak az elkövetõk. Az ügyben
a Miskolci Nyomozó Ügyészség folytatja a vizsgálatot.

ERÕSZAK ÉS ITTAS VEZETÉS
A Tokaji Rendõrõrs járõre május
30-án délután a helyi Serház úton
igazoltatta az autójával közlekedõ A.
László tarcali lakost. Az intézkedés
során alkalmazott alkoholszondás
vizsgálat pozitív volt, ami után a
rendõr tájékoztatta A. Lászlót: a
szonda a szabálysértési eljárást meghaladó értéket mutatott, elõállítják
vérvételre.
A sofõr ekkor hangosan szitkozódni kezdett, a kezében lévõ tárcáját a gépjármûvéhez dobta. Miután a rendõri felszólítás sem ve-

zetett eredményre, a sofõrt az orvosi
ügyeletre, majd késõbb a Tokaji
Rendõrõrsre elõállították. A. Lászlót a Szerencsi Városi Bíróság gyorsított eljárásban június 2-án 20 ezer
forint pénzbüntetésre ítélte garázda
cselekménye elkövetéséért, mely
idõpontig a rendõrségi fogda vendégszeretetét élvezhette.
Az ittas vezetés miatti büntetõeljárás folyamatban van a Szerencsi
Rendõrkapitányságon, így további
pénzbüntetésre számíthat a tarcali
férfi.

A három gyanúsítottat elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
Mások szerencsétlenségébõl akart
hasznot húzni az a négyfõs, boldogkõújfalui társaság, akik az árvíz
által sújtott Abaújszántón akarták kifosztani az elázott családi házak tulajdonosait.
A gátlástalan társaság egy piros Ladába pakolta be az út szélére száradni kipakolt holmikat, amikor egy szemtanú értesítette a rendõröket. A katasztrófahelyzet miatt azonban valamennyi,
szolgálatban lévõ járõr elfoglalt volt,
így a helyi polgárõr-parancsnok a szerencsi rendõrkapitánnyal együtt indult
felkutatni a tolvajokat. A közeli Boldogkõújfaluban egy ottani polgárõr is
csatlakozott a kereséshez, s közösen
találták meg a keresett jármûvet, illetve annak tulajdonosát, aki beismerte,
hogy három társával, röviddel azelõtt
valóban elhoztak egy zsákot, amiben
szerintük szemét volt.

A delikvenseket a Tállyai Rendõrõrsre vitték a zsákkal együtt, ahol a
kihallgatáson elmondták: ugyan a
szomszédok figyelmeztették õket,
hogy az összeszedett csomag nem
limlom, hanem azt a ház tulajdonosa
tette ki a kapuhoz az árvíz elõl, de
ez az információ nem nagyon érdekelte õket és sebtében tovább álltak
a zsákmánnyal.
Tekintettel arra, hogy a lopás veszélyhelyzet idején történt, az elvitt tárgyakat lefoglalták, a lopásban tevôlegesen részt vevô három gyanúsítottat
pedig õrizetbe vette a rendõrség.
A Szerencsi Rendõrkapitányság a
Szerencsi Városi Ügyészségnél indítványozta a gyanúsítottak elõzetes
letartóztatását. A Szerencsi Városi Bíróságra június 9-én vezették a három
férfit, akiket a bûnismétlés veszélye
miatt harminc napra elõzetes letartóztatásba helyezett a bíró.

CSALÁDI HÁBORÚ TAKTAHARKÁNYBAN
Évek óta haragban áll egymással
két taktaharkányi család, akik június 5-én kaszával, kapával, kövekkel
támadtak egymásra.

Súlyos közúti baleset történt május 2-án a déli órákban Tarcal külterületén. A település felõl érkezõ Ford vezetõje a jobbra ívelésû kanyarban az
elõtte haladó Opel elõzésébe kezdett, amikor összeütközött a szembõl szabályosan érkezõ személygépkocsival. A Ford az úttest bal oldalán lévõ árokban egy fának csapódva állt meg, a másik kocsi az karambol után megpördült és az elõzött jármû oldalának is nekivágódódott. A kiérkezõ mentõknek három sérültet kellett ellátniuk, a Ford vezetõjét mentõhelikopter
szállította kórházba. A baleset körülményeit a Szerencsi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.

ÁRVÍZI FOSZTOGATÓK
ABAÚJSZÁNTÓN

A Szerencsi Rendõrkapitányság
ügyeletére több hívás érkezett ezen
a napon, hiszen a településen az árvíz elleni védekezéssel voltak elfoglalva. R. R.-né taktaharkányi lakos június 5-én 16 óra 35 perckor hívta a
kapitányság ügyeletét, miszerint többen megtámadták a házát, az utcán
mintegy húsz ember esett egymásnak.
Ekkorra Szerencsen már sikerült
megfékezni az áradást, így a kapi-

tányság állománya a gátakról a bejelentés helyszínére indult. A két család évek óta haragban van egymással, és ennek idõrõl idõre hangot adnak a településen, ilyenkor – mint ebben az esetben is – kapával, kaszával, kövekkel próbálják bizonyítani
az erõfölényüket.
A mostani összetûzés egy szóváltásból indult ki, rövid idô múlva elõkerültek a „segédeszközök”, majd
durva, obszcén szavakat kiabálva
rontottak egymásnak a felek.
Az összetûzésben többen komolyabban megsérültek, egyesek a
befõttes üvegbõl készített Molotov-

AZ AUTÓBUSZ
TEHERAUTÓNAK ÜTKÖZÖTT

A kistokaji általános iskola
diákjait szállító
autóbusz ütközött tehergépkocsival a harminchetes fõúton május 31-én
a reggeli órákban. A jármû
Miskolc irányából haladt Szerencs felé, amikor a bekecsi elágazásnál, ahol útjavítás miatt harminc kilométeres sebességkorlátozás
volt érvényben, az elõtte fékezõ
LIAZ hátuljának csapódott. Az autóbusz a baleset helyszínétõl mintegy
150 méterre állt meg. Az utasok kö-

zül a sofõr melletti ülést használó felnõtt kísérõ súlyos kézsérülést szenvedett, õt a mentõk kórházba szállították. Az osztálykirándulásra tartó gyerekeknek az ijedtségen kívül
nem esett bajuk.

koktéltól szenvedtek égési sérüléseket, mások végtagjait az üvegcserepek vagdosták össze, illetve a lakásokban is kisebb-nagyobb kár keletkezett.
A kiérkezõ rendõrök rövid idõ
alatt rendet tettek a településen, a két
családból összesen 15 fõt állítottak
elõ a kapitányságra, ahol megtörtént
a kihallgatásuk, majd mindegyiküket
õrizetbe is vették.
A gyanúsítottak ellen több büntetõeljárás volt és jelenleg is van folyamatban zsarolás, jogosulatlan
pénzintézeti tevékenység, garázdaság, zaklatás és rongálás miatt, ezért
a Szerencsi Rendõrkapitányság elõterjesztést tett az elõzetes letartóztatásukra, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bûntette miatt.

HALÁLOS
GYALOGOSGÁZOLÁS

Személygépkocsijával közlekedett
június 10-én az esti órákban az 51
éves tállyai férfi a település belterületén, amikor elütötte a szintén helyi 39 éves férfit. A gyalogos súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett,
akit a mentõk kórházba szállítottak,
ezt követõen azonban életét vesztette. A gépjármûvezetõvel szemben
alkalmazott alkoholszonda a baleset
helyszínén elszínezõdött, így vérvételre elõállították. Az ügy körülményeit szakértõ bevonásával a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

HONISMERET

TELEPÜLÉSÜNK RÉGI ÉPÜLETEI
Városunk településtörténetének
teljes képéhez hozzátartoznak azok
az épületek, amelyek már egészében
elpusztultak, illetve eredeti rendeltetésükhöz képest kisebb-nagyobb
átalakítás révén teljesen más célt
szolgálnak. Ezek a létesítmények
olykor hû képet rajzolnak arról a történelmi, kulturális miliõrõl, amelyben évszázadokon vagy évtizedeken
át az itt élõk építõ és újjáépítõ kedve nyilvánul meg. Új sorozatunk célja ezen építmények történetének felkutatása, bemutatása.

gyébe, amikor a helybeli szõlõsgazdák is termelnek jó minõségû borokat. Igaz, panasz is akadt a vendéglõre, amikor 1907 pünkösdjén a
sörhiány miatt a tulajdonos a 36 filléres árat 48-ra emelte föl. A világháborút átélt fogadó tulajdonosa, Fried úr nagyszabású tervekbe fogott.
A harmincas években Kovács Lajos
helyi építész vállalkozóval megterveztette egy kétszintes épület formájában új szállodáját. Terjedelmében és befogadó képességében ha-

nyári vigasságok helyszíne, az Árpád
hegyen épült mulató, ahonnan remek
kilátás nyílt a városra és az Alföld irányába, mára már csak a lakás céljára szolgáló funkcióját tartotta meg.
A vendéglátás természeténél fogva
összekapcsolódott az italmérési joggal, a korcsmáltatással. Ennek elsõsorban a férfi örvendett, a feleségeknek inkább bosszúságot okozott. Példa erre az a levelezõlap, amely bejárta az egész országot, így Szerencsen is megfordult a postások kezé-

VENDÉGLÕK, FOGADÓK
Amennyiben a kulturális fejlõdésnek a vendéglõk száma lenne a fokmérõje, úgy városunknak nemigen
lett volna oka panaszra a XIX. század fordulóján. Még az intelligens
polgárok is a vendéglõkben találták
meg a közös társadalmi érintkezési
pontokat. Az akkori Fõ utcán, ma Rákóczi úton voltak fellelhetõk ezek a
vendéglátó-ipari egységek. Többségükhöz egy-két szoba is társult, így
már a fogadók kategóriájába tartozott. A vendégfogadók nemcsak jelentõs jövedelmet biztosítottak településünknek, hanem szervesen hozzátartoztak a kereskedelmi és társadalmi életéhez is. Attól függõen,
hogy a város vagy magánszemély volt
a tulajdonosa az épített fogadónak,
a bérbe adásból származó bevétel a
jövedelmüket gyarapította. Nem bizonyult rossz befektetésnek, hiszen
a század fordulóján így az is megtörtént, hogy a város egy magánszemélytõl, nevezetesen Sterk Emanueltõl 13 ezer forintért megvette
kocsmáját olyan feltétellel, hogy 8
évig 500 forint haszonbérért a helyiséget teljes szabad rendelkezéssel
fenntartja.
Szerencs gazdasági életének fellendülésével párhuzamosan a vendéglátás és idegenforgalom felvirágzása is az ide telepített cukorgyárnak köszönhetõ. 1889 után gombamód szaporodtak az ide érkezõ idegenek ellátására szolgáló vendéglõk.
Elsõként a Fried szálloda és vendéglõt
említhetnénk, amely a Rákóczi út 78.
szám alatt épült fel a gyáralapítás évében. Kezdetben Frank Adolf irányította, majd a ház gazdája, Turcsányi
Ferenc vette át üzemeltetését. Nagyobb szabású építkezésbe fogott,
hogy a vendéglõt nagyvárosi színvonalra emelje. Bõvítette ízlésesen,
újonnan berendezett vendégszobákkal, táncteremmel, mely utóbbit
öltözõszobák kialakításával színházi elõadások tartására is alkalmassá
tette. Tágas nyári helyiségében a legjobb ételekkel, italokkal, kõbányai
sörrel várta kuncsaftjait. Az elõre
megrendelt menükbõl árengedményt
adott, minden szombaton friss hurkát és kolbászt készített. Nagytermében esténként a bécsi Danzers
Orpheum társulat nyolc férfi- és
nyolc hölgytagja, 60 filléres helyár
megfizetése ellenében, naponként
változatos mûsorral mulattatta a közönséget. 1901-ben ismét gazdát
cserélt a ház, melyet Fried Éliás vett
meg, s vezetését Winkler Miklós,
szakképzett és több nagy városban
tapasztalatot szerzett fõpincér kezelésére bízta. Minden pénteken halvacsorát rendezett, különleges rendezvények, összejövetelek, eljegyzések és menyegzõk megszervezését is vállalta. Az új vezetés szemléletét dicséri, hogy a Dreher sör mellett az ondi Tóth János borát kínálta és reklámozta. E tevékenységük
azért vált a városban elismerendõ tetté, mert a helybeli vendéglõsök ellen örök panasz volt, hogy miért viszik pénzüket a szomszédos várme-

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébõl.
sonló lett volna a Nagy Szálloda kapacitásához, a kivitelezésbe viszont
közbeszólt a második világégés.
Nagyon régi múltra tekint vissza a
város közepén álló, régen Gyöngytyúk, késõbb Magyar Iparhoz néven
mûködõ vendéglõ. Klein Dávid tulajdonos kuglizót épített udvarára,
hogy a nála megforduló közönséget
maradásra bírja. Külön szobákat alakított ki az úri, az iparos és a munkásosztály részére. Botrányoktól ennek ellenére nem volt mentes a vendéglõ, sõt megtörtént az is, hogy az
udvarán lévõ pincéjét kirabolták.
Elloptak 40 üveg márkás konyakot
és egyéb butellás borokat, de a kifosztott pince láttán Klein úr mégsem
esett kétségbe, úgy reagált: Kérem,
még jobbat fogok hozatni.
A Harkányiak tulajdonát képezõ
Magyar Király vendéglõ a régi Állás,
ma ÉMÁSZ-iroda helyén állt. 1894ben közveszélyessége miatt bezárták,
majd a renovált épületet hat év múlva, húsvét elsõ napján új bérlõje, Zinger Mór megnyitotta. A kerthelyiség
fényes kivilágításával, friss, hideg
italok felszolgálásával és a szerencsi
elsõ zenekar közremûködésével várta a vendégeket. Botrányok tarkították életét, hiszen akadt itt verekedés,
holttest az udvari kútjában, lövöldözés amiatt, hogy a cigányzenekar
kinek bazseváljon. De számos, békés rendezvénynek is otthonává vált,
hazafias megemlékezések, társasági
vacsorák vagy éppen Laufer Elek vezette tánctanító tanfolyamának zárásaként próbabállal egybekötött
zártkörû táncmulatság. 1908-ban
végül a Gibárti Elektromos Világítási Részvénytársaság üzletvezetõségének kialakítására megvette.
Az Arany Sas fogadó szintén a századfordulón élte fénykorát, tulajdonosa, Frank Adolf minden vonathoz
kocsit indított az állomásra vendégeiért. Késõbbi utódja, Fuchs Bertalan olcsó, magyar házi konyhával
várta a hozzá betérõket, s mindenki dicsérte udvarias bánásmódját.
Nyáron, az udvaron felállított sátrukban a Cirkusz Varieté „hypedron”
mulattatta a város lakosságát. Minden este tartottak elõadást 40, 20, és
10 krajcáros belépõdíj mellett.
A korabeli fogadók, vendéglõk általában a tulajdonos lakásául is szolgáltak. A késõbbi években a két funkció elvált egymástól és külön épület
szolgált mindkettõ számára. Így a

ben. Tartalma humorosan ugyan, de
hûen tükrözi a nõi nem véleményét:
„Alsóvégi János férjemnek Debrecenben, valahol a kocsmában.
Te bitang! Már a múlt vásárkor elmentél. Azóta sem jöttél.
Két tehenet elvittél. Annak nyakára is léptél. De haza ne jöjjél!
Mert kitekeri a te nyakadat a te kis
édes feleséged, a Zsuzsi!”
O. Z. M.
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Kéktúra XXXIX.

BAKONY-HEGYSÉG

A 7-8-9-es számú túrák tartoznak
ehhez a területhez 106 kilométeres
távolsággal, Nagyvázsonytól Csókakõig. A hozzávetõlegesen 40 kilométer széles hegyvonulat legmagasabb pontja a 709 méter magas
Kõris-hegy.

A nagyvázsonyi erdõn járva érjük
el a Kab-hegyet. A 601 méter magas
csúcsra nem lehet felmenni a körülkerített adótorony miatt. Ez jó, mert
nem kell olyan magasra kapaszkodni, de rossz, mert a kerülõ miatt többet kell gyalogolni. Nem volt nagy
kedvünk a hegyrõl lemenni, mert esteledett. A magasban szállásnak való
barátságos helyet sem igazán találtunk. Útitársamnak eszébe jutott,
hogy egyik volt osztálytársának rokonai élnek Úrkúton, és az a néhány
kilométer még belefér. A mobilok világában hamar sikerült megszervezni a szállást. Mire leértünk, besötétedett, de vártak minket a kocsmában a pecsételõ helyen, és elkísértek szállásadóinkhoz. A házigazdánk egy nagyon kedves idõs házaspár lett. Ez valószínû annak is köszönhetõ volt, hogy falubeli ismerõstõl származott a megkeresés.
A ház urának fényképével ellátott
címkéjû borospalack került az asztalra fogadóitalként, amit sûrûn dicsérve el is fogyasztottunk. Az esti
tusolás után kényelmes ágy fogadott
bennünket, viszonylag nem is drágán. A korábbi ázós-fázós, hosszú út
után jól esett az éjszakai pihenés. Kérésünkre a ház asszonya reggelit készített, ami tovább növelte a kom-

fortérzetünket. Ezek után minden
adva volt a következõ napi vidám túrázáshoz. Úrkút egyébként egy nagyon pedáns, németajkú település.
Német neve Herrbrunn. Nevét a faluszéli bõvizû kútról kapta, ahol a
terület földesurai – a Zichy grófok –
vadászat közben megálltak itatni. Mielõtt elhagytuk volna a községet, bejártuk a mellette feltárt õskarsztot, ami
a község látványossága. A korábbi
ipari tevékenységek megszûnése után
a turizmus az, ami jelentõséggel bírhat a jövõben a község életében.
Úrkút után a bauxitbányászkodás jeleit hordozó terület következik, és a
megkerülhetetlen Kõris-hegy egy emlékezetes kalanddal. Eltévedtünk
ugyanis, melyrõl késõbb esik majd szó.
(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ONLINE FOGADÓÓRÁN
(Folytatás a 7. oldalról.)
– Láttuk, hogy több száz rendõr
jelent meg a városban az árvíz kapcsán. Hogyan történt az ellátásuk, ki
gondoskodott róluk? Az országos
média azt írta, hogy a rendõröknek
a földön kellett aludniuk. Mi igaz
ebbõl?
– Szerencs befogadó állomás volt
a kritikus napokban. Rendõröket
szállásoltunk el az általános iskola
Rákóczi épületének tornacsarnoká-

ban, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban, a Rákóczi-várban és a kollégiumban. Kétségtelen, hogy e tekintetben nem volt megfelelõ a központi
irányítás, hiszen Szerencsre is úgy
érkezett 380 fõ, hogy elõre ezt nem
jelezték. Érthetetlennek tûnt, hogy
miért Budapestrõl próbálták megoldani a védekezési munkákban résztvevõk étkeztetését. Helyi döntés
alapján mi körültekintõen gondoskodtunk az érkezõk teljes ellátásá-

AZ ÁPOLÓK MEGBECSÜLÉSE

Rónavölgyi Endréné mondott köszönetet azoknak, akik szeretettel
gondozzák beteg családtagjaikat.
Az ápolók nemzetközi napja alkalmából köszöntötte a tartósan beteg
hozzátartozóikat, szüleiket vagy gyermekeiket otthon gondozó szerencsi
családokat május 27-én a város polgármestere. A Halász cukrászda különtermében a zeneiskola növendékeinek mûsora után Rónavölgyi Endréné nagyrabecsülését fejezte ki a jelenlévõknek az áldozatvállalásért,

hogy a nap huszonnégy órájában
gondoskodnak szeretteikrõl, és maguk
viselik a terhet ahelyett, hogy ezt másokra hárítanák. Szerencs polgármestere példamutatónak nevezte az önzetlen magatartást, amelyért jelképes
ajándékkal és virággal mondott köszönetet az eseményre meghívott tizenhat betegrõl gondoskodó szerencsi családnak az ápolók napján.

ról, az elhelyezési körülményeik is
jobbak voltak az átlagnál, amiért köszönetüket is kifejezték a rendõrök.
Példaértékû volt az ügyeletet biztosítók, valamint a konyhai dolgozók
munkája. Köszönet érte.
– Az iránt érdeklõdöm, hogy az
idén megtartják-e a gazdanapokat,
vagy elmosta az árvíz? Mikor fejezõdik be az orvosi ügyelet átépítése?
Gratulálni szeretnék ahhoz, ahogy
most pótolják az ügyeleti ellátást.
– A veszélyhelyzet, hála Istennek
elmúlt, az életnek pedig menni kell
tovább. A jubileumi gazdanapok elõkészítése jól halad, bízom benne,
hogy programjai egy kicsit feledtetik
majd az elmúlt hetek nehézségeit. Tehát a rendezvényt megtartjuk.
Az ügyelet korszerûsítését a megkötött szerzõdésünk szerint 2010. július 31-ig kell a vállalkozónak befejezni, ezt követõen kerül sor a
használatbavételi engedélyezési eljárásra, amelyet követõen várhatóan szeptember elején költözhet viszsza az épületbe az ügyelet. Megnyugtató, hogy a lakosság megelégedésére sikerült átmeneti megoldást
találnunk. Terveink szerint hasonlóan járunk majd el a rendelõintézet felújításánál is.
– A sok esõ miatt nagyon elgazosodott a temetõ. Várható-e a rendbetétele?
– Korábban már elkezdtük a temetõ gaztalanítását, azonban az árvíz miatt a munkák félbeszakadtak.
Az áradás okozta károk helyreállítása után folytatjuk a kegyeleti hely
karbantartását, egyúttal felhívással
fordulok a hozzátartozók felé a sírok gondozására.
(Valamennyi kérdés és válasz megtekinthetõ a város hivatalos honlapján, a www.szerencs.hu címen.)
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍRE

Szontágh Emil

MIÉRT IS
MONDOM…!
Ébresztõ fel! Te vén Betyár
Rég elmúlt feletted a nyár
Vidd cókmókod messze távol
Verd fel tanyádat de; máshol

 Jeney András költõ június 2-án az Ünnepi könyvhét rendezvényeinek keretében a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban irodalmi délutánt tartott. Verseit tolmácsolta Korondi Klára
és Schlosserné Báthory Piroska.
 Gál Halász Anna írónõ június 2-án és 4-én Miskolcon a Szinva teraszon dedikálta legújabb kötetét, amelynek címe: Ha fogod a kezem. Ugyancsak az írónõ adott interjút a Szent
István Rádiónak, a felvétel 2010. június 4-én került adásba, majd 11-én az elhangzottakból vetélkedõt rendeztek a hallgatóság körében.

FEHÉR ESÕ,
FEKETE KÖNNYEK
Kavarog a széllel
sok félbeszakított gondolat
magával ragadja
mozaik lelkemet
önfeledten belekapaszkodom
száll az ég felé
füstje a kéménynek
vágyom arra, hogy én is
szabad legyek
zsúfolt a kopott járda
nincs rajta helyem
a felhõ szárnya
a menedékem
magzati alakban beletemetkezem
szétfoszlik felõlem
báránytakarója
segíts Istenem!
a szellõ susogása felmorajlik
szinte már zúg, mint viharban a tenger
jajkiáltásomat nem hallja a többi ember
színes álmokat látok
egy szivárványhidat
– hóbortos látomás –
szárnyaszegett madár a társam
csak másik fele fogja kezem
fázom
az esõ elered
fehér záporból szemezgetem
fekete könnyeimet.

Szavak helyett hagyd a csendet,
rejtsen búja bokra ága,
suhantában, ha érintett
s szívedig ért a ragyogása!
Ne tudja meg se õ, se más,
hegedt sebek pecsételt szája
pipaccsá nyílt, mert régi láz
bontja szirmát egyre-másra.

Különben is, a vad gyilok
lanttá lenne, zengni róla,
feldobott kõként szórt szitok,
visszahullna bujdosóra.

Harsogja tovább az ifjúság
Éltesse az élet Himnuszát
Járja az õsei nyomdokát
Érezze, milyen a boldogság

Maczkó Edit

SZAVAK HELYETT

Húzd szemedre hallgatásod,
vágy-puszták szegénylegénye!
Deres nyögné lázadásod,
les rád lelked vármegyéje.

Add hát, ne gondolkozz soká
Ne kérdezd, miért; s ne az okát
Te is voltál egyszer fiatal
Érezted, mily szép a diadal

Miért is mondom; Te vén Betyár
Szívem mélyén õrzöm mítoszát
Oly kedves nékem e gondolat
Mert benne érzem a sorsomat

3900 Szerencs, Rákóczi-vár.
Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358
(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

Bõhm András

Hagyd a helyet az ifjúságnak
Élhessen nyugton Himnuszával
Vedd tudomásul te vén betyár
Akarod vagy sem; egyszer lejár

Lehet; hiányzol majd vén Betyár
Amikor érezzük, hogy lejárt
Sajnos elkerülni nem lehet
Elszállnak, mint õszi fellegek

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Jeney András

JUTALOMKÖNYV

Schlosserné Báthory Piroska: Kisvárosi nyár.

Fetykó Judit

ZÁPOR
Tombol, esik, ömlik, már szakad,
a felhõ a földig ér.
Patakunk vize sárosan szalad,
a hegyrõl tölti sok-sok ér.
Szürkésfehér felhõcsapattól
takart az egész város,
a fel-felvillanó villámló haragtól
csak pár pillanat világos.
Nyögnek a fák a széltõl,
zörög a tetõ, cserép repül,
félelmetes ez innen is bentrõl,
víz mindenütt körös-körül.
Lassan tisztul az esti ég,
villámlik, távolodva, messze,
fekete felhõk rohannak szét,
s eljön az éjszaka csendje.

Kontra Lászlóné

KENYÉR
Kenyér, ez az áldott, puha, jó meleg,
Nincs a Földön ember
Ki téged nem szeret.
S boldog az, mi mielõtt megeszi
Elõtte reá Jézus keresztjét jelöli.
Nem csoda, hisz oly kedves volt neki,
Hogy magát is kenyér színbe helyezi.
Becsüljük meg hát ezt a drága eledelt,
Melyben még Istennek is kedve telt.
Hálásan köszönjük meg neki,
A mindennapit az asztalunkra helyezi.
Legyen színe barna, fehér vagy fekete,
Csak legyen minden családnak bõséges kenyere.

Mínuszok, pluszok – elmerengek;
Lépkedek tûnni vélt idõk nyomán,
Megsárgult lapokról felderengnek
Gyermekleckéim – tegnap, hajdanán.

Bényei Vera

KIÉ IS?
A kút

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

Olcsó kötet, bárgyú kis mesék,
Apám hirtelen venni azt tudott,
Az iskolában harsány ünnepély,
De nékem érem, díj ott nem jutott.
Dicshimnusz-könyv jutalma soknak,
Vezért éltetve gyáva rím dalolt,
Hencegtek a majdnem megbukottak,
Anyám kinn várt és némán átkarolt.
Összeadsz, s kivon hatalmi kéj.
Elég hozzá egy durva tollvonás,
Könnyet letörlõ édesotthon-kéz:
Ma is plusz, több mit adhat bárki más.

Ilyés János

KÖLTÖZÉS

Álltam az ablak elõtt két emelet magasan és a július végi, szokatlan esõfüggönyt bámultam.
Elõttem és alattam dúslombú fák, és ha a szitálás záporrá erõsödött, leveleik, mint a zongora
billentyûzete a fürge ujjak alatt, egyszerre megrezdültek, majd ütemesen bólogatni kezdtek a
rájuk zúduló cseppek erejétõl.
Szemlélõdésemet, a nem éppen szívet derítõ látványban, hirtelen egy galamb ténykedése kötötte le. A szemben magasodó ház nyolcadik emeleti nyitott erkélyén landolt és tûnt el a zárófal mögött. Néhány pillanat múlva megjelent, lendületet vett és az utca túloldalán terpeszkedõ
épület negyedik emeleti erkélyén kötött ki. Annak belsejében sem idõzött sokáig, egy ágacskával a csõrében bukkant fel, elrugaszkodott, átszelte a távolságot, hogy ismét a nyolcadikra
érkezzen.
Költözködés? – fogalmazódott meg a kérdés, és érdeklõdve figyeltem az ismétlõdõ ingajáratot a szûnni nem akaró esõben. Talán a negyedik emeleti erkélyrõl nem jó a kilátás? – játszottam el a gondolattal. Az utca lármája, az állandó gépjármûforgalom zavarja a megfigyeltet?
Mindenesetre az új hely a 8.-on beljebb esik a folytonosan lüktetõ közlekedés zajától.
Már a második cigarettára gyújtottam és vártam, hogy ez a monogám természetû balkáni gerle mikor jelenik meg párjával, hogy bemutassa új lakásuk komfortját, így nyerve el társa kegyeit.
Az utolsó fordulóknál tarthatott, amikor megjelent a járõrözõ vércsepár, a levegõ vadászai
az ég felé meredõ házak között. Az én, szelídségérõl ismert kedvencem az elsõ támadást villámgyors cikázással még kivédte, ám a manõver alatt magasságot veszített. A ragadozó pár második tagja rácsapott. Tollfoszlányok repkedtek, a zsákmány még erõs és gyors szárnycsapásokkal próbált menekülni, de sorsa beteljesedett. A tápláléklánc magasabb fokán álló felemelkedett vele és társától kísérve gyors szárnyalással tûntek el a vízpárától ködös messzeségben.
Talán káprázat volt, de bizonyságul a levegõben esõtõl elnehezedett tollpihék vitorláztak a
föld felé.
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

ÛRHAJÓSOK TALÁLKOZÓJA MÁDON

Nemzetközi ûrhajós-találkozó
helyszíne volt május 29-én Mád. Az
elsõ magyar ûrrepülés harmincadik
évfordulója alkalmából megtartott
országjárás keretében a hegyaljai településre érkezett asztronauták részt
vettek a község hõsök napi ünnepségén és elhelyezték koszorújukat az
emlékmûnél.
A mûvelõdési házban folytatódó
programon az elsõ magyar ûrhajóst,
valamint öt társát Galambosi Imre
polgármester köszöntötte. Farkas
Bertalan rövid tájékoztatójában felidézte a három évtizeddel ezelõtti
eseményeket, amikor társával – a
mádi eseményen ugyancsak jelenlévõ Valerij Kubaszovval – elindult
a világûrbe a Szojuz–36 ûrhajó fedélzetén. A kozmoszban, a Földtõl
350 kilométer magasságban eltöltött
nyolc nap felejthetetlen élményt jelentett Farkas Bertalannak. Láthatta

iránt érdeklõdött. A válaszból kiderült, hogy az ûrállomáson kívül tevékenykedõ
asztronauták kezébõl alkalmanként kiesik egy-egy szerszám és bizony balesetek is
történtek, amelyek során rakétadarabok szabadultak el.
Az ûrszemét balesetveszélyt
jelent, ezért vizsgálják az
összegyûjtésének a lehetõségét.
Az eseményen az elhangzott kérdések és válaszok után Galambosi Imre
ajándékcsomaggal lepte
Az alkalomra felcímkézett bort Farkas meg a vendégeket, amelyBertalan mutatja meg Valerij Kubaszov- ben az évfordulóra felcímnak.
kézett bor is szerepelt a
mádi látogatás emlékére. A
az ûrbõl Magyarországot, a Kárpá- közönség soraiból többen is autogtok láncait, a csillogó vizû Dunát és ramot kértek Farkas Bertalantól, amia Tiszát. A fórum egyik hatesztendõs nek az eddigi egyetlen magyar ûrharésztvevõje az ûrszemét létezése jós örömmel tett eleget.

Prügy

KÓRUSHANGVERSENY
A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

A találkozón a prügyi községi énekkar is bemutatkozott.

Rátka

A KÉNYELMESEBB UTAZÁSÉRT

Rátka önkormányzata
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2007–2013-hoz csatlakozva a Dél-Zempléni
Nektár Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-n
keresztül sikeresen pályázott a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Igazgatóságnál négy fedett
buszváró és két kiemelt
buszváró sziget építésére
– tájékoztatta a sajtó képviselõit Héring Istvánné
polgármester.

Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit in- Megújulnak a buszvárók a községben.
dokolja, hogy a községben jelenleg nincsenek ilyen létesít- szönhetõen az önkormányzat az Eumények, ugyanakkor óránként köz- rópai Mezõgazdasági Vidékfejleszlekednek autóbuszjáratok Szerencs tési Alap falufelújításra és -fejlesztésre
– Abaújszántó, Szerencs – Tállya, igénybe vehetõ keretébõl 19 millió
Szerencs – Encs, Miskolc – Sátoral- forint támogatásban részesült. A netjaújhely útvonalakon, melyek érin- tó kiadás általános forgalmi adóját,
tik a települést. Az utasok kényelme azaz 4,7 millió forintot a község önés a biztonságos fel-, illetve leszál- erõként biztosítja.
A közel 24 milliós bruttó költségû
lás elõsegítése érdekében elkészített
pályázat sikeres volt, amelynek kö- projekt célja a Rátkát érintõ 3713-as

számú út mellett a község
fõutcáján négy fedett autóbuszváró és két, kiemelt
buszváró sziget megépítésével a falukép javítása,
az utazók védelme az idõjárás viszontagságaitól, a
jobb fel-, illetve leszállás
elõsegítése, a falun élõ
lakosság életminõségének
javítása, a község lakosságmegtartó erejének növelése.
A beruházással érintett
hat helyszínen a buszmegállók és a buszváró
szigetek mellett két-két
hulladékgyûjtõt, valamint
egy-egy hirdetõtáblát is
elhelyeznek. A projekt
közbeszerzési eljárásának eredményeként a beruházás kivitelezõje a
Magyar Aszfalt Kft. A munkák május 17-én indultak el és június 25-ig
fejezõdnek be.

FESTMÉNYEK ÉS FAFARAGÁSOK
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Három alkotó munkáiból nyílt kiállítás május 22-én Megyaszón, a
Hankó Zoltán Olvasókör Közösségi
Házában. Bóz Beáta és Thold Péter
festõk, valamint Haszán Gyula faszobrász közös tárlatát Borbély Bertalan olvasóköri elnök köszöntõje

Az immár harmadik alkalommal
megtartott eseményen Nagy Károly
református lelkész üdvözölte a résztvevõ kórusokat és érdeklõdõket.
A fellépõ közösségek között volt
a taktakenézi községi népdalkör, a
baktalórántházai városi vegyeskar,
Sárospatakról a Mûvelõdés Háza
kamarakórusa, a tállyai Kõvirág Nép-

Tizenkilenc nagycsoportos intett
búcsút június 4-én a bekecsi Lurkó
Ház óvodának. A rendezvényt a
résztvevõk magas száma miatt a község általános iskolájában tartották.
Szülõk és nagyszülõk, testvérek és
hozzátartozók népesítették be az au-

dalkör és a házigazda prügyi községi énekkar.
Az élet, sajnos, nem a tervek szerint alakította a programot, mivel az
árvízi helyzet miatt négy énekkar –
akik szintén örömmel vették a meghívást – ezen a napon nem tudtak
Prügyre utazni.
Az ünnepi mûsor keretében elsõként a helyiek mutatkoztak be a közönség elõtt. A harminc fõbõl álló kórus 2007 nyarán alakult, a lelkes tagság rendszeresen vesz részt a próbákon, és igyekeznek minden községi és egyházi eseményen, valamint
a környezõ települések énekkari találkozóin is bemutatkozni dalaikkal.

PROJEKTHÉT PRÜGYÖN

A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában egy, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében elnyert támogatás felhasználásával május 17–21. között egészséghetet rendeztek. A szervezõk változatos programokkal igyekeztek felkelteni a téma
iránt a diákok érdeklõdését. Olvasás-

BÚCSÚ A LURKÓ HÁZTÓL

Megyaszó

után Szegedi Miklósné ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. A Magyar Kultúra Lovagja kiemelte, hogy a bemutatkozó mûvészek istenadta tehetségüket autodidakta módon fejlesztve készítik alkotásaikat. Ez azonban nem kérdõjelezheti meg életükben a tanulás, a mûvelõdés fontosságát, a szakmai pallérozottságra törekvést; olyan emberek õk, akik az
egyetemes kultúrában képesek gondolkozni és teremteni.
Mûvészet iránti vonzalmuk gyermekkoruktól élteti, sarkallja õket önmaguk, érzéseik, mondanivalójuk
egyéni kifejezésére. A családban, a
környezetükben látott alkotói példa
magja termékeny talajba hullott esetükben. Szegedi Miklósné hangsúlyozta, hogy a csoport minden tagja kifejezésmódjában egyéni és ez a
sajátos látásmód teszi munkájukat
egyedivé. Magabiztos ecsetkezelésük, technikai felkészültségük alapján jutottak el arra a szintre, hogy
megmutathassák alkotásaikat bárhol az országban.

A prügyi Kulturális, Hagyományõrzõ és Honismereti Egyesület,
valamint a helyi református egyházközség közös szervezésében rendeztek dalos találkozót június 6-án
a taktaközi település református
templomában.

lát, miközben a
kivetítõn a ballagókról készült fotók váltották egymást. Sóváriné
Kiss Erika óvodavezetõ felidézte az elmúlt
éveket, amelyek
során a szakemberek munkájának is köszönhetõen iskolaéretté
váltak a gyerekek. Az elköszönõk karikatáncot adtak elõ, majd a közösen elmondott búcsúverset követõen a ballagók megköszönték a gondoskodást az intézmény dolgozóinak. Az
ünnepi esemény zárásaként a középsõsök virág kíséretében átadták a
tarisznyákat a búcsúzóknak.

TÁROZÓS ERÕMÛ A MEGYÉBEN?

A közelmúltban a megyei sajtóban látott napvilágot az a hír, miszerint tizenkét-tizennégy milliárd forintos beruházás valósulhat meg a Lázbérci víztározó környékén. A nyilvánosságra hozott információk szerint egy az Uppony-hegyet is érintô tározós erõmûrõl van szó, amely kettõs célt szolgálhat
a jövõben az egyik leghátrányosabb helyzetû kistérségben. Egyrészt a tartalék vízbázist lehet majd jócskán megnövelni, másrészt lehetõség nyílik elektromos áram termelésére is. A hír szerint a beruházók befektetõket már találtak a projektre, optimális esetben két-három éven belül elkészülhet az új erõmû,
aminek az építését a Bükki Nemzeti Park igazgatósága is támogatja.

és irodalomórán különbözõ szövegeket dolgoztak fel a témával kapcsolatban, rajz- és technikaórán plakátokat terveztek, melyekbõl kiállítást állítottak össze az iskolában. Az alsó tagozatosok osztályfõnökeik segítségével salátákat készítettek, amelyeket utána jó étvággyal el is fogyasztottak.
A mozgás fontosságának felhívása
érdekében szinte minden nap volt valami program (pl.: sor- és váltóverseny,
thai boo aerobik, foci, torna, táncház).
A rendezvények sikeréhez külsõ szakemberek – védõnõ, fogorvos, mentõtiszt, rendõr – is hozzájárultak.

HEGYKÖZ KUPA

A szerencsi birkózó-szakosztály
húsz versenyzõvel képviseltette magát a május 30-án Hollóházán megrendezett II. Hegyköz Kupán. A 130
résztvevõs viadalon Illésy László tanítványai két arany-, valamint négynégy ezüst- és bronzérmet szereztek.
A szerencsi szakosztály csapatversenyben az elõkelõ negyedik helyen
végzett a 13 egyesületet felvonultató
mezõnyben.
Ovis fiú korcsoportban Mezõsi Kende (16 kg) V. hely, Turcsányi Botond
(20 kg) III. hely, Alföldi Tamás (22 kg)
II. hely. Gyermek fiú korcsoportban
Nagy Kristóf (20 kg) I. hely, Csengõ
Krisztián (20 kg) III. hely, Molnár Olivér (24 kg) V. hely, Géczi Márkó (32
kg) III. hely, Alföldi Zsolt (32 kg) V.
hely. Gyermek lány korcsoportban Balázs Petra (32 kg) II. hely. Diák II. fiú
korcsoportban: Szepesi Bennó (34
kg) V. hely, Kecskés Marcell (41 kg)
III. hely, Baumel Márton (45 kg) V.
hely, Kecskés Vanda (60 kg) V. hely.
Diák I-es fiú korcsoportban: Golopi
Gergõ (38 kg) II. hely, Balázsfalvi Norbert (50 kg) V. hely, Golopi József (61
kg) I. hely. Junior lány korcsoportban
Tokár Beáta (55 kg) II. hely.
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Egészségünkért

SALÁTÁK A HELYES TÁPLÁLKOZÁSBAN
A harmadik alkalommal megrendezett
Szerencsi Nõk Egészséghete rendezvényen
nagyon sokan voltak kíváncsiak a
gyermekek és felnõttek egészségvédelmérõl szóló elõadásokra is.
Az ember táplálkozása már a magzati életben megkezdõdik, így nagyon fontos, hogy a várandós kismama mit eszik. A megszületett gyermek táplálása, a kisgyermekkor, az iskoláskori étkezések és az életmód megalapozza a felnõttkori életet,
az egészséget is. Egy francia
gasztronómus, Brillant Savarin
szerint, „A népek sorsa attól
függ, miképpen táplálkoznak!”
Ebben a mondatban, úgy vélem, nagyon sok igazság van,
hiszen a helyes étrenddel megelõzhetjük azt, hogy az emberek táplálkozási hibákkal összefüggõ betegséggel küzdve éljék az életüket.
A nyersanyagok megválogatása, az
ételkészítési eljárások megfelelõ alkalmazása segítséget nyújthat az
egészség megõrzéséhez.
A rendezvényen résztvevõ nõk kívánságának eleget téve saláták receptjét szeretném közreadni.
Vegyes joghurtos saláta:
Hozzávalók: 1 fejes saláta, vagy
egy-egy fél fejes és fodros saláta, 2
db paradicsom, 1 piros színû paprika, 1 fél uborka, 1 vöröshagyma, 4

db fõtt burgonya, 10-12 db olívabogyó, natúr mogyoró, esetleg fenyõmag.
Az öntethez: 4 dl joghurt, 2 evõkanál ecet, 3 evõkanál olaj, õrölt
bors, só, és pár koriander levél.
A nyersanyagokat elõkészítjük,
megmossuk, és karikára, illetve kockára vágjuk. A fõtt burgonyát is karikára vágjuk. Az olajbogyót kimagozzuk és ketté, vagy négyfelé vág-

juk. A mogyorót, vagy a fenyõmagot
kicsit megpirítjuk. A hozzávalókat
összekeverjük, és az elkészített öntetet ráöntjük, és újból összekeverjük.
Hûtõben lehûtjük és tálalhatjuk.
Joghurtos sajtos saláta:
Hozzávalók: 1 közepes kígyóuborka, 3 paradicsom, 1 szál póréhagyma, 10 dkg trappista sajt, 5 dkg
füstölt sajt, 10 dkg sonka.
Öntet: 2 pohár natúr joghurt, 1 csomag snidling, 1 gerezd fokhagyma,
só, esetleg oregano.
A hozzávalókat elõkészítjük, a
sajtokat kockára vágjuk, a zöldsé-

geket megmossuk, és kockára vágjuk. A joghurtot az apróra vágott snidlinggel, az összezúzott fokhagymával, kevés sóval összekeverjük, beletesszük az oregánót is, majd az elõkészített nyersanyagokra öntjük.
Hûtõben 1-2 óráig összeérleljük.
A saláták alapjai nagyon vegyesek
lehetnek. Burgonya, zöldbab, zöldborsó, spárga, különbözõ saláták, de
akár gyümölcsök is, és az öntetek is
nagyon változatosan készülhetnek, attól függõen, hogy kalóriaszegényen, vagy kalóriadúsan
szeretnénk. A nyári nagy melegben a frissítõ saláták, és a megfelelõ mennyiségû és minõségû
folyadékfogyasztás a jó egészségi
állapothoz is hozzájárulhat.
Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb július 2-án és 9-én Váradi
Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

A NYOLCAS FOGAT HÁROMMILLIÓJA

Nem az árvízhelyzet alatt adta be
a személyi jövedelemadó-bevallását
az a nyolcfõs ózdi társaság, akik több
mint hárommillió forintot akartak jogtalanul megszerezni az APEH-tól, azt
remélve, hogy a visszaigénylõk tömegében nem fognak feltûnni.
A látszólag szabályos bevallások
mindegyikében 350 ezer forint körüli
összegeket kértek vissza – adta hírül
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága.
A bevallások tulajdonosai az ellenõrzésre jól felszerelten érkeztek. Az
elvárt munkáltatói igazolás mellett bemutatták a munkaszerzõdéseiket és
azt a nyilatkozatot is, amelyben azt
kérték a munkáltatótól, hogy az adóelõleg számításakor 36 százalékos
adókulcsot alkalmazzon, és ne vegye

figyelembe az adójóváírást sem, vagyis a lehetõ legtöbb adóelõleget vonja le. Ez az igény meglehetõsen szokatlan azoktól, akik a piackutatói, illetve a különbözõ vezetõ beosztásokban történõ foglalkoztatásukat
megelõzõen – az adóhatóság adatai
szerint – jövedelemmel nem rendelkeztek, illetve egy részük már huzamosabb ideje regisztrált álláskeresõ.
Ennél súlyosabb hiba volt arról elfeledkezni, hogy az alkalmazottak bejelentését is az adóhatóság kezeli, és
a járulékbevallásokat is személyre
bontottan kell megadni, ezért az adóhivatalnak lehetõsége, sõt kötelessége az adatokkal a kiutalást kérõ bevallásokat összevetni az ellenõrzésre történõ kiválasztás folyamatában.
Az adóhatóság látókörébe került
nyolc személyt érintõen az iratok szerint az õket foglalkoztató betéti tár-

saságtól azonban bejelentés, adatszolgáltatás nem érkezett és a járulékbevallásokban sem jelennek meg
az állítólagos alkalmazottak. A foglalkoztató betéti társaságnál elrendelt
adóellenõrzés során a cégnél a viszszaigénylõk által bemutatott iratokat
az adóhatóság munkatársai nem találták meg. Emellett több közvetett bizonyíték is arra utalt, hogy tényleges
foglalkoztatásuk és az adóelõleg levonása sem történt meg. A valótlan
adóbevallás és az annak alátámasztására bemutatott hamis iratok miatt
az APEH a kiutalást megtagadta, és
az igényelt összeg 75%-ának megfelelõ adóbírságot szabott ki.
Az ügyben tett büntetõ feljelentés
alapján a nyomozó hatóság tisztázza majd az ötletgazda személyét, illetve a nyolcas fogat tagjainak közremûködését.

HALADÉK A TERMELÕKNEK

Mulasztási bírság fizetése nélkül
tette lehetõvé a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(VPOP), hogy azok a mezõgazdasági
termelõk, akik április 20-ig nem teljesítették a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentkezési, illetve fizetési kötelezettségeiket,
június 30-ig pótlólagosan megtehetik azt – hívja fel az ügyben tárgyalásokat folytatott Magyar Agrárkamara az érintettek figyelmét.
Több, eredményes egyeztetésen
van túl az érdekképviseleti szervezet a VPOP-val annak érdekében,
hogy segítse az agrártermelõket a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggõ kötelezettségeik teljesítésében. A tavaly módosított termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény értelmében azok az agrártermelõk,
akiknek a mezõgazdasági termelésbõl származó árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot, átalány formában tehetnek eleget a ter-

mékdíj-fizetési kötelezettségüknek.
Az átalány alá 2010. április 20-ig kellett bejelentkezni. Azok a termelõk,
akik ezt még elmulasztották, vagy korábbi évek kötelezettségeit nem,
vagy csak részben teljesítették, ennek pótlását egyszeri, átmeneti intézkedés keretében 2010. június 30ig pótolhatják. A VPOP saját hatáskörben az önkéntes jogkövetõ magatartás ösztönzése érdekében a nevezett idõpontig a legnagyobb méltányosság gyakorlásával, mulasztási bírság kiszabásának mellõzésével
fogadja a 2010-re vonatkozó bejelentkezéseket, és az esetleges korábbi
kötelezettségekhez tartozó pótbejelentkezést, pótbevallást, pótbefizetést.
Mindazokat a termelõket érintik az
intézkedések (õstermelõket, családi
gazdálkodókat, állattenyésztõket,
vagy más gazdaságokat is), akik termékeiket maguk csomagolják és értékesítik, vagy saját célra felhasználják – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara. Így a mûanyag

zacskót, zsákot, fóliát, mûanyag-,
vagy faládát, raklapot használókat,
például zöldség-, gyümölcstermelõket, takarmány-, vagy vetõmag-elõállítókat ugyanúgy, mint a bálazsineget, bálahálót használó állattenyésztõket, ha a bálázott takarmányt,
alomszalmát saját gazdaságban felhasználják, vagy a többletet értékesítik. A fentieken túl a Magyar Agrárkamara felhívja a termelõk figyelmét, hogy az elmulasztott kötelezettségek késedelmes teljesítése
nem mentesít a késedelmi pótlék,
vagy az önellenõrzési pótlék, és utólagos termékdíj megfizetése alól,
amelyek tekintetében az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény elõírásai az irányadók. Emellett a Magyar Agrárkamara álláspontja továbbra is az, hogy a legjobb
megoldás az lenne, ha mezõgazdasági input és termékek csomagolása
esetén a csomagolóanyag gyártója,
vagy elsõ belföldi forgalomba hozója
fizetné meg a termékdíjat.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb július 7-én 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb június 30-án és
július 14-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
június 23-án.

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb július 5-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
július 5-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön 8–15.30 óráig.

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Június 14–20.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes):
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Június 21–27.: Centrum (ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,

szombat 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Június 28 – július 4.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház). Hétfõ, 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.:
Fekete Diána 20/802-0391. Király
Judit 20/484-1013. Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

VÉRADÁS
JÚLIUS
1. (csütörtök): Taktaszada

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Június 18.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Június 25.: II. körzet (Dr. Móré László) Tel.: 47/362-225.
Július 2.: III. körzet (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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HIRDETÉS

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

24
14
28
40
26

000
000
000
000
000

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA  EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS  BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK

MINDENT EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. (A benzinkutak mellett.)
Tel.: 47/563-201, 47/563-202. Mobil: 30/9982-077

NYARALÁS A FRANCIA RIVIÉRÁN
2010. július 18 – július 28. (10 nap/7 éjszaka)
Részvételi díj: 100 000 Ft/fô
PÁRIZS – VERSAILLES – DISNEYLAND
2010. június 26 – július 1. (6 nap/3 éjszaka)
Részvételi díj: 60 000 Ft/fô
VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.
Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

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

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!

FERROPROFIL

VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Típusválaszték:

3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

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

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu
 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

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

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

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

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, bekecsi, ondi ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.: 20/425-9388.

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

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

Májusi óriási akcióinkról
érdeklődjön üzletünkben!

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

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban

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

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767 www.zemplenmag.hu

Fûnyírógépek,
bozótvágók
és szegélynyírók
akciós áron!

Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

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!

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

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

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!

Tel.: 30/3700-382
WEEKEND
PANZIÓ

Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

Kerekek, láncok,
kômûvesszerszámok

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996
Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
ahol a mosás
mellett
belsõ takarítás,
kárpittisztítás,
pasztázás,
polírozás is
igényelhetõ.
A várakozást kulturált
környezet teszi
kellemessé
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA
Szerencs,
Gyár út 13.
Tel.: 30/3700-382.

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu
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NAGY FUTAM AZ EGÉSZSÉGÉRT

Az egészséges életmód fontosságára hívta fel a figyelmet június 5-én a
Magyar Suzuki Zrt. és a Magyar Olimpiai Bizottság közös szervezésében országosan meghirdetett nagy futam,
amelyhez helyi márkakereskedésként
a Szerencsi Autó Kft. is csatlakozott.

A FÉRFIAK NAPJÁN JÓ EGÉSZSÉGET ÉS BÉKÉS ÉLETET KÍVÁNOK
A CSALÁDJUKAT, GYERMEKÜKET, UNOKÁJUKAT
SZERETŐ FÉRFIAKNAK, APÁKNAK, NAGYAPÁKNAK!
„Az én apám reggeltől estig
Izzadva lót-fut, robotol,
Az én apámnál nincs jobb ember,
Nincs, nincs sehol.”
Ady Endre

A cég telephelyét szombaton délelõtt
általános iskolás diákok, pedagógusok
és szülõk népesítették be, akik közül
több mint háromszázan regisztráltatták
magukat a nyolcszáz méteres, illetve
két kilométeres távokra. A mezõny tagjai közös bemelegítésen mozgatták át
az izmaikat, majd a legrövidebb távot
választó népes csoport vágott neki a
próbatételnek, ahol a fiatalok mellett
az idõsebb korosztályok is képviseltették
magukat.
A befutó után pihentetõ programként
gumifüstölõ bemutatót láthatott a publikum a cég telephelye melletti aszfaltozott placcon. A nagy teljesítményû
autókról leégõ abroncsok látványa sok
fiatalt magával ragadott. A programok
sorában a helyi shotokan karate klub
tagjai formagyakorlatokat mutattak be
és küzdelmeket imitáltak a közönségnek.
A rendezvényen számos tombolatárgy is gazdára talált, amelyeket a Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében

Népes mezõny vágott neki a nyolcszáz méteres távnak.
Árvay Balázs nyújtott át a szerencsés
nyerteseknek. A nagy futáson összesen
hét oktatási intézmény, illetve civil szervezet képviseltette magát Mádról, Mezõzomborról, Golopról és Szerencsrõl.
A díjazottak között a legfiatalabb résztvevõként Mizsó Vandát és Tóth Mártont, legidõsebb futóként Szûcs Erzsébetet és Gál Zoltánt jutalmazták. Legtávolabbról a golopi Címertár Egyesület érkezett. A legnépesebb csoport a
Rákóczi iskola III. C osztálya volt,
akiknek az esztergomi Suzuki gyárba

szóló meghívót nyújtott át Plávenszky
József, a Szerencsi Autó Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
A nap során lovaglás és csikósbemutató színesítette a programot, a legkisebbek számára a Kreatív kuckó biztosított szórakozást.
A látogatók megtekinthették a Magyar Suzuki Zrt. által gyártott és a telepen kiállított modelleket, közöttük a
legújabb Suzuki Altót, amelyre már felvesznek rendeléseket a szerencsi márkakereskedésben.

SZERENCSÉBÕL ÖTÖS

URAY ATTILÁNÉ önkormányzati képviselő

RockPlace
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
MERT KELL EGY HELY…
2010. július 10-én indul elõször RockPlace tehetségkutató verseny,
melynek helyszíne Szerencs-Ond. Célja a feltörekvõ tehetségeknek lehetõséget adni a bemutatkozásra!
Minden olyan zenekar jelentkezését várjuk, akiknek nincs kiadó által
gondozott anyaguk. Így nem kizáró ok, ha szerzõi kiadásban készített
EP lemezük van. Korhatár nincs, nem kell, csak saját dalokat játszani.
Jelentkezési határidõ: 2010. június 21.

FELLÉP AZ AURORA ZENEKAR!
www.kezdozenesz.hu/rockplace

A Szerencsejáték Zrt. Miskolci Területi Igazgatósága által április 6-án útjára indított Szerencsébõl 5-ös elnevezésû játék nyereménysorsolását rendezték meg május 26-án Miskolcon.

A szerencsejátékok kedvelõinek anynyit kellett tenniük, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén bármely online értékesítõ helyen egyhetes normál és/vagy
kombinációs ötös lottót játszanak gépi
(gyorstipp) játékmódban, és legalább
2250 forint értékben összegyûjtött –
amelybe a Joker játékok nem számítottak bele – nyeretlen, vagy beváltott
nyertes átvételi igazolásaikkal vegyenek részt a játékban. A miskolci területi igazgatóságon közjegyzõ elõtt megtartott nyereménysorsoláson elhangzott,
hogy az öt megyébõl összesen 15 435

A sorsoláson több millió forint talált gazdára.
pályázat érkezett be. A fõdíjat, azaz a
2,5 millió forintot a sárospataki Tomkó László nyerte. Ezen túl megyénként

sorsolták ki az 1 millió, 500 ezer és 250
ezer forintos nyeremények egy-egy
boldog tulajdonosát.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK

DOBOGÓN ZÁRTÁK AZ ALAPSZAKASZT. Az éllovas Cegléd csapatát fogadta az NB II Észak-magyarországi csoportjában az alapszakasz utolsó mérkõzésén hazai
környezetben a város férfi kosárlabdacsapata. A szerencsiek elsõ hazai
vereségüket szenvedték el a tét nélküli találkozón, melyen a vendégek
54–81 arányban kerekedtek felül.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
a nagy lendülettel kezdõ Pest megyeiek hamar magukhoz ragadták a
kezdeményezést. A ceglédiek a mérkõzés korai szakaszában a pályát teljes szélességében kihasználva, pon-

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.)

NYILVÁNOSAN MEGHIRDETI

a SZERENCS, RÁKÓCZI U. 99. szám alatti, 1647 m2 területû önkormányzati ingatlanát („R” épület) 70 000 000 Ft + 25%
ÁFA KIKIÁLTÁSI ÁRON történõ értékesítésre Szerencs Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 12.) számú, az önkormányzat
tulajdonában lévõ lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó rendelete, és a 36/2010. (III.18.) Öt. határozattal módosított 139/2009. (VIII. 27.) Öt. határozata szerint.
A pályázati tárgyalás helye: Szerencs, Árpád u. 11. sz. alatti ügyvédi irodában 2010. június hó 22. napján 9 órai kezdettel.
A részvétel feltétele az ingatlan forgalmi értéke (kikiáltási ára) 10 %-ának letétbe helyezése az értékesítéssel megbízott szervnél a licitálás megkezdése elõtt.
Az értékesítés részletes feltételei megtekinthetõk az önkormányzat hirdetõtábláján, vagy telefonon felvilágosítás kérhetõ.
Tel.: 47/561-555, 20/529-2827
Az ingatlan helyszíni megtekintése a 47/361-308 telefonszámon egyeztetendõ.

tos, hosszú passzokkal sikerrel törték
fel a szerencsiek védekezését. A házigazdák dobásai elõtt mintha lezárult volna az ellenfél gyûrûje, a sok
pontszerzési kísérletek közül kevés
járt sikerrel.
A mostani vereség ellenére a hazai környezetben 14 gyõzelmet arató, idegenben 11 alkalommal diadalmaskodó, összességében 5 vereséget elszenvedõ szerencsi gárda a
figyelemre méltó harmadik helyet szerezte meg az NB II Észak-magyarországi csoportjának alapszakaszában,
de minden korábbi szóbeli ígéret ellenére sem jutott be a rájátszásba.

PINGPONGEREDMÉNYEK. Az NB
III Észak-magyarországi B csoportjában a második helyet biztosan birtokló szerencsi gárda a küzdelemsorozat utolsó fordulójában Tiszaújváros III. csapatával mérkõzött. Az
utolsó, tét nélküli találkozón a legeredményesebb játékosát nélkülözõ
együttesünk 6–12 arányban maradt
alul. A szerencsiek közül egyéniben
Stadler Tamás és Filácz Attila kettõkettõ, míg Korály Tibor és Korály Csaba egy-egy pontot gyûjtött.
A megyei bajnokságban résztvevõ
együttes az utolsó elôtti fordulóban

Sárospatakon vendégszerepelt. A kiesés elkerüléséért küzdõ házigazdák
felett a szerencsiek 2–16 arányú fölényes gyõzelmet arattak. Egyéniben
Gazdóf Barnabás, ifj. Csorba István
és Korály Csaba négy pontot szerzett,
Rakóczki András egyszer volt eredményes. Párosban a Gazdóf–Korály
és a Csorba–Rakóczki kettõs egyaránt
jobbnak bizonyult az ellenfelénél.
A megyei bajnokság utolsó fordulójában a tabella második helyén lévõ
ózdi együttes otthonában magabiztosan, 12–6 arányban gyõzte le a szerencsi csapatot. Egyéniben Korály
Csaba, ifjabb Csorba István és Gazdóf Barnabás egyaránt kétszer volt
eredményes.
Az NB III-as szerencsi játékosok
(Köllõ András, Korály Tibor, Stadler
Tamás, Filácz Attila) részt vettek a közelmúltban Ózdon megrendezett
Mlinárik János emlékversenyen, amelyen NB I és NB II-es asztaliteniszezõk
is szerepeltek. Az ifjúsági csoportba
Stadler Tamás az elõkelõ III. helyezést szerezte meg. Játékosaink a csoportjukból a fõtáblára jutottak, de
a nyolc közé kerülésért vívott mérkõzésen a magasabb osztályban szereplõ ellenfeleikkel szemben már kiestek.
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INGATLAN
– Szerencsen a Szabadság úton 3 szobás, földszinti
lakás eladó. irányár: 9,8 M Ft. Érd.: 20/460-9657.
(11-12)
– Tokajban, vasútállomáshoz közeli, hitelmentes, 48
m2-es lakás eladó. Garázs, kábeltévé nincs. Internet
bekötve. Érd.: 70/457-0962. (11-12)
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, központi gázfûtéssel társas lakás
eladó. Családi házban is megegyezhetünk. Érd.:
30/368-2523. (11-12)
– Bekecs, Lõtér út 22. szám alatt 3 szobás, nappali,
gáz-központi, vegyes tüzelésû családi ház, illetve Petõfi út 5. szám alatt kertrész eladó. Érd.: 47/360019, vagy 30/259-0477. (11-12)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos, garázsos, téglaépítésû, gázos társasházi lakás eladó. Érd.: 70/3244728. (11-12)
– Szerencs, Jókai út 24. szám alatt (a Spar mögött)
családi ház eladó. Érd.: 70/650-7505. (11-12)
– 130 m2-es családi ház eladó. 5 szobás, gáz- és hagyományos fûtéssel is fûthetõ, hõszigetelt ablakok,
klíma, kovácsoltvas kerítés, kertvárosi környezetben,
közel a Tescohoz. Ár.: 17,8 M Ft. Érd.: 20/9420-147,
vagy 47/363-395. (11-12)
– Budapesten belvárosban, 68 m2 területû, parkra
nézõ lakás eladó. (1+2 félszoba, konyha, étkezõ,
gardrób, erkély, tároló). A lakás 5 éve lett felújítva,
a háznak saját fûtési rendszere és portaszolgálata
van. Az ingatlan jól megközelíthetõ tömegközlekedéssel, a Blaha Lujza tér 5 perc séta, parkolni a ház
elõtt ingyenesen lehet. Ár: 17,8 M Ft. Érd.: 30/9303700.
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
két család részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4
szobás családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.:
20/4464-662. (10-11)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs, kis konyhakert van. Irányár: 7,2 millió forint.
Érd.: 47/364-635, vagy 70/308-2020, Szabadosné,
Kilián tér 7/6. (10-11)
– Miskolcon, Kilián-délen eladó vagy kiadó 58 m2es, 2 szobás, balkonos, gázfûtéses lakás. Érd.:
47/398-176, vagy 70/325-2216. (10-11)
– Szerencsen szintes, tehermentes családi ház kedvezõ áron eladó. Érd.: 20/465-9063. (10-11)
– Szerencsen a Szabadság utcában 100 m2-es, kétszintes, gázcirkós fûtésû lakás eladó. A kertben ásott
kút és nagy terasz van. Irányár: 12 M Ft. Érd.:
30/469-4961. (10-11)

EMLÉKEZÉS

„Gyerek voltam, fel sem foghattam,
mennyit jelentett nekem,
mikor elment egy borús reggelen.
Felnôtt fejjel gondolok rád, ha egy csillag felragyog,
elôttem vagy, látlak téged, ahogy fentrôl mosolyogsz.”
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

TÖRÖK LÁSZLÓNÉ,
szeretô édesanya és feleség 6 évvel ezelôtt
örökre itt hagyott minket.
Fájó szívû gyermekei és férje

KIADÓ
– Szerencsen a Kossuth utcában I. emeleti, 60 m2-es, villanyfûtéses társasházi lakás kiadó. 47/362-368. (11-12)
– Szerencsen 70 m2-es, összkomfortos albérlet július
1-jétõl kiadó. Érd.: 20/468-0815. (11-12)

VEGYES
– Peg-Pérego típusú elektromos kistraktor utánfutóval (12 Volt, 2 sebesség, hátramenet), megkímélt állapotban eladó. 3-8 éves korig ajánlott. Érd.:
30/555-0287, vagy 20/9426-131. (11-12)

– Új divat-ékszer üzlet berendezése (cseresznye
színû, üvegpolcok, tükrös szekrények) vállalkozás
megszûnése miatt 400 000 Ft-ért eladó. Érd.:
20/9420-147. (11-12)
– Kiváló minõségû, 0,76 m3 diófatörzs eladó. Érd.:
47/330-251. (11-12)
– 21 kW-os beépíthetõ kandallóbetét eladó. Érd.: 0670/339-2795. (11-12)
– Költözés miatt eladó egy bordó színû sarok ülõgarnitúra, mely fekhellyé alakítható, egy pianínó zongora, egy szekrénysor, kétajtós akasztós ruhásszekrény. Érd.: 30/469-4961. (11)
– Gyulán a Hõforrás üdülõben 1,5 szobás örökös üdülési jog 600 ezer forintért eladó. Már június 14-tõl
üdülhet. Érd.: 20/474-3945. (11)

Tanfolyam kezdete: 2010. június 23., 28., 30.
Jelentkezni lehet: Szerencs, Kossuth tér 4.
Telefon: 20/771-7582, vagy 20/771-7583.
Nyitva tartás: hétfô – szerda – péntek: 9-15 óráig.
www.petisuli.mlap.hu
Nyilvántartási szám: 00-292-2010

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

– 110 literes hûtõszekrény 8 ezer forintért eladó.
Érd.: 47/361-429, vagy 30/217-3545. (11)

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

– Költözés miatt új bútor (ágy, asztal, szõnyeg) eladó.
Érd.: 20/459-6169. (11)

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

– 120 literes hûtõ, 5 fiókos fagyasztószekrény (Zanussi), konyhabútor (barna ajtó, fehér oldal, 2,6 m
széles) eladó. Érd.: 30/407-3638. (11)

MEZÕGAZDASÁG
– Betegség miatt, áron alul eladó Szerencs-Ond, Jókai
utca mellett 800 négyszögöl, vegyes gyümölcsös,
mezsgyehatáron csemege és vörös borszõlõ sorral.
Sürgõs! Érd.: 20/9738-912, vagy Szerencs, Ondi út
37. (11-12)

KERES
– Szerencsi tulajdonostól Budapest XIV. kerületben,
zuglói, zöldövezeti, társasházi, 46 m2-es, 1 + fél szobás, földszinti ingatlanba társalbérlõt keresek, hölgy
személyében. A Keleti pályaudvartól 5 km-re. Érd.:
30/489-7112. (11-12)

Stevlik és Társa Temetkezés

Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
SERTÉSOLDALAS
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont
Hasaalja- és tokaszalonna
Zsírszalonna

980 Ft/kg
790 Ft/kg
960 Ft/kg
1060 Ft/kg
790 Ft/kg
600 FT/KG
790 Ft/kg
650 Ft/kg
750 Ft/kg
680 Ft/kg
190 Ft/kg
140 Ft/kg
60 Ft/kg
300 Ft/kg
550 Ft/kg
290 Ft/kg

Csirkemell filé
1180 Ft/kg
Csirkecomb
650 Ft/kg
Csirkeszárny
490 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 hátsó csülök
820 Ft/kg
Füstölt bordaporc
880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) vödrös
és poharas kiszerelésben 350 Ft/kg

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

3900 Szerencs, Rákóczi út 31.
Szerencs, Rákóczi u. 95. Tel.: 47/561-140
E-mail: uzlet@je-exfurdoszoba.hu

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

Wellnessezzen otthonában!

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

Ványai
Temetkezés

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

Szerencs, Bekecsi út 1.

Bereczk Autósbolt

0-24
óráig.

MINDEN ÁRUCIKRE 10% KEDVEZMÉNY
2010. JÚLIUS 1-IG.

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

KLÍMATISZTÍTÓK: 20% KEDVEZMÉNNYEL.
SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék. Ízig-vérig magyar termék!

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. június 25-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

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

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

július 2., augusztus 6.

$

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: Ár: 9,9 M
Ft. Érd.: 70/618-1054. (11-12)

– Szerencs, Gyár út 3. szám alatti társasházban földszinti, 1 szoba, összkomfortos, 40 m2-es, felújított
lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/9845546. (10-11)
– Monokon a Kossuth u. 104. szám alatt családi ház eladó.
Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.: 20/910-6823. (10-11)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (11)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra, vagy több generációnak is alkalmas)
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363282, vagy 70/655-7576, vagy 20/491-4918. (11)
– Szerencs közelében, Ond fõutcáján felújítás alatt álló
összkomfortos, 3 szobás, régi típusú családi ház, rendezett kerttel eladó. A ház hármas fûtési rendszerû
(gáz, villany, cserépkályha). Irányár: 7 M Ft. Érd.:
47/361-796, 70/391-1135, 30/848-7078. (12)
– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fûthetõ
garázzsal, 2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361888, hétköznap 18–20 óra között. (11)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 kmre nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás
parasztház 2233 m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/563-3852, Szerencsen.

A Rácz Péter Autósiskola
AKCIÓS tanfolyamot indít
B, M, A kategóriákban.

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

ANNYIRA GYÖTÖR...
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Istentagadó. 13. ... de Janeiro, brazil város. 14. Szalonna jelzõje lehet. 15.
Képes. 17. King ..., híres majom. 18.

Nyakmelegítõ. 19. Végein oda! 21.
Személyükrõl. 23. ... Popken, német
divattervezõ. 25. Augusztusban üdül.
27. Fáma hangzói! 28. Patás állat.
29. Tíz a mínusz kilencediken. 31.

GAZDAG KÍNÁLAT
A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON

Gazdag programkínálattal várja az érdeklõdõ közönséget az
immár 19. alkalommal
megrendezésre kerülô
Zempléni Fesztivál. Augusztus 7–21.
között a térség huszonegy településén
komoly- és könnyûzenei koncertek,
színházi elõadások, irodalmi és táncos estek, gasztronómiai programok
szerepelnek a szervezõk által a megszokott igényességgel összeállított kínálatban – hangzott el a június 10-én
Mádon megtartott sajtótájékoztatón.
A rendezõk a média képviselõit az
elmúlt évekhez hasonlóan ez alkalommal is a fesztivál egyik új helyszínére, a mádi borházba invitálták,
ahol a Fõnix gitáregyüttes elõadását
követõen Koncz Ferenc arra hívta fel
a figyelmet, hogy a 19 éve útjára indított rendezvénysorozat egyre nagyobb népszerûségnek örvend. Az országgyûlési képviselõ szerint a siker
záloga abban a széleskörû összefogásban van, ami a helyi önkormányzatok, kulturális intézmények, a szervezõk és a szponzorok között évrõl
évre megvalósul.
A tavaly a kiváló minõsítésû fesztivál kategóriába sorolt rendezvény
különleges vonzereje a mûfaji és területi sokszínûség – ismertette Turjányi Miklós fesztiváligazgató. A köz-

ponti helyszínek, Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely és Szerencs
mellett több más zempléni település legszebb
mûemléki és szabadtéri helyszínein
változatos programok várják a közönséget. A Zempléni Fesztivál Extra már június 18–20. között ízelítõt
kínál Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Tokajban. A rendezvény teljes jegybevételét a zempléni árvízkárosultak javára ajánlják fel szervezõk, amit a fõ támogató Antenna
Hungária Zrt. további kétmillió forinttal egészít ki. Mint elhangzott, az
augusztusi program keretében pedig
kétnapos Zempléni Talentum Minifesztivált szerveznek, amelynek keretében a térségben élõ fiatal mûvészek, együttesek, produkciók mutatkozhatnak be a közönség elõtt. A
nagyfesztiválon Szerencsen a Rákóczi-vár udvarán augusztus 9-én
19 órától a Benkó Dixieland Band
koncertezik. Augusztus 15-én 20 órától a Munkás Szent József templomban a Nagyváradi Filharmónia Énekkara erdélyi, román és magyar szerzõk
egyházi mûveibõl összeállított mûsora látható. A Rákóczi-várban augusztus 21-én a Pentart Fúvósötös
koncertezik az idei Zempléni Fesztiválon.

Hideg szín. 33. Mali
fõvárosa. 35. Az autó
lelke! 36. Horvát település. 38. Szavát adja
rá. 40. Idõs. 41. A közepén adta! 43. Félig
angol! 44. Lítium, kén.
46. Diák beosztása.
48. Vegyjele: Ne. 49.
Institute röviden! 51.
Papírdarab. 52. Ételt
ízesít. 53. Anyu párja!
55. Kettõs mássalhangzó. 56. Pókoktól
való félelem (ch = k).
60. Kés lényege.
Függõleges:
2. Faló. 3. Másik oldalhoz csatlakozik. 4.
Talál. 5. Alfa Romeo
márka. 6. Antal Sándor. 7. Azonos mássalhangzók. 8. Nõi
név. 9. Nátrium. 10.
Gödör. 11. Gabonaszesz. 14. Az idézet
második, befejezõ része. 16. Nõi név. 17. Lassan követ.
20. Édes ..., Kosztolányi mûve. 22.
Los Angeles. 24. Rövid anatómia! 26.
... Ono, John Lennon kedvese volt.
27. Napraforgóolaj-márka. 30. Arra
a helyre. 32. Bíró döntése. 33. Cigarettázás kellemetlen velejárója.
34. Arra a helyre cseperedik. 35.
Amely ideig. 37. Elég hangzói. 39.
Angol és. 42. Háromlábú kameraállvány. 45. Sváb sült hús. 47. Cégforma. 48. Tiltó szó. 50. Becézett nõi
név. 51. Csillagrész! 53. Középen tanul! 54. Azonosíthatatlan repülõ
tárgy. 55. Hazai üzletlánc. 57. Kati
hangzói! 58. Csók vége! 59. Arany.
60. Személyem.

A május 28-ai keresztrejtvény helyes megfejtése: „Az ember gyõzni
akarását csak az igazságtalanság törheti meg.”
A helyes megfejtést beküldõk közül Kalina Balázs, Bekecs, Honvéd
út 101. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 20/350-8168-as telefonszám
tulajdonosa nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Népház) június 21–25. között vehetik át.
A június 18-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: június 25. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ

Mint arról korábban lapunkban is
beszámoltunk, május 7-én napvilágot látott a szerencsi zenekar elsõ
nagylemeze. A „21” címû album talán az eddigi legfontosabb lépés a
zenekar életében. A korongon 13 dal
hallható, melyek híven tükrözik,
hogy a srácok nem állnak be az öszszerakott produkciók sorába. A „21”
címû Idiot Side-lemez szövegeiben
és zenéjében a lendületes, fiatalos erõ
és a csapatra jellemzõ pimaszság is
fellelhetõ. A megjelenés apropóján
beszélgettünk Gönczy Gergõvel (Golyó), az együttes basszusgitárosával.
– Mit jelent számotokra az új lemez?
– Nem lehet elmondani, milyen sokat is jelent, ugyanis ez az elsõ nagylemezünk, ami egy zenekar életében
nagyon fontos állomás! Nekünk is,

mint szerintünk minden más zenekarnak, egyik legnagyobb álma, hogy
kezébe tarthassa a lemezét, ami
nem otthon lett kiírva, hanem rajta
van minden, ami tanúsítja, igen, ez
egy hivatalos nagylemez. Hogy ez
nekünk sikerült, számunkra egy óriási dolog.
– Milyen dalok kerültek a korongra? Mirõl szólnak?
– Próbáltuk úgy készíteni a lemezt,
hogy változatos legyen, ne mondhassa a hallgató, hogy ugyanolyanok
a dalok. Sok régi szerzemény is felkerült a lemezre, persze kicsit átdolgozva, újra hangszerelve, de nagyon sok friss szám van rajta, amit
koncertekrõl még nem sokan ismerhetnek. A lemezen két dal kivételével – ami Tóth Tibi (Hooligans) nevéhez fûzõdik – általunk írt számok
találhatók. Nehéz így megmondani,
mirõl is szólnak, mert szövegben is
próbáltunk minél több témát érinteni. Van közte szerelem, csalódás, lázadás, illetve emberi tulajdonságokról szóló dal is. Ja...még egy mesére hasonlító szerzemény is felkerült a lemezre.
– A lemez címe „21”. Mire utal ez
a szám?
– Található az albumon egy „21”
címû dal, amiben röviden összefoglaljuk, mi mindennel találkoztunk
már életünk során, valamint a zenei
világa is nagyon sokat elárul rólunk.
Nem beszélve arról, hogy a zenekar
átlagéletkora 21 év.

– Bekerültetek a zenei élet sûrûjébe, ismertté váltatok az országban.
Mennyire változott meg az életetek?
– Mindenféleképpen változott, hiszen komoly kötelezettségeink lettek
ezáltal. Ami eddig hobbi volt, most már
„munka” is egyben. De mi nem így
állunk hozzá, hiszen élvezzük az egészet. Kicsit nehéz még kezelni, ha felismernek az utcán, vagy bárhol, de attól, hogy ismertek lettünk, maradtunk
ugyanazok az emberek, akik hazatérve csak a társaság egy régi tagjai.
– A Bravo Otto-díjátadáson nem
sikerült nyerni. Nem keseredtetek el?
– Nem keseredtünk el, csak abban
a pillanatban, amikor elhangzott a
gyõztes neve. Tényleg csak egy pillanatig tartott, hiszen már az óriási
megtiszteltetés, hogy jelöltek minket
az Év zenekara díjra, nem beszélve
arról, milyen erõs volt a mezõny.
Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha egy kategóriában leszünk jelölve
a Hooligans-sel.
– Mit hozhat az idei nyár a zenekarnak?
– Terveink, álmaink vannak és csak
remélni tudjuk, hogy beteljesülnek.
Még a VIVA Comet díjátadó hátra
van, ahol szintén a Legjobb együttes kategóriában vagyunk érdekeltek.
Szeretnénk további televíziós szerepléseket, mivel ezek nagy pluszt
adnak a zenekarnak. A napok történéseihez tartozik, hogy a szerencsi
önkormányzatnak köszönhetõen kiutazhatunk Luxemburgba, ahol egy

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

KERESZTREJTVÉNY
2010. június 18.

Kéthetente megjelenô közéleti lap

avagy könnyûzene mindenkinek

„21”, AVAGY AZ ELSÕ
IDIOT SIDE-ALBUM

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

Fôszerkesztô: Sárkány László

videoklipet is forgatunk. E mellett már
dolgozunk a következõ lemezen, és
készülünk a meglévõ, illetve következõ koncertmeghívásokra.
***
Az Idiot Side Magneoton gondozásában megjelent „21” címû albumán összesen tizenhárom dal található. Az igényesen elkészített borító belsejében megtalálja a rajongó
a teljes szöveglistát, és nem maradnak el a köszönetnyilvánítások sem.
A tracklista: 1. Hagyjatok élni, 2.
Álarc, 3. Kezek, 4. Angyali ördög, 5.
Szárnyak nélkül, 6. Nem lehet vége,
7. Itt a helyed, 8. Szebb világ, 9. „21”,
10. Csak egy érzés, 11. Jel, 12.
Könnyen jön, 13. Hol volt, hol nem.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Disco Ensemble. A helyes választ beküldõk közül Kiss Károlyné,
Szerencs, Kossuth Lajos u. 19/b szám
alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõ 30/476-4649es telefonszám tulajdonosa nyert.
Nyereményüket június 21–25. között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése:
Hány dal szerepel az IdiotSide „21”
címû albumán? A helyes választ beküldõk között egy Idiot Side-CD-t sorsolunk ki. A válaszokat postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére, és arra
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

Felelôs szerkesztô: Árvay Attila
Szerkesztôségi munkatárs:
Muhi Zoltán
Szerkesztôségi titkár: Szegedi Adrienn
Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85
Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527
Skype: szerencsihirek
E-mail: szerhir@t-online.hu
Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén
Szedés, tördelés:
MIKOM Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Készült:
a Német Nyomdában
3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.
Árusítja:
Északhír Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.
Tel.: 06-46/532-012
Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô
postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.
A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni
kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával
vagy a forrás megjelölésével lehet.
www.szerencsihirek.hu
ISSN 1216-3066
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SPORT

HOROSZKÓP
június 18. – július 2.

DOBOGÓN VÉGEZTEK A LABDARÚGÓK

Fordulatos, helyenként küzdelmes
és rendkívüli eseményt sem nélkülözõ
mérkõzéssel zárta a megyei III. osztályú bajnokság szerencsi csoportjában az idényt a város felnõtt labdarúgócsapata. Együttesünk május 30án hazai környezetben Taktaszada
gárdájánál 5–4 arányban bizonyult
jobbnak.
A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
lejátszott találkozóra mindkét csapat nagyon készült, hiszen az elmúlt idõszakban a találkozóik szoros eredménnyel és váltakozó sikerrel zárultak.
A mérkõzés elején azonos színvonalú mezõnyjáték mellett a vendégek támadásai tûntek veszélyesebbnek, azonban a 14. percben Rabócz Róbert hagyta a háta mögött a védõjét, és a hosszú
sarkot megcélozva okos gólt szerzett.
A vezetés lendületet adott a házigazda együttesnek, akik a helyenként
vizes-iszapos pályán igyekeztek ismét
bevenni a vendégek hálóját. Ehelyett
a 26. percben Tóth Péter az elsõ szadai lövést még hárítani tudta, azonban az érkezõ támadó a kapu bal alsó
sarkába gurítva egyenlített.
Öt perc múlva újra Rabócz volt
eredményes, amikor a jobb sarokból
Ladinszki Levente ívelt a szélsõ elé,
akinek látványos csavarása a bal kapufa mellett vágódott a hálóba.
A következõ találat a 38. percben
esett. A bal oldali szögletrúgás után
a hazai védõk az ötösnél kialakult kavarodásból nem tudtak felszabadítani, amit a vendégek kihasználva 2–
2-re módosították az eredményt. A váratlan gól tûzbe hozta a szadaiakat,
miközben a szerencsi gárda teljesítménye szemmel láthatóan visszaesett. Ez rövid idõn belül megbosz-

Küzdelmes mérkõzésen nyert Taktaszada ellen a szerencsi felnõtt
csapat.
szulta magát, amikor egy újabb sarokrúgás után a vendégek beállították a 2–3-as félidei eredményt.
A második félidõ ötödik percében
egy szöglet után ismét egyenlõ lett a
találkozó állása. A kapus által kiütött
labda Erdei Zoltánhoz került. A balszélsõ Finczicki Kornélhoz passzolt,
aki 21 méterrõl a kapu jobb alsó sarkába bombázott.
A küzdelmes, de sportszerû találkozót az 54. percben váratlan esemény zavarta meg. A bíró az egy
szerelést követõen Boncsér Lászlóra támadó szadai csatárnak piros lapot mutatott fel, ami után a kiállított játékos elõbb megütötte, majd
leköpte a játékvezetõt. A megfogyatkozott létszámú vendégek tíz
emberrel is támadó szellemben léptek fel, és rövidesen egy szép kiugratással magukhoz ragadták a vezetést.
Ekkor sokan már egy lyukas garast
sem adtak volna a házigazdák gyõzel-

MEGYEI ÚSZÓVERSENY
SZERENCSEN

Ötödik alkalommal rendezett megyei úszóverseny május 29-én Szerencs önkormányzata és a helyi úszószakosztály. A jubileumi eseményen
kilenc csapat 148 versenyzõje szállt vízbe, hogy összemérje tudását gyors-,
mell-, hát- és vegyesúszásban ötven
és százméteres távokon. Az egyesületek versenyében az ózdiak fölényes
gyõzelmet arattak, míg a helyi fiatalok összesítésben az éremtáblázat
alapján a harmadik helyen végeztek.
A hazaiak közül érmeket nyertek:
Farmosi Zsombor, Tamás Ádám, Rábai Bence és Kiss Viktória, valamint
a fiú (1999–2000: Laczkó Balázs, Török Balázs, Tamás Ádám, Farmosi
Zsombor; 1994–1998: Majoros Pé-

ter, Kiss Norbert, Fige Balázs, Rábai
Bence) és leány (1999–2000: Képes
Panna, Majoros Réka, Farmosi Kata,
Vasvári Adél; 1994–1998: Mészáros
Eszter, Kiss Viktória, Vasvári Alíz,
Gergely Gréta) 4 x 50 méteres vegyes váltók.
A hazaiak legjobbja a fiúk közül
Rábai Bence (1994), a lányok közül
pedig Kiss Viktória (1997) volt, akik
szintén kupát vehettek át a verseny
végén Kormos Sándortól, a Szerencs
Város Sportegyesülete elnökétõl.
A verseny legjobbjait egyedi készítésû, népi és sportmotívumokkal
díszített kerámia érmekkel és kupákkal jutalmazták, melyeket Szabó
Gyula fazekasmester ajánlott fel.

méért, azonban elõbb Finczicki, majd
Orosz Márton egy-egy szép találatával végül Szerencs 5–4 arányban
megnyerte a találkozót. Ezzel az
eredménnyel a csapat a harmadik helyen végzett a tabellán.
Az ifjúsági csapatok összecsapásán a bajnoki cím megszerzése volt
a tét. A vendégek ugyan helyenként
a játékvezetõ által megtorlatlan durva szabálytalankodásokkal, piros
lap nélküli, szándékos kezezésekkel, de összességében megérdemelten gyõztek annak ellenére,
hogy az 1–5 arányú végeredmény
nem a valós különbséget mutatja a
két csapat teljesítményében. A vereséggel a szerencsi ifjúsági gárda
a második helyre csúszott vissza a
rangsorban, a bajnoki címet Taktaszada szerezte meg.

FÁJÓ VERESÉG ABAÚJKÉREN
Egy gyõzelem és egy vereség. Ez
volt a mérlege a szerencsi felnõtt labdarúgócsapat május 22-ei két találkozójának. A megyei III. osztályú bajnokság szerencsi csoportjának 17.
fordulójában a hazai pálya használhatatlansága miatt Golopon lejátszott
találkozón együttesünk 6–3 arányban
diadalmaskodott a házigazdák felett.
A gyõzelemhez Barna Gergõ három,
Szentirmai Gergõ, Orosz Márton és
Boncsér László egy-egy góllal járult
hozzá.
A 16. fordulóból az árvíz miatt elmaradt mérkõzést május 24-én játszotta le Abaújkéren a szerencsi csapat, ahol 2–1 arányú hazai siker született. Ezzel a vereséggel együttesünk a negyedik helyre esett vissza a
tabellán. A szerencsi becsületgólt Rabócz Róbert szerezte.
Az ifjúsági csapat Golopon 3–0, Abaújkéren 2–1 arányban bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A gólokat Tóth
Ádám, Kocsis Balázs és Takács Máté,
illetve Király Gábor szerezték.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
EZÜSTÉRMES BIRKÓZÓ
Kitûnõ teljesítménnyel a
dobogó második fokára
állt fel Golopi József a június 2–3-án Kaposváron
megrendezett birkózó
Diák I. Szabadfogású Országos Bajnokságon. Szerencs Város Sportegyesülete birkózó-szakosztályának
reménysége a 14 versenyzõt felvonultató 61 kilogrammos súlycsoportban negyedik volt a rangsorban. Illésy László tanítványa azonban min-

den ellenfelét fölényesen legyõzve a
döntõig jutott, ahol pontozással kapott ki a bajnok kaposvári birkózótól. Golopi József ezzel a teljesítményével a szerencsi szakosztály harmadik, országos döntõn elnyert ezüstérmét szerezte.

NEMZETKÖZI FUTBALLTORNA
A szlovákiai Királyhelmec és Nagykapos magyar iskoláiból, valamint Sárospatakról érkeztek fiatal labdarúgók
május 21-én Szerencsre. Idén hu-

szonöt esztendeje annak, hogy a
négy város valamelyikében minden
évben megrendezik a Zemplén Kupát. A diák futballtornán ez alkalommal is két korcsoportban mérték
össze tudásukat a résztvevõk, akik a
víz alatt lévõ Tatay Sporttelep helyett
kispályán szerepeltek. Az 5–6. osztályosok között a sárospatakiak nyertek, míg a 7–8-dikosok mezõnyében
az Uray Attila által felkészített szerencsiek bizonyultak a legjobbnak. A
szervezõk a kitûnõ teljesítményt nyújtó játékosokat különdíjjal jutalmazták.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ahogy az általában jellemzõ a
Kosokra, Ön is eleven, dinamikus
és szeret hangadó lenni. A szerelemben sincs ez másképp, hiszen
többnyire Ön osztja a lapokat, és
csak ritkán engedi át másnak az irányítást. Azonban, ha egy mód van rá, ne kedvese legyen
ebben az edzõpartnere. Vele inkább szenvedélyességét és odaadását élje meg, az erõfitogtatáshoz pedig találjon olyan terepet, ahol nem
bántja meg senki érzéseit vagy érzékenységét.
Annak ellenére, hogy az utóbbi idõben szinte
már a teljes egzisztenciális összeomlástól tartott,
most mégis bizakodó. Ötletei sziporkáznak,
szellemileg és fizikailag pedig ismét fáradhatatlan. Gondolja át alaposan tennivalóit, és ne vegyen fel kölcsönt.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Hegyeket tudna megmozgatni,
bármelyik célját meg tudná valósítani, ha éppen saját tervein dolgozna és nem mások feladatai
mögé rejtõzne. Vállalja fel, hogy
mire vágyik, hogy mi a fontos és csak másodsorban legyen mások segítõje. Ez nem azt jelenti, hogy el kellene fojtania azt a természetes
igényét, hogy másokat segítsen! Higgyen abban,
hogy ha felépíti önmagát, sokkal többet tehet
másokért. Ha önmagáért nem is teszi ezt meg,
tegye meg azért, hogy segítség lehessen, mégpedig valódi, értékes segítség. Tanulja meg ilyen
formában megsokszorozni erejét! A Mérlegek
szerelmi életében komoly változások állhatnak
be. Mintha egyszeriben tisztán látná és érezné,
hogy mire is van szüksége a boldogságához.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Feladatainak lelkesen igyekszik eleget tenni, néha mégis elkedvetlenedik. Folyamatban lévõ
ügyletei jól haladnak ugyan, de a
saját maga által gerjesztett kétségei miatt zátonyra futhatnak. Kérje ki kompetens
szakemberek véleményét, alkosson képet a reális helyzetrõl, majd merjen intuíciójára hallgatva
dönteni. Ez most olyan idõszak, amikor csak
azon dolgok mellett mer kiállni, amelyeket maradéktalanul helyesnek érez. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy minden apró momentumát
ismerje a helyzetnek vagy egy adott személynek,
tervnek. Higgyen saját erejében! Teremtõ energiái most sem fogják cserbenhagyni, amint nekiveselkedik a feladatnak, beindul szinte
önmagától, és valóra válnak az álmok.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Kapcsolataiban – különösen a
szerelmi viszonyokban – nagyfokú szabadságra és bizalomra
van szüksége. Lehet, hogy idõnként flörtöl vagy megnéz magának egy-egy különösen vonzó idegent, de
mindig õszinte és nem a titkos viszonyok elkötelezettje. Bár szereti a kockázatot és a veszélyt,
tökéletesen tisztában van azzal, mekkora fájdalmat képes okozni valakiben egy megcsalás.
Ilyenkor fontosabbnak érzi a másik érzelmi biztonságát, mint a saját vágyait, ezért többnyire lemond a hódításról. Az égi jelek arra utalnak,
hogy üzletei tevékenységét sikerült felpörgetnie
annyira, hogy már elkelne a segítség. Inkább lassítson, ugyanis ez az idõszak alkalmatlan arra,
hogy bárkivel együttmûködjön.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Keresse a lehetõséget ebben
az idõszakban a játékra! Minden
olyan elfoglaltság, amelyhez több
ember társasága szükséges és
amelynek nincs tétje, sem komoly célja, megfelel most az Ön igényeinek. A
játék mindig is fontos forrása volt az Ikreknek,
most pedig különösen nagy szüksége van annak
az érzésnek a megélésére, hogy része egy nagy
közösségnek, mégpedig „gyermekként”. Most
nem azt kell megtapasztalnia, hogy milyen felelõsségteljesen tud együttmûködni másokkal vagy
gondoskodni másokról, hanem egy sokkal könynyedebb, valóban „gyermeki” szerepet kell átéreznie. Merjen szabadon játszani! Merje
élvezni, hogy bármit valóságként élhet meg, ami
csak felmerül Önben!

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
A Nyilasok számára a legnagyobb élvezetet a vadászat jelenti
a szerelemben is. Bár látszólag
sok esetben nem flörtölõsek a
Nyilas jegy szülöttei, nagyon is
tudatában vannak a lehetséges jelölteknek,
amint belépnek egy helyiségbe. Valószínû, hogy
nem õk fogják megtenni az elsõ lépést, de sok
esetben „elvihetõek”, vagyis hagyják elcsábítani
magukat. Késõbb persze elméleteket is gyártanak hûtlenségükre és többnyire sikeresen fel is
mentik magukat. Váratlan, kedvezõ körülmények adódhatnak egy új vállalkozás beindítására. Hivatalosan az idõszak második felében
érdemes kezdenie, ekkor szerencsés folytatásra
és zavartalan ügyintézésre számíthat.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Az idõszak elején tapasztalható pangás után megélénkül Ön
körül az élet. Hirtelen, egyik pillanatról a másikra gyökeresen
megváltozhat az élete. Amire
egyik nap még mint elérhetetlen vágyra gondolt,
nagyon rövid idõ alatt megvalósul. Ez lehet egy
váratlan találkozás, amelybõl szerelem lesz a
nagy Õ-vel és ezzel végérvényesen lezárul a keresés idõszaka, de lehet egy olyan új tevékenység megjelenése is az életében, ami valamilyen
formában „keretet ad” neki. Rendszerességet
hoz az életébe vagy új dolgok megélését, új
helyzetek és lehetõségek megismerését teszi lehetõvé. Legyen nyitott az újdonságokra és ne
gondolja, hogy csak a régi jó, kipróbált módszerekben bízhat.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Használja ki, hogy nem olyan
forró a nyár és legyen a természetben, amikor csak teheti. Bár
az Oroszlánok nem kötõdnek
olyan erõsen a természethez és a
föld minõségû dolgokhoz, mint más jegyek,
most mégis rengeteget adhat Önnek a természet
közelsége. Engedje, hogy átjárják az elemi erõk,
érezze meg, micsoda hatalmas egység és erõ rejlik a természetben. Tapasztalja meg, hogyan kell
része lenni egy ilyen hatalmas, ugyanakkor
aprólékos rendszernek. Ennek a mély belátásnak
élete minden területén hasznát veszi. Létrehozhat maga körül egy olyan „birodalmat”, amelyet
király(nõ)ként saját szája íze szerint alakíthat ki,
amiért felelõsséget tud vállalni és amely az otthonává, a saját közegévé válhat.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Vágyik egy mély, szenvedélyes
kapcsolatra, amelyet olyan erõs
kötés tart össze, hogy nyugodtan
rábízhatja magát. Az utóbbi idõben nem is hajlandó semmiféle
kompromisszumra ezen a téren. Véget vet minden olyan kapcsolatának, amely nem a teljes elfogadásról és feltétlen szeretetrõl szól. Egyszerûen
nem tudja ennél kevesebbel beérni. Nem fogadja
el a szürke árnyalatokat, mindent vagy feketének
vagy fehérnek lát, így vagy teljességgel elfogadja,
vagy elutasítja. Bármilyen kedvezõ ajánlat érkezik, a befektetéssel kapcsolatban, a szerzõdés
megkötésével, és a pénz átutalásával mindenképpen várja meg az idõszak második felét. Ha
túlságosan sürgetik, akkor még inkább!

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Ha támadt egy ötlete, ne halogassa megvalósítását és ne pazarolja a benne rejlõ erõt kifogások
gyártására. Szeretné belevetni
magát az életbe, de mindaz, amit
korábban ilyen helyzetekben tett, nem vonzza
már. Kevésnek érzi, tudja, hogy úgysem fogja
megadni azt, amire valójában vágyik. Legyen
igényesebb saját vágyait illetõen, nyugodtan
tegye magasra a mércét és ne érje be látszatmegoldásokkal. Keresse olyan emberek társaságát, akikre felnéz, akik ténylegesen lekötik
figyelmét, akiktõl úgy érzi, tanulhat. Ez most
nem a magányos harcok idõszaka. Érezze, hogy
része egy közösségnek és bármire törekszik is,
legyen tekintettel másokra! Tudnia kell, hogy
sok segítõje van és sokaknak van szüksége Önre.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
A régi, jól bevált módon, szerelmi vadászattal szórakoztatja el
magát. Elõfordulhat azonban,
hogy ez most nem adja meg azt a
kellemes
elégedettség-érzést,
amit máskor szokott, valahogy nem éri be enynyivel. Nem kell azonban aggódnia, arra is rá
fog találni, ami, illetve aki maximálisan leköti figyelmét. Nem feltétlenül új ismeretséget jelent
ez, könnyen elõfordulhat, hogy egy már meglévõ vagy „félbeszakadt” kapcsolat vesz váratlan fordulatot. Érdekes, szokatlan, új üzleti
lehetõségei adódnak. Ezek sok kis utazással, járkálással, esetleg adminisztrációval járhatnak, viszont nemcsak beválnak számításai, hanem,
sikerein felbuzdulva, minden korábbinál merészebb, új ötletei is születhetnek.
Halak (II. 20. – III. 20.)
Különös idõszaka zajlik életének egy ideje. Egyik csalódás
éri a másik után, bár látszólag
irigylésre méltó a helyzete, hiszen mindent megkap, amiért
csak kinyújtja a kezét. A gond éppen ebbõl adódik, ugyanis sorra veszíti el azokat a dolgokat,
amelyekrõl úgy gondolta, ez majd biztosan
megadja a hiányzó boldogságot. Sorra kiderül
mindezekrõl, hogy legfeljebb csak ideig-óráig
érzi magát tõlük elégedettnek, ám hamar újra
ott motoszkál a boldogtalanság, illetve kapcsolatok esetében a magány érzése. Hagyjon idõt
magának, hogy kialakuljanak erõsebb szálak,
erõsebb kötõdések és csak olyasmit és olyan
embereket engedjen közel magához, akik erõsen vonzzák!
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SZERENCSI TÜKÖR

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG
KISVÁLLALKOZÓKNAK

A nyertes pályázóknak több mint tízmillió forint támogatást biztosít
az önkormányzat.
A szerencsi polgármesteri hivatalban május 27-én ünnepélyesen
aláírták az önkormányzat által kisvállalkozóknak meghirdetett pályázat nyerteseivel a támogatási
szerzõdést.
Határidõre összesen húsz pályázat
érkezett, amelyekbõl hat nem felelt
meg a rendeletben meghatározott feltételeknek. A 14 nyertes vállalkozásnak 10 millió 80 ezer forintot ítélt
meg a testület pénzügyi és városfejlesztési bizottsága a foglalkoztatás
bõvítésére, munkahelyek megtartására és a vállalkozásnak helyet adó
épület homlokzatának a felújítására.
A nyertesek 15 fõ részére új munkahelyek létrehozását, 9 fõ teljes vagy
részmunkaidõben foglalkoztatott dolgozónak az egy évig történõ további
alkalmazást vállalták, amihez 8 millió
650 ezer forintot nyújt az önkor-

mányzat. Hat épületnek a külsõ renoválásához 1 millió 430 ezer forint hozzájárulást igényeltek a tulajdonosok.
A támogatási szerzõdés aláírásakor
Rónavölgyi Endréné köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy a település fejlesztése, építése mellett a legfontosabb, hogy a helyben lévõ vállalkozások megerõsödjenek, mert ez biztosítja a város gazdasági erejét. A polgármester beszédében kiemelte, hogy
álláspontja szerint Szerencsen szükség van az ipar fejlesztésére, mert az
újabb üzemek, gyárak jelenthetik a
fiatal szakembereknek az elhelyezkedését, a városnak pedig a bevételek növelését, ami biztosíthatja a
helyben fizetendõ adók további mérséklését. Rónavölgyi Endréné megjegyezte: a szalmatüzelésû erõmû
építését akadályozók eddig 500 millió forintot vettek ki a város költségvetésébõl.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
MEGSZÜNTETIK
AZ ÚTHIBÁKAT
Kátyúznak Szerencsen. A városgazda kft. április utolsó hetében a
rendkívül rossz állapotú Ságvári utcában kezdte meg az útburkolati hibák kijavítását. A közlekedést nehezítõ gödrök betömését a városközpontból kiindulva a település peremterületei felé haladva végzi a cég
négymillió forint felhasználásával. A
kátyúzással várhatóan a nyár közepén végez a városgazda kft. a település útjain.

A JÁRDAÉPÍTÉS
ÁRNYOLDALAI
Mint arról lapunkban beszámoltunk, az elmúlt idõszakban járdajavítások voltak a városban. Az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól, a hazai forrású decentralizált önkormányzati fejlesztési
programok támogatása keretében
húszmillió forintot nyert Szerencs Város Önkormányzata erre a célra és
áprilisban elindult a munka.

is kellett, ami az elõzetes ütemezéshez képest több hetes késedelmet
okozott. A közmûhálózat teljes rekonstrukcióját és az utca faltól falig
történõ felújítását tartalmazó beruházás során már megtörtént az elavult
ivóvízhálózat cseréje, földbe kerültek a telefonvezetékek és a lakosság
villamosenergia-ellátását biztosító
kábelek. Jelenleg a lakásbekötések
elõkészítése történik.
A közelmúltban olvasóink vették
észre a Laktanya utca alsó szakaszán nemrég lefektetett aszfaltcsík
hibáit. A burkolat több helyen megrepedt, alóla pedig kinõttek a gyomnövények. Ez csak egy hely a városban, de már több utcában is észrevehetõ, hogy a lerakott burkolóanyag bizony nem fog sokáig tartani.
Az elmúlt idõszakban az árvíz volt
a figyelem középpontjában. Június
elején a Kazinczy utcában a lakóépületek védelmével voltak elfoglalva
a lakók, amikor megjelent a kivitelezõ, és a sáros földalapon végezte
el a járda aszfaltozását.

A BETÖRT ABLAK

SPORTVENDÉGSÉGBEN A VIGADÓBAN
Szponzori vacsorára
látta vendégül az általa támogatott sportegyesületeket május
30-án Braun Miklós.

let fõszponzora a helyi
önkormányzat. Ez a támogatás szolgál alapul a szakosztályok
mûködéséhez, és elismerés illeti mindazokat, akik a város által
A szerencsi vállalkobiztosított összeget kizó a Miskolci Vigadóegészítik. Kormos Sánban megtartott esedor, Szerencs Város
ményre Abaújszántó,
Sportegyesületének elTállya és Szerencs önnöke szerint Braun
kormányzati és sportMiklós anyagi hozzávezetõit, valamint az
járulásának is köszönabaújszántói nõi labhetõ, hogy a város nõi
darúgó- és a szerencsi
nõi kézilabdázó csa- A szerencsi nõi kézilabdacsapat új sportruházatához Braun kézilabdacsapata eredményesen szerepel a
patokat hívta meg, Miklós biztosított támogatást.
Szabolcs-Szatmár-Bemegköszönve az elmúlt
bajnokságban nyújtott teljesítmé- szerelésének biztosításához. Heves reg Megyei Bajnokságban és a férfi
nyüket. Braun Miklós felhívta a fi- János, Szerencs alpolgármestere ki- kosárlabdázók pedig az NB I-es bajgyelmet arra, hogy míg Ausztriában emelte, hogy a városi sportegyesü- nokságot ostromolják.
egy kisváros költségvetésének három
százalékát fordítják sportra, addig nálunk ez az arány csak ezrelékben
A XX. Zempléni Gazdanapok és
Az idén húszesztendõs szerencsi
mérhetõ.
Az eseményen felszólalók elisme- gazdanapok programjait beharan- Zemplén Expóra, melyet június 18–
réssel szóltak Braun Miklós szpon- gozó sajtótájékoztatót tartották meg 20-a között rendeznek meg Szerencsen, idén több mint hetven kiállító
zorációs tevékenységérõl, ami ko- június 14-én a Rákóczi-várban.
jelezte részvételét, akik a Kulcsár Animoly segítséget jelent a sportegyeRónavölgyi Endréné polgármester ta Sportcsarnok mintegy 1100 négysületek mûködéséhez, a csapatok felbevezetõjében hangsúlyozta, hogy zetméteres területén, illetve a Rákóczi
napjainkra számos átalakuláson ment út polgármesteri hivatal elõtt szakakeresztül a hagyományos kiállítás és szán várják majd a látogatókat.
A rendezvény ünnepélyes megnyivásár, azonban a két évtizeddel
ezelõtt meghatározott törekvés nem tóját pénteken délelõtt tartják, majd a
változott: a szervezõk célja ma is az, szombati Regionális Vidékfejlesztési
A szerencsi és ondi árvízkárohogy bemutatkozási lehetõséget te- Konferencia két legfontosabb témája
sultak megsegítésére tett közzé jóremtsenek az agráriumban tevé- a vidékfejlesztés és a bormarketing
tékonysági felhívást a város polkenykedõ vállalkozásoknak, cégek- lesz. A rendezvény szakmai védnöke
gármestere. A támogatásokat az
nek, szolgáltatóknak, emellett hasz- idén a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
OTP Bank Zrt. 11734145nos információt közvetítsenek a he- és a Tokaj Kereskedõház Zrt. A nagy15349882-06530000 letéti számgyaljai gazdák felé, és segítséget közönséget ebben az évben is színes
lára fizethetik be az adományozó
nyújtsanak a befektetõk, vállalkozók kulturális programokkal várja a hámagánszemélyek és gazdálkodók.
romnapos esemény.
közötti kapcsolatok építéséhez.

JUBILEUMI GAZDANAPOK

SEGÍTSÉG AZ
ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

Május végén betört ablaküveg fogadta a szerencsi Csalogány óvoda
dolgozóit. Az elsõ ijedtség után kiderült, hogy elõzõ este az épület elõtti játszótéren szórakozó fiatalok futball-labdája volt a tettes. A történet
eddig nem igazán érdekes, hiszen
hasonló eset bárhol elõfordulhat: a
gyerekek játszanak, fociznak és egyegy labda okozhat némi bosszúságot. Az óvoda dolgozói és az itt lakók azonban aggódnak, hogy esténként fiatalok randalíroznak a környéken. Hangoskodásuk zavarja az
ott élõk nyugalmát, és az általuk szétdobált szemét sem nyújt szép látványt reggelente, amikor a szülõk
óvodába, iskolába kísérik gyermekeiket.

SZÁLLÍTJÁK
A BONTÁSI TÖRMELÉKET
Megkezdõdött a volt Szerencsi
Cukorgyár területén felhalmozott
építési törmelék elszállítása. A bontást végzõ cég teherautói az egykori szerencsi hulladéklerakó rekultivációs munkáinak elõkészítéseként
szállítják a felületkiegyenlítõ anyagot a lerakóba. A munkák elõreláthatólag egy hónapig tartanak.

SZENNYVÍZAKNABUZGÁROK
Az elmúlt években hevesebb nyári záporok alkalmával már megszokottá vált a városban, hogy a Rákóczi
út és a Posta utca sarkán lévõ aknafedlapok nyílásain felbugyog a víz.
Az elmúlt idõszak rendkívül csapadékos idõjárása miatt már napokon
át nem szûnt meg a jelenség, sõt, a
Gyári kertben az óvoda szomszédságában is jelentkezett.
Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. tokaji üzemvezetõje közölte, hogy ilyenkor a szivattyúk kapacitását meghaladó mennyiségû szennyvíz érkezik
az átemelõkbe, ami miatt az aknákon keresztül távozik a felesleg. A
jelenséget részben a fedlapok nyílásain át beömlõ esõvíz okozza, de
abban közrejátszik a több mint húsz
kilométer hosszúságú hálózat vezetékhibáin beáramló, nagy mennyiségû talajvíz és azok az illegális lakossági bekötések is, amelyek a
tetõkrõl és a leburkolt udvarról az
esõvizet bevezetik a városi szennyvízhálózatba.

SZÉLESEBB,
SZEGÉLYKÖVES 37-ES
A 37-es számú fõút belterületi szakasza átépítésének keretében megkezdõdött a szegélykövek lerakása
a benzinkutaknál lévõ körforgó és a
prügyi úti keresztezõdés között. A
folyamatos munkavégzést a csapadékos idõjárás hátráltatja. Ezen a részen az eddigi hét méter helyett
nyolc méter széles lesz az útpálya,
ahol továbbra is két sávon halad
majd a forgalom. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. által megvalósuló fejlesztés a burkolat megerõsítését, a pálya új aszfaltborítását is tartalmazza.

AZ IDÕJÁRÁS MIATT
TOLÓDIK A BERUHÁZÁS
Az elmúlt hetek csapadékos idõjárása ugyancsak próbára tette a
Bajcsy-Zsilinszky utcában dolgozó
kivitelezõket. A szinte napi rendszerességgel lezúduló esõ miatt a
munkákat átmenetileg szüneteltetni

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. július 2-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.
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HIRDETÉS

Egy kis
hazai..
AKCIÓS TERMÉKEINK
Májas hurka
Füstölt
kenyérszalonna
Parasztmájas

599 Ft/kg
599 Ft/kg
799 Ft/kg

Csontos rövidkaraj
Csontos
hosszúkaraj
Szendvicssonka

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

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Juhbeles virsli
899
Nyári turista
879
Rakott fej
729
Cserkészkolbász
1399
Lángolt kolbász
949
Vastagkolbász
1399
Sütnivaló kolbász
929
Füstölt sertéskolbász 499
Füstölt sertésfej
469
Füstölt tarja csont nélkül 1199

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

Füstölt csülök
799
Füstölt darabolt comb 1499
Füstölt húsos csont
499
Füstölt láb
449
Erdélyi szalonna
799
Császárszalonna
999
Parasztkolbász
969
Sertészsír
349
Füstölt oldalas
1179
Tepertõ
1429

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

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

Termelõi tej magas zsírtartalommal
150 Ft/liter

Az akció 2010. június 18-tól visszavonásig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. július 2-án
jelenik meg.
Lapzárta: június 25.,
10 óra.

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


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

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

Royal
Angol használtruhakereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

FEHÉRNEMŰÉS CIPŐVÁSÁR
Melltartó: 290 Ft  Női alsó: 100 Ft
Férfi alsó: 100 Ft

JÚNIUS 21–26-IG Igniker Kft.

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

ÚJ TEVÉKENYSÉGGEL BŐVÜLTÜNK:

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!
ÉRDEKLŐDJÖN SZERVIZÜNKBEN!
 Rosszindulatú

híresztelések ellenére is
létezünk!
 Szolgáltatunk, gk.-t

javítunk, műszaki
vizsgáztatunk.
 Új és használt gépkocsit

értékesítünk.
 Sérült gépkocsik kár-

rendezését is elvégezzük.
 Ha felkeresi Cégünket,

teljes ügyintézés,
minden egy helyen!

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.

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

