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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK

Utolsó közös séta az iskola körül.
A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án tartották a ballagási ünnepségeket. A Bolyai
épületbõl 71, a Rákócziból 50
végzõs diák köszönt el az intézménytõl, pedagógusoktól és a diáktársaktól.
A nyolcadikos bolyaisoknak utoljára szólalt meg az iskola harangja,
amikor a három osztály kivonult a
Kulcsár Anita Sportcsarnok elõtti
szabadtéri színpadhoz. A várkertben
szülõk, rokonok és ismerõsök várták,
hogy részesei lehessenek az ünnepi
eseménynek.
A ballagókhoz szóló szavalatok
után Béni Roland az elsõ osztályosok nevében intett búcsút diáktársainak. Az énekszámok, versek után Fekete Fatime az elköszönõk képviseletében állt a mikrofonhoz. A diáklány a nyolc évvel ezelõtti eseményeket idézve emlékezett arra a pillanatra, amikor elsõ alkalommal lépte át az iskola kapuját. Fekete Fatime köszönetet mondott a pedagógusoknak a kitartó munkáért, csakúgy, mint a segítõ szavakért és a szidásokért, figyelmeztetésekért, amelyek mind-mind a diákok érdekeit
szolgálták.
Szokol Virág idõsebb társaitól
köszönt el. – Az iskola otthont
adott egy világnak, amely a ti vilá-

gotok volt, egy külön kis társadalom, ahol megtanultatok csiszolni
és csiszolódni, küzdeni, tûrni és vágyakozni – fogalmazott a hetedikes
lány.
A hagyományos zászlóátadáson a
távozók ifjabb társaikra bízták az intézmény lobogóját, amelyen egy-egy,
idézettel díszített szalag jelzi a
2009/2010-es tanévben ballagó nyolcadikosok emlékét. A fiatalabb évfolyamhoz került az intézmény krónikája, majd az album átvétele után

Fábián Ottóné beszéde következett.
A fõigazgató az elmúlt hetek eseményeit idézte, amikor a szülõkkel
együtt hallgatta a visszaemlékezéseket az iskolában eltöltött évekrõl.
A diákok részérõl elhangzott, hogy
a tanulás mellett számos dologgal
kellett foglalkozni a nyolc esztendõ
alatt, de ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy felkészülten, tudással felvértezve intsenek búcsút az intézménynek.
(Folytatás a 6. oldalon.)

NÉGY ÉV A MÉRLEGEN

A 2006-os önkormányzati választásokon a város lakossága Rónavölgyi
Endrénét választotta meg polgármesternek, aki a megelõzõ ciklusban
is ellátta ezt a tisztséget. Az elmúlt
négy esztendõben az óvodák, iskolák,
szociális és egészségügyi intézmények biztonságos mûködtetése mellett a helyi önkormányzat igyekezett
elõsegíteni a munkahelyteremtést,
ami azonban a város polgármestere
szerint nem mindenkinek állt érdekében. Elsõsorban sikeres pályázatoknak köszönhetõen több mint hatmilliárd forint értékû fejlesztésre nyílik lehetõség, amelyek a foglalkoztatásra gyakorolt kedvezõ hatásuk mellett a jövõ Szerencsét alapozzák meg,
igazi európai kisvárossá formálva a települést.

– Az elmúlt négy évben a második
ciklusban volt polgármester Szerencsen.
Miben különbözött ez utóbbi idõszak
az elõzõtõl?
– Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy 2006-tól ismét polgármesterként
szolgálhattam a települést, az itt élõ embereket. Úgy gondolom, hogy négy évvel ezelõtt a szerencsiek elsõsorban azt
a munkát értékelték, amelyet közösen
végeztünk 2002–2006 között, és aminek számos eredménye volt. Akkoriban
több mint kétmilliárd forint értékû fejlesztést valósítottunk meg az uszodaépítéstõl az útrekonstrukciókon át a volt
községi fürdõ épületének felújításáig.
Az önkormányzati intézmények mûködésében minõségi javulást sikerült elérnünk. Ezt a munkát kellett 2006 és
2010 között folytatnunk, de természetesen egészen más társadalmi, gazdasági körülmények között. Már a ciklus
elején nagy figyelmet fordítottunk a hatékonyság javítására és a takarékosságra.
Ennek jegyében fogadta el az önkormányzat a szervezeti és mûködési szabályzatát, ami a képviselõi tiszteletdíjak mérséklését és a testület mellett

mûködõ bizottságok számának kilencrõl háromra történõ csökkentését
tartalmazta. Ezekkel az intézkedésekkel évente tizenötmillió forintot spóroltunk meg a költségvetésben. A gazdasági világválság a települések gazdálkodását érzékenyen érintette, Szerencsen is a központi normatívák folyamatos mérséklésével és az életkörülmények nehezedésével kellett szembenéznünk. Helyben igyekeztünk tompítani a központi költségvetés csökkenésének hatásait, hogy azok ne váljanak elviselhetetlenné a város lakói
számára. Ennek jegyében szerveztük át
az oktatási és nevelési intézményeket
úgy, hogy a korábbi színvonal ne szenvedjen csorbát, szerencsi pedagógust
ne kelljen elbocsátani, mégis a meglévõ pénzügyi forrásokhoz igazítsuk a
mûködés költségeit. Ezt sikeresen megvalósítottuk, és amíg máshol bölcsõdéket zártak be, addig mi új csoportszobákkal férõhelyet bõvítettünk, megteremtettük a mûvészeti képzés kiválóra minõsítéséhez szükséges feltételeket, plusz normatívát igényeltünk
erre a nem kötelezõ, de nagyon fontos szolgáltatásra. Az élet minden területén elõre menekültünk a magasabb
színvonal irányába, aminek köszönhetõen többletpénzhez jutottunk.
(Folytatás a 9. oldalon.)

A KOLOMPOS TÁBOR KINCSESTÁRA
Ebben az évben is megrendezte hagyományos nyári táborát a
Kolompos együttes Szerencsen.
Az immár hetedik alkalommal
meghirdetett eseményen június
19–27. között népzenei foglalkozások, tánctanulás, kézmûvesmûhelyek és elõadások várták az
ország különbözõ térségeibõl és a
határon túlról érkezett résztvevõket.
Idén is a népi kultúra kincsestárának felvonultatása volt a középpontban a Kolompos együttes kilencnapos szerencsi táborában, ahol
a gyermekeknek és a felnõtteknek
egyaránt változatos programot kínáltak a rendezõk. A vakáció eleji
eseményen olyan családok vesznek
részt, ahol a szülõk fontosnak tartják, hogy gyermekeik már egészen
fiatalon megismerkedjenek a magyar
nemzet tradicionális értékeivel. A Rákóczi-vár történelmi falai között
csöppségek és felnõttek tanultak töb-

A kézmûves-foglalkozások valamennyi korosztálynak elfoglaltságot
jelentettek.
bek között táncokat, énekeket és ismerkedtek a különbözõ kézmûves
mesterségekkel. A meghívott elõadók

között volt Hidán Csaba történész,
a Csillagszemû táncegyüttes, koncertet adott a Csurgó együttes.

Sok visszatérõ vendége van a nyári szerencsi programnak, többségük
Budapestrõl és környékérõl érkezik
városunkba. Vannak, akik az Amerikai Egyesült Államokból, Angliából
és a skandináv országokból jönnek
el nyaranta a táborba, amelyre az
idén a szokásosnál több volt az új
jelentkezõ. A költségek emelkedése és a gazdasági válság kedvezõtlen hatásai itt is érezhetõk voltak: a
korábbi résztvevõk közül idén többen nem tudták vállalni a kiadásokat, azonban így is közel háromszázan kapcsolódtak be a programokba.
A családi tábor idõszakában mindig nagy a nyüzsgés a kollégiumban
és a Rákóczi-várban. Anyukák és
apukák csemetéikkel együtt ismerkednek a magyar táncokkal, népdalokkal, tradicionális gyermekjátékokkal. Szép emlékeket, felemelõ
élményeket szereztek városunkban,
ahová jövõre újra visszavárják õket
a Kolompos együttes és a vendéglátók.
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SZLOVÁK ÉS MAGYAR FIATALOK
TALÁLKOZÓJA

A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Programra 2008-ban nyújtott be pályázatot Szerencs és a szlovákiai Rozsnyó.
Az „Együtt Egymásért Európában”
projekt célja, hogy a jövõ európai nemzedékét képviselõ szlovák és magyar
fiatalok széleskörû kapcsolatot alakítsanak ki egymással.

Az együttmûködési program utolsó
állomásaként június 17-én 26 rozsnyói
fiatal érkezett Szerencsre. A vendégekhez a helyi általános iskola diákjai
is csatlakoztak, majd a közös kirándulás elsõ megállója a rátkai tájház volt,
ahol a német nemzetiségi település kultúrájával, hagyományaival ismerkedtek
a diákok.
A csoportok Tállya felé indultak tovább, ahol a Zempléni Árpád Általános Mûvelõdési Központban Újjné
Muhi Melinda igazgató üdvözölte õket.
A köszöntõ után a fiatalok és kísérõik
rövid séta során ismerkedtek a község
nevezetességeivel, mint például az Európa mértani közepét jelölõ, sziklatalapzatra helyezett, fából készült, négy
méter magas fõnixszoborral. A helyi
Maillot-kastélyban a Forgatós Citerazenekar muzsikája fogadta a látogatókat. A messzi földön híres, ifjú muzsikusok rövid koncertje mellett a vendégek megtekinthették a kastély kiállításait, melyek az évrõl évre visszatérõ
nemzetközi mûvésztelep alkotásait

Az íjászat mindkét nemzet fiataljai körében népszerûnek bizonyult.
mutatják be. A kirándulás végén ismét
Szerencsre érkeztek az autóbuszok,
ahol Kusinszki András famegmunkáló
mûhelyébe látogattak a helyi és rozsnyói fiatalok. Ugyancsak június 17-én
történt, hogy a szlovák és magyar néptáncosok közös próbát tartottak a középiskolai kollégiumban, míg a többiek az általános iskola Rákóczi épületében kézmûves foglalkozásokon vettek részt. A kora esti órák is izgalmas
szórakozási lehetõségeket ígértek a diákok számára. A kollégium kertjében
a szlovák és magyar gyerekek közös
csapatokat alkotva vettek részt a játékos vetélkedõn. Volt itt gólyalábas
próba, célbadobás, tárgyfelismerés, de

talán az íjászat volt a legnépszerûbb a
fiatalok körében. Másnap reggel közös
konferencia keretében értékelték a projekt eddigi eseményeit a két ország csoportjai. A tanácskozáson megfogalmazódott, hogy a határon átnyúló együttmûködés keretében megvalósult öt
rendezvény elérte célját és a két ország
fiataljai hasznos ismeretekre tettek
szert, jó baráti kapcsolatok alakultak ki
a két város diákjai között. A Zempléni Eurorégiós Gazdanapok június 18án nyitotta meg kapuit Szerencsen, ahol
az „Együtt Egymásért Európában” program keretében rozsnyói és szerencsi fiatalok mutatkoztak be a közönség
elõtt.

ÉRETTSÉGIK ÉS SZAKMUNKÁSVIZSGÁK
Az ország más középfokú oktatási intézményéhez hasonlóan június közepén
a Bocskai gimnáziumban és a Szerencsi Szakképzõ Iskolában is megkezdõdtek a szóbeli középszintû érettségik, valamint az elméleti és gyakorlati szakmunkásvizsgák. Városunkban idén több
mint négyszázötven diák adott számot
tudásáról a vizsgabizottságok elõtt.
Május végén, június elején az írásbeli feladatok teljesítése után csupán
néhány hét állt a középiskolások rendelkezésére, hogy a kötelezõ és választott tantárgyakból átismételjék a tananyagot, az elsajátított szakmai ismereteket. Ebben az évben a Bocskai gimnáziumban összesen 359-en tettek
szóbeli érettségit. Közülük tízen 13. évfolyamosként a tavalyi eredményükön
igyekeztek javítani, 106 harmadikos tanuló pedig informatikából, illetve földrajzból tett elõrehozott vizsgát. A maturálók többségét a végzõs diákok alkották, akik az oktatási intézményben
eltöltött évek alatt felkészültek a továbbtanulásuk szempontjából is nagy
jelentõségû vizsgára, ami a bizottságok
elõtt nyújtott teljesítményükben is viszszatükrözõdött.
Gál András fõigazgató szerint a tanulók feleleteinek színvonala az elmúlt
négy, illetve hat évben szerzett ér-

demjegyeket igazolta. Azokban az osztályokban, ahol a diákok a továbbtanulásukat szem elõtt tartva szorgalmasan gyarapították a tudásukat, nagyon
szép érdemjegyek születtek. Ezeknek
a fiataloknak a 95 százaléka kerül be
egyetemekre és fõiskolákra, amire a felkészítés a gimnázium egyik alapvetõ
feladata. A fõigazgató szerint az idei
érettségin a középiskola fiatal tantestülete ismét bebizonyította, hogy érdemes a bizalomra, a tanulók eredményei alapján a Bocskainak országos
összehasonlításban sincs szégyenkezni valója. A diákok az itt töltött évek
alatt normál tanórák mellett specializációkon, fakultációkon és szabad sávokban bõvíthették az érdeklõdésüknek megfelelõen az ismereteiket. Komoly figyelmet fordít a gimnázium a
hazafiságra nevelésre, a fiatalok magyarságtudatának erõsítésére.
Az oktatási hivatal által megbízott
érettségi vizsgabizottsági elnökök feladata ellenõrizni, hogy az adott intézményekben a diákok eleget tesznek-e
a követelményeknek. A tokaji Daruka
József immár harminc esztendeje vesz
részt az érettségiken a megye különbözõ
középiskoláiban és nyolcadik alkalommal lát el elnöki feladatokat a szerencsi gimnáziumban. – Pályafutásom
vége felé járok, és egyfajta jutalomnak

Valamennyi szóbeli vizsgázó teljesítette a követelményeket.

érzem, hogy az idegen nyelvi tagozatos osztály érettségijén részt vehettem
– emelte ki lapunk érdeklõdésére Daruka József. – Ebben a közösségben öt
kitûnõ és hat jeles minõsítésû vizsga született, és a négy év során tízen voltak
azok, akik mindvégig kiemelkedõ tanulmányi eredményt értek el. Örömmel
hallgattam a szép feleleteket és lapozgattam a 90% pontérték felett megírt dolgozatokat. Különösen nagy élményt jelentett azt látni, ahogy a diákok idegen
nyelvbõl felszabadultan adták elõ a tudásukat, könnyedén elegyedtek beszélgetésbe a szaktanárokkal, ami biztos ismeretekre utal.
(Folytatás a 4. oldalon.)

BÚFELEJTÕ JUBILEUMI
GAZDANAPOK

Közel nyolcvan bemutatkozó részvételével rendezték meg az idei Zempléni Eurorégiós Gazdanapokat június
18–20-ig Szerencsen.
A kiállítás és vásár péntek délelõtti ünnepélyes megnyitója elõtt a Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar koncertje csalogatta
a szabadtéri színpadhoz a közönséget,
majd rozsnyói és a szerencsi néptáncosok adtak mûsort. A házigazda település polgármestere köszöntõjében kiemelte, hogy az idén huszadik évfordulóját ünneplõ rendezvény életre hívói talán nem is gondolták, hogy ilyen
hosszú idõt megélhet az idõközben
Zemplén Expóval kiegészült kezdeményezés. Rónavölgyi Endréné név szerint említette és emléklappal jutalmazta az elsõ gazdanapok szervezõit és azokat, akik az elmúlt két évtizedben hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A háromnapos eseményt megnyitó
Koncz György beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a közelmúlt természeti katasztrófái nehéz helyzetbe
hozták a termelõket. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Agrárkamara elnöke
ismertette, hogy a hatalmas esõzések
következtében a térségben 83 ezer hektárt sújt az ár- és belvíz, ami a szántókat, legelõket és gyümölcsösöket sem
kíméli. Koncz György azzal ajánlotta
a gazdák figyelmébe a szerencsi kiállítást és vásárt, hogy az itt felvonultatott termékek és szolgáltatások kiutat
mutathatnak a nehéz helyzetbõl, a
kulturális események pedig búfelejtõként szolgálhatnak a közönségnek.

Az ünnepélyes megnyitó után adták
át a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok
és Zemplén Expo díjait. Vásári Nagydíjat kapott a nádudvari KITE Zrt. és a székesfehérvári Alba Divani Bútor. Vásárdíjban a bajai Dorker Kft. és a sajószentpéteri BVMK Kft. részesült. Szerencs
város különdíját a Szerencsi Autó Kft.,
míg a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elismerését a kecskeméti Odisys
Bt. érdemelte ki. Emellett számos különdíj is gazdára talált, majd a látogatók megtekintették a sportcsarnokban és
szabad téren felállított standokat.
Határon átnyúló folklórprogramok
nyitották meg a zempléni gazdanapok
kulturális programsorozatát. A szlovákiai Rozsnyóról érkezett Haviarik néptánccsoport fellépése adta az esemény
nemzetközi jellegét. A népi hangszerek mellett a szlovák kultúra részét képezõ táncokat is bemutatták a közönségnek. Ugyancsak fellépett a Bocskai
István Gimnázium néptánccsoportja,
majd az esemény különlegességét adta,
amikor a két ország fiataljai közösen
léptek színpadra.
Ezen a délutánon rendezték meg a
Szerencs Kártya-tulajdonosok nyereménysorsolását. A szabadtéri színpadon Rónavölgyi Endréné polgármester
közjegyzõ jelenlétében húzta ki a nyertesek nevét. A Szerencs Kártyát június
18-áig kiváltók közül kerülhetett ki az
a három szerencsés, aki egy mikrohullámú sütõ, egy kenyérpirító és egy
vasaló boldog tulajdonosa lett ezen a
napon.
(Folytatás a 19. oldalon.)

A város polgármestere elismeréssel szólt azokról, akik húsz éve életre hívták a rendezvényt.

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ ÁRVÍZRÕL

A Fecskés településrészen történt árvízvédelmi feladatok végrehajtásáról,
valamint a további intézkedések szükségességérõl tartott lakossági fórumot
június 16-án Rónavölgyi Endréné és
Bíró István önkormányzati képviselõ.
Szerencs polgármestere a városrészben lévõ idõsek klubja udvarán arról
tájékoztatta az érdeklõdõket, hogy az
elmúlt hetek árvíz okozta problémái rámutattak arra, hogy a jövõben az egész
megyére vonatkozó tanulmányt kell készíteni, ami tartalmazza, hogyan lehet
a júniusihoz hasonló helyzetet kezelni, hogy a lehetõ legkisebb kár érje az
embereket. Elhangzott: immár negyven
éve nem végeztek teljes mederkotrást
a Szerencs-patakon, elmaradt a töltés
karbantartása. Az árvíz után a közterületeken megtörtént a fertõtlenítés, de
a magánportákon, mint például a fecskési városrész érintett utcáiban még várat magára ez a munka.
A hozzászólók között többen ajánlották fel segítségüket: amennyiben az
önkormányzat biztosítja a fertõtlenítõ
szereket, szívesen elvégzik a munkát
az idõsek, rászorulók ingatlanjaiban.
A polgármester kiemelte: a koráb-

ban megtartott védelmi bizottsági ülésen azt kérték a hatóságoktól, hogy a
károk számbavétele folyamatos legyen, illetve pótfelméréseket is végezzenek, hiszen számos ingatlanban
csak a víz levonulása után láthatók
majd a károk.
Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta,
hogy a patak áradása mellett sok gondot okozott Szerencsen a szennyvízelvezetõ rendszerbe beömlõ csapadék
is. Szerencs 450 millió forintot nyert pályázaton csapadékvíz-elvezetõ rendszer
kiépítésére. Az összeg felhasználása jelenleg még várat magára, ezért is lenne szükség a pályázati folyamatok felgyorsítására. Rónavölgyi Endréné hozzátette, hogy a projektbe foglalt tervek
öt részre osztották a települést, ebbõl
az egyik a Fecskés városrész. Mint elhangzott, nem elsõsorban a porták
elõtti árkok rendbetételérõl van szó, inkább a fõ gyûjtõerek kiépítését szeretnék megvalósítani a pályázati pénzbõl.
Amennyiben ez megvalósul, az önkormányzat és a helyben élõk feladata lesz a meglévõ árkok kitisztítása,
rendbetétele. A polgármester ebben kérte a lakosság segítségét: mindenki lehetõsége szerint gondoskodjon arról,

hogy lakóterületén megfelelõ állapotban legyenek a már meglévõ csapadékvíz-elvezetõ árkok.
Rónavölgyi Endréné felhívta a jelenlévõk figyelmét arra, hogy a kerteket elöntõ, fertõzõ anyagokkal keveredett víz miatt nem szabad ezekrõl a területekrõl a megtermelt zöldséget elfogyasztani. A lakossági fórumon a polgármester köszönetet mondott a fecskésieknek a védekezésben nyújtott áldozatos munkájukért és ugyancsak
megköszönte Bíró István segítségét. A
fórum végén az önkormányzati képviselõ kiemelte, hogy a már említett védelmi bizottsági ülésen elhangoztak különbözõ érvek és ígéretek a patak
rendbetételével kapcsolatban. Mint
mondta, minden ígéret annyit ér,
amennyi megvalósul belõle. Bíró István szerint, ameddig nem történik
meg az elsõ kapavágás az ügyben, addig a fecskési emberek nem tudnak nyugodtan aludni. – A jövõben is azon fogok munkálkodni, hogy a Szerencspatak rendbetételével a fecskési városrész megfelelõ védelme mielõbb
megvalósuljon – fogalmazott Bíró István.
M. Z.

AKTUÁLIS

HOGY ÉRZI MAGÁT
A KOLOMPOS TÁBORBAN?
Molnár Enikõ:
– Gyermelyen élünk és több éve rajongói vagyunk a Kolompos együttesnek, elsõsorban a
hatéves lányom révén, akinek köszönhetõen
rendszeres résztvevõi vagyunk a táncházaknak.
Már korábban is gondoltunk arra, hogy eljövünk a nyári szerencsi programra, de eddig mindig nagyon hamar betelt a létszám, így gyakorlatilag meg sem hirdették a jelentkezést. Az
idén körlevélben értesültünk a lehetõségrõl, és
amikor kiderült, hogy még van hely, azonnal
lecsaptunk rá. Nagyon jól érezzük magunkat
Szerencsen, ahol a gyermekek és a felnõttek
foglalkoztatásáról egyaránt gondoskodnak a
szervezõk. Estére mindenki jólesõen elfárad. A hároméves kisfiam is nagyon élvezi a kirándulást, õ még csak tesz-vesz a csoportokban, aztán a legváratlanabb
pillanatokban egyszer csak elmond egy mondókát, vagy éppen felidéz egy spontán megtanult dallamot.
Nagy Zoltán:
– Immár hetedik alkalommal invitáltuk szerencsi táborunkba a családokat. Jó érzéssel tölt
el, hogy vakációnyitó program iránt az elmúlt
években nem csökkent az érdeklõdés még akkor sem, ha az idén elsõsorban pénzügyi okok
miatt a megszokottnál egy kicsit kevesebb a
résztvevõk száma. Így is közel háromszáz gyermek, anyuka és apuka vesz részt a népzenei,
táncos és kézmûves foglalkozásokban és a magyar népi kultúra kincseit felvonultató elõadásokon. Második otthonunkra találtunk
Szerencsen, ahol maximális kiszolgálásban
van részünk, amiért köszönettel tartozunk az
önkormányzatnak, az intézmények vezetõinek és munkatársainak. Az idén a
természet ugyan nem volt túl kegyes hozzánk, de a Rákóczi-vár helyiségeit sikerült belaknunk és remélem, mindenki jól érezte magát a táborban töltött kilenc nap alatt.
Huy Gyöngyi:
– Most vagyunk itt ötödik alkalommal, és nagyon jól érezzük magunkat. A tábor, mint mindig, ezúttal is remek, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, nekik és a felnõtteknek is gondoskodtak programokról, játékos foglalkozásokról a szervezõk.
Mi elég messzirõl érkeztünk, hiszen Budapesttõl
tizenkét kilométerre lakunk, és azt kell mondanom, hogy Szerencs rendkívül szimpatikus
város számunkra. Az elsõ Kolompos tábor elõtt
még nem jártunk ezen a vidéken. Szép és tiszta a település és sok-sok kedves emberrel találkozunk, akár az utcán, vagy az üzletekben.
Amióta felújították a szerencsi fürdõt, most jártunk ott elsõ alkalommal és természetesen kiválóan éreztük magunkat.
Somogyi Bertalan:
– Budapestrõl érkeztem a hetedik szerencsi
Kolompos táborba, feleségemmel és két gyermekünkkel. Ez a második alkalom, hogy részt
veszünk ebben a nyári programban és csak
jót és szépet mondhatok mindenrõl. Akárcsak
tavaly, az idõjárás ezúttal sem volt oly kegyes hozzánk, igaz, a hét második felében
már kezdett kisütni a nap. Mindennel meg
vagyunk elégedve. A programok tekintetében
elég feszített a tempó és meglehetõsen elfáradunk minden nap végére, azonban nagyon
jól érezzük magunkat. Hihetetlen feltöltõdést
jelent számunkra a Kolompos tábor, ahol
olyan tartalmas szórakozásban van részünk, amit nem nagyon kapnánk meg
máshol.

TÁMOGATÁS
ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓKNAK

Szerencs Város Önkormányzatának
június 18-ai döntése alapján az alábbi pályázók részesülnek az elsõ lakáshoz jutók vissza nem térítendõ támogatásában és kamatmentes kölcsönében: Damu Lajos – Mezei Magdolna 400 ezer forint, Dusek Gábor
– Josovits Ágnes 100 ezer forint, Erdélyi András – Mészáros Erika 400
ezer forint, Kazsik Sándor – Tóth Gabriella 400 ezer forint, Müller Balázs
– Kremiczki Éva 400 ezer forint, Papp
Tibor – Sáreczki Mária 100 ezer fo-

rint, Prekob László 100 ezer forint,
Radics Mihály 400 ezer forint, Spéder Lajos 100 ezer forint, Spéder Levente 100 ezer forint, Szepesi András – Bartha Klára 400 ezer forint, Weisz Norbert – Czibik Anita 400 ezer
forint.
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MEGVÁLTOZOTT
GÉPJÁRMÛ-ÁTÍRÁSI SZABÁLYOK

A közlekedési igazgatási eljárásban
idén július 1-jétõl csak a 304/2009. (XII.
22.) korm. rendeletben meghatározott
kötelezõ elemeket tartalmazó, teljes bizonyító erejû magánokirat alapján lehet bejegyeztetni a jármûnyilvántartásba az eladás tényét, az üzemben tartó adatait, illetve az üzemben tartó személyében történt változást. Ugyanez a
szabályozás vonatkozik a tulajdonjog-

változás bejegyzésére irányuló kérelem
elbírására is. Amennyiben a helyi okmányirodába benyújtott magánokirat
nem felel meg az új elvárásoknak, a bejegyzési kérelmeket a hatóság elutasítja.
A tulajdonjog egyéb, közokirattal igazolt módjainál (például örökség, a tulajdonjogot megállapító bírósági határozat, valamint a hatósági határozattal

történõ árverés útján történõ szerzés)
nem történt változás.
További újdonság, hogy az eladónak
a gépjármû értékesítésének tényét a korábbi tizenöt helyett öt napon belül be
kell jelentenie az okmányirodában.
A gépjármûvekkel kapcsolatos jogügyletek megkönnyítésére szolgáló új
adásvételi szerzõdésminta beszerezhetõ
Szerencsen, a nyomtatványboltokban.

SZABADISKOLÁBA VÁRJÁK A TEHETSÉGEKET

Az idén is Szerencs lesz a helyszíne
a 34. Nemzetközi Iskola és Mûvésztelepnek, amit tizenöt esztendeje
rendeznek meg nyaranta a városban.
A Fajó János nevével fémjelzett alkotótábor munkájába minden évben
80–140 fiatal kapcsolódik be, akik
általában 4-5 országból érkeznek a
kéthetes kurzusra. Az idén július 11–
25. között lesz a program, amelynek
a szellemiségét immár hagyományosan a geometrikus konkrét mûvészet hatja át. Cél a tehetségek kibontakoztatása, illetve a felsõfokú tanulmányokra való felkészítés. Az alkotótábor helyszíne a Bocskai István
Gimnázium, szállást a középiskolai
kollégium biztosít.
Szekciók:
Festõ, rajz: Fajó János, Kossuth-dí-

jas festõmûvész (természet utáni stúdiumok, kompozíciós alapismeretek.
Grafika: Kovács Tamás László (rézkarc, linómetszet, szitanyomat)
Fotó: Matkócsik András. Fotólabor:
Varga Máté (fotótechnikák, fényképezõgép használata)
Digitális technika: Erdész Ádám (a
számítógép mint kiegészítõ eszköz,
mozgóképjátékok)
Kerámia, design: Sturm Orsolya
(formatervezés, tárgyak, edények)
Plasztika: Zalavári József, Ferenczy-díjas formatervezõ (plasztikai
stúdiumok, térplasztikák)
Építész: Kapy Jenõ (építészeti alapfogalmak, térbeli viszonylatok makettezése).
A tábor részvételi díja 49 800 Ft/fõ,
amely tartalmazza az oktatáson túl
a napi háromszori étkezést, a kollé-

giumi elhelyezést és a részleges
anyagbiztosítást. A díjból a Bocskai
gimnázium tanulói, illetve a szerencsiek jelentõs kedvezményt kapnak.
Nekik 12 000, illetve 14 000 forintot kell fizetni, ami szállást és étkezést nem tartalmaz. Jelentkezni 15
éves életkor felett lehet. Jelentkezéseket elsõsorban a honlapon
(www.szabadiskola.hu) várnak. Cím:
Alkotótábori Egyesület 3876 Hidasnémeti, Mészáros út 6. E-mail: edithidas@vipmail.hu
Részletes információ kérhetõ telefonon: Sturm Orsolyától szerdán, csütörtökön, pénteken napközben: 061/332-7083, este: 06-1/201-12-56.
Urbánné Tóth Edittõl napközben: 0630/411-1571. A Bocskai István Gimnáziumban napközben: 06-47/563200, 06-47/361-258.

EGYESÜLET A VÁROS FEJLÕDÉSÉÉRT

Tizenöt alapító tag létrehozta június 14-én a Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesületet. A város új civil szervezõdése a település további fejlõdésének elõsegítését tartja a legfontosabb
feladatának.

A világörökségi kapuzat fogadóhelyiségében gyülekeztek azok, akik
szerint a város közéletében szükség
van egy új, a település jövõjét szem
elõtt tartó civil szervezõdésre. A jelenléti ív aláírása után az alapszabály
elfogadása következett, amelyben az
egyesület céljai között a város építésének elõsegítése, a helyi kulturális értékek fejlesztése, a hagyományok
ápolása és a történelmi emlékek megõrzése szerepel. Az egyesület törekvései között teret kap a foglalkoztatási helyzet javítása, az egészséges életmódra nevelés és a helyi sportélet tá-

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, üzleti partnereinket, hogy az
elmúlt esztendõk hagyományainak
megfelelõen a Szerencsi Hírek szerkesztõsége munkatársainak évi rendes szabadsága miatt lapunk – az idei
év ütemezésének megfelelõen – legközelebb augusztus 6-án jelenik
meg. Lapzárta: július 30-a, 10 óra.
A Szerencsi Képújság a szabadság
idõtartama alatt is folyamatosan üzemel, ahol helyi híreket is olvashatnak. A Szerencsi Televízió július 4én és 11-én friss adásokkal jelentkezik, míg július 18-án és 25-én az idei
esztendõ elsõ félévének mûsoraiból
láthatnak a nézõk összefoglalót.
A szerkesztõség

SZAVAZZON A VÁROS HONLAPJÁN!

Elégedett volt-e az árvíz elleni védekezéssel Szerencsen és Ondon? – Erre
a kérdésre szavazhatnak azok, akik ellátogatnak a város hivatalos honlapjára, a www.szerencs.hu internetes címre.

mogatása. A tagság az alapítók közül
Fodor Edit gyermekgyógyász fõorvost
választotta meg a civil szervezet elnökének.
Az öttagú elnökség további tagjai
Orosz Tiborné, Rónavölgyi Endréné,
Lehóczky Gyõzõ és Nagy Gábor lettek. A felügyelõ-bizottságban Drótár

Ilona, Fábián Ottóné és Tóth Béla kaptak helyet. Az egyesület az elkövetkezõ idõszakban szeretné szélesíteni
a tevékenységét, növelni a taglétszámát. Júliusban már elkészítik programjukat, amelynek a támogatására
várják azokat a lokálpatriótákat, akik
egyetértenek az egyesület céljaival.

A civil szervezet elnökének Fodor Edit gyermekgyógyász fõorvost
(középen) választották. Mellette Rónavölgyi Endréné polgármester
(jobbra) és Nagy Andrea ügyvéd.

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELMÉBE!

Kedves szülõk, diákok! A Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola (Szerencs, Ondi út 1.) a 2010/11-es tanévben ismét indítja érettségire épülõ marketing- és reklámügyintézõ szakképzését. OKJ-szám:
52 342 01 0000 00 00. A képzés idõtartama: 1 év. Felvételi korhatár:
21. életév.
Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik elhivatottságból
jönnek szakmát tanulni, de azokra is számítunk, akiknek még nincs kialakult elképzelésük a jövõjükrõl. A felvételi pontszámok ismerete után
pedig elfogulatlan mérlegelést kívánunk a sikertelenül felvételizõknek.
A nálunk töltött 1 év alatt lehetõségük van további pluszpontok megszerzésére is.
A szakképzõ évfolyamon tanulók tanulói jogviszonyba kerülnek az
iskolával, melynek elõnyét élvezhetik a jelentkezõk (diákigazolvány, családi pótlék stb.), természetesen a kötelezettségek teljesítése mellett.
Jelentkezés és bõvebb tájékoztatás az iskola titkárságán szerdai napokon augusztus 20-áig kérhetõ. Tel.: 47/362-533/106
Gazdóf Miklósné
tagozatvezetõ
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RÁKÓCZI-PLAKETT A PEDAGÓGUSNAK A TANÉV ÉRTÉKELÉSE

A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében hagyomány, hogy a nyolcadikosok ballagásán a búcsúzó diákok jutalmazása mellett egy pedagógus is elismerésben részesül. Az intézmény Rákóczi-plakettjét – a tanári kar szavazata alapján – idén Lukács
Sándorné (fotónkon) kapta.

– Milyen érzésekkel fogadta az elismerést?
– Nagyon meglepõdtem. Álmomban sem gondoltam, hogy én fogom
megkapni. Az ünnepségen ledermedtem, majd néhány percig azt sem
tudtam, hogy mi történik körülöttem.
Nem is sejtettem, így természetesen
nagy volt a meglepetés. Átvettem a díjat, majd jöttek a kollégák gratulálni,
és igazából akkor értettem meg, hogy
én kaptam a plakettet, és õk szavazták meg nekem. A legjobb érzés pedig az volt, amikor az elismerés átvétele után a 6. c-be járó gyerekek azt
mondták: – Nagyon meg tetszett érdemelni!
– Meséljen magáról, ismerjék meg
az olvasók Lukács Sándornét!
– Tarcali származású vagyok, ott él
az édesanyám, sajnos, édesapám már
meghalt. Az egykori szerencsi szülõotthonban láttam meg a napvilágot, általános iskolába Tarcalon jártam. Mivel az írás és olvasással egy idõben tanultam meg zongorázni, más elképzelésem nem is volt, mint a zene. Nyíregyházára mentem továbbtanulni, a
Vasváry Pál Zenei Gimnáziumba. A
középiskola után zeneakadémiára készültem. Felvételiztem az opera tanszakra, de sajnos, nem sikerült. Mivel
máshova nem adtam be a jelentkezést,
egy évet kihagytam és elmentem képesítés nélkül tanítani Mezõzomborra.
Ezután jelentkeztem a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskolára, ének–matematika szakra, ahol 1980-ban szereztem
diplomát.
– Letett az énekesi pályáról?
– Igen, de a zenérõl nem! Azért maradt az ének szak, az volt az elsõdleges, és mellé kellett választanom egy
másikat. Gondolkodtam a történelmen, vagy a matematikán, de azon az
éven történelem nem indult, így maradt az utóbbi. Végül is mindig szerettem a matematikát. 1980-ban vettem át a diplomámat, majd Mádon
kezdtem el tanítani. Kaptam szolgálati lakást és oda is költöztem, késõbb

ott mentem férjhez, és az elsõ fiam is
megszületett, majd a másik kettõ már
Szerencsen. Amikor megnyílt az új iskola, Naszrainé Sárossy Eszter keresett meg azzal, hogy énektanárra lenne szükség. Én pedig átjöttem. Szerencsre költöztünk, eleinte a Szabadság úti bérlakások egyikében laktunk,
majd építkeztünk ott, ahol most is
élünk a családommal. Énekórákkal
kezdtem a tanítást, mert az iskola elsõsorban énektagozatos volt akkor. Az
évek alatt pedig egyre inkább a matematika került elõtérbe és túlnyomórészt már ezt tanítom. Idõnként zongorázom az ünnepségeken, mert azt
sem hagytam abba. Otthon is, ha nagyon fáradt vagyok, leülök a zongora
mellé.
– Gyermekei örökölték a muzsika
iránti szeretetet?
– A középsõ fiam népzenész. Nyíregyházán tanul ének-népzene szakon.
Õ ízig-vérig muzsikus, talán õ örökölte
tõlem a zene iránti szeretetet. A legnagyobb gyermekem Székesfehérváron, az IBM-nél rendszerinformatikus.
Ugyan õ is játszik hangszeren, de neki
nem ez az elsõ az életében. A legkisebb fiam is már érettségizett, és szintén az informatika területén keresi a
jövõjét.
– Hogyan emlékszik vissza az itt eltöltött negyed évszázadra?
– Érdekes, és mindig változatos
volt. Hol a gyerekek voltak meglepõen
mások, hol pedig az elvárások. A diákok nagyon sokat változtak. Ma már
másképp kell hozzájuk szólni, foglalkozni velük, sokkal jobban oda kell

AZ ÓVODA NEVELÉSI MÉRLEGE

Az elmúlt tanévben számos továbbképzésen és tanfolyamon vettek
részt az óvónõk.
A városban mûködõ óvodák nevelõi tartottak évzáró értekezletet június 14-én Szerencsen. A tanácskozáson Tarnóczi Erzsébet többek között tájékoztatójában szólt arról, hogy
míg az elmúlt év szeptemberében 291
gyermeket írattak be a szülõk a szerencsi óvodákba, a létszám májusra
már 317 fõre növekedett. Idén szeptembertõl 350 óvodai hely áll rendelkezésre a Napsugár, Gyárkerti és
a Csalogány épületekben.

Az intézményegység-vezetõ a nevelési program változásainak fõbb
pontjai között kiemelte, hogy az
óvodai nevelés elemei közül ismét
hangsúlyos szerepet kapott az anyanyelvismeret és annak megbecsülése. Tarnóczi Erzsébet tartalmasnak és
hasznosnak ítélte az elmúlt idôszakban megtartott továbbképzéseket, tanfolyamokat, amelyeken újabb
hasznos ismereteket szereztek a dolgozók.

figyelni, hogy észre vegyük, ha valamibõl nem tudnak teljesíteni. A szülõk
is változtak. Akik ma gyermeket vállalnak és nevelnek, jobban szabadjára engedik csemetéiket és bíznak benne, hogy az a kis apróság saját magától tudja a dolgát. Ez pedig nem így
van! Sokkal több lett ezáltal a mi feladatunk, jobban szemmel kell tartani
a tanulókat.
– Mi a véleménye a tanári pályáról?
– Vannak szépségei. Én például nagyon örülök, amikor matematikaórán
látom a diákon, hogy érti, amit magyarázok. Az semmihez nem hasonlítható érzés, ha utána vissza is tudja
ezt nekem adni. Szeretek tanítani, annak ellenére, hogy vannak nehéz pillanatok, és olykor kudarcok is, amikor úgy érzem, hogy feleslegesen dolgoztam.
– Említette, hogy operaénekes szeretett volna lenni, majd végül a pedagógusi pálya mellett döntött.
– Az öcsém operaénekes, tehát általa ismerem annak a pályának a
szépségeit, nehézségeit egyaránt. Ma
már tudom: semmit sem veszítettem
azzal, hogy nem sikerült bejutom a
zeneakadémiára. Elégedett vagyok az
életemmel és a munkámmal is.
– Ad-e a Rákóczi-plakett új inspirációt Önnek a további évekre?
– Az, hogy pedagógus vagyok, egyelõre megszabja az elõttem álló éveket,
ezen nem igazán változtat a siker
vagy kudarc. Amikor azt mondtam a
fiamról, hogy ízig-vérig népzenész, akkor magamról azt kell mondanom: ízigvérig pedagógus vagyok. Nem szeretnék mást, csupán folytatni, amit eddig
tettem, és még több gyermekkel megszerettetni a matematikát. Szerencsére ma is sokan vannak, akik imádják
ezt a tantárgyat, és talán azért, mert én
tanítom nekik. Azt szoktam mondani
a diákjaimnak: – A matematikát nem
lehet megkerülni. Bárhova mész, az
egész életedet végig fogja kísérni. Ha
pedig nem kerülhetõ meg, akkor vegyük fel vele a harcot, próbáljuk meg
kihozni belõle a legtöbbet, a lehetõ legjobban megérteni.
M. Z.

Közel kétezer diák oktatásáról és nevelésérõl gondoskodtak
a pedagógusok a 2009/2010-es
tanévben a Bocskai gimnáziumban és a Szerencsi Általános
Iskolában. Az elmúlt hónapok tapasztalatait és eredményeit június 22-én és 24-én értékelték a
középfokú és az alapfokú oktatási intézményekben.

A Rákóczi épület konferenciatermében a tanítóknak és a tanároknak Kovács Jánosné és
Ráczné Váradi Éva fõigazgató- Az általános iskola elmúlt tanévi munkájáhelyettesek számoltak be a kö- ról a fõigazgató-helyettesek adtak számot.
zösen elvégzett munkáról. Mint Fotónkon Kovács Jánosné értékel.
elhangzott, az elmúlt tanévben
A Bocskai gimnázium tanévzáró ér942 gyerek járt az általános iskolába, akik
tekezletén Gál András fõigazgató isközül az alsó tagozat elsõ három osztályában 247-en értek el kiválóan vagy mertette, hogy az elmúlt tanévben a középiskola tanulmányi átlaga 3,94 lett.
jól megfelelt eredményt. A felsõbb évfolyamokra járók között 91 lett a kitûnõk A diákok közül 141-en értek el jeles vagy
kitûnõ eredményt, sikeres nyelvvizsgát
és jelesek száma, miközben 33-an voltak, akik egy vagy több tantárgyból nem 76-an tettek. A bukottak száma 51. Az
elmúlt hónapokban többek között a Mafeleltek meg a minimális követelmégyar Államkincstár és az Oktatási Hinyeknek. Az osztályok tanulmányi átlavatal is ellenõrzéseket végzett a gimga az elõzõ idõszakhoz képest emelkenáziumban, amelyek során nem tártak
dett, miközben a mulasztott órák száfel hiányosságokat. A gimnáziumban a
mában is kedvezõ változást mutat a statisztika. Fábián Ottóné fõigazgató szerint tanév során számos felújítást, kisebbaz elmúlt tanévben nyugodt légkörben nagyobb javítást végeztek el. Faxkészüléket és fénymásolót vásároltak. A teeredményes oktató-nevelõ munkát véniszpályára új salak került, a mûfüves
geztek a pedagógusok Szerencsen.
pálya felújítása is megtörtént. Sikeres páA tanévzáró értekezleten a város polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy lyázatoknak köszönhetõen biológia, kémia, matematika, német nyelv, testnea Rákóczi iskola nyílászáróinak a cseréje és az épület újravakolása az oktatás velés, történelem és földrajztanítást setárgyi feltételeinek a javítását szolgálta. gítõ eszközöket szereztek be, mintegy
hárommillió forint értékben. FolyamaAz intézményi fejlesztések az óvodák felújításával és bõvítésével folytatódnak, tosan bõvítették a stúdió berendezéseit. Fejlesztési támogatásból laptopokat,
amelyek korszerûbb körülményeket teprojektorokat, interaktív táblákat, vetíremtenek és ezáltal a beruházások munkahelyek megõrzéséhez járulnak hozzá. tõvásznakat és nyomtatót szereztek be.
Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta, hogy A könyvtárba új helyesírási szótárak kerültek. Az intézmény udvarán trianoni
a város önkormányzata az állami finanszírozást saját bevételeibõl kiegészítve emlékmûvet avattak.
A fõigazgató ismertette, hogy az újonigyekszik biztosítani a helyi oktatási és
nan bevezetett elektronikus napló jól
nevelési intézmények zavartalan mûködését, ami a kevés központi normatíva mûködik. A szülõk körében kedvezõ
miatt jelentõs terhet ró a településre. A visszhangra talált, hogy az internet sepolgármester fontosnak tartotta, hogy a gítségével folyamatosan tájékoztatást
szerencsi pedagógusoknak hosszú távon kapnak gyermekeik tanulmányi eredményérõl.
biztosítani tudják a munkahelyüket.

ÉRETTSÉGIK ÉS SZAKMUNKÁSVIZSGÁK

(Folytatás a 2. oldalról.)
Nem véletlenül, hiszen közülük 32en rendelkeznek nyelvvizsgával, többen felsõfokú minõsítésûvel. Sokan
kaptak a vizsgateljesítményükre maximális pontszámot, amit meg is érdemeltek.
A továbbtanulásra készülõ diákok tudatosan készülnek a vizsgákra, így
nem csoda, hogy többen színjeles
eredménnyel büszkélkedhetnek. Klenyár Renáta a budapesti Corvinus
Egyetemre készül gazdálkodási szakra. Négy éven át szorgalmasan tanult
az érettségire, a bizonyítványába ez idõ
alatt kizárólag ötös érdemjegyek kerültek. Negyedikben döntött a továbbtanulásáról, az elmúlt hónapokban különösen nagy figyelmet fordított a felvételi tantárgyakra, az angol nyelvre és
a történelemre. Az elõbbibõl felsõfokú nyelvvizsgával rendelkezik, míg az
utóbbiból emelt szinten érettségizett jelesre, azonban a többi tárgyból is hasonló eredményei születtek.
Kelemen Eszter a nõvére nyomdokaiba lépve választotta az általános iskola befejezése után a szerencsi gimnáziumot, hiszen Xénia az érettségi után
felvételt nyert a fogorvosi egyetemre.
A végzõs diáklány közgazdász pályára készül, a Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karára adta be a jelentkezését. A kitûnõ érettségi eredmény
alapján jó esélye van a bekerülésre. A
diáklány úgy érzi, hogy a szép teljesítmény eléréséhez komoly segítséget

A fodrásztanulók által készített frizurák alapos szakmai tudásról
tanúskodtak.
kapott a gimnázium tantestületétõl, hiszen a pedagógusok tudással vértezték
fel és a nehéz pillanatokban mindig
mellettük álltak, amire szükség volt a
sikerhez.
A Szerencsi Szakképzõ Iskolában ebben az esztendõben összesen 61
végzõs diák tesz szakmunkásvizsgát.
Közülük a legnépesebb csoportot a fodrászok alkotják, akik közül a májusi
írásbeli feladatok sikeres teljesítése
után 24-en számoltak be az oktatási
intézményben elsajátított elméleti és a
gyakorlati ismeretekrõl.
Kiss Angéla vizsgabizottsági elnök lapunk érdeklõdésére kiemelte, hogy a ta-

nulók alapos felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot. Az elkészült férfi és nõi
frizurák igényes oktatói munkát és a fiatalok jó ízlését igazolták, természetesen
a sok kitûnõ produkció mellett esetenként gyengébb teljesítmények is születtek. Látszik, hogy a Szerencsi Szakképzõ Iskolában törõdnek a diákokkal, rendszeres látogatói különbözõ versenyeknek,
a tanmûhelyben nagy a tisztaság, ami elengedhetetlen ebben a szakmában.
A Szerencsi Szakképzõ Iskola végzõs
informatikai és elektronikai irányultságú osztályaiban összesen 51 tanuló tett
eredményes érettségi vizsgát a
2009/2010-es tanévben.
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LEZÁRULT
ELKÖSZÖNT AZ ANYANYELVI TANÁR
AZ ELÕZETES VIZSGÁLAT

Mint arról lapunkban korábban
már beszámoltunk, acélszerkezetgyártó és felületkezelõ üzem létesítését tervezi Szerencsen az Országos Villamos Távvezeték Zrt. A cég
a település Prügy felõli határában a
létesítmény helyszínéül szolgáló terület megvásárlására opciós szerzõdést kötött és megindította a beruházás engedélyeztetési eljárását.
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség június 10-én az
elõzetes vizsgálati eljárást lezárta és
környezeti hatástanulmány, valamint egységes környezethasználati
engedélyezési dokumentáció benyújtását írta elõ a részvénytársaságnak. Az elsõ fokú hatóság a két
engedélyezési eljárást összevonta. A
felügyelõség megállapította, hogy a
tervezett felületkezelõ üzem kapacitásából adódóan a tevékenység
környezetre gyakorolt várható hatá-

sai jelentõsek és a tervezett technológia során számottevô mennyiségû
hulladék keletkezésével kell számolni. A benyújtásra kerülõ dokumentációnak többek között be kell
mutatni a beruházásnak a táji, természeti és a világörökségi értékekre gyakorolt hatását, valamint a keletkezõ hulladék elszállításának módját.
A felügyelõség által megkeresett
szakhatóságok közül a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodája ugyan hatáskör
hiányában nem vett részt az elõzetes eljárásban, azonban állásfoglalásában megfogalmazta, hogy a beruházás tervezési területe a Tokaji
Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi területen, annak pufferzónájában helyezkedik el és felhívta a
figyelmet a világörökségi helyszínekre vonatkozó kezelési tervben
megfogalmazott elvekre és elõírásokra.

Az elmúlt év szeptemberétõl a tanév végéig az új-zélandi Janis Bruges segítette az angol nyelv oktatását a
Bocskai gimnáziumban. Az anyanyelvi tanárnak kedvezõk voltak a tapasztalatai Szerencsen, ahol – elmondása
szerint – szorgalmas diákokat taníthatott.

Janis Bruges külföldi elõdeihez hasonlóan a közép-európai képzési programokat koordináló szervezet (CETP)
közvetítésével került a helyi középiskolába. Korábban tizenhat esztendõn
keresztül dolgozott pedagógusként a hazájában, ami után új kihívásokat keresett. Magyarország iránt hazánk XX. századi történelme keltette fel az érdeklõdését és a döntését egy pillanatig sem
bánta meg.
– Nagyon jól éreztem magam a
Bocskai gimnáziumban – emelte ki Janis Bruges. – A magyar diákok intelligensek, lelkesek és tisztelettudóak, ami
megkönnyíti a velük foglalkozó pedagógusok munkáját. A korábbi munkahelyem egy új-zélandi nagyvárosban,
Aucklandben volt, ahol sok nemzet fiai

Janis Bruges szép emlékeket
õriz a szerencsi középiskoláról
és a diákokról.
élnek együtt. Magyarországon homogénebb a társadalom. Nálunk az iskolák nagyobb területen helyezkednek el,
az épületeket parkok választják el egymástól és sokkal több a fa. Szerencsen
a gimnáziumban minden egymáshoz
közel található, ami megfelel az éghajlati adottságoknak, hiszen itt több

hónapig hideg van, és az nem lenne
jó, ha a diákoknak a zimankóban az
épületek között sokat kellene vándorolni. Itt a gyerekeknek van osztályuk,
nálunk pedig a tanároknak, ami egyfajta szemléletet is tükröz.
A fiatalok persze a világon mindenütt
nagyjából hasonlóak – hangsúlyozta az
anyanyelvi tanár. – Örülnek az életnek,
igyekeznek formálni a jövõjüket, bekerülni egyetemre vagy fõiskolára, majd
késõbb jó munkahelyet találni. A magyar gyerekek azonban öntudatosabbak
az átlagosnál és az életükben jelentõs
hangsúlyt kap a hazaszeretet, amit nagyon pozitívnak tartok. Rendkívül tetszett az a stílus, ahogy a gimnázium
igazgatója irányítja az intézményt.
Janis Bruges útja Szerencsrõl Abu
Dzabiba, az Egyesült Arab Emirátusok
fõvárosába vezet, ahol konzulensként
angolt tanító tanárokkal foglalkozik
majd. Szerencset azonban a szívébe
zárta. Hiányozni fognak neki a kollégák és a diákjai, akik közül többel a
jövõben is tartani fogja a kapcsolatot
egy internetes közösségi oldal segítséÁ. A.
gével.

A SZÉTSZAKÍTOTT ORSZÁG

A beruházóknak a tervezett üzem világörökségre gyakorolt hatásait
is be kell mutatniuk.

KATONAFITNESZ DIÁKOKNAK

A nyári szünet elõtt British Army Fitness néven tartott rendhagyó testnevelésórát a szerencsi gimnazistáknak a városunkban élõ
Alan Poole, aki korábban az
angol hadseregben katonatisztként teljesített szolgálatot.

A brit típusú, katonai elemeket is tartalmazó szabadtéri fitneszedzés játékos egyéni bemelegítéssel kezdõdött. Alain Pool alaposan átmozgatta a rendéEzután következtek a válto- szeti tagozatos gimnazistákat.
zatos, párokban végzett gyakorlatok, majd a csapatok kialakítása mutató „kiképzés” elnyerte a rendéután a versengésre is alkalmat teremtõ szeti tagozatos diákok tetszését. Az
ügyességi, gyorsasági feladatok. A odaadóan elvégzett megerõltetõ,
népszerû tevékenység sportolni, mo- ugyanakkor játékos gyakorlatok többzogni vágyó civilek részvételével a brit ször is derültséget keltettek a fiatakirályi parkokban indult útjára évek- lokban, akik fáradtan, de jó hangulatban búcsúztak el a szórakoztató
kel ezelõtt.
A mostani, a Bocskai István gim- és egyben csapatépítõ szellemet erõnázium mûfüves pályáján tartott be- sítõ foglalkozás után.

TÁBOROK, PROGRAMOK A SZÜNIDÕBEN

A szerencsi oktatási intézmények
nyári programjait az általános iskola
napközis tábora nyitotta meg, ahol ötven diák vett részt a foglalkozásokon.
Június második felében kosárlabdatábor várta a gyerekeket, majd Mogyoróskán, illetve Sárospatakon a
képzõmûvészeti tanszakos gyerekek
töltenek egy-egy hetet. Az idei horgásztábort Tiszavasváriban tartják,
amelyen várhatóan 25 tanuló vesz
részt. A simai tehetséggondozó táborba harmincan utaznak, a szerencsi tanuszodában szintén általános iskolás gyermekeknek kínál hasznos
idõtöltést az úszótábor.
A Bocskai gimnázium kosárlabdacsapata Tokajban tölt el néhány napot, augusztusban pedig napközis ed-

zõtábor várja a sportolókat. A néptánccsoport egy hétre Simára utazik. A
középiskolai kollégium és a gimnázium ad otthont az idei LINUX tábornak,
majd a 34. Nemzetközi Iskola és
Mûvésztelepnek. Ugyancsak a gimnázium kínálatában szerepel a nyári teniszoktatás, a szakedzõ által vezetett
tanfolyamokra minden érdeklõdõt szeretettel várnak a vakáció ideje alatt az
intézmény saját teniszpályáin.
Szerencs Város Sportegyesületének
sakk-szakosztálya szervezésében augusztus második felében ugyancsak a
középiskola ad otthont a XX. Zemplén
Kupa sakkversenynek és szintén településünk lesz a helyszíne az ugyancsak
augusztusi Szerencs GP Országúti Kerékpárversenynek is.

A trianoni békediktátum aláírására emlékeztek a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt zempléni
szervezetei június 13-án, Szerencsen. Az árvíz elleni védekezés miatt a tervezettnél egy héttel késõbb
az elsõ világháborús emlékmûnél
megtartott eseményen Holcman László, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy 1920. június 4-én a
nagyhatalmak a Versailles melletti Trianon palotában keresztre feszítették
Mária országát, amire korábban nem
volt példa a történelemben. Hazánk
évszázadokon át védte a külsõ támadóktól Európát, amiért hála helyett
súlyos büntetés járt. A döntés hátterében azonban nem a háborús részvétel, hanem a nemzetiségek önállósodási törekvései álltak. A török elleni küzdelem, a hódoltság idõszaka és a szabadságharcok megtizedelték a nemzetet, így fordulhatott elõ,
hogy a betelepítések után az országhatárokon belül kisebbségbe került a magyarság.

Holcman László az ország feldarabolásának okait idézte fel a
megemlékezésen.
Miklós Árpád történész a hazánk
szempontjából tragikus, kilencven évvel elõtti eseményeket felidézve kiemelte: azt a Magyarországot darabol-

ták szét a gyõztesek, amely az 1800as évek végén a porlasztótól a generátoron át a dinamóig számos korszakalkotó találmánnyal látta el a világot.

HÍREK RÖVIDEN
ELUTASÍTOTT FELÜLVIZSGÁLATI
KÉRELEM. Hivatalból elutasította a
Legfelsõbb Bíróság a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosának felülvizsgálati kérelmét, amelyet Fülöp
Sándor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság idén januári ítélete ellen
nyújtott be. Az ombudsman kifogásolta,
hogy a bíróság a kezdeményezése ellenére jogszabálysértés hiányában nem
semmisítette meg a szerencsi szalmatüzelésû erõmû egységes környezethasználati engedélyét. A Legfelsõbb Bíróság május 19-én kelt elutasító végzése ellen további felülvizsgálatnak
nincs helye.
NYÁRON IS MELEG EBÉD. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz
benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetõen a szerencsi önkormányzat
több mint hárommillió forint állami támogatást fordíthat 156 helyi diák nyári étkeztetésére. A juttatásban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak közül a leginkább rászorultak részesülnek. Az önkormányzat
június 16-tól augusztus 31-ig összesen
54 napon át biztosítja a napi egyszeri
meleg ebédet a nebulóknak, amit az
általános iskola Bolyai épületében

mûködõ konyháról ételhordóban viszik
el a jogosultak. Az étkeztetés megszervezésérõl az ESZEI Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ munkatársai gondoskodnak.
NYITVA AZ ÓVODA. A nyári szünidõ ugyan elkezdõdött, de a szerencsi óvodában júniusban a Napsugár
épületben tartanak ügyeletet. Ez azt jelenti, hogy a Csalogány és Gyárkerti
óvodák csöppségeit ide hozzák azok
a szülõk, akik nem tudják megoldani
gyermekük elhelyezését.
Az intézmény nevelõi ezekben a napokban is igyekeznek tartalmas, vidám
foglalkozásokat szervezni a kicsik számára, amelyek között sorversenyek, homokvárépítés, szélforgó készítése, kavicsfestés, valamint körjátékok és bábkészítés egyaránt szerepelt.
GEOMETRIA SZAKKÖR PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL. A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár tehetséggondozást és a hátrányos helyzetû emberek felzárkóztatását segítõ
projektje keretében tartottak ábrázoló
geometria szakkört a Bocskai gimnáziumban, ahol hét diáknak volt lehetõsége a tananyagon kívüli ismeretek

megszerzésére. A program utolsó foglalkozását június 3-án rendezték meg
a középiskolában. A szervezõk ez alkalomra geometriai testeket ábrázoló
süteményeket készíttettek. Így a tanulók édes pillanatok keretében vehettek
részt a Bodnár György által vezetett foglalkozás záró eseményén.
BOCSKAISOK LESZNEK. Beiratkozást tartottak június 23-án a Bocskai
gimnáziumban. Szerdán délelõtt nyolc
és kilenc óra között több mint ezer diák
jelentkezett továbbtanulásra a szerencsi középiskolába, ahol a 2010/2011es tanévben összesen 32 osztályban
gyarapíthatják tudásukat a fiatalok. A
Bocskaiban õsszel kétszáznál több új
diák kezdi meg középfokú tanulmányait.
RENDELÉS A SZEMÉSZETEN. Június 15-étõl a hét minden napján fogadják
a betegeket a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
szemészeti szakrendelõjében. Hétfõn
13–18 óráig Várhegyi Zsolt, kedden 13–
20 óráig Mazsaroff Csilla, szerdán 8–
15 óráig Béres Zsuzsanna, csütörtökön
14–20 óráig Várhegyi Zsolt, pénteken
8–15 óráig Eszlári Erika rendel.
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DUBAI A SZÉLSÕSÉGEK VÁROSA

Tavalyelõtt mutatkozott be olvasóinknak az akkor Peruban élõ Braun Henriett (fotónkon). A szerencsi
fiatal néhány hónapja az Egyesült
Arab Emirátusok második legnagyobb városában él és lapunk hasábjain számol be a Dubaiban szerzett tapasztalatairól.

– Dubai mindenféle szempontból
meglepetéseket tartogat a kíváncsi
turistának – emelte ki Braun Henriett.
Elõször az ember tátott szájjal utazik
a taxiban és nem hisz a szemének,
hogy amit a tévében látott, az igaz! A
mérhetetlen gazdagság, pompa és
megalománia már az elsõ napon
egyértelmûvé válik. Ez itt a legek városa: a legjobb, legnagyobb, legmagasabb, leggazdagabb, de személyes
véleményem szerint Dubai az önmagát legmeghazudtolóbb város is. De
kezdjük a jóval. Az ötven évvel ezelõtt
megtalált kõolajnak köszönhetõen az
elmúlt idõszakban épület-dzsungelek
nõttek ki a fehér sivatagi homokból.
A világ legmagasabb épülete, a Burj
Khalifa 828 méteres magasságával,
160 emeletével és a benne lévõ, legmagasabban fekvõ mecsettel és úszómedencével több szempontból is csúcsokat dönt. Neve eredetileg Burj
Dubai volt, de az Egyesült Arab Emírségek elnöke és Abu Dhabi sejkje után
– aki kifizette Dubai óriási tartozásait – a neki való hála jeléül a nyitás elõtti pillanatokban átnevezték Burj Khalifává. Az épület alatt Velencéhez hasonló módon a tenger mellett romantikus kép tárul elénk éttermekkel
és természetesen a világ legmagasabb
szökõkútjával, ami este nyolc óra
után félóránként klasszikus zene kíséretében „táncra perdül”. Dubaiban
található mindezek mellett a három,
ember alkotta pálmafasziget: a Palm
Jumeriah, a Palm Jebel Ali és Palm De-

ira. Elkezdték ugyan a világtérképre
hasonlító szigetcsoport építését is, de
még az utolsó pálmafa-szigetre sincs
pénz. Rosszindulatú pletykák szerint
még süllyed is. Dubaiban találhatóak
továbbá az Atlantisz és Burj Al-Arab:
a világon a legelõkelõbb, ember alkotta szigeteken fekvõ hotelek.

– Dubaiban élni olyan, mint minden nap nyaralni – hangsúlyozta Braun Henriett. – Tágas, kényelmes autópályák, az olyan luxusautók, mint
például a Ferrari, a Maserati vagy Lamborghini itt mindennaposak. Már hozzá is szoktam, hogy nem ismerem fel
az autók márkáját, csak annyit tudok,
hogy nem az én árkategóriámba tartoznak. Gyönyörû fehér homok, zöldeskék tenger, pálmafák mindenhol,
nyugodt emberek és kényelmes fizetés. Európaiak és amerikaiak számára
persze még jobbak a bérek, mert lehet itt is 60-80 ezer forintot keresni havonta, ami a megélhetésre sem elég.
Egy munkahelyen belül ugyanazt a feladatot egy európai 3-4-szeres fizetés-

sel végezheti el, mint például indiai
kollégája.
Az Egyesült Arab Emirátusokban a
helybéli lakosság száz százaléka muzulmán. Az állam az iszlám vallás törvényei szerint mûködik, ami alapvetõen békére, szerénységre, mások tiszteletére és elfogadására épül. A nõket
itt teljes mértében tisztelet övezi, személy szerint ezt én sokkal inkább tapasztalom, mint bárhol Európában
vagy Amerikában. A helyi férfiak fehér hosszú ruhát viselnek (kandora) a
nõk pedig hosszú feketét (abaya). Vallásuk szerint a nõknek el kell fedniük
fejüket, de ezt a férfiak is megteszik a
ghutra nevû fejfedõ segítségével. A nõk
az abayahoz hasonló, fekete hímzett
sálat (hijab) viselnek és sokan az arcukat (burka), kezüket is eltakarják, de
ezt az Európában való tévhit ellenére
nem a férj követeli meg a feleségtõl,
hanem személyes döntés. Ezen bõ ruhák célja, hogy a test ne ejtse kísértésbe a másik nemet. Házasság elõtti
érintés, együttélés nem létezik, azért
is fontos, hogy az önmagukat megtartóztató férfiak és nõk véletlenül se
essenek kísértésbe.
– Dubainak az óriási tartozásai miatt az egyik fõ lehetõsége a pénzkovácsolásra a turisták idecsalogatása –
ismertette Braun Henriett – ezért valamennyire nyitottnak kell lenniük az
európai és amerikai kultúrára. Annak
ellenére, hogy a muzulmánok számára
tilos az alkoholfogyasztás, a világ
leggazdagabb és elõkelõbb klubjai itt
találhatók. Említésre méltó a Cavalli
nevû étterem és bár, ahol az asztalfoglalás egy estére kétszázezer forintba kerül, ami azt jelenti, hogy ha csak
egy narancslevet is iszom, akkor is enynyit kell fizetnem. Egy üveg vodka pedig megközelítõleg 160 ezer forintba
kerül.
(Folytatás a 7. oldalon.)

AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepségen nyolc éven át kitûnõ
bizonyítványáért Drofti Júlia, Ducsai
Dalma, Fekete Fatime, Kocsis Luca,
Laczkó Attila, Meczó Kinga, Méhész
Fanni, Nagy Olivér, Nánási Alex, Sélley
Fanni, Szemán Bence vett át oklevelet.
A mindvégig jeles bizonyítványáért
Nagy Péter és Vida Klaudia, közösségi
munkájáért Fila Tímea részesültek elismerésben. A Kulcsár Anita-díjat idén
Bodnár Márk kapta. A Kiss Attila
Alapítvány nevében Koncz Ferenc, a kuratórium tagja üdvözölte a nyolcadikosokat. Az emléklapot és a plakettet
idén Fekete Fatime vehette át. Az iskola fõigazgatója és helyettese kézfogással köszönt el a végzõs diákoktól, majd
utolsó iskolai körútjukra indultak a
Bolyai épület végzõs osztályai.
A Rákóczi iskola aulájába az alsóbb
évfolyamosok sorfala között vonultak be
a ballagó diákok, akik nevében Császi
Klára szólt tanáraihoz, diáktársaihoz és
a szülõkhöz. A nyolcadikos lány az elmúlt évek nehézségeit, a vidám pillanatokat egyaránt idézve emlékezett
vissza az intézményben eltöltött esztendõkre, majd köszönetet mondott az
osztályfõnököknek, a pedagógusoknak
a sok munkáért, türelemért, törõdésért
és arra kérte õket, felejtsék el a rosszat,
bocsássák meg a csínytevéseket és csak
a jóra, a szépre emlékezzenek.
A ballagók a hetedikeseknek adták át
az iskola lobogóját, majd a búcsúzó osztályok nevében felkerültek az emlékszalagok. Ugyancsak az ifjabbakhoz került az intézmény krónikája, majd az
énekkar mûsora csalt könnyet a szemekbe.
Fábián Ottóné a gyertyakészítõ mesteréhez hasonlította a pedagógusok
munkáját, aki elõkészíti a kanócot, majd

A fõigazgató kézfogással köszönt el a ballagóktól.
hosszú, türelmes munkával mártogatja az olvasztott faggyúba, hogy hízzon,
gyarapodjon a szál. Fáradhatatlanul ismételgeti mindezt, hogy kitartó munkája eredményeként elkészüljenek a
gyertyák, melyek az ünnepek fényeként
világítanak szerte a világban. A fõigazgató szerint a ballagók is vékony kanócként érkeztek az elsõ osztályba, és
a pedagógusok kitartó munkája hizlalta tudásukat, érlelte õket kész gyertyákká.
Az idei Rákóczi-emlékplakettet
Porkoláb Gábor vette át a fõigazgatótól, a Kiss Attila Alapítvány díját Koncz
Ferenc adta át Fehér Klaudiának. A
Kulcsár Anita Alapítvány elismerését
Orosz Ágota kapta, a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt. által alapított díjjal Dobos Dávidot jutalmazták. A nyolc
évig tartó, kitûnõ tanulmányi eredményért Oleszka Máté, Czink Bianka,
Zakuczki Dalma vett át jutalmat, kö-

zösségi és mûvészeti munkájáért
Amriskó Ádám, Babos Pál, Balogh
Bettina, Boros Evelin, Császi Klára,
Derda Vanessza, Golopi Gabriella,
Harsányi Mihály, Nagy Ágnes, Rimán
Réka, Róth Katalin, Spisák Attila, Ternyik
Máté, Tóth Fanni, Volcz Ádám érdemelte ki az iskolavezetés elismerését.
A pedagógusok közössége a Rákócziplakettet ebben az esztendõben Lukács
Sándornénak ítélte.
Az esemény végén a búcsú hangján
szólalt meg a zongora és Fábián Ottóné
kézfogással köszönt el a végzõs rákóczis fiataloktól, akik szeptembertõl már
középiskolás diákként folytatják tanulmányaikat. – Amíg élünk, visszatérünk, fény a fényhez, ahol gyertya ég –
fogalmazott a fõigazgató, majd meggyújtott egy szál gyertyát, ami mellett
utolsó iskolai sétájukra indultak a végzõs
diákok a Rákócziban.
S. L.

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS
ISKOLA 2010-BEN
BALLAGÓ DIÁKJAI:
Rákóczi épület
8. a osztály – osztályfõnök: Jobbágy Istvánné. Balogh Bettina, Bán Lóránt, Budai Krisztián, Bûdi Gabriella, Czagány Vivien, Császi Klára, Derda Vanessza, Dobos Dávid, Ficsor Annamária, Gazdag Laura, Harsányi
Mihály, Kiss Dávid, Kozák Gergõ, Madarász Evelin, Mizsó Laura, Orosz
Ágota, Orosz Krisztián, Sárosi Szimonetta, Sloszár Eszter, Szabados Dániel, Ternyik Máté, Tímár Alexandra, Tvergyák Bianka, Varga Enikõ.
8. b osztály – osztályfõnök: Hubayné Berki Beáta. Amriskó Ádám, Boros Evelin, Czink Bianka, Dienes Patrik, Fehér Klaudia, Golopi Gabriella Virág, Kiss Alexandra, Nagy Ádám Károly, Nagy Ágnes, Oleszka Máté,
Paksi Zsolt, Porkoláb Gábor, Rimán Réka, Róth Katalin Hajnalka, Takács
Roland, Tóth Fanni, Tverdota Márk, Volcz Ádám, Zahuczki Dalma Zsuzsa, Zsofcsák Máté.
8. osztály – osztályfõnök: Bodnárné Pahota Zita. Babos Pál Attila, Krajczár Bettina, Lapczán-Szaniszló Krisztián, Németh Nikolett, Spisák Attila, Glonczi Malvin, Stumpf Adrián.
Bolyai épület
8. c osztály – osztályfõnök: Kocsisné Szabó Beáta. Ács Ilona, Baghy
Zoltán, Bodnár Márk, Csatlós Ádám, Drofti Júlia, Ducsai Dalma, Eperjesi Evelin, Fekete Gabriella, Földi Máté, Gergely Roland, Ignácz Dániel, Kiss Máté, Kocsis Luca, Koroknai Dániel, Laczkó Attila, Lévai Zoltán,
Meczó Kinga Mercédesz, Méhész Fanni, Nagy Ádám, Nánási Alex, Papp
Fruzsina, Sélley Fanny, Szemán Bence, Tamás Fanni, Tamás Laura.
8. d osztály – osztályfõnök: Sike Istvánné. Bárány Zsuzsanna, Barócsi Balázs, Bódi Diána, Czimbalmos László, Czimbalmos Péter, Csengeri Réka, Dorkó Tímea, Fekete Fatime, Fenyvesi Kinga, Fercsák Nándor, Madarasi Csaba, Mizsnyak Christina, Murányi Sándor, Nagy Olivér, Nagy Péter, Pongrácz Regina, Póta Péter, Sipos Dávid, Szabó Mónika, Sztahura Cintia, Tóth Erik, Varga Katalin, Végsõ Emília, Vida Klaudia, Zahuczki Eszter.
8. e osztály – osztályfõnök: Matuscsák Sándorné. Benda András, Béres Zsolt, Drofti Marianna, Fila Tímea, Harkály Endre, Hegedûs Vivien,
Horváth Péter, Kiss Krisztina, Kocsis Evelin, Kovács Zoltán, Maczkó Máté,
Medzsibriczki Réka, Molnár Richárd, Nikházi Tamás, Ollócki István, Pályi Regina, Papp Gábor, Répási Krisztián, Tóth Éva, Tóth Ibolya, Ungvárszki Milán.

A FÉRFIAK ÉS AZ EGÉSZSÉG

Az egészséges városok helyi szervezete és a sportegyesület együttmûködésével programsorozat várta a férfiakat az egészségük megõrzése érdekében június második hetében. Teniszversenyt rendeztek június 8-án
a Molnár Ferenc úti pályán, amelyen
több mint tizenöten vettek részt. A
baráti hangulatú mérkõzéseket népes
közönség kísérte figyelemmel. A
sportesemények sora a csütörtökön
délután a szerencsi férfiaknak ötödik alkalommal megtartott úszóversennyel folytatódott a városi tanuszodában. A helyi úszószakosztály által szervezett verseny elõtt és közben

egészségügyi dolgozók vérnyomásméréssel, vércukorszint-meghatározással és az ehhez kapcsolódó tanácsadással várták a jelenlévõket. A különbözõ korcsoportokban meghirdetett ötven méteres gyors-, mell- és
hátúszó futamokba harmincan kapcsolódtak be. Az egészséghét keretében a negyven év feletti szerencsi
férfiak ingyenes prosztataszûrésen
vehettek részt a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet urológiai szakrendelésén.
Az árvízi helyzet miatt a tervezett
asztalitenisz-verseny és a kispályás
labdarúgó-bajnokság elmaradt.

MAGYAR ORVOSOK
GYÓGYÍTANAK AFRIKÁBAN

Lapunk elõzõ számában beszámoltunk arról, hogy június
1-jén az Afrikai–Magyar Egyesület (AHU) hatodik alkalommal indított egészségügyi miszsziót a nyugat-afrikai Maliba.
A csoport tagjai között van Kis
Imre tokaji háziorvos is.
Az AHU honlapján napi frissítéssel olvashatók hírek a csapat tevékenységérõl, amikor a
világ egyik legszegényebb országában nincstelen, beteg embereken segítenek.
A négyhetes misszióról folyamatos friss hírek olvashatók a
www.ahu.hu internetes oldalon, ahol nyomon követhetõk a
két magyar orvos mindennapjai.
Kis Imre vizsgálja az egynapos újszülöttet, akit 41
fokos lázzal vittek be
hozzá.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat június
17-ei ülésén a Rákóczi-vár és a Huszárvár út felújítására, valamint a rendelõintézet építési beruházására kiírt közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót vitatták meg a testületi tagok.
A téma napirendre tûzését Egeli
Zsolt, Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc indítványozta azzal a céllal,
hogy a város a helyi vállalkozásoknak
megfelelõ teret biztosítson a pályázatokon való részvételre. Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építési
és városfejlesztési osztályvezetõje az
írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítéseként hangsúlyozta, hogy a közbeszerzési eljárások kiírásai a hatályos
törvényi elõírások alapján születtek.
A kizáró okokat, illetve a generálkivitelezõkkel szembeni pénzügyi-gazdasági, illetve mûszaki alkalmassági
feltételeket is a jogszabályi rendelkezések alapján határozták meg. Az elõírt referenciának a Rákóczi-vár esetében mûemléki, a rendelõintézetnél pedig egészségügyi létesítményre kell vonatkoznia. Az osztályvezetõ hozzátette: az önkormányzat korábban is
igyekezett helyi vállalkozásokat munkához juttatni a városi beruházásoknál. A Szivárvány Kft. és a Prizma Kft.
több alkalommal volt generálkivitelezõ
az építkezéseken. A kiírásoknál azonban a hatályos közbeszerzési törvény
elõírásait nem hagyhatják figyelmen
kívül. Ez utóbbi esetben ugyanis a beruházásokra elnyert támogatások kerülnének veszélybe.
Gadóczi Bertalan jegyzõ ismertette a közbeszerzések menetét, amire
szigorú szabályok vonatkoznak. A
szerencsi eljárások színvonalát mutatja, hogy azokkal kapcsolatban az
elmúlt idõszakban semmilyen észrevétel nem érkezett. Bíró István elnök
ismertette, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság az elõterjesztést
egyhangúlag elfogadásra javasolja. A
képviselõ kritizálta a közbeszerzési törvényt, ami alapján nagy cégek nyerik el a munkákat és azokat kisebb vállalkozásokkal végeztetik el. Hidegkúti
Ákos szerint a beruházásoknál a helyi építõipari vállalkozást tájékoztassák a munkákba való bekapcsolódás
lehetõségérõl és ezt követõen újra írjanak ki közbeszerzési eljárást a várfelújításra és a rendelõintézet fejlesztésére. Egeli Zsolt szerint a hazai közbeszerzési szabályozás az egyik legrosszabb az Európai Unió tagállamaiban. A képviselõ emlékeztetett, hogy

A

ahol városi beruházásnál nem helyi
vállalkozó dolgozott, abból mindig
rosszul jött ki az önkormányzat.
Amennyiben fontosnak tartják a munkahelyteremtést, akkor azt ezen a területen is érvényesítsék. A két kiírásban azonban olyan feltételek szerepelnek, amelyek egyes cégeket eleve
kizárnak a pályázatból. Visi Ferenc
szerint elfogadhatatlan, hogy helyi vállalkozások ne vehessenek részt szerencsi beruházásokban. Heves János
arra hívta fel a figyelmet, hogy bármilyen a jogszabály, jelenleg akkor is
a hatályban lévõ közbeszerzési törvény paragrafusai az irányadóak. Ennek ellenére mindig találtak megoldást arra, hogy a kivitelezésekben szerencsi cégek közremûködjenek. Az alpolgármester szerint továbbra is azon
az úton kell járniuk, ahol eddig haladtak. Koncz Ferenc szerint, ha javítani tudják a helyi vállalkozások részvételi esélyeit, akkor azt tegyék meg.
Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy a
helyi építõipari céget külön tájékoztatták a pályázatokon való részvétel
lehetõségérõl. Az eddigi beruházásoknál sikerrel szerepeltek a szerencsi cégek, amire a fürdõfelújítás, a fecskeházépítés, a világörökségi kapuzat
és a Rákóczi út 51. szám alatti egészségház átalakítása és korszerûsítése is
jó példaként szolgál. Az önkormányzat a jövõben is a szabályok szerint,
törvényesen kíván eljárni. Nem véletlenül került bele a közbeszerzési kiírásokba, hogy a nyertesnek a kivitelezés során lehetõség szerint helyi vállalkozásokat kell közremûködõként alkalmaznia.
A testület ezt követõen Egeli Zsolt
ellenszavazatával, Hidegkúti Ákos,
Koncz Ferenc, Korondi Klára és Visi
Ferenc tartózkodása mellett elfogadta a tájékoztatót, majd Fekete József,
Heves János és Vaszily Miklós „nem”
szavazatával, Bíró István, Danyi László, Gál András, Suskó Viktor, Rónavölgyi Endréné és Uray Attiláné tartózkodása mellett elvetették egy közbeszerzési eseti bizottság felállítását.

késen nincs megfelelõ épület, amely
idõsek és fiatalok számára szabadidõközpontként szolgálna. A megvalósítás elindítására a város idei költségvetésében elkülönítettek egy összeget.
Hidegkúti Ákos szerint az egyes településrészeken nincs szükség külön
szervezõdésekre, a város fiataljainak
Szerencs központjában kellene találkozási lehetõséget biztosítani. Heves
János azt az álláspontot képviselte,
hogy engedjenek teret a helyi kezdeményezéseknek. Korondi Klára szerint a negatív társadalmi jelenségek az
ifjúság körében is tapasztalhatók, ezért
lelki-erkölcsi megtisztulásra van szükségük. Visi Ferenc azt javasolta, hogy
havonta biztosítsanak bemutatkozási
lehetõséget egy-egy helyi zenekarnak.
Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a figyelmet, hogy Szerencsen széles körû
azoknak az intézményeknek, létesítményeknek a köre, amelyek a fiatalokkal foglalkoznak. A szolgáltatások
biztosítottak, a kihasználtságon azonban még lehet javítani. A lakókörzeti igények fontosak, amire az önkormányzatnak oda kell figyelnie.

KÖZÉPPONTBAN AZ IFJÚSÁG

(Folytatás a 6. oldalról.)
De visszatérve a vallásra: miért gondoljuk otthon azt, hogy a muzulmánok rosszul bánnak a nõkkel? Az iszlám országok között is nagyon nagy a
különbség. Egy pakisztáni, egy szaúdarábiai vagy egy emírségbeli lakos egészen más életet élhet, és más gondolkodású lehet. A Koránt olvasva a legelején szembetûnt, hogy a keresztényekre és zsidókra való utalás nem pozitív értelemben, hanem inkább ellenpéldaként tûnik fel, majd rögtön az
elsõ oldalakon a dzsihád avagy „Allah útján való küzdelem”, vagy „szent
háború” is meg van említve. Bár az iszlám soha nem buzdít a keresztények
vagy zsidók megtámadására, mégis sokan félreértik. A dzsihád nem agresszív hadviselést jelent, mint ahogy
azt a szélsõségesek vallják, hanem az
elnyomó hatalommal szembeni harcot.
A dzsihád a keresztények és zsidók erõszakos térítését szigorúan tiltja, az öngyilkosság pedig rendkívül negatív következményekkel jár. A dzsihád lényege a muzulmán vallás védelme az
ellenséggel szemben. A Korán egyébként életmódbeli tanácsokkal és törvényekkel van tele, ami összetartja a
társadalmat. Azt tapasztaltam, hogy Európában sokan az összes muzulmánt
terroristákként emlegetik anélkül, hogy
tisztában lennének az iszlám vallás
alapvetõ lényegével. Itt szeretném
megjegyezni, hogy ne felejtsük el a történelemórákon tanult keresztény háborúkat, példaként említve a dél-amerikai kontinens lakói nagy részének a

Következõ napirendi pontként a
Szerencsi Ifjúsági Információs Pont tevékenységérõl készített tájékoztatót vitatták meg a képviselõk. Danyi László szerint újra kellene gondolni, hogy
miként lehetne megnyitni az ifjúsági
klubot Ondon. Egeli Zsolt azt kifogásolta, hogy a városban nincs a fiatalság számára megfelelõ közösségi tér.
Bíró István szóvá tette, hogy a Fecs-
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KICSI KAPACITÁSÚ ÁROK
Tíz éve lakom a Petrikovits utcában, és az Ond felõli új településrésztõl ide folyik az esõvíz a vízelvezetõ árokba. Sajnos, az utóbbi idõben többször volt felhõszakadás, és
ez az árok nem tudja elvezetni a nagy
mennyiségû vizet, ezért rendszeresen befolyik a házunk alagsorába.
Idén már másodszorra, és félünk, ha
egy nagy zivatar jön, újból vizet kell
szednünk. Nem beszélve a károkról:
válik le a vakolat, és elviselhetetlen
penészszag van. Kérem a tisztelt il-

letékeseket, hogy tegyenek valamit
ebben az ügyben.
Köszönettel
Baghy-Rimán Andrea
Petrikovits utcai lakos

AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A MUNKAHELYEK
Külön napirend keretében vitatta
meg a testület „A munkahelymegtartás, munkahelymegõrzés és fejlesztés
az önkormányzat szemszögébõl” címet viselõ elõterjesztést. Bíró István
elnök a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság nevében elfogadásra javasolta az írásos anyagot. Hidegúti Ákos
a jövõképet hiányolta az elõterjesztésbõl. Vaszily Miklós a központi
közmunkaprogram-kiírások megváltoztatását szorgalmazta, hogy minél
több embert alkalmazhassanak. A jelenlegi szabályozás ugyanis sok olyan
embert kizár ebbõl a lehetõségbõl, akik
szorgalmasak és jó színvonalú munkát végeznek. Bíró István ismertette,

hogy egy helyi vállalkozó egy újabb
cégének telephelyét is szeretné Szerencsen bejegyezni, amennyiben annak iparûzési adóját a helyi sportéletre
fordítja az önkormányzat. Koncz Ferenc szerint a városvezetés eddig meg
nem valósult, külsõ befektetések támogatását helyezte elõtérbe, ezért
került a település a mostani nehéz
helyzetbe. Az önkormányzatnak valójában nincs munkahely-teremtési
koncepciója. Heves János arra hívta
fel a figyelmet, hogy az új fémipari
üzem megépítésének a megakadályozására is vannak törekvések. Bíró
István azt kérte társaitól, hogy minden
szerencsi munkahelyteremtést támogassanak, hiszen helyi politikusként ez
a kötelességük. Hidegkúti Ákos nem
értette, hogy a beruházó a szükséges
engedélyek birtokában miért nem
építi a szalmatüzelésû erõmûvet. A
képviselõ a helyi édességgyártás nem
megfelelõ támogatását kifogásolta.
Rónavölgyi Endréné polgármester
azt tette szóvá, hogy a szalmatüzelési erõmû megvalósítását akadályozók
eddig ötszáz millió forint kárt okoztak Szerencsnek. Miután a világörökségi cím miatt az új befektetõ elriasztása is elkezdõdött, fontos, hogy a
város lakossága helyi népszavazáson
mondja ki, hogy a Tokaji borvidék kultúrtáj védõzónájához tartozást, vagy
a munkahelyteremtést szolgáló iparfejlesztést tartják-e fontosabbnak.
A tájékoztatót a testület tudomásul
vette és döntöttek arról, hogy készüljön el a város foglalkoztatás-fejlesztési stratégiája.
A képviselõk elfogadták, hogy az árvíz elleni, május közepi és július eleji védekezés költségeinek a megtérítésére összesen több mint tizenhatmillió forintot igényeljenek a megyei
vis maior alapból.
Az ekkor félbeszakított ülés másnap
délelõtt folytatódott. Rónavölgyi Endréné az árvízvédelemmel kapcsolatos

feladatokról szóló szóbeli játékoztatóban kiemelte, hogy a katasztrófa
megelõzését szolgáló eredményes védekezés ellenére az áradás jelentõs károkat okozott több ondi és Magyar utcai portán, a Tatay sportpályán, az egykori cukorgyári tiszti lakásokban, a
Gyárkerti óvodában és a szomszédos
lakóépületekben. A Fecskést megfeszített töltésmagasítással és a gát megerõsítésével sikerült megmenteni az elöntéstõl, de a belvíz itt is súlyos problémaként jelentkezett, elsõsorban a Kazinczy utcai ingatlanoknál.
Vaszily Miklós felhívta a figyelmet
arra, hogy a telítõdött szennyvízhálózat
miatt a Lipták utcában öt lakást és kertet érintett az elöntés, ami miatt kártalanítani kellene az ottlakókat. Heves János ismertette, hogy a Takta gátjának Tiszalúcnál történt átvágása miatt víkendházak kerültek víz alá. Danyi László azt javasolta, hogy Ondnál fél méterrel emeljék meg a Szerencs patak töltését. A kiáradt víz itt
nemcsak ingatlanokat veszélyeztetett, hanem mezõgazdasági területekben is súlyos károkat okozott. Visi
Ferenc azt tette szóvá, hogy az áradások évrõl évre jelentkeznek, mégis mindig vészvédekezés történik ahelyett, hogy megnyugtató megoldásokat találnának a felmerülõ problémákra. Bíró István úgy vélte: a Szerencs-patak medrének elmaradt karbantartása miatti aggodalmakat az
idõ beigazolta. Ami pénzt ilyenkor elköltenek a védekezésre, abból megelõzhetõ lenne a baj.
A testület ezt követõen zárt ülésen
bírálta az elsõ lakáshoz jutók támogatására benyújtott kérelmeket. A döntés eredményeként 12 igénylõ juthat
lakásépítéshez, -vásárláshoz, illetve
önkormányzati tulajdonú telek megvételéhez 100 ezer forint, vissza nem
térítendõ összeghez és maximum 300
ezer forint kamatmentes kölcsönhöz.
Á. A. – S. L.

DUBAI A SZÉLSÕSÉGEK VÁROSA
leigázását és több ezer éves kultúrájuk
elpusztítását Isten nevében.
– A nõ az iszlám szerint egy gyöngyszem, kincs, aki gyermekekkel áldja
meg a családot és összetartja azt, akit
szeretni és tisztelni kell – ismertette Braun Henriett. – Tévhit – legalábbis az
Egyesült Arab Emírségekben –, hogy bezárva tartják a nõket és ki vannak szolgáltatva a férjüknek. Általánosságban
igaz, hogy úgy gondolkoznak: a nõnek
otthon a helye, õ fõz, háztartást vezet
és gyerekeket nevel, a férfi pedig keresi a mindennapi betevõ falatot. De
a feleség nincs kiszolgáltatva a férje kénye-kedvének, hisz a Koránban is
egyértelmûen le van írva, hogy a házasság lényege: boldoggá tenni a párt.
A válás elfogadott, és ha a párkapcsolat nem mûködik, akkor el lehet válni,
a nõknek és férfiaknak újra engedélyezett a házasság.
Sok külföldi nõnek negatív véleménye van a helyi férfiakról, és úgy gondolják, hogy prostituáltként néznek rájuk. De gondoljuk át, hogy miért is van
ez. A helyiek eltakarják testüket, nem
mutogatják szép, formás hasukat és végtagjaikat, mint ahogy európai és amerikai hölgyek elõszeretettel teszik az utcán és klubokban. A helyi nõk nem fogyasztanak alkoholt, és nem járnak diszkókba, míg a külföldi nõk topban és
miniszoknyában, italt szorongatva táncolnak a színpadon, sokszor kihívó módon. A helyi nõk nincsenek rászorulva a férjük pénzére, hisz itt nincsenek
szegény helyi családok. Ha a férj nem
is látja el megfelelõ pénzzel a csalá-

dot – ami ritkán fordul elô –, az apja
biztos megteszi helyette, tehát helyi
prostitúció helyi nõk körében nem létezik. A kelet-európai nõknek – mint
a világ sok más vidékén – itt is sikerült
egy olyan képet kialakítani magukról,
hogy pénzért mindent megtesznek.
Ezért elõfordulhat, hogy a helyiek és
az ázsiai bevándorlók hosszas tekintetükkel kényeztetik a fehér európai
honfitársaimat és különbözõ ajánlatokkal csábítják. Õszintén szólva, nem
is hibáztatom õket. Szerintük az a nõ,
aki nem tiszteli magát, hogy is várhat
el tiszteletet másoktól.
A házasság elõtti érintkezés hiánya
még a helyieket is próbára teszi. Mivel a nõk annyira védve vannak családjuk által és szinte elérhetetlenek, sok
férfi a könnyebb utat választva férfiakkal
bújik ágyba. Sok rémhírt hallani erõszakolásokról, de mivel a helyi sajtó
cenzúrázva van, ezek csak szóbeszéd
által terjedõ, nyílt titkok maradnak. Ha
viszont kiderül az eset, Sharjahban például – ami az egyik legkonzervatívabb
város –, a próbálkozni vágyóra halál
vár. De van más lehetõség is, hisz a
privát klubokban alkohol és európai,
ázsiai nõk várják a megkönnyebbülni
vágyókat.
– A szerénységre épülõ iszlám ország és megalomániás épületei, költekezése, az alkohol tilalma, az önmegtartóztatás, luxus privát klubok és homoszexualitás számomra Dubait a
legellentmondásosabb várossá teszi –
összegezte eddigi tapasztalatát Braun
Henriett.
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BÛNÜGYI HÍREK

HÁLÓBA AKADT
ORVHALÁSZOK

garázdaság szabálysértése miatt õrizetbe vett a hatóság. B. A. ellen büntetõ feljelentés is készült hivatalos
személy elleni erõszak bûntettének
elkövetése miatt, mivel a vérvétel idején sem volt hajlandó tudomásul venni, hogy köteles alávetni magát a
rendõri intézkedésnek, sõt az õt kísérõ rendõrt meg is támadta.

TERMÉSZETVÉDELMI ÕRRE
TÁMADTAK

Hiába készült róluk fényképfelvétel, tagadták tettüket azok az orvhalászok, akiket a napokban halõrök
értek tetten.
A Sárospataki Rendõrkapitányság
lopás miatt indított eljárást három
olaszliszkai férfival szemben, akiket
halõrök és természetvédelmi õrök értek tetten orvhalászat közben. A három elkövetõ a Bodrog folyó Olaszliszka és Szegilong közötti árterében
mintegy 300 méternyi hálót feszített
ki és közel 43 kilogramm halat kísérelt meg ellopni.
A halõrök és természetvédelmi
õrök azonban a három férfi ténykedését lefényképezték, és értesítették
a rendõrséget. A gyanúsítottak ugyan
tagadták tettüket, de ez nem akadályozta a hatóságot abban, hogy az
ügyet bíróság elé állítással fejezze
be. A taláros testület mindhárom
vádlott bûnösségét kimondta, akik
összesen egymillió-ötvenezer forint
pénzbüntetést kaptak. Az ítélet jogerõs.

FENYEGETTE A CSALÁDJÁT
ÉS A RENDÕRT
T. J. mezõzombori lakos volt családját zavargatta június 12-én délután, amikor a sértettek rendõrt hívtak az ittas férfi megfékezésére. Az
egyenruhások kiérkezésekor még javában tartott a hangoskodás, mivel
a volt feleség nem akarta beengedni a részeg férfit a lakásba. A járõrök igazoltatták a hangoskodót, aki
megtagadta az intézkedést, majd agresszíven, kiabálva fordult a rendõrök
felé. Szidalmazta, fenyegette õket. Ezt
követõen a járõr a férfit a Szerencsi
Rendõrkapitányságra elõállította,
majd az õrizetbe vétel után hamarosan a rendõrségi fogda vendégszeretetét élvezhette egészen június
15-éig, amikor a Szerencsi Városi Bíróságon kellett magyarázatot adnia
megbotránkoztató magatartása miatt.

MEGKERESLEK
ÉS LEJÁTSSZUK!
Hamarosan újabb garázda személlyel szemben kellett intézkednie
a rend õreinek, amikor június 13-án,
hajnalban a Szerencsi Rendõrkapitányság járõrei a 37-es fõúton meglehetõsen bizonytalanul haladó Fordra lettek figyelmesek. A vezetõ a felkapcsolt kék lámpa és felszólítás ellenére sem volt hajlandó megállni,
majd a város szélén lévõ áruház parkolóba hajtott, ahol kissé nehézkesen megállította a jármûvet. B. A. szerencsi lakos igazoltatása során kiderült, hogy vezetés elõtt alkoholt fogyasztott. A rendõrök tájékoztatták
a férfit, hogy vérvételre kell õt szállítaniuk, mire B. A. ordítozni, szitkozódni kezdett, és megfenyegette
a rendõröket: „Ha ennek vége lesz,
megkereslek és lejátsszuk!”– közölte.
A reggel már a Miskolci Rendõrkapitányság fogdáján érte B. A-t, akit

Azért ütlegelték a természetvédelmi õrt, mert korábban bejelentést tett
a rendõrségen a két makkoshotykai
fatolvajjal szemben.
A férfi ismerõsével sétált június 22én Makkoshotykán, amikor a testvérpár odalépett hozzájuk és bántalmazni kezdték õket. Mint kiderült,
a sértett a rendõrségen korábban bejelentést tett a testvérek által elkövetett bûncselekményrõl. A Sárospataki Rendõrkapitányság nyomozói
még aznap elõvezették az egyik fivért, akinek már büntetés-végrehajtási intézetbe kellett volna vonulnia,
éppen falopás miatt. A másik férfit
másnap reggel vette bûnügyi õrizetbe a rendõrség. Mindkettõjükkel
szemben aljas indokból elkövetett
könnyû testi sértés és más bûncselekmények elkövetése miatt indult eljárás.
Az idõsebbik testvér már hétszer
állt bíróság elõtt, többek között közfeladatot ellátó személy elleni erõszak, garázdaság, testi sértés és lopás miatt. Vele szemben a rendõrség joggal feltételezte, hogy szabadlábon hagyása esetén megfélemlítheti és befolyásolhatja a tanúkat,
illetve elrejtõzne, ezért a hatóság
elõterjesztést tett elõzetes letartóztatására, amit a bíróság június 24-én
elrendelt. Így most már mindketten
biztos helyen várhatják ügyük további alakulását.

ZSILIPDARABOK AZ
ILLEGÁLIS FÉMTELEPEN
Húszezer kilogramm fémhulladékot foglaltak le a vám- és pénzügyõrök a napokban egy sajóbábonyi portán. Az illegális fémtelep felszámolása során a vámosok a vas-,
réz- és alumínium hulladékok között
egy zsilip felvágott darabjait is megtalálták. A Vám- és Pénzügyõrség
Északkelet-Magyarországi Regionális Parancsnoksága tájékoztatása
szerint a kereskedés tulajdonosa ellen közérdekû üzem megzavarása
miatt is eljárás indulhat, a jogszabály
alapján a bíróság az elkövetõt akár
öt év szabadságvesztéssel is sújthatja.

EMBERÖLÉS TAKTAHARKÁNYBAN
Megtalálták a holttestét annak a
23 éves taktaharkányi lánynak, akinek eltûnését április 2-án jelentette
a rendõrségen az édesanyja.
Somogyi Gabriella április 2-án
hajnali 3 óra 40 perc körüli idõben
a taktaharkányi lakásáról indult dolgozni a miskolci munkahelyére, de
már a vonatra sem látták felszállni
és azóta semmilyen életjelet nem
adott magáról.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság szakirányítása mellett közigazgatási hatósági eljárás keretein

majd az elkövetõ hazasietett a lakására, ahonnan egy furikkal tért viszsza. Belerakta a holttestet, majd a 300
méterre lévõ nádasban helyezte el.
Másnap kétkerekû kézikocsival tért
vissza és az élettelen testet elvitte a
két kilométerre lévõ legelõn található,
használaton kívüli kúthoz, majd beledobta.
A bûncselekmény elkövetésének
okát a férfi azzal magyarázta, hogy a
lány évekkel ezelõtt visszautasította közeledését. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztálya a 33 éves F. L. ellen emberölés bûntettének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást.

A NYÁRI FÜRDÕZÉS VESZÉLYEI

Az elmúlt években sajnos több alkalommal történt tragédia megyénkben a nyári fürdõzések során.
A legnagyobb veszélynek az ittas
strandolók vannak kitéve, de az átgondolatlan merülések is halállal
végzõdhetnek. A statisztika szerint
2007-ben 14-en, 2008-ban 11-en,
2009-ben pedig15-en fulladtak vízbe. A tragédiák okai között szerepel az ittasság, egészségügyi okok,
meggondolatlan fürdõzés, de a horgászás is hordozhat veszélyeket.
A balesetek elkerülése érdekében
fontos tudni, hogy a szabadvizek
mentén a legbiztonságosabb a kijelölt helyen való fürdõzés, mivel itt
általában adottak azok a feltételek,
amelyek szükség esetén lehetõvé teszik a gyors mentést is.
Az ismeretlen vízterület számos veszélyforrást hordoz magában: erõs
sodrás, örvénylés, a mederfenék
egyenetlenségei. Váratlan veszélyhelyzetben általában pánik lesz úrrá
a fürdõzõkön, és ekkor nem képesek helyes döntést hozni: megrémülnek, kapkodnak, a végtagjaik
megmerevednek és elmerülnek. Ép-

LÁNGOLT
A MELLÉKÉPÜLET
Családi ház melléképületében keletkezett tûz június 12-én
Tállyán, az esti órákban. A kiérkezõ Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság egységei néhány perc alatt megfékezték a lángokat, az állattartásra használt helyiségbõl pedig
kimentették a jószágokat. A tûzesetben személyi sérülés nem
történt.

GYORSHAJTÓK AZ UTAKON

A Szerencsi Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának
járõrei június 22-én sebességellenõrzést végeztek Tokajban, a Bodrogkeresztúri úton, amikor a gyorsan
közeledõ, fekete színû Mercedes
személygépkocsi a megengedett 50
km/h helyett 127 kilométeres sebességgel közlekedett, melyrõl tökéletes videofelvétel is készült. A személygépkocsi tulajdonosával szemben eljárást kezdeményeztek a rendõrök, a kifizetendõ közigazgatási
bírság összege 200 ezer forint.
Az Encsi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõrfõkapitányság Forgalomellenõrzõ Alosztályának járõrei az elmúlt napokban úgynevezett „láncméréseket” végeztek a 3-as számú fõúton.

belül vizsgálta a 23 éves lány eltûnésének körülményeit. A nyomozás
során a rendõrök az elmúlt idõszakban olyan személyi bizonyítékokat kutattak fel, melyek alapján egy
féri került látókörükbe, aki vélhetõen
súlyos, élet elleni bûncselekményt
követett el. A gyanúsított kihallgatása során beismerõ vallomást tett. A
férfi elmondta, hogy április 2-án a
hajnali órákban, lesben állva várta
Taktaharkány belterületén a fiatal
lányt, akirõl tudta, hogy mikor megy
dolgozni. Elmondása szerint a sértettet csak bántalmazni akarta, de mikor az meglátta õt, felkiáltott. Ekkor
a férfi többször megszúrta a lányt,

A sebességmérõ mûszereket a Szikszó és Tornyosnémeti közötti útszakaszra, illetve Forrón és Csobádon telepítették.
A három akciónap idején összesen 73 gyorshajtót sikerült kiszûrni
a forgalomból. Közigazgatási eljárás
kezdeményezésére 30 esetben került
sor, 40 alkalommal pedig összesen
528 ezer forint helyszíni bírságot
szabtak ki a rendõrök. A 73 gyorshajtóból 42 fõ külföldi volt, közülük
21 személlyel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztek.
A „leggyorsabb” autósok között
volt az a magyar állampolgár, aki 50
km/óra helyett 110 km/óra sebességgel közlekedett lakott területen belül. A lengyel autóst 110 helyett 172
km/órás sebességgel mérték be a
rendõrök.

A folyóvizekben különösen nagy körültekintéssel szabad megmártózni.
pen ezek miatt, hogy a szabadságok,
a vakáció idõszaka valóban kellemesen legyen, és gondtalanul teljen,
tartsuk be a fürdõzés alapvetõ szabályait!
TILOS FÜRDENI: hajóútban, a hajóutat és hajózási akadályt jelzõ bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és
fürdés célját nem szolgáló úszómûvek 100 méteres körzetében; vízlépcsõk és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi mûvek, egyéb
vízi mûtárgyak, komp- és révátkelõhelyek 100 méteres körzetében; kikötõk, veszteglõ- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jetski),
valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pá-

lyák, hajóállomások területén; egészségre ártalmas vizekben; a kijelölt
fürdõhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévõ
szabad vizekben.
Hat éven aluli és úszni nem tudó,
tizenkét éven aluli gyermek csak felnõtt kíséretében fürödhet a szabad
vizekben. Gyermeket még a vízparton sem hagyunk felügyelet nélkül!
Úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a mentõmellény
vagy mentõgallér használata. Tizennégy éven aluli gyermekek felnõtt
felügyelete nélkül ne használjanak vízibiciklit, arról még felügyelet mellett se ugorjanak, vagy csússzanak a
vízbe.

KITÖRTE A RENDÕRLÁMPÁT

Rosszul számította ki a kanyar
ívét az a 78 éves férfi, aki június 17én délelõtt a Rákóczi útról akart bekanyarodni a Posta utcába. A gazdanapi készülõdés vonhatta el a
sofõr figyelmét, aki a járdára hajtva
kidöntötte a forgalomirányító lámpa
oszlopát. A férfi ezután elhajtott a
helyszínrõl. A térfigyelõ kamera rög-

zítette az eseményt és több szemtanú is látta az esetet, így a rendõrök
hamar az elkövetõ nyomára bukkantak. A férfi már szerelõnél volt,
hogy megjavíttassa kocsijában az
oszloppal történt ütközés során keletkezett hibákat. A sofõrrel szemben
a rendõrség szabálysértési eljárást indított.
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NÉGY ÉV A MÉRLEGEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Polgármesterként azt vállaltam, hogy
minden olyan lehetõséget kihasználok
a város javára, amit a 2007–2013 között rendelkezésre álló európai uniós
pénzügyi források biztosítanak. Az önkormányzatoknak ugyanis ez az idõszak
biztosít lehetõséget a településfejlesztésre. A késõbbi idõszakban nagyságrendekkel kisebb lesz a pályázható
összeg és már látható, hogy a célok között nem a helyhatóságokat preferálják.
Az elmúlt idõszakot tehát arra kellett felhasználnunk, hogy újabb fejlesztésekkel megteremtsük a jövõ Szerencsének
infrastrukturális, intézményi alapját és
városképét, ami kedves és komfortos az
itt élõ embereknek, valamint vonzó az
idei érkezõknek, letelepedni vágyóknak.
Ma már látszik, hogy a célkitûzéseket
helyesen határoztuk meg, aminek köszönhetõen a következõ években hat
és félmilliárd forint összegû beruházás
valósulhat meg Szerencsen. A fejlesztések összege az ezt megelõzõ négy év
kétmilliárd forintjával együtt már meghaladja a nyolcmilliárd forintot. Úgy
gondolom, hogy ez példa nélküli a település történetében, az önkormányzat
büszkén vállalhatja ezeket az eredményeket. Megtanultunk jó pályázatokat
készíteni és azokat megfelelõen menedzselni annak érdekében, hogy az értékelõk és bírálók is támogatásra méltónak minõsítsék a döntéseknél.
– Mit tekint az elmúlt ciklus legnagyobb sikerének, illetve kudarcának?
– A sikerek között elsõ helyen szerepel, hogy a város intézményei színvonalasan mûködnek, a különbözõ
korosztályoknak az ellátások és a szolgáltatások széles körét biztosítjuk a
bölcsõdésektõl a középiskolásokon át
egészen a gondoskodásra szoruló idõsekig. A nehéz gazdasági környezetben
is megõriztük a mûködõképességüket,
amiben komoly szerepe volt a már említett intézményi átszervezéssel megtakarított évi több mint százmillió forintnak. Ezzel az összeggel még idejében
sikerült csökkenteni a költségvetésünk
mûködési forráshiányát. Ha ezt nem
léptük volna meg, nagy bajba kerültünk
volna, hiszen a város gazdálkodását a
világválság mellett negatívan érintette
a cukorgyár bezárása, amit súlyos kudarcként éltem meg. Ez az üzem tette
várossá Szerencset, sok embernek biztosított megélhetést, alig van olyan család a településen, akinek ne lett volna
személyes kötõdése a gyárhoz. A veszteség több okból is fájdalmas: az önkormányzat bevételei között fontos
szerepe volt a cég által befizetett adóknak, amibõl az intézmények mûködtetését kiegészítettük. Hamisak és minden
alapot nélkülöznek azok az állítások,
hogy polgármesterként meg tudtam
volna akadályozni a gyárbezárást.
Városvezetõként és országgyûlési képviselõként minden lehetséges eszközzel küzdöttem érte, de az Európai Unió
által a gazdáknak és a tulajdonosnak
felkínált 35,7 milliárd forinttal, valamint
más növénytermesztési kultúrák akkori kiugró jövedelmezõségével nem lehetett felvenni a versenyt. Nem véletlen, hogy az egykori tizenkét hazai cukorgyárból mára egyetlen maradt.
Azokon a településeken, ahol az elmúlt
években megszûnt a termelés, különbözõ pártállású polgármesterek voltak
kormánypárti vagy ellenzéki pozícióban, mégis eredménytelenek maradtak
az erõfeszítéseink. Ne feledjük: amikor
az Európai Unió a kormányokkal nem
tudta végrehajtatni az adott országokra kiszabott cukorkvóta csökkentését, az
alapanyag-beszállítókat keresték meg
kecsegtetõ ajánlattal. Magánemberként
megértem, hogy a termelõk nem tudtak ellenállni az esetenként több száz-

millió forintos tiszta nyereséget jelentõ
lehetõségnek, amikor más, akkor jól jövedelmezõ növényt továbbra is termelhettek a felszabaduló területeken.
Azonban az is meggyõzõdésem, hogy
akkoriban a tulajdonos is összekacsintott a gazdákkal, hiszen a számadatok
azt mutatják, hogy neki is elõnyösnek
bizonyult a gyárbezárás. A szerencsi emberek kerültek súlyos hátrányba, mert
elvesztették munkahelyüket, jövedelmüket. Meggyõzõdésem, hogy ezt a katasztrófát valójában a hazai ipar 1990es évek elején megvalósított körültekintõbb privatizációja tudta volna elkerülni, ha a beszállítók tulajdonrészt
szereztek volna az élelmiszeripari feldolgozó üzemekben. Amennyiben a
gazdák tulajdonosok is lettek
volna, akkor biztos vagyok
benne, hogy ma is mûködne a
Szerencsi Cukorgyár. Persze,
tisztában vagyok azzal is, hogy
politikai haszonszerzés céljából
egyszerûbb bûnbakot keresni,
engem egyedüli felelõsként
megjelölni a történtekért. Ezt tekintve, feltehetõ a kérdés: kinek
állt érdekében a gyár bezárása?
Talán azoknak, akik a pénzügyi
haszon mellett politikai tõkét kovácsolhatnak e szomorú eseménybõl. Ez utóbbiak közé én
biztosan nem tartozom.
– A városban gyakorlatilag a
rendszerváltás óta nem sikerült
elõre lépni a foglakoztatásban,
a gyárbezárással tovább súlyosbodott a
helyzet. Sok az eladó lakás a településen, a fiatalok közül kevesen találják
meg helyben a számításukat.
– A rendszerváltás utáni években a
hazai gazdaságban jelentõs visszaesés
történt, sok dolgozó került utcára, nagyvállalatok szûntek meg, magasra szökött a munkanélküliség. Szerencsen
korábban több nagyüzem biztosított
megélhetést a helyben és a környéken
élõknek. Az 1990-es években a csokoládé- és cukorgyárak külföldi tulajdonba kerültek, a Diósgyõri Gépgyár
helyi üzemegysége és a termelõszövetkezet vegetált, a fémipari és bútoripari szövetkezetek megszûntek.
Ezeknek a gazdasági folyamatoknak az
ország keleti térségben lévõ települések – Szerenccsel együtt – a szenvedõi.
Miközben Nyugat-Magyarországra nagy
számban települtek be és létesítettek
üzemeket multinacionális vállalatok,
ezek a vállalkozások messze elkerülték
a hátrányos helyzetû vidékünket.
Szerencsen gyakorlatilag 1923 óta nem
valósult meg nagyobb ipari beruházás.
Az elmúlt nyolc évben mi igyekeztünk
olyan infrastrukturális és gazdasági környezetet teremteni, ami segíti a helyben mûködõ vállalkozásokat és vonzó
lehet azoknak a befektetõknek, akik új
munkahelyeket teremtenének a településen. Ezt a cél szolgálta az ipari park
kialakítása és fejlesztése, hiszen korábban nem volt itt szilárd burkolatú út,
ivóvíz- és szennyvízhálózat, vezetékes
földgáz. Azóta már betelepedett a területre egy kõvágó üzem, ami jelenleg
is mûködik. Tudom, hogy a nagyobb
áruházak megnyitása megosztja a helyi
közvéleményt, azonban segély helyett
munkát biztosítanak még akkor is, ha
berzenkedünk a foglalkoztatási és bérezési gyakorlatuk miatt. Megjegyzem:
ha nem azon a területen épülnek fel a
létesítmények, amelyet hosszas jogi
procedúra után sikerült visszaszereznünk és piaci áron értékesítenünk,
akkor pár kilométerrel arrébb vásárolnak telket, és ott fizetik be helyi adóikat.
Szerény lehetõségeinkkel segítjük a
helyi kisvállalkozásokat, hiszen nekik
bruttó 2,5 millió forintos árbevételig nem

kell iparûzési adót fizetniük. Azokban
a városi övezetekben, ahol nagyobb, jól
prosperáló cégek mûködnek, emeltük
az építményadót azért, hogy ezt a nehezebb körülmények között gazdálkodóknak mérsékelhessük. A Szerencs
Kártya bevezetése a helyi kereskedõk
és szolgáltatók támogatását szolgálja a
fogyasztás révén a belsõ kereslet növelésével. Ebben az évben közel tízmillió forintot juttatunk vissza pályázati úton tizenegy, kisebb szerencsi vállalkozásnak munkahelyek teremtésére
és megõrzésére, ingatlanjaik homlokzatának a felújítására. Tettük ezt akkor,
amikor az önkormányzatnak is minden
fillérre szüksége van a nehezebb gazdálkodási körülmények között. Tájékoz-

tatókat szerveztünk a Vállalkozói Klub
Egyesület közremûködésével pályázati lehetõségekrõl és az érdeklõdõket segítettük a dokumentációk megírásában, összeállításában. Talán ez a munkánk is hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen szerepeltek a szerencsi vállalkozások a különbözõ pályázatokon.
Fontosnak tartom azonban az ipar fejlesztését munkahelyek teremtése érdekében. Biztosan emlékeznek még az olvasók a szélerõmû-lapátokat, illetve
szalagparkettákat készítõ üzemek érdeklõdésére településünk iránt, amely
információkat természetesen örömmel
osztottam meg városunk lakóival. Ezek
a kezdeményezések azonban az utolsó pillanatokban valami miatt mindig
meghiúsultak. Legutóbb a szalmatüzelésû erõmû kálváriája mutatja, hogy
mivel kell szembenéznie annak, aki jelentõsebb ipari beruházást szeretne
megvalósítani vidékünkön. Hiába rendelkezik évek óta jogerõs építési engedéllyel a beruházó, hiába mondta ki a
Legfelsõbb Bíróság, hogy minden rendben van a létesítmény engedélyeztetésével kapcsolatban, egyéni politikai érdekek azonban mást diktálnak.
Nyilvánvaló, hogy egyszerûbb megakadályozni, mint megvalósítani egy beruházást. Ennek nagyon rossz üzenete
van azok számára, akik itt szeretnék befektetni a pénzüket. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy ezek az akciók alkalmasak arra is, hogy ellenfeleim elmondhassák: Szerencs ugyan épült-szépült, de a polgármester a munkahelyek
teremtésében nem tudott elérni sikereket. Már látható, hogy hasonló sorsot
szánnának a Szerencs és Prügy közé tervezett fémmegmunkáló üzemnek is,
amelynek folyamatban van az engedélyezése és százhúsz embernek biztosítana kenyérkereseti lehetõséget.
– Ezzel függ össze az õszi helyi népszavazás ügye?
– Világosak a mindent ellenzõk törekvései és érzékelhetõk ennek a hatása a város jövõje szempontjából. Ezért
mondtam azt, hogy eddig és ne tovább!
Ezért támogatom a civil kezdeményezést, miszerint a szerencsi emberek
mondjanak véleményt arról, hogy milyen irányban képzelik el a település

fejlõdését. Remélem, hogy az önkormányzati választásokkal egy idõben
szavazhatunk majd arról, hogy mit tartunk mi itt, a városban fontosabbnak: az
ipari hagyományokon alapuló munkahelyteremtést, vagy a világörökség védõzónájához tartozást. Meggyõzõdésem,
hogy az elõbbi nélkül nem tudjuk helyben tartani a fiataljainkat, mert hiába kényelmes az élet Szerencsen, ha megélhetés hiányában elköltözni kényszerülnek. Ha lesz hol dolgozni, akkor nem
állnak üresen otthonok, hanem új lakások épülnek, amire volt már példa az
elmúlt idõszakban a város életében. Azt
sem gondolom, hogy Szerencsen az idegenforgalom, a turizmus, a manufakturális kézmûves üzemek jelentik a jövõt.
A népszavazás eredményét
nem lehet majd figyelmen kívül
hagyni a döntéshozóknak, mert
az embereknek joguk van véleményt formálniuk a saját jövõjükrõl. A tokaji világörökség komoly érték, de a kezelési tervben
nem lehet ugyanazokat a szabályokat érvényesíteni a magterületre, mint a peremrészeken
lévõ településekre. A fejlesztési
lehetõségek differenciálására
volna szükség, hogy a környezethez illeszkedõ ipar ugyanolyan esélyt kapjon, mint a szõlészet-borászat, vagy az idegenforgalom. A polgármester véleményére lehet legyinteni, de a
város lakóinak az akaratát tiszteletben kell tartani. Ez a tétje a helyi
népszavazásnak.
– Jelentõs összegû pályázatokat
nyert el a város. Mennyire szolgálják
ezek a projektek a település fejlõdését?
– Hosszú és gondos elõkészítõ munka
elõzte meg a pályázatok megszületését. A pozitív elbírálás után azt is ki
merem jelenteni, hogy jól átgondolt fejlesztési tervek születtek. A sorrenden természetesen szívesen változtattunk
volna, de alkalmazkodnunk kellett a kiírások megjelenéséhez. Minden olyan
lehetõséggel éltünk, ami hasznosnak
ígérkezett a település szempontjából.
Nagyon fontos az oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, ezért örülök,
hogy mindhárom óvodaépület teljes
felújítása megtörténhet. Ugyancsak
nagy a jelentõsége az orvosi ügyelet
korszerûsítésének, a rendelõintézet
fejlesztésének, mert ezek a létesítmények helyben szolgálják az emberek
egészségének megõrzését, a gyógyulásukat magasabb színvonalú, bõvülõ
ellátással. Lelki és idegenforgalmi jelentõsége is van annak, hogy templomaink szépek legyenek. Ezért történik meg a belvárosi római katolikus templom belsõ rekonstrukciója és
a református templom teljes körû felújítása és környezetének a rendezése. Kijavítjuk a Rákóczi-vár tetõszerkezetét, zárt csarnokban vásárolhatunk majd a piacon. Megújul a BajcsyZsilinszky utca, az Erzsébet tér és a
37-es számú fõút átkelési szakasza.
Az elmúlt idõszak esôs idõjárása bebizonyította azon törekvésünk helyességét, hogy 450 millió forintot fordítsunk a település csapadékvíz-elvezetõ rendszerének a fejlesztésére.
Rendbe kell tenni a város útjait, járdáit. Az önkormányzat eddig is arra
törekedett, hogy a helyi beruházásoknál minél nagyobb számban jussanak munkához szerencsi vállalkozások, ami napjainkban is érvényesül. Ezzel is hozzá tudunk járulni
munkahelyek megõrzéséhez, a gazdaság élénkítéséhez.
– A fejlesztésekhez viszont biztosítani kell az önerõt, és vannak, akik
úgy vélekednek, hogy nem túl rózsás
az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Hogyan értékeli három év elteltével:
szükség volt-e a kötvény kibocsátására?
– Amennyiben az önkormányzat
nem tenne mást, mint hogy felhasználja
az állami támogatást, beszedi a helyi
adókat és alapszinten mûködteti a kötelezõen fenntartandó intézményeket,
akkor nem volnának pénzügyi nehézségek. De ehhez a munkához talán önkormányzatra és polgármesterre sem
volna szükség. Ezzel szemben, én
nem ilyen feladatra szegõdtem! Sokkal
inkább arra, hogy minden lehetõséget
kihasználva, fejleszteni fogom Szerencset, hogy javuljanak a lakosság életkörülményei, erõsödjön a település
gazdasága. Ezért történnek a fejlesztések, amelyekhez természetesen az
önerõt biztosítani kell. Ennek a mértéke 10 és 20 százalék között alakul,
aminek a felére eddig szintén sikeresen pályáztunk és remélem, hogy ez
a lehetõség a jövõben is megmarad.
Nem mondom, hogy idõnként nincsenek fizetési problémáink, vagy nem
sorakoznak teljesítésre várva a számlák. A kényelmetlenségeket azonban
a jövõ érdekében vállalni kell.
Amennyiben a fejlesztéseknek is köszönhetõen beindul a helyi gazdaság
növekedése, munkahelyek létesülnek,
akkor a város ezeket a terheket jól tudja
kezelni. Vannak az önkormányzatnak
értékesíthetõ területei, például a 37-es
számú fõút mentén a VörösmartyDélen, ami több százmillió forint értéket képvisel. A szennyvízhálózat bérletéért kétszázmillió forintos összegre
számíthatunk a település kasszájába.
Amennyiben az intézményeket kellõ hatékonysággal mûködtetjük, akkor az önkormányzat anyagi terhei kezelhetõk
lesznek. Ígérem, hogy a kötvényeket is
vissza fogjuk fizetni, ha ehhez a lakosságtól felhatalmazást kapok. Ha körbenézünk a hasonló nagyságú hazai települések között, azt láthatjuk, hogy
sokan választották a miáltalunk járt utat.
Szerencs azonban ezen a területen is
mértéktartónak bizonyult és csak annyi
kötvényt bocsátott ki, aminek a terhei
még kezelhetõk. Amikor a város gazdálkodása szóba kerül, néhányan eladósodással vádolják a képviselõ-testületet. Ez persze részben igaz, hiszen
a település hitelállománya valóban növekedett, de azt már nem teszik hozzá,
hogy eközben mennyivel emelkedett az
önkormányzatnak, azaz Szerencs lakosságának a vagyona. Járható út lehetne, hogy ne legyen adósságunk, de
akkor semmi nem épülne, vegetálna
Szerencs, ami igazán nem jelentené a
jövõt sem az itt élõknek, sem a befektetõknek. Én nem szeretném ezt az utat
járni és ebben nem is kívánok felelõsséget vállalni. A körülményekhez történõ folyamatos alkalmazkodás, a takarékosság azonban elengedhetetlen
követelmény. Javítani kell az intézményeink mûködésének a hatékonyságát,
az elmúlt évek tapasztalatainak a birtokában a szükséges korrekciókat el kell
végezni. Csupán példaként említem,
hogy helyes elgondolás volt, hogy az
intézményekben dolgozó technikai
személyzetet a városüzemeltetõ társaság keretében közös irányítás alá vonjuk, mert így a rendelkezésre álló
humán erõforrások optimálisabban
használhatók. Az elmúlt idõszak tapasztalata azonban azt mutatja, hogy
az igazgatók az adott intézményekben
jobban oda tudnak figyelni azoknak a
munkájára, akiknek a feladata az iskolák
és az óvodák tisztán tartása. Felülvizsgálatot végeztettünk a helyi közétkeztetésnél, amit nem kívánunk bérbe
adni, azonban nem állunk messze
attól, hogy például ebédnél kétféle menübõl választhassanak a gyerekek.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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NÉGY ÉV A MÉRLEGEN
(Folytatás a 9. oldalról.)
– Az elmúlt négy év tapasztalata alapján összeegyeztethetõnek tartja-e az országgyûlési képviselõséget és a polgármesterséget?
– Az a szerencse ért 2006-ban, hogy
megyei listáról bekerültem a parlamentbe. Ennek pozitív és kedvezõtlen
tapasztalatai egyaránt voltak. Az elõbbiek közé tartozik, hogy megtanultam
lobbizni a településemért, elsajátítottam
a pályázatok hatékony menedzselését,
ami Szerencs javát szolgálta. Ugyanakkor az eltelt idõszakban nyilvánvalóvá vált számomra, hogy országgyûlési
képviselõnek és a város polgármesterének lenni egyaránt teljes embert igényel. Itt nincs nagy irányító apparátus,
a település vezetõjének helyben napi
feladatai vannak, jelen kell lennie minden fontos tárgyalásnál, megbeszélésnél. És az emberek is jogosan várják el,
hogy rendezvényeken, vagy éppen a piacon, a boltban találkozhassanak a polgármesterrel. Éppen ezért, amikor felmerült a két megbízatás összeférhetetlensége, én egyetértettem azzal, hogy
ez a helyes gondolkodás. Már akkor is
kifejtettem, hogy amennyiben választanom kell, akkor a polgármesterség
mellett teszem le a voksomat.
– Az elmúlt idõszakban a képviselõtestületi ülésen is többször megfogalmazódott, hogy a helyi csokoládégyártás hozhatja vissza a régi hírnevét
Szerencsnek.
– Két nagy, visszatérõ vágyálom van
jelen idõrõl idõre a település közéletében. Ezek közül az egyik az, hogy
Szerencs fürdõváros legyen. Amikor
2002-ben elõször elnyertem a polgármesteri tisztséget, kutatást rendeltem
meg a Miskolci Egyetem és a Nyíregyházi Fõiskola tudós szakembereitõl arra
vonatkozóan: van-e realitása annak,
hogy a város környékén nagyobb menynyiségû gyógyvízre bukkanhatunk, amit
hasznosítunk. Sajnos, a kutatások akkor

nem jártak kedvezõ eredménnyel, de
lehet, hogy mást hoz majd a jövõ.
Az elmúlt évtizedekben a cukorgyár
mellett a település egyik meghatározó
üzeme volt a csokoládégyár, amelynek
a termékei messze földre vitték a város
jó hírét. A Nestlé az utóbbi idõszakban
az európai italpor-gyártás központjává
tette az üzemet, miközben egy helyi vállalkozónak sikerült átmentenie az édességgyártás hagyományait és a termeléshez szükséges berendezéseket. Tehát
õ vállalkozóként õrzi a hagyományokat és munkát biztosít az embereknek,
amit nagyon fontosnak tartok.
Polgármesterként azonban nem tehetek különbséget a szerencsi cégek között, amelyek számára azonos lehetõségeket kell biztosítani, nem lehet kivétel az adózásban, a pályázatoknál.
Senkinek nem szabad elõnyhöz jutnia
mások kárára. Az elmúlt években igyekeztünk a döntéseinknél ezt az elvet érvényre juttatni. Azzal, hogy az önkormányzat jelentõs mértékben hozzájárul például a csokoládéfesztivál megrendezéséhez, jelezzük, hogy támogatjuk a szerencsi édesipari hagyományok folytatását.
– Az idén õsszel Szerencsen elsõ alkalommal voksolnak majd kislistás
rendszerben az önkormányzati képviselõkre a választók. Ugyanakkor a testület létszáma a jelenlegi tizenhétrõl kilencre csökken.
– Az európai, illetve hazai tendenciákhoz hasonlóan Szerencsen is folyamatosan csökken a lakosság lélekszáma. A statisztikai adatok szerint
évente körülbelül ugyanannyian költöznek be a városba, mint ahányan elmennek innen, de a születések száma
visszaesett, miközben a halálozás aránya
növekszik. Az utóbbi idõszakban a népesség tízezer alá csökkent, ami az önkormányzati választások rendjében is
változást hoz. Megszûnnek az egyéni
körzetek, egyetlen, várhatóan hosszú lis-

tán szerepelnek majd a képviselõjelöltek nevei. A parlament pedig a közelmúltban döntött a testületi tagok számának a csökkentésérõl, ami alapján a
szerencsi önkormányzat a jelenlegi tizenhét helyett a jövõben összesen kilenc fõbõl áll majd. A szerencsi emberek
mindig mértéktartóak és igényesek voltak. A jelöltek közül bölcsességgel fogják kiválasztani azokat a képviselõket
és a polgármestert, akik eddigi munkájukkal kiérdemelték a bizalmukat.
Azokra az emberekre fognak szavazni,
akik ígérgetések helyett valós teljesítményt nyújtottak és nem ártottak a városnak, hanem Szerencs javát szolgálták. Tehát bízom abban, hogy azoknak
a jelölteknek a nevei mellé kerülnek
majd az ikszek, akik garanciát jelentenek a település további fejlesztésére.
– Mi lesz a legnagyobb kihívás az
õsszel megalakuló új képviselõ-testület
számára?
– Azt gondolom, hogy az új önkormányzatnak is ki kell szolgálnia a város
lakosságát. Az erõket nem egymás bántására, hanem összefogással a további
lehetõségek kihasználására kell majd fordítani. Az elnyert pályázatoknak idén
csak a töredéke fog megvalósulni, az elkövetkezõ esztendõk az építkezések idõszakát jelentik majd a településen.
Remélem, hogy a most eredménnyel kecsegtetõ, foglalkoztatást bõvítõ beruházások megvalósulnak és ezzel munkahelyteremtés is történhet Szerencsen. Az
elmúlt nyolc évben történtekért vállalom a felelõsséget és kellõ erõt érzek magamban ahhoz, hogy tovább dolgozzam
azért, hogy a megkezdett és elõkészített beruházásokat megvalósítsuk, a kötvényeket visszafizessük, a nehézségek
ellenére is munkahelyeket teremtsünk
és ezáltal egy igazi, európai kisvárosban élhessünk, ahol jól érzik magukat
az emberek, akik büszkék lakóhelyükÁ. A.–S. L.
re, Szerencsre.

JÖTTEM, ÚSZTAM, GYÕZTEM

Az ifjú szerencsi kiválóságokat
bemutató sorozatunkban ezúttal a
helyi általános iskola Bolyai épületébe járó Kiss Viktóriával (fotónkon)
ismerkedhetnek meg az olvasók.

A sportban és tanulásban egyaránt
jeleskedõ lány szeptembertõl már a
tanintézet legidõsebb diákjainak sorában kezdi meg a nyolcadik évfolyamot. A sportban az úszás és a futás a nagy kedvenc, de a tanulmányaiban a matematika és kémia terén is jeleskedik.
– Hogyan kezdtél sportolni?
– Ötödik éve úszom, nagyon szeretem. Igaz, hogy elég monoton
sport, de ha van jó közösség, akkor
nagyon élvezetes is lehet. Az elmúlt
két évben négy megyei bajnoki címet szereztem, 100 méteres hát- és
gyorsúszásban, és van egy országos
negyedik helyezésem is.
Az úszás mellett hetente két alkalommal járok Miskolcra, atlétikaedzésre a diósgyõri stadionba. Ennek elõzménye, hogy korábban egy
mezei futóversenyen vettem részt,
ahol nagyon jó helyezést értem el,
majd apa azt mondta, érdemes lenne ezt komolyabban is mûvelni, járjak edzésekre. Így kerültem a diósgyõri stadionba, és a futásban is
több megyei elsô címet sikerült szereznem. Fõleg 800 és 1500 méteren érek el jó eredményeket. Ott is
remek közösségbe kerültem. Szeretek futni, itthon is sokat edzek.
Igaz, a pályán ez is kissé monoton
sport, de ha kimegyünk a hegyek-

be, az már sokkal élvezetesebb. Szeretem a terepfutást, fõleg a természet miatt.
– Mesélj a tanulásról!
– Kitûnõ tanuló vagyok, de a kémiát és a biológiát szeretem a legjobban. Nekem nagyon könnyû ez
a két tárgy és matematikából sincsenek gondjaim. A Curie Kémiaversenyen megyei elsõ lettem, és
van egy országos nyolcadik helyezésem is. A Varga Tamás Matematikaversenyen megyei harmadik lettem, biológiából még nem voltam
ilyen jellegû megmérettetéseken. Itt
ragadnám meg az alkalmat, hogy
megköszönjem Durbászné Pauleczki Márta tanárnõ munkáját,
hogy megszerettette velem az iskolát, a Bolyait. Õ volt az alsós tanárom, õ kedveltette meg velem az
iskolát.
– Gondolkodtál már, hogy hol szeretnél továbbtanulni?
– A Hermann Ottó Gimnázium biológia tagozatára fogok jelentkezni.

Ez azért fontos számomra, mert az
érettségi után orvosi egyetemre szeretnék menni.
– Mivel foglalkozol szívesen a
szabadidõdben?
– Járok kerékpározni, és már hét
éve zongorázom is. Szeretek tévét
nézni, számítógépezni és haverokkal találkozni az iskola után. Sok úszó
és futó barátom van, akikkel hétvégén összejárunk. Gyakran indulunk
kerékpározni Ondra, meg a környékre. Ezek mellett még kedvelem
a kézmûveskedést: hímzés, nemezelés, gyöngyfûzés. Ezek töltik ki a
szabadidõmet.
M. Z.

Kéktúra XL.

VÉRTES – GERECSE – GETE

A Csókakõtõl Dorogig terjedõ,
116 kilométeres túraszakasz a 10es és 11-es számú túrákat öleli fel.
Csókakõ vára és az országban több
ilyen építmény helyreállítás alatt
áll. Ezekrõl csak a napi hírekben lehet naprakész állapotot találni. Jó viszont, hogy egyre szaporodnak a kirándulókat csalogató látványosságok, és nem kizárólag a bakancsos
turisták számára. Sok szép és érdekes látnivaló van hazánkban.
Gánt települést a korábbi útvonal
elkerüli, de a frissebb túrafüzetekben
már áthalad rajta. Az egykori alumíniumérc – más néven bauxit – bányászatáról híres falu mellett Bauxitbányászati Múzeumot nyitottak
meg. Az 1950-es évek elsõ felében
itt évi 600 000 tonna bauxitot bányásztak ki, ami késõbb megszûnt.
A bányamûvelés folytatása idején Bodajk és Gánt között keskeny nyomtávú vasútvonal volt, amin a kitermelt bauxit mellett személyvagonokban turistákat is szállítottak. Gánt
után jelentõsebb település Szárliget.
Itt keresztezi a túraút a Székesfehérvár – Tatabánya közötti vasutat. Érdekes módon mindig úgy jött ki a lépés, hogy itt nem szakítottuk meg túránkat és nem is kezdtünk gyalogolni.
Ennek közelében viszont „át kell bújni” az M1-es autópálya alatt. Tovább
túrázva sem lehet nagyobb települést találni. Van viszont egy emlékezetes hely, ami akkoriban úttörõtábor volt. Ide annak ellenére be kellett mennünk, hogy nem halad át rajta a kék jelzés. Ennek pedig az volt
az oka, hogy a tábor közelében lévõ
fára akasztott bélyegzõt ellopták,
pecsételni márpedig kell. Némi érdeklõdés után találtunk egy gondnokot, akivel vitánk támadt. Pilismaróti bélyegzõt kértünk. Erre azt a
választ kaptuk, hogy akkor mi el vagyunk tévedve. Megmutattuk füzetünket, melyben igazolta, hogy ott jártunk, de határozottan állította, hogy
Pusztamaróton vagyunk. Amikor a

következõ túrafüzetet megvettem,
rájöttem, hogy neki van igaza. Az
elõzõben sajtóhiba történt. Sértõdöttségét tájékozatlanságunk okozta, mert nem tudtunk a hely történelmi múltjáról. A mohácsi csata elvesztése után a menekülõ magyar hadak sánccal erõsített szekérvárat építettek, és ebbõl kiindulva okoztak a
törököknek érzékeny veszteségeket.
Végül egy 16 000 fõs török sereg
ágyúkkal felszerelve szétverte a tábort. Itt ekkor 25 ezer fõt mészároltak le a törökök.
Pusztamarótot egy másik kis hely
követte. Ez Péliföldszentkereszt. A
szebb napokat is látott település kezd
úja magához térni. Volt itt a templomos lovagok kolostora, a nazarénus szerzetesek lakhelye, a szalézi
rend kegyhelye, de mûködött itt vájártanuló iskola is. 1989-ben, amikor
elõször jártam errefelé, itt esteledett
ránk. Szálláshely-keresésünk nem
járt eredménnyel, így nagymagvas
csalánerdõben, egy vadgesztenyefa
alatt húztuk meg magunkat. Miután
elaludtunk, telihold emelkedett az égbolt peremére. Nagyon világos lett és
valószínû, ettõl álmodtam azt, hogy
valaki világít a szemembe, mert felébredtem rá. Az eredetileg Mogyorós nevet viselõ falu a közelében nyitott barnaszénbányájáról Mogyorósbánya lett. A bezárás közeli években
tanbányaként mûködött vájártanulók
számára. A községben született az
1858 és1925 között élt szobrászmûvész, Bezerédi Gyula, akinek alkotásai Budapesten, Prágában és
Bécsben egyaránt megtalálhatók.
Mogyorósbányától olyan helyek
következtek, ahonnan szép kilátás
nyílik a Duna völgyére és a Getérõl
látszik az esztergomi bazilika is,
persze, ha a fák azóta nem nõttek nagyon nagyra. A Gete nevét soha nem
hallottam földrajzórán, ottjártunk alkalmával a meredek hegyoldal tett
róla, hogy ne feledjük el.
(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

ADOMÁNYGYÛJTÕ LOKÁLPATRIÓTÁK
Néhány nappal a civil szervezet
megalakulása után a hegyaljai gazdanapokon a helyi árvízkárosultak javára rendezett gyûjtést a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület. A június 18-ától
20-áig tartó háromnapos rendezvényen szépen gyûltek a forintok a Rákóczi úton felállított sátornál kihelyezett, lezárt mûanyag urnában, a
jelentõsebb összeget felajánlók pólót kaptak ajándékba. A gyûjtõdobozt
június 22-én a város jegyzõjének jelenlétében bontották fel. A pénz öszszeszámolásakor kiderült, hogy a jótékonysági akcióban összesen
115 575 forint és hat euró került az
urnába, amibõl a szerencsi és ondi
árvízkárosultaknak nyújt segítséget a
Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület.

Az urnában több mint száztizenötezer forint pénzadomány volt.
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

EGYÜTTMÛKÖDÕ ÖNKORMÁNYZATOK

Legyesbénye távolmaradásával Bekecs, Mezõzombor és Szerencs képviselõ-testületei tartottak együttes
ülést június 17-én a Rákóczi-várban.
Az immár hagyományos eseményen
Szerencs és környéke tûzvédelmi
helyzetérõl és a polgári védelmi
iroda mûködésérõl tájékozódtak a
három település önkormányzatainak
tagjai.

sa és mederkotrása segítséget jelentene a nagyobb árhullámok levezetésében. A napirend tárgyalása során véleményként fogalmazódott
meg, hogy a tûzoltók az árvíz idején a védekezésben emberfeletti
munkát végeztek, nélkülük sokkal nagyobb lett volna a veszélyhelyzet.
Szabó Péter, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mentésszervezési osztályvezetõje elismeréssel szólt a szerencsi tûzoltóságról, amelyik a legjobbak közé tartozik a megyében. Az
osztályvezetõ megjegyezte, hogy a

leges további károk minimalizálására.
A tanácskozáson jelenlévõ önkormányzatokat Hajdú Zsuzsanna munkaszervezet-vezetõ tájékoztatta a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elsõ féléves munkájáról, majd
a polgármesterek szóltak a településeiket érintõ aktuális feladatokról.
Biró Ferenc ismertette, hogy Mezõzomboron az elmúlt idõszakban
megújult a ravatalozó és a temetõben
Dócs Róbert helyi tûzoltópaurnafalat építettek. Három út aszrancsnok arra hívta fel a figyelmet,
faltburkolatot kapott, két intézhogy míg tavaly a természetben keménynek folyamatban van az akaletkezett tüzek, addig idén a vihardálymentesítése. Ugyancsak
pályázati támogatással az elöregedett kiserdõ helyén faluközpontot alakítanak ki kegyeleti hellyel és szabadidõközponttal. Az óvoda felújítására 30 millió forintot fordítanának. Béki József ismertetése alapján Bekecsen közel félmilliárd forint felhasználásával
kiépül a teljes belvízi csapadékvíz-elvezetõ hálózat. Ezzel
párhuzamosan felújítják a kerékpárutat és szeptemberben
A településeken megvalósított fejlesztésekrõl a polgármesterek szóltak. több utcát is leaszfaltoznak.
Rónavölgyi Endréné arról
Balról Biró Ferenc, Béki József, Rónavölgyi Endréné és Heves János szeszólt, hogy Szerencsen közel
rencsi alpolgármester.
hatmilliárd forint értékû fejkárok, valamint az ár- és belvizek helyi polgárvédelmi irodavezetõ Sze- lesztés valósulhat meg pályázati támiatt vonulnak a szolgálatos egysé- rencs mellett Miskolcon is ellátja a mogatással. A beruházások között
gek. A beavatkozásokban egyre na- feladatokat.
szerepel a belváros átépítése, az itgyobb szerepet játszanak a terméA vitában szóba került, hogy ár- teni mûemléki épületek felújítása, a
szeti katasztrófák, amelyekre a jövõ- víz levonulása után Ondon nem rendelõintézet és az óvodák korben is számítani kell. A tûzoltópa- megfelelõen történt a fertõtlenítés, a szerûsítése. Megújul a Bajcsy-Zsirancsnok megemlítette, hogy a 37- szúnyogirtást sem végezték el ala- linszky utca és a 37-es számú fõút
es fõúton az aszfalt rossz állapota, posan. A helyi védelmi bizottság leg- települést átszelõ szakasza, és a csaa kátyúk miatt gyakoribbak a bal- utóbbi ülésén többek között meg- padékvíz-elvezetõ rendszer gyûjtõáresetek.
fogalmazódott, hogy a térség tele- kainak a rendbetételére is jelentõs euSárándi István, a Szerencsi Polgá- püléseinek az elmúlt idõszak véde- rópai uniós pénzügyi forrást haszri Védelmi Iroda vezetõje kiemelte, kezési tapasztalatait levonva közös nálhat fel a szerencsi önkormányzat.
hogy a Szerencs-patak gátmagasítá- feladattervet kell készíteniük az esetÁ. A.

FELADATOK A VESZÉLYHELYZET UTÁN

A Szerencsi Székhelyû Helyi Védelmi Bizottság tartott kibõvített
ülést június 16-án a polgármesteri
hivatalban, ahová meghívást kapott Koncz Ferenc és Ficsor Ádám,
hogy a térség országgyûlési képviselõi is tájékozódjanak a kialakult
helyzetrõl.
Rónavölgyi Endréné bevezetõjében
arról szólt, hogy az elmúlt idõszak
csapadékos idõjárása következtében megáradt patakok miatt a Szerencs Székhelyû Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén 13 településen három alkalommal kellett
az ár- és belvíz ellen védekezni. A
helyi önkormányzat a Szerencs-pataknál az ondi és a fecskési településrészen igyekezett megóvni a lakóingatlanokat.

A hozzászólók szinte valamenynyien egyetértettek abban, hogy az
áradás után számos településen a belvíz okoz problémát, és az igazi károk csak a víz levonulását követõen
fognak jelentkezni a házakban, utakban, egyéb anyagi javakban. Ezért
szükséges további kárfelméréseket
végezni, és többen szorgalmazták,
hogy a szúnyogirtásból ne maradjanak ki települések, fõleg azok, ahol
jellemzõen nagyobb területeket öntött el a víz.
Az ÁNTSZ kistérségi fõorvosa hangsúlyozta, hogy a szúnyogirtás az önkormányzatok feladata, azonban a jelenlegi helyzetben volt lehetõség arra,
hogy ingyenes légi permetezést végezzenek. Borbély Zsuzsanna szerint
szakmailag ugyan indokolt lenne, de
az ingyenes, teljes körû irtás nem va-

UFÓ-VILÁGNAP

– Árvíz után?! Azt se tudom, itt a földön van-e?...

lósítható meg, az ÁNTSZ azokon a
településeken végeztette el a munkát,
melyekkel korábban az ár-, vagy belvízvédelmi munkák során kapcsolatba kerültek a hatósággal.
Az ÉKÖVIZIG tokaji üzemvezetõje
ígéretet tett arra, hogy hamarosan
megkezdik a Szerencs-patak alsó
szakaszának a kotrását, valamint a
Taktaköz belvízvédelmi csatornáinak
a tisztítását. A 37-es fõúton lévõ patak hídjánál az átvágott töltés helyreállítása is rövidesen megtörténik.
Póca Sándor szerint szükség van a
Szerencs-patak Abaújszántótól a szerencsi Fecskés városrészig tartó szakaszának teljes felülvizsgálatára is.
A Szerencsi Székhelyû Helyi Védelmi Bizottság határozati javaslatait Rónavölgyi Endréné elnök ismertette. Elhangzott, hogy a további feladatok meghatározása mellett az
egész megyére kiterjedõ szakmai
elemzésre van szükség az elmúlt idõszak munkájáról. Felkészítéseket kell
szervezni a katasztrófahelyzetek megoldására, az illetékes szervek pedig
dolgozzanak ki tervet, amely a térségre vonatkozó csapadékvíz és a belvíz elvezetését szolgálja a jövõben.
A védelmi bizottság szerint a Szerencs-patak és a Takta teljes hosszában el kell végezni a mederkotrást,
a kárfelméréseket folytatni kell, ahol
szükséges, pótfelméréseket kell elrendelni. A szúnyogirtást el kell végezni a bel- és külterületi vízfelületeken is. A javaslatban foglaltak szerint a csapadék-, illetve szennyvízelvezetéssel kapcsolatos pályázatok
megvalósításának felgyorsítására van
szükség, a Borsodvíz Zrt.-nek pedig
át kell tekintenie a szennyvízhálózat
jelenlegi helyzetét és intézkedniük
kell a hibák kijavítására.
M. Z.

Taktaharkány

TANÉVZÁRÓ NÉPTÁNCGÁLA

Lembergi táncosok a taktaharkányi iskola aulájában.
A mûvészetek összehozzák a nemzeteket mindenütt a világban, s ezáltal megszüntetik, vagy csökkentik
az elõítéleteket. Ennek szép példáját látta az, aki június 14-én részt
vett a taktaharkányi Apáczai Csere
János Általános Iskola tanévzáró
néptáncgáláján.
Az eseményen külföldi vendégként
felléptek a szomszédos Ukrajna lembergi mûvészeti iskola néptánccsoportjának tanulói. A 8–12 éves, rendkívül ügyes, fegyelmezett fiatalok a
taktaharkányi iskolába varázsolták
azokat a jellegzetes ukrán néptáncokat, amelyeket inkább csak a televízióból ismerünk. Vidám hangulatot árasztó jelmezeik, könnyed
mozgásuk, lendületes táncaik elvarázsolták a nézõket.
Színvonalasan és igényesen adták
elõ a taktaharkányi iskola kis-, középsõ- és a Csuri nagycsoportos táncosai is a bodrogközi, szatmári lassú és friss csárdást, a kanász- és botostáncokat. A két nemzet gyermekei örömmel, elragadtatással figyelték egymást. A lembergi mûvészeti

iskola igazgatónõje ismertette, hogy
a táncok betanítása során a két nép
történelmi hagyományaira építenek,
és egyes magyar néptáncot õk is elsajátíttatnak az ukrán gyerekekkel.
– Van közös Lemberg (Lviv) és Magyarország történelme között – hangsúlyozta megnyitójában Varga László polgármester, hiszen ez a ma 830
ezer lakosú nagyváros – melyre a
nemzetiségi és vallási sokszínûség a
jellemzõ – közel 150 évig az Osztrák–Magyar Monarchia része volt. Ez
alkalomból a polgármester az errõl
a korról íródott könyvet ajándékozott
a vendégiskola igazgatójának, aki
már a vacsora alatt megmutatta a diákoknak a vaskos, díszkötésû kiadványt.
Mintha régi ismerõsök búcsúztak
volna, olyan szeretet, öröm áradt a
vendégek és a vendéglátók arcáról,
amikor az esti órákban elköszöntek
egymástól. Az érdeklõdés felkeltését
a szomszédos ország iránt, egymás
jobb megismerését mindenképpen
szolgálta ez a néptáncgála Taktaharkányban. Gratulálunk hozzá!
Hajdú Józsefné

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG
PROGRAMJA

A tanácskozás résztvevõi megismerkedtek a munkaanyaggal.
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás június 23-án tartotta partnerségi rendezvényét, amelyen Várhegyi
Tamás, a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda tanácsadója ismertette a kistérség ÁROP-pályázatának
keretében készülõ esélyegyenlõségi
programjának munkaanyagát. A jelenlévõk megismerhették a dokumentáció felépítését, az elkészítéséhez szükséges szakmai és módszertani útmutatókat, és javaslatokat, ész-

revételeket tehettek az elkészült munkaanyaggal kapcsolatban. Az elõadó
ismertette, hogy a jelenleg hatályos
esélyegyenlõségi törvény értelmében
2010. május 1-jétõl minden települési önkormányzatnak, valamint többcélú kistérségi társulásnak 5 évre szóló helyi esélyegyenlõségi programmal
kell rendelkeznie, mert ennek a megléte az egyik feltétele annak, hogy
egyes hazai vagy európai uniós támogatásokra pályázhassanak.
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Egészségünkért

NYÁRI ESTÉK, GRILLPARTIK

A nyári esték, családi, baráti társaságban,
beszélgetéssel eltöltve, grillpartikkal kiegészítve a legkellemesebbek!

A pácolt, ízesített, frissen sütött húsok a hozzá tálalt saláták, zöldségek
az egészséges táplálkozás részei lehetnek. Fontos a nyersanyagok megfelelõ módon való megválogatása, elõkészítése is. A
jó minõségû, zsírszegény
húsokból készített frissensültek bizonyos betegségek esetén is, de testsúlycsökkentés esetén, vagy
egészségmegõrzõ táplálkozás részeként is alkalmazhatóak. Azért is fontos,
hogy ne legyen a hús zsíros, mert az könnyen lángra kap a sütés folyamán.
A csirke- és a pulykamell, a sertéskaraj és -comb is felhasználható a
vacsorára tálalt ételek sorában. A hal
is jól beilleszthetõ a grillpartik étlapjára.
A húsokat 2–6 óráig pácoljuk, és
soha ne fagyasztott, hanem friss terméket használjunk! Az elõkészítés során egyáltalán ne, vagy csak nagyon
kis mennyiségben alkalmazzunk sót.
Sertéshúshoz a pácolásra használhatunk mézet, dijoni mustárt, bazsalikomot, olívaolajat, borsot. Csirkéhez
a méz, mustár, citrom, olívaolaj, és
a fokhagyma is elõnyös.

A halhoz zöldfûszereket, citromlevet, petrezselymet, fokhagymát és
chilit is használhatunk. A készen
kapható pácok, esetleg villámpácok
is változatos ízvilágot biztosíthatnak
az ételeknek.
A zöldségek grillezése is része a partiknak, hiszen kellemes ízûek, finomak. Közülük elsõsorban a paprika,
paradicsom, cukkini, a padlizsán és

a gomba használható, de a kukorica
és az édesburgonya is nagyon finom
így elkészítve. A zöldségek elõkészítésekor nem kell a héjukat eltávolítani, azzal együtt pácoljuk, és esetleg húzzuk õket nyársra, úgy süssük
meg.
A gyümölcsök közül az alma, barack, körte, az ananász is grillezhetõ.
Általában ezeket a desszerthez fagylalthoz vagy krémekhez tálalhatjuk.
Az ételek elkészítése és íze mellett a tálalás formája és módja is sokat emelhet a kerti partik hangulatán. Ehhez használhatjuk zöldségek
leveleit (káposzta, saláta), vagy a salátát, vagy körözöttet tölthetjük ki-

vájt uborkába, vagy félbe vágott
paprikába is.
Már a nyersanyagok vásárlásakor,
az ételek tervezésekor vegyük figyelembe, hogy nincs-e a vendégeink között valamilyen betegségben szenvedõ, vagy esetleg allergiás, netán vegetáriánus. Ha igen, fel kell készülni arra, hogy õket is megfelelõen lássuk el!
A grillezés nem a legegyszerûbb sütési technika, de
érdemes kipróbálni, mert jó
elõkészítéssel, odafigyeléssel
finom vacsorát tálalhatunk,
és kellemes társasági program is lesz.
Kellemes nyári estéket, finom vacsorákat kívánok!
Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb július 9-én, illetve augusztus 6-án és 13-án 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.

KASZÁLNI KELL A PARLAGFÜVET

Ellenõrzik a földhivatalok és a jegyzõk július 1-jétõl a kül- és belterületek parlagfûvel való fertõzöttségét.
Eddig az idõpontig a területet használóknak, tulajdonosoknak el kellett
végezniük az elsõ kaszálást. A belés árvíz azonban sok helyen ezt lehetetlenné tette – adta hírül a Magyar Agrárkamara.
A vegetációs idõszakban a parlagfû
nagyjából július eleje után fejleszti
ki a virágbimbó-kezdeményeit, és
pollenje köztudottan az egyik leginkább allergizáló anyag. Ezért már
a virágzás elõtt meg kell kezdeni a
védekezést.
Ezt törvény és kormányrendelet írja
elõ, mint ahogy azt is, hogy a földterületeket a használójuknak olyan
állapotban kell tartania, hogy ott a
növény virágai ne fejlõdhessenek ki
a vegetáció következõ szakaszaiban
sem. A gyakorlatban ez az elsõ, június végétõl a fagyokig tartó folyamatos kaszálást jelent. A földhivatal
nem véletlenszerûen száll ki ellenõrizni, melyrõl nem köteles a hely
használóját, tulajdonosát elõre értesíteni. Ugyanis a korábbi évek adatait és a jelen helyzet mûholdas felvételeit felhasználva a Földmérési és
Távközlési Intézet (FÖMI) úgynevezett parlagfû-veszélyeztetettségi térképet készít. Ezen bejelölik azokat
a helyeket, ahol biztosan lehet számítani nagyobb fertõzöttségre.
Amennyiben a földhivatalok, vagy
a jegyzõk olyan területet találnak,
ahol láthatóan nem végezték el a védekezést, arról jegyzõkönyvet készítenek, melyet elküldenek a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (MgSZH). Az MgSzH jár el ezt
követõen, vagyis elrendelheti akár a
közérdekû védekezést is, ami kényszerkaszálást jelent. Errõl sem kell értesíteni az adott terület gazdáját, akinek viszont tûrnie kell a kényszerintézkedést, bírságot kell fizetnie, melyet a gyomosodás mértékétõl és a

terület nagyságától függõen 15 ezer
és 5 millió forint között állapít meg
a hivatal a 194/2008. (VII. 31.) számú kormányrendelet szerint. A kényszerkaszálás költségeit is ki kell fizetnie a gondatlan gazdának. Az
MgSzH ráadásul a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnak is értesítést küld, amely akár agrártámogatások csökkentésérõl, esetleg megvonásáról dönthet, mivel azok kifizetése több elvárás mellett például
a parlagfû ellen történõ védekezést
is feltételezi.

Az is elképzelhetõ, hogy szántóföldi táblákon hajtat végre kényszerintézkedést az MgSzH. Ugyanis amennyiben a parlagfû elleni közérdekû védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a kaszálást elrendelhetik, ha a kultúrnövény tõszáma nem éri el az agronómiailag indokolt mennyiség 50
százalékát és a parlagfûvel való borítottság a 30 százalékot meghaladja. Ekkor kártérítést sem kérhet a földmûves – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.
Ez az év azonban sok gazdálkodónak, földtulajdonosnak eddig csak
kárt okozott az ár- és belvizekkel, az
átázott talajokkal. E több százezer
hektárt kitevõ területeken ugyanis
nemhogy a parlagfû elleni kaszálást
nem tudják elvégezni, de még az életbevágóan szükséges permetezéseket
sem, mert egyszerûen járhatatlanok
a területek! Emiatt viszont a parlagfû
elleni védekezésrõl szóló jogszabálynak sem tudnak eleget tenni. A
Magyar Agrárkamara más agrárszakmai szervezetekkel közösen felkérte az agrártárcát, hogy a vis maior helyzetnek megfelelõen járjon el
a parlagfû elleni védekezés tekintetében is – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

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:
Július 2.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Július 9.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Július 16.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Július 23.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Július 30.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Augusztus 6.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb július 7-én és augusztus 4én 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb július 14-én és
július 28-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb július 7-én, július 21-én és augusztus 4-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel 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.
Július 15-étôl augusztus 20-ig ítélkezési szünet. Ügyfélfogadás munkanapokon: 9–10 óráig a kezelôi irodában. Panasznap és az elnöki fogadás szünetel.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb július 5-én és augusztus 2-án 9–
12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb július 5-én és augusztus 2-án 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
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.
Július 5–11.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Július 12–18.: 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.
Július 19–25.: 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.
Július 26–augusztus 1.: 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.
Augusztus 2–8.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
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.: 47/560302, 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.
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

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

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

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

SZEMÜVEG, NAPSZEMÜVEG,
KONTAKTLENCSE
GARANCIÁVAL!

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!

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

Júliusi óriási akcióinkról
érdeklődjön üzletünkben!

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!
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

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

Tel.: 30/3700-382

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK
AUTÓBUSSZAL: DEBRECENBÔL, NYÍREGYHÁZÁRÓL, TISZAÚJVÁROSBÓL, MISKOLCRÓL, GYÖNGYÖSRÔL, BUDAPESTRÔL
ARANY PRÁGA: Július 28–31. (4 nap)
59 400 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió
SZLOVÉNIA: Július 28–31. (4 nap)
68 000 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió
DÉL-ERDÉLY: Július 21–25. (5 nap)
63 600 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió
SVÁJC: Augusztus 9–14. (6 nap)
107 000 Ft/fô, 3* szálloda, félpanzió
HORVÁTORSZÁG – ISZTRIA: Augusztus 24–28. (5 nap)
85 800 Ft/fô, 2* szálloda, félpanzió

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
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INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

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

SZERENCS

Fûnyírógépek,
bozótvágók
és szegélynyírók
akciós áron!

ONDI ÚT 9.: igényes kialakítású, felújított, nappali, 3
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, WC, fürdõszoba, fedett terasz helyiséges (114 m2), összkomfortos (plusz
cserépkályhás), beépített bútoros ingatlan két beállásos garázzsal, tárolóval, elõteres borospincével, parkosított, panorámás kerttel. Megfelelõség esetén
kisebb szerencsi ingatlant beszámítanak. Irányár:
28 500 000 Ft. Tel.: 30/491-9297, Borogdai ingatlan.
KÖLCSEY U. 67.: tetõtérbeépítéses, tovább bõvíthetõ,
földszintjén nappali, szoba, konyha, étkezõ, elõszoba,
WC, fürdõszoba, gardrób, tárolókamra, terasz, emeletén 2 szoba, WC, elõtér helyiséges (134 m2), összkomfortos ingatlan garázzsal, kazánházzal, pincével.
Megfelelõség esetén dunakeszi ingatlant beszámítanak. 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, gardrób, loggia, fedett
terasz helyiséges (100 m2), összkomfortos lakás garázzsal, zöldségtárolóval, kis hátsó zárt kerttel. Megfelelõség esetén budapesti garzont beszámítanak.
Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.: 30/469-4961, Szabó
Tiborné.
GARÁZS/RÁKÓCZI U. 111. Pelényi Zita ingatlan. A
fõutcától a 10., villannyal ellátott garázs. Irányár:
650 000 Ft. Tel.: 70/529-6342.

Kerekek, láncok,
kômûvesszerszámok

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

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.

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

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

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

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN
 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

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

24
14
28
40
26

000
000
000
000
000

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

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

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







PÓLÓK
FELIRATOZÁSA,
SZITÁZÁSA
AKÁR NAGY
TÉTELBEN IS
KELETI AJÁNDÉKTÁRGYAK
PATCHWORK
GOBELIN ALAPANYAGOK

AHOL MINDIG TALÁL
VALAMI KEDVÉRE VALÓT!!!

Az árban és méretben is a Splash és
a Swift alá pozicionált modell 3,5 méter hosszú, 1,6 méter széles és 1,47 méter magas, a tengelytávja pedig mindössze 2,36 méter. Méreteibõl fakadóan az Alto két fõ számára kényelmes,
viszont kicsiségébõl komoly elõnyök
is fakadnak, például a 9 méter átmérõjû
fordulókör. Az Alto egyszerû formájú
és olcsó anyagokból építkezõ mûszerpultját igényesen szerelték össze, az
üléseken strapabíró szövet feszül. A
helykínálat elöl meglepõen bõséges, a
190 centis vezetõ lába nem ütközik a
középkonzolba, a belsõ szélesség és
a hátsó tér a kategóriaátlagnak megfelelõ, azaz nem nagyvonalú. Nem spóroltak az utastéri rakodóhelyekkel,
nyitott fiókok sorakoznak a mûszerfalon, van több pohártartó, s valamennyi

ajtóra jutott zseb. Az 68 lóerõs 1000
cm3-es motorú, háromhengerest takarékos használatra tervezték, így az át-

lagfogyasztása 4,5 liter 100 kilométeren, és átlagosan 103 g/km szén-dioxidot bocsát ki.

KÖNYVAJÁNLÓ
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVÁR KÍNÁLATÁBÓL:

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

Corinne Lechevalier: Az elegáns férfi
A könyv nem abban segít, hogy hogyan öltözködjünk, hanem megfelelõ
eszközök segítségével – kor, testalkat,
foglalkozás és célok függvényében –
a saját stílus kialakításához ad ötleteket. Milyen alapdarabokból épüljön
fel a ruhatár, mihez mit viseljünk, és
mi illik a leginkább a személyiségünkhöz, alkatunkhoz. A spirálos,
vágott lapok segítségével könnyedén
egymáshoz illeszthetjük az egyes ruhadarabok és kiegészítõk széles választékát, anyag- és stílusismeretbõl is
kapunk néhány jó tanácsot.

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

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

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

Karl Ploberger: 12 hónap a kiskertben
A Cser Kiadó gondozásában jelent
meg Karl Ploberger könyve. A szerzõ
saját elmondása szerint négy évtized
kertészeti tapasztalatait foglalja össze,

Vállalati stratégia
Az Üzleti Szakkönyvtár sorozatban
megjelent könyv gazdag áttekintést
nyújt a stratégiai menedzsment alapjairól és legújabb irányzatairól. Új
megközelítéseket tartalmaz a vállalati erõforrások és képességek stratégiai
szerepérõl, a vállalatok nemzetközivé válásának stratégiai következményeirõl, valamint a vállalati érték és
a stratégiai célok kapcsolatáról. A
szerzõk példákon keresztül és valós
szituációk bemutatásával segítenek a
stratégiaalkotás gyakorlatában.

AZ ÁRVÍZ OKOZTA KÁROK

Az elmúlt hetekben kialakult árvízhelyzet – köszönhetõen a több napos,
kitartó védekezésnek – szerencsére
nem okozott nagy károkat településünkön. Ennek ellenére az érintett területeken néhány ingatlanban kisebbnagyobb gondot mégis okozott a Szerencs-patak áradása. A víz levonulása után Ondon három lakóházban fedeztek fel repedéseket. A Magyar utcában fõleg a konyhakertek veteményesei, gyümölcsfák sínylették meg a
patak kiöntését. Itt is volt két épület,
amelynek falai megrepedtek. A Rákóczi út 133. és 135. számú társasházakban négy alagsori lakást öntött
el a szennyvíz, a Gyári kert egy épületében a földszinti ingatlanok padlóburkolata, bútorok, háztartási berendezések mentek tönkre. A Fecskésen
ugyancsak a kertekbe betörõ víz pusztította a növényeket.
Az önkormányzati ingatlanok közül
a Tatay Zoltán Sporttelepben keletkezett a legnagyobb kár. A futballpálya

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

NYILVÁNOSAN MEGHIRDETI

kertbarátok ötleteivel és kertészeti
szakemberek javaslataival. Ezt teszi
közzé havi bontásban, az épp aktuális teendõkre való felhívással. A rajzokkal és színes fotókkal gazdagon illusztrált könyv nemcsak kedvet csinál a kertészkedéshez, de sok ötletet
adva tanít is a kertészkedésre.

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. július hó 15. 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.

gyepes területe sokáig állt víz alatt, így
ha nem sikerül megmenteni a növényzetet, a füvesítés tetemes összegbe kerülhet a jövõben. A létesítmény
épületében mintegy 10–15 centiméter magas volt a víz szintje, a kazánházban, a súlyemelõk öltözõjében
százezer forintos kár keletkezett.

Keith Laidler: A torinói lepel titka
Régóta tudományos viták tárgya a
torinói lepel, amely a kereszténység
legbecsesebb ereklyéjének számít.
Az író antropológus is egyben. Új
szemszögbõl vizsgálja a leplet, s
könyvében a kereszténység körüli
évszázadokba viszi vissza az olvasót. Megállapítja, hogy hívõk és
szkeptikusok egyaránt rossz nyomon
járnak. Bemutatja a középkori technikai ismereteket, melyeket ötvöz a
modern kori számítógépes eljárásokkal, majd meghökkentõ és provokatív következtetéseket sorol fel,
mégpedig olyanokat, melyek megismerése arra készteti a hívõ és hitetlen olvasót, hogy mindenképpen
állást foglaljon.

NYÁRI SZÍNHÁZ

Vidám elõadásra invitálja a közönséget a Miskolci Nyári Színház.
A július 2-ai bemutatót követõ két
hétvégén, pénteken, szombaton és
vasárnap 20.30 órától összesen öt
este a Humoristák szövetsége címû
zenés kabaré-összeállítás szerepel
mûsoron. A Benedek Miklós által
szerkesztett és rendezett produkcióban olyan magyar szerzõk örökzöld
mûvei szerepelnek, mint Kellér Dezsõ és Karinthy Frigyes.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Mosoly Alapítvány az Oktatás
Fejlesztéséért közhasznúsági jelentése a 2009. évrõl: közhasznú be-

vétel: 1 millió Ft. Eredmény: 665 ezer
Ft. Felhasználás az alapító okirat szerint.
Kuratórium

Bereczk Autósbolt
MINDEN ÁRUCIKRE 10% KEDVEZMÉNY
2010. JÚLIUS 15-IG.
KLÍMATISZTÍTÓK: 20% KEDVEZMÉNNYEL.
SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék. Ízig-vérig magyar termék!
AUTÓFELSZERELÉS:
 LED izzók  Kipufogódobok és végek  Dísztárcsák  Méretpontos
üléshuzatok  Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó
AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.
 Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák  Futómû-alkatrészek
 Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
 Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline
 Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford
ÚJDONSÁG:
 Motorkerékpár-alkatrészek  Fékbetétek, olajszûrôk, levegõszûrõ
 Láncok, lánckerék  Motorolajok

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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LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

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)

INGATLAN
– 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. (12-13)
– Szerencsen egy teljeskörûen felújított, gáz-központi
fûtéses, 90 m2-es társasházi lakás kedvezõ áron
eladó. Érd.: 20/966-9748. (12-13)
– 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.
– Legyesbényén a Dózsa út 19. szám alatti 2 szoba,
konyha, fürdõszoba, gázfûtéses, kertes családi ház
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 47/368-847. (1213)
– Szerencsen az Ondi út 1/b 1. lépcsõház 3. emeletén 52 m2-es, felújított, 2 szobás, villanykályha fûtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó. Érd.:
30/395-2529, vagy 30/283-9059. (12-13)
– Szerencsen az Ondi út 1/b-ben földszinti lakás
eladó. Igényesen felújítva. Szerencsi kertes ház cseréje érdekel. Érd.: 20/542-0861. (12-13)
– 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. (1213)
– Szerencsen a Szabadság úton 3 szobás, földszinti
lakás eladó. Irányár: 9,8 M Ft. Érd.: 20/460-9657.
(12)

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem
szeretett férjem,

DR. RINGER ANDRÁS
halálának 5. évfordulójára.
„Mikor szemét lecsukta a hosszú kín után,
A szenvedés és fájdalom mosollyá vált az ajkán.
Nyugodt szívvel aludt el, s a lelke érezé,
Velünk van, és velünk is marad
örökkön-örökké.”
Szeretõ felesége

EMLÉKEZÉS

– Tokajban, vasútállomáshoz közeli, hitelmentes, 48
m2-es lakás eladó. Garázs, kábeltévé nincs. Internet
bekötve. Érd.: 70/457-0962. (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. (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. (12)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos, garázsos, téglaépítésû, gázos társasházi lakás eladó. Érd.: 70/3244728. (12)
– Szerencs, Jókai út 24. szám alatt (a Spar mögött)
családi ház eladó. érd.: 70/650-7505. (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. (12)
– Budapesten a 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. (12)
– Szerencs közelében, Ond fõutcáján felújítás alatt
álló összkomfortos, 3 szobás, régi típusú családi ház,
rendezett kerttel eladó. A ház 3 fûtési rendszerû (gáz,
villany, cserépkályha). Irányár: 7 M Ft. Érd.: 47/361796, 70/391-1135, 30/848-7078. (12)
– 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.

KIADÓ
– Szerencsi tulajdonostól Budapest XIV. kerületi, zuglói, zöldövezeti társasházi, 46 m2-es, 1 + fél szobás,
földszinti ingatlan diákok részére (2 fõ) kiadó. Érd.:
30/489-7112. (12-13)
– Bekecsen a Béke úton 2 szobás, konyhás, fürdõszobás, gázfûtéses, frissen festett ház kiadó. Érd.:
30/648-8739. (12-13)
– Szerencs legszebb részén kiadó 3 szoba + nappalis, összkomfortos családi ház. Tel.: 30/353-2573.
(12-13)
– Szerencsen a Kossuth utcában I. emeleti, 60 m2-es,
villanyfûtéses társasházi lakás kiadó. 47/362-368.
(12)
– Szerencsen 70 m2-es, összkomfortos albérlet július
1-jétõl kiadó. Érd.: 20/468-0815. (12)

VEGYES
– Kombinált hûtõszekrény, alul 3 fiókos fagyasztórésszel eladó. Érd.: 30/474-3946. (12-13)
– Fagyasztószekrény (130 literes, Vestel, alig használt, A energiafogyasztású, újszerû) eladó. Ár: 16
ezer Ft. Érd.: 30/648-8739. (12-13)
– 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. (12)
– Új divatékszer üzlet berendezése (cseresznyeszínû,
üvegpolcok, tükrös szekrények) vállalkozás megszûnése miatt 400 000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/9420147. (12)
– Kiváló minõségû, 0,76 m3 diófatörzs eladó. Érd.:
47/330-251. (12)
– 21 kW-os, beépíthetõ kandallóbetét eladó. Érd.: 0670/339-2795. (12)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (12-13)
– Ondon a Bába dûlõben 400 öl szõlõ 3 x 4-es épülettel és 800 öl földdel eladó. Érd.: 47/361-757. (1213)
– 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. (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. (12)

JÁRMÛ
– Új állapotban lévõ elektromos segédmotor eladó.
Ára: 100 000 Ft. Tel.: 47/348-714. (12-13)
– Skoda Fabia Classic Sedan 3,5 éves, 1200 cm3,
24 000 kilométerrel eladó, vagy hitelátvállalás is lehetséges. Érd.: 20/226-9484.
– 1993. decemberi évjáratú, piros Suzuki Swift 2011.
decemberig érvényes mûszaki vizsgával, plusz télinyári gumival eladó. Érd.: 70/633-3063. (12-13)

VÁLLAL
– Festést, burkolást, kerti munkákat, fûnyírást vállalok. Tel.: 30/910-2278. (12-13)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

$

Bánatos szüleid, testvéred, mama

500 forint

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. július 30-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

augusztus 6., augusztus 27.

$

halálának 11. évfordulójára
Te, aki mindig szeretetet adtál
Te, aki mindig mellettünk álltál.
Te, aki sosem kértél, csak adtál.
Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.

Wellnessezzen otthonában!
AKCIÓ!
Masszázskádak
ajándékkal

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

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

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

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.
0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.
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„AZ UNALOM AZ ÉLET BETEGSÉGE...”
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része 13. Láthatatlan emberi lény. 14. „Tojástól” latinul. 15.Vegyi anyag. 16. Argon. 17.
Pénz, más szóval. 18. Muzikális. 20.
Gyõri …, focicsapat. 22. Szolmizációs hang. 23. Tojás németül (EI). 24.
Enged mássalhangzói. 25. Portéka.
26. Cselekvést, létezést fejez ki. 28.
Arra a helyre. 29. Szlovákia közepe.
30. Fordítva vége! 31. Kutya. 33. Mutató névmások. 35. Telefonon küldött
üzenet. 37. „P” kiejtve. 38. Idegen
férfinév. 40. Jód, deutérium. 42.
Egyik papírpénzünk. 43. Gyõz. 45.
Béka kicsinye. 48. Labdarúgó klub rövidítése. 49. Német folyóirat (GEO).
51. Járom. 52. Az ábécé elsõ két

betûje megfordítva. 54. Az idézet harmadik, befejezõ része. 57. Aki sokat
…, keveset fog. 60. Etióp vulkán. 61.
Ilyen nyelven is beszélnek SzaúdArábiában. 63. Páratlanul kímél. 64.
Lajos becézve. 66. Kevert kan. 67.
… vera, afrikai gyógynövény.
Függõleges:
2. Szerencsi Egészségház röviden.
3. Keverve zeng! 4. Tetõ legfõbb eleme. 5. Kettõs mássalhangzó fordítva.
6. Hólapát része! 7. … Attila, villányi
kitüntetett borász. 8. Enyém angolul,
visszafelé. 9. Hajó fara. 10. Férfinév.
11. Hosszú ideig. 12. Sáv keverve. 15.
Az idézet második része. 17. …
György, magyar származású amerikai

DIXIELAND, ÉNEK
ÉS FÚVÓSOK

Az idei Zempléni Fesztivál keretében Szerencsen három produkciót láthat a közönség.
A Rákóczi-vár udvarán a korábban tervezettnél egy nappal korábban,
augusztus 8-án 17 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. Az együttes zeneakadémiai hallgatókból alakult, tagjai azóta neves zenekarok mûvészei, de a kamarazenélést a mai napig folytatják. Repertoárjukon különleges szerepet kapnak a gyerekeknek szóló programok, a zenei nevelés.
Ezen a délutánon egy mesés zenei csokorral kedveskednek a közönségnek, közben a különféle hangszerek sokszínûségét is bemutatják.

befektetõ. 19.Valódi. 21. Étel tárolására használjuk.
27. Számítógépen
ír. 29. Mássalhangzó kettõzve.
30. Tisza..., szabolcsi település.
32. Fiú angolul.
34. Paulay …,
színház Tokajban.
36. Muzsikáló
Egészség Alapítvány rövidítése.
39. Megtalálja. 41.
Vadászrepülõgép.
44. Nõi név. 46.
Haramia. 47. Égés
végterméke. 50.
Nagyi németül
(OMA) 53. Abban
az idõben. 55.
Forma. 56. Füzet
diák nyelven. 58.
Fickó. 59. Hazai
rock együttes. 62.
Öböl
angolul
(BAY). 65. Vita közepe! 68. Lantán
vegyjele. SZ. A.
A június 18-ai keresztrejtvény helyes
megfejtése:„ … az álmatlanság, hogy
már a suliban is alig tudok aludni.”
A helyes megfejtést beküldõk közül Schlosser Sándorné, Szerencs,
Kossuth tér 6/b szám alatti olvasónk,
valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a 30/5599-663-as tele-

fonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) július 26–30. között vehetik át. A július 2-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
július 30. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ
Negyedik alkalommal rendezett
versenyt fiatal amatõr rockzenekaroknak a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár. A június 12-én a Rákóczi-vár udvarán megtartott rockpárbajon öt együttes lépett színpadra a gyõzelem megszerzéséért.
A történelmi falak tövében bemutatkozó bandák többségükben Szerencsrõl és környékérõl jelentkeztek
a megmérettetésre, ahová Békéscsabáról is érkezett két résztvevõ. Az
együttesek saját szerzeményeket adtak elõ, de a rock történetének klaszszikus dallamai is felcsendültek a
színpadon. A zenekarok teljesítményét Fortuna László dobos, zeneszerzõ, az Edda Mûvek egykori tagjának elnökletével háromtagú zsûri
értékelte. Bemutatta tudását többek
között a bekecsi After Effect, a békéscsabai Azara, az ináncsi Csak a
baj, a vámosújfalui Pont és a szerencsi Spirit Blue.

Az idei rockpárbajt a mezõnybõl
kiemelkedõ békéscsabai Azara nyerte a szerencsi Spirit Blue és az ináncsi Csak a baj elõtt. Este fellépett a
helybéli Bang Bang, az Echonald és
a Killer Surprise, majd sztárvendégként a Back II. Black együttes szórakoztatta a közönséget a Rákóczivár udvarán.

ÚJRA VÁR A HEGYALJA
FESZTIVÁL
Közel kétszáz fellépõ, tíz színpad,
pálinkás „jóreggeltek” a Tisza-parton:
a Hegyalja nem pusztán Magyarország egyik legnagyobb zenei fesztiválja, idén is a nyaralni vágyó zenekedvelôk kedvenc helyének ígérkezik. A színvonalas, minden igényt
kielégítõ zenei és kulturális programok mellett új csónakház, vezetett
és kötetlen kenutúrák, strand vár mindenkit a fesztivál Tisza-parti területén.

Esténként a Motörhead, a Groove
Armada, Roots Manuva, az Ektomorf,
a Meshuggah, The Herbaliser, Goldie és még sokan mások gondoskodnak a nagyszerû koncertekrõl. A
hazaiak közül a Budapest Bártól a
Csík Zenekaron, a Kispál és Kiscsillagon, a Quimbyn és a Bëlgán át egészen a Subscribe-ig, a The Kollinig vagy akár a The Idoru-ig mindenki
ott lesz a Hegy’-en. Csemegének két
hazai legendát: Ákost és a Tátrai Bandet ajánljuk, ráadásnak pedig a finn
Disco Ensemble-t!
A Hegyalja Fesztivál a nyár legizgalmasabb forgatagának ígérkezik,
ahol a metál éppúgy jelen van, mint
a világzene: az asztal egyik oldalán
alterosok, velük szemben pedig elektro-rajongók üldögélnek.

ROCKPLACE
TEHETSÉGKUTATÓ 2010
Ismeretlen, tehetséges zenekarok,
elõadók, sztárvendég, dübörgõ rockzene. Ezt ígérik a szervezõk azoknak,

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

KERESZTREJTVÉNY

avagy könnyûzene mindenkinek

IV. SZERENCSI ROCKPÁRBAJ

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

2010. július 2.

akik július 10-én kilátogatnak
Szerencs-Ond sportpályájára,
ahol várhatóan 12 amatõr zenekar mutatkozik be a közönség elõtt. A szervezõk célja lehetõséget adni a feltörekvõ tehetségek bemutatkozására. A
RockPlace elõször nyújt lehetõséget egy zenekarok közti
megmérettetésre. A fellépõknek
június 21-éig kellett leadniuk a
jelentkezéseket, várhatóan tizenkét zenekar mutatkozik be
az ondi sportpálya szabadtéri
színpadán. A helyezéseket közönségszavazat alapján hirdeti
majd ki a zsûri. Az elsõ helyezett fellépési lehetõséget kap az
õszi Rockerek.hu találkozón a budapesti Crazy Mama Rock Pubban.
Emellett kiemelt interjú a passzio.hu
oldallal, valamint egy lemezismertetõ
a zenekarnak, interjú és kiemelt
megjelenés a kezdozenesz.hu oldalon. Bõvebb információ: www.kezdozenesz.hu/rockplace

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: 13. A helyes választ beküldõk
közül Hermann Károly, Legyesbénye,
Táncsics út 14. szám alatti olvasónk,
valamint a megfejtést SMS-ben beküldõ 70/505-9721-es telefonszám
tulajdonosa nyert. Nyereményüket
július 26–30. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése: Mikor és hol rendezték meg a IV. Szerencsi Rockpárbajt?
A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.
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DOBOGÓN A KOSARASOK

Fennállásának legeredményesebb évadját
zárta a városi sportegyesület kosárlabdaszakosztálya. Együttesünk az NB II Keleti csoportjában az alapszakasz végén a harmadik
helyen végzett.

zetett odáig, hogy a tavaszi idényben tizenkét találkozón át tartó gyõzelmi szériával végül az
alapszakaszt a harmadik
helyen zárták. Ehhez
nagyban hozzájárult a lelkes közönség, akiknek a
szurkolása mellett hazai
pályán nem találtak legyõzõre.
Az elmúlt idõszakban
Az utolsó fordulóban
a kosárlabda szerelmeaz elsõ helyezést megsei megszokhatták Szeszerzõ Ceglédtõl ugyan
rencsen, hogy a sportág
kikaptak, de ekkor már
helyi mûvelõi színvonalas mérkõzésekkel Az NB II Keleti csoportjának alapszakaszában harmadik tartalékolták az erejüket a
rájátszásra, ahol szerették
szereznek örömet a kö- helyen végzett szerencsi kosárlabdacsapat.
volna meglepni a jó kézönségnek. Az együttes
Gulyás László edzõ felidézte, hogy pességû együttest. Erre azonban nem
korábban már sikeresen próbálta ki
magát a másodosztályú nemzeti baj- korábban a csapat regionális baj- volt lehetõsége a szerencsi gárdának,
nokságban, ahol a középmezõnyben nokságban már végzett dobogós he- mert végül a nagy létszámú bajnokszerepeltek. Miután tavaly meg- lyen, azonban a 90-es évek végén ságból a korábban szóban ígért hányerték a megyei bajnokságot, a az NB II-ben a sereghajtók között sze- rom helyett csak a kiírás szerinti két
szövetség hibájából kis híján nem ke- repeltek. A mostani együttes erõssé- csapat jutott be a rájátszásba, így az
rült fel a magasabb osztályba Gulyás gét a játékosok tehetsége mellett az együttesünk az alapszakasz lezáruLászló legénysége, végül azonban egység és az egymásért való küzde- lásával befejezte a küzdelemsoroengedélyezték számukra az indulást. ni tudás jelenti, amivel a szerencsi zatot. A jövõ évi cél azonban már
A tizenhat csapatot felvonultató gárda át tud lépni a nehézségeken. az NB I-be történõ feljutás, amiben
mezõnyben a szerencsi gárda végül Persze szerencsére is szükségük volt, nagy segítsége lehet a csapatnak a
a harmadik helyet szerezte meg hiszen a kispadon ülõ tartalékokban Nyíregyházi Fõiskolán tanulmányaúgy, hogy a lejátszott harminc baj- nem bõvelkednek, de a kezdõ játé- it befejezõ Jakab László visszatérénoki mérkõzésbõl huszonöt gyõze- kosok olyan idõszakokban szen- se, aki idén az egyik legjobb küzdõ
lem és mindössze öt vereség a mér- vedtek sérülést, amikor ezeket ki tud- poszton szereplõ játékos volt az NB
ták küszöbölni. A gyõzni akarás ve- II Keleti csoportjában.
legük.

A JÖVÕ EMBEREI A LABDARÚGÁSBAN

Az elõzetes várakozásoktól elmaradó eredménnyel zárta a megyei
harmadosztályú bajnokság szerencsi csoportjának 2009/2010-es idényét a városi sportegyesület labdarúgó szakosztálya. A felnõtt csapat
pontvesztések miatt a tabella harmadik helyén szerepel, míg az utánpótlás-együttes az utolsó fordulóban
elszenvedett vereséggel a rangsor
élérõl a második helyre került.
Az elmúlt nyáron történt edzõváltáskor Tóth István és Lukács Bertalan vették át a csapatok szakmai irányítását. A trénerek új módszerekkel
készítették fel az együtteseket a bajnoki idényre, miközben a játékos keret is több poszton kibõvült. A felnõtt
gárda Boncsér Lászlóval, Ladinszki
Leventével, Tóth Péterrel és Erdei Zoltánnal erõsödött, ami reményt adott
a sikeres bajnoki szereplésre.
Tóth István kiemelte, hogy az új
játékosokat sikerült beépíteni az
együttesbe, amihez hozzájárult, hogy
a keret tagjai heti kétszer tréningeztek. Itt a gyors kispasszos, egyérintõs
játékot gyakorolták és nem feledkeztek meg az erõnléti állapot növelésérõl sem. Az õszt a nagycsapat
a harmadik helyen zárta, míg az ifi
a tabella élérõl várta a folytatást. Télen teremlabdarúgó tornákon szerepeltek sikerrel, miközben az átigazolási idõszakban Simon Andrással
és Rabócz Róberttel bõvült a felnõtt
keret. – A tavaszi felkészülés elsõsorban a pályák használhatatlansága miatt gyengébbre sikeredett, mint
azt szerettük volna – emelte ki Tóth
István. Mire jó lett az idõ, elkezdõdött
a bajnokság. Ennek ellenére a felnõtt
gárda megõrizte dobogós helyét,
míg az utánpótlás együttes az utolsó fordulóig partiban volt az aranyérem megszerzéséért. Végül Taktaszadától egy ponttal lemaradva lettek másodikak. Nem vallottak szé-

Tóth István és Lukács Bertalan.
gyent a fiúk, akik dicséretet érdemelnek, hiszen az ifi keretet a felnõtt játékosok sérülései és munkahelyi elfoglaltságai miatt szinte minden mérkõzésre meg kellett gyengítenünk. Közülük több játékost folyamatosan az elsõ együttesben szerepeltetünk, akik helytállással hálálták meg a bizalmat. Kiemelem Takács Mátét, Kalup Rolandot, Kocsis
Balázst, Tóth Rolandot, Radics Mihályt, Barna Gergõt, Knapp Imrét és
Budai Jánost, akik a jövõ emberei a
szerencsi labdarúgásban.

Lukács Bertalan edzõ ismertette, hogy a
felnõtt gárda 18 bajnoki mérkõzést játszott, amelybõl õsszel
ötöt megnyertek, kétszer értek el döntetlent
és két vereséget szenvedtek. Tavasszal hat
siker és három kudarc
a mérleg. A gólarányunk 31–18, amin a
jövõben javítani szükséges. Ehhez határozottabb és eredményesebb támadó
játékra van szükség.
A felnõtt csapat a tavaszi idényben
a Magyar Kupa küzdelemsorozat
harmadik fordulójáig jutott, ahol végül a megyei elsõ osztályban szereplõ
MVSC gárdájától, tisztes helytállás
mellett szenvedett vereséget. Az
edzõk úgy vélik: amennyiben a következõ bajnoki szezonban a magasabb osztályba kerülés lesz a cél,
akkor a jelenlegi játékoskeret mellett
három-négy poszton meg kell erõsíteni az együttest.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
EZÜSTÉRMES TENISZEZÕ
Szerencsi sportoló részvételével
rendeztek teniszversenyt június 12–
13-án Debrecenben. A regionális
viadalon Takács Márk a 16 éves fiúk
mezõnyében az elõkelõ második
helyezést szerezte meg.

SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN
Nyolc versenyzõvel szerepelt Szerencs Város Sportegyesületének
súlyemelõ szakosztálya a június 19én, Ózdon megrendezett V. Suzuki
Kupán. A kiemelt országos viadalon

Fekete László szakedzõ tanítványai
négy arany- és három ezüstérmet szereztek. A versenyen Runda Tamás
hat, Szilágyi Bence pedig hét kilogrammal javította meg eddigi legjobb
teljesítményét.
Eredmények:
Fiú korcsoport, 40 kg: I. Monyók
Gergõ (68 pont). Serdülõ korcsoport,
56 kg: I. Runda Tamás (100 kg), 77
kg: II. Monyók Róbert (85 kg), 85 kg:
I. Szilágyi Bence (157 kg), +85 kg:
II. Sztankovics József (112 kg), IV. Balogh Tibor (82 kg). Ifjúsági korcsoport, 85 kg: II. Balla Dávid (181 kg),
+94 kg: I. Monyók Zoltán (110 kg).

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Nehéz lesz most eldönteni,
hogy az otthonára költsön, vagy
inkább utazásra. Mindkét területen kellemes fejlemények várhatóak. Ezért, ha lehet, egyszerre
tegyen lépéseket itt is, ott is! Igaz, hogy „egy
fenékkel csak egy lovat lehet megülni”, de ha jól
osztja be az idejét és a pénzét, akkor el tud
utazni legalább egy pár napra. És közben valamennyit tud a lakására is költeni. Úgy lehet sokat
spórolni, ha az egyszerûbb munkákat sajátkezûleg csinálja meg, illetve, ha a régit felújítja. Gondolja meg például, hogy kell-e új konyhabútort
vennie. Több, érdekes társasági eseményen is
részt vehet. Mindenképpen menjen el, ha hívják!
Sose tudhatja, hogy hol fog összefutni azzal az
emberrel, aki megváltoztathatja az életét.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Sok munka és sok siker vár
Önre most. Ne kímélje magát!
Adjon bele apait-anyait, mert amit
most tesz, az sokszorosan fog
megtérülni. Ráadásul nem kell
sokat várnia rá. Legyen rendkívül igényes azzal,
amit kiad a kezébõl. Most dõlhet el, hogy elõléptetik-e! Közben, az idõszak közepétõl külföldi
utazás lehetõsége is adódhat. Okosan kell eldöntenie, hogy most itthagyhatja-e a munkáját. Ha
úgy érzi, jelen kell lennie, nehogy kimaradjon
valami fontosból, akkor csak egy hosszú hétvégére
utazzon el. Pár nap alatt is kikapcsolódhat. Fõleg,
ha olyan helyre utazik, ahol még nem járt. Keresse
a kalandot! Érdemes lenne városnézéssel tölteni a
szabadságát. Az aktivitás most jobb hatással lesz
Önre, mint a lustálkodás.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Egészen biztos, hogy mehetnékje lesz. Ha teheti, víz mellé
utazzon. Minél nagyobb a vízfelület, annál jobban fogja érezni
magát. Most a víz érzete és
látványa is rendkívül jó hatással lesz testére,
lelkére. Ússzon, vízibiciklizzen, csónakázzon,
vagy vitorlázzon! És természetesen igyon elég
folyadékot. Ne csak a mennyiségre, de a minõségre is ügyeljen! Az idõszak közepétõl az otthonában várható változás. Vagy odaköltözik
valaki, vagy el. De az se kizárt, hogy Ön fog bele
egy kisebb átalakításba. Ha emellett dönt, akkor
készítsen elõzetes költségtervet! Szánjon elegendõ idõt az elõkészítésre! Menjen el több
üzletbe is tájékozódni! A szüleivel is kellene
törõdnie, töltsön velük minél több idõt.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ennek a periódusnak a legeleje még hozhat sikereket szerelmi téren. Ha még keresi a
párját, akkor igyekezzen! Minél
többet menjen társaságba, és járjon nyitott szemmel! Egyébiránt az idõszak nagy
része kiváló külföldi utazásra, munkára, és felsõfokú tanulmányokra. Bármelyik lehetõség
adódik, mindenképpen ragadja meg! Olyan
tapasztalatokra, élményekre és kapcsolatokra
tehet szert, amelyek gyorsan fognak kamatozni.
Ettõl függetlenül jól gondolja meg, hogy kölcsön
kér-e! Lehetõleg ne verje magát adósságba most!
Ha mégis, akkor a lehetõ legkisebb összeget
kérje, és a lehetõ legrövidebb idõn belül fizesse
vissza! Szánjon idõt a jövõje átgondolására is!

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Az idõszak nagyrészt az anyagiak szervezésével fog eltelni.
Okosan kell beosztania a pénzét.
Ezek nagy részét meg tudja
valósítani, ha nem siet. Váratlan,
pozitív fordulat történhet. Vagy plusz pénzhez
jut, vagy az egyik álmát kedvezõbb áron meg
tudja valósítani, mint azt korábban gondolta. Ragadja meg az alkalmat, mert nem fog visszatérni!
Ettõl szárnyakat kaphat, és rosszul eshet, ha egyik
családtagja kritizálja. Ne engedje, hogy elvegye
a lelkesedését! Az idõszak utolsó dekádja remek
lehet egy utazásra. Nem kell messzire és hosszú
idõre elutaznia, szervezzen egy hosszú hétvégét
a barátaival. Vigyenek magukkal, vagy béreljenek sporteszközöket. Mindenképpen aktívan,
mozgással teljen az a pár nap.
Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Ha a periódus legelejét
megússza vita és szakítás nélkül,
akkor remek idõszak elé néz.
Ezen a konfliktuson áll vagy
bukik minden. Kerülje az összetûzést! De az is igaz, hogy egyedül kevés a béke
megteremtéséhez és fenntartásához. Amennyiben megtörténik a baj, ne magában keresse a
hibát! Várjon, míg az indulatok lecsendesednek.
Az egész idõszak alkalmas utazásra. Ha úgy
érzi, hogy környezetváltozásra van szüksége,
akkor kerekedjen fel! Nem kell drága utat
választania, mehet belföldre is. Érdemes lenne
víz mellé menni, mert az Ön számára az igazi
feltöltõdés az, ha úszhat, vagy legalább nézheti
a vizet. Üldögéljen a parton minél többet!
Fotózza le a napkeltét vagy napnyugtát, ahogy a
vízen tükrözõdik.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Szerelmi téren mozgalmas
idõszak vár Önre. Valaki most
távozik az életébõl. Rövid idõn
belül új ember lép be! Õ egészen
más lesz. Sokkal szenvedélyesebb, felkavaróbb, és intenzívebb! Az se kizárt,
hogy két jelentkezõ is akad. Ha párkapcsolatban
él, akkor nem lesz könnyû hûségesnek maradnia, de próbálja meg. Az idõszak vége remek
lesz külföldi utazásra. Menjen, ha teheti! Az se
baj, ha ez csak egy hétvégi városnézés. Maga a
készülõdés is jó hatással lesz Önre. Aztán kinn
készítsen rengeteg fotót, hogy késõbb fel tudjon
idézni minden apró részletet! Minél több
barátjának meséljen az élményeirõl, mert ezek
azt a pozitív energiát erõsítik, illetve tartják fenn,
ami az utazás kapcsán jelen volt!
Bak (XII. 22. – I. 20.)
A mostani idõszak több
témában is izgalmas lesz. Egyrészt párkapcsolatban kell felkészültnek lennie, mert olyan személlyel találkozhat, akivel nem
lesz könnyû tartani a tempót. Penge elme, éles
nyelv, és briliáns stílus fogja jellemezni. A másik
terület az utazás. Most bármikor váratlanul
adódhat lehetõsége az utazásra. Ne zárkózzon
el, ha olyan helyre mehet, ahol már járt! A harmadik terület a munka. Több munkalehetõség
között is válogathat. Ha megoldható, akkor
próbáljon ki párhuzamosan kettõt is. A negyedik
téma a pénz. Sokszor eshet kísértésbe, hogy többet költsön, mint amennyije van. A kölcsön
ötlete is többször fel fog merülni. Jól gondolja
meg, hogy valóban szüksége van-e arra, amit
meg akar venni.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ne keseredjen el, ha most nem
mehet szabadságra! Lesz több
lehetõsége kisebb utazásokra.
Nem baj, ha ez csak egy hétvége.
Hiszen jól tudja, nem a körülményeken múlik, hogy hogyan érzi magát. Viszont sok múlhat a jó társaságon. Ezért töltsön
minél több idõt a barátaival! Az se kizárt, hogy új
barátokra fog szert tenni. Adjon idõt az ismerkedésre és összecsiszolódásra! Az idõszak
végén egy új hobbira találhat rá. Ennek nagy jelentõsége lesz, mert ami kezdetben csak idõtöltés,
átválthat késõbb fõ tevékenységbe. De egyelõre
élvezze és tanulja ki minden csínját-bínját! Lehet
ez borászkodás, nyelvtanulás, vitorlázás, vagy
akár asztrológia. Olvasson utána, és keresse meg
a legjobb mestert! Sikerek várnak Önre.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Ez a periódus Önnek nem elsõsorban a nyaralásról, illetve a
szabadságról fog szólni. Sokkal
inkább a munkáról, az otthonáról, a gyerekekrõl, és az
egészségérõl. Ezeken a területeken sok öröm
várja. Az otthonával is érdemes lenne foglalkoznia. Átrendezheti vagy felújíthatja kicsit. Az
idõszak közepétõl a gyerekei igénylik, hogy többet legyen velük. Tegye meg, nem fogja megbánni. Fõleg, ha izgalmas, játékos programokat
szerveznek. Menjenek vidámparkba, állatkertbe,
vagy cirkuszba! A munkájában nem lesznek
várhatóak nagy, látványos változások. Szép
csendben teszi a dolgát, és ez elégedettséggel
fogja eltölteni. Közben az egészségével is kellene törõdnie. Többek között a folyadékháztartásra kell odafigyelnie.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Egy rövidebb külföldi út lehetõségét semmiképp se hagyja
ki! Rengeteg élmény vár Önre.
Ráadásul sokat tanulhat is, amit
hasznosíthat a munkájában. Ezen
kívül sose tudhatja, hogy a tapasztalatai mikor
fognak jól jönni. A periódus közepén több változás várható a munkahelyén. Ezek lehetnek
személycserék. Valószínûleg mindez az Ön
számára nem lesz túl kellemes, mivel nem
mindegy, hogy kikkel kell együtt dolgoznia.
Ahhoz, hogy jól vegye az akadályt, fontos, hogy
éjjel aludjon eleget, és hétvégén pihenjen, kapcsolódjon ki! Menjen a barátaival és a családjával evezni, strandolni, vagy csónakázni! Muszáj
a magánéletére is idõt szánnia. Töltõdés nélkül
senki sem bírja. Nem dolgozhat egyfolytában.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Az idõszak elején menjen
nyaralni, mert utána rengeteg
dolga lesz, ami itthon fogja tartani! Nem kell hosszú idõre és
messzire mennie, a lényeg, hogy
mozduljon ki. És ha feltöltõdve hazatér, minden
feladata könnyebbnek fog tûnni. A szüleivel és a
gyerekeivel is sokat kell törõdnie. Rengeteg szabadtéri programot szervezhetnek. Menjenek
kirándulni, biciklizni, strandolni! Érdemes lenne
elgondolkodnia azon, hogy erre a pár hétre nem
költözhetnek-e a szülei Önökhöz, vagy Önök
hozzájuk, hogy közelebb legyenek egymáshoz.
Ráadásul így még könnyebb lesz egyeztetni a
közös programokat. Arról nem beszélve, hogy a
gyerekeket is lesz kire hagyni, ha a párjával
kettesben szeretnének este sétálni.
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KÖSZÖNET A PEDAGÓGUSOKNAK

A helyi alapfokú oktatási és nevelési intézmény dolgozóit köszöntötték pedagógusnap alkalmából június
22-én az általános iskola Rákóczi épületében.

hatnak és nevelhetnek,
aminek az eredményességéhez nemcsak
szakmai felkészültségre és elhivatottságra,
hanem mélyen érzõ
szívre is szükség van.
Rónavölgyi Endréné a
pedagógusnap alkalmából egy-egy, kétAz árvíz elleni vészemélyes wellnessdekezés miatt a terveház-belépõvel ajándézettnél késõbb megtartott eseményen el- Az elmúlt tanévben az óvónõk, dadák, tanítók és tanárok kozta meg az általános
iskola, óvoda és bölcsõhangzott vers és zon- eredményes munkát végeztek.
de munkatársait, ami a
gorajáték után Rónavölgyi Endréné méltatta az óvónõk és választották. A polgármester kiemel- vakáció idõszakában pihenéshez, a
dadák, a tanítók és a tanárok mun- te, hogy a pedagógusok nyiladozó ér- következõ tanévre történõ feltöltõkáját, akik az egyik legszebb hivatást telmû, egészséges gyerekeket oktat- déshez nyújthat segítséget.

BÚFELEJTÕ JUBILEUMI GAZDANAPOK

(Folytatás a 2. oldalról.)
A kulturális programok sorában bemutatkozott a Szikra tánciskola csoportja, majd Kertész Gabriella egyiptomi hastáncprodukciója dobogtatta
meg a férfiszíveket. A szerencsi közönség elõtt már jól ismert Kertész Attila a tõle megszokott rock and roll partyra hívta a zenekedvelõket.
Eközben a Kulcsár Anita Sportcsarnokban díszmadár- és hüllõkiállítást láthatott a nagyközönség. Kicsik és nagyon ismerkedtek a messzi földrõl érkezett, egzotikus állatokkal.
A szombat délelõtti regionális vidékfejlesztési konferencia résztvevõit
a szerencsi önkormányzat nevében Gadóczi Bertalan köszöntötte. A Rákóczi-vár lovagtermében a város jegyzõje
kiemelte, hogy Szerencs nagy gondot
fordít a helyi fejlesztésekre, illetve, hogy
ezeknek kisugárzó hatásuk legyen az
egész térségre. Ennek bizonyítéka,
hogy a település immár húsz esztendeje ad otthont a zempléni gazdanapoknak.
Az idei szakmai program két legfontosabb témája a vidékfejlesztés és
a bormarketing volt. Ennek keretében
hallhattak elõadásokat a résztvevõk többek között az elmúlt években útjára indított térségi Leader akciócsoportok
munkájáról.
A szerencsi motorosok felvonulása
indította útjára a zempléni gazdanapok szombat délutáni eseményeit. A
szabadtéri színpadon a Szerencsi Általános Iskola Délibáb Néptánccsoportja szórakoztatta a közönséget,
majd a helyi sportegyesület karate szakosztálya tartott látványos bemutatót. Ezt
követõen Újvári Marika nótaösszeállítása teremtette meg az alaphangulatot, késõbb a Harlequin tánccsoport
gyermekei is remek produkciót mutattak be. A szombati eseménysor a Cairo együttes fellépésével zárult. Családok napja néven hirdették a szervezõk a vasárnapi eseményeket. A szerencsi óvodások mûsora csalogatta ki
a közönséget a szabadtéri színpadhoz,
majd a gyermekek nagy örömére hamarosan megérkezett a Vaga Banda

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
AZ ÚJ JÁRDA JAVÍTÁSA

A közelmúltban megkezdett járdaépítési program elsõ részében készült
el a Laktanya utca gyalogútja. Mint arról elõzõ számunkban is beszámoltunk, a felújítás után a burkolat több
helyen megrepedt, alóla kinõttek a
gyomnövények. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. a napokban a hibás szakaszon felbontotta a burkolatot és új betonréteggel, majd aszfalttal javították ki a járdát.

FOLYTATÓDIK A
HARMINCHETES ÁTÉPÍTÉSE

A színpadon a szerencsi néptáncosok is bemutatkoztak.
gólyalábas óriáscirkusza, akik néhány
perc alatt igazi mesevilágot varázsoltak a Rákóczi út lezárt szakaszára. A
nap egyik legjobb produkciójának
ígérkezett a Kolompos együttes fellépése, ám a délután eleredõ esõ nem
kedvezett a programoknak. Ennek ellenére sokan voltak kíváncsiak a méltán népszerû együttes koncertjére. A
Rákóczi úton ez idõ alatt sokan a régi
idõk hangulatát idézõ vidámparkban

múlatták az idõt, mások a vásári forgatagban nézelõdtek.
Az idei gazdanapokon közel nyolcvan kiállító standját tekinthette meg
a közönség. A vásárigazgató tájékoztatása szerint a három nap alatt
csaknem nyolcezren látogatták meg
a XX. Zempléni Gazdanapok és
Zemplén Expót. A jubileummal lezárult egy korszak a gazdanapok történetében.

KÜLÖNDÍJAK A VERSMONDÓNAK
Mihályi Jánosné (fotónkon), városunk
Radnóti-díjas versmondója az elmúlt
idõszakban több hazai
rendezvényen öregbítette Szerencs hírnevét. Ica néni május
2-án Veresegyházán,
az Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi Versés Prózamondó Találkozón polgármesteri elismerésben részesült. A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmûvelõdési Intézet május 10én a Miskolci Nemzeti Színházban rendezte meg a VIII. B.-A.-Z. Megyei
Amatõr Gála döntõjét, ahol Mihályi Já-

nosné színvonalas szerepléséért különdíjat
vehetett át.
A Radnóti-díjas versmondó május 14-én a
távoli Nagykanizsára
utazott, ahol a IX. Kárpát-medencei „Csengey Dénes” Vers- és
Prózamondó verseny
résztvevõjeként érdemelte ki az értékelõ bizottság különdíját. Ica
néni életének 89 éve
ellenére úgy tûnik, a
nyári idõszakban sem
pihen, hiszen június 4–6-a között részt
vett Balatonszemesen a Latinovits Zoltánról elnevezett vers- és prózamondó találkozón, ahol szintén emléklappal díjazták a produkcióját.

SZERENCSÉS SZERENCS-KÁRTYÁSOK

Az idei Zempléni Gazdanapok alkalmával a kiállítás és vásár látogatóinak alkalmuk nyílt arra, hogy a
város standján Szerencs Kártyát igényeljenek. A három nap alatt összesen 63-an igényeltek helyi kereskedõk, szolgáltatók, valamint önkormányzati intézmények által biztosított, kedvezményre jogosító plasztiklapot. A meghirdetett akciónak megfelelõen június
24-én a polgármesteri hivatalban közülük húzták ki
közjegyzõ jelenlétében azt az öt szerencsést, aki ingyen juthat hozzá a Szerencs Kártyához. Fortuna ez
alkalommal Juhász Csillának, Bobkó Gézának, Lapis
Andreának, Trikóné Lengyel Karolinának és Bodnár Jánosnénak kedvezett.

Júniusban a csapadékos idõjárás miatt félbeszakadt a 37-es számú fõút belterületi szakaszának épphogy elkezdett kivitelezése. Az elhagyatott munkaterület miatt olyan hírek kaptak
szárnyra a városban, hogy a beruházás tartalma megváltozik, az új tervek
elkészültéig szünetel az építkezés.
Fazakas Orsolya, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs vezetõje június 24-én lapunk megkeresésére válaszolva közölte, hogy a munkaterületet többször
veszélyeztetõ ár- és belvíz akadályozza a kivitelezést. Remélhetõleg az
idõjárás javulásával a munkavégzés is
látványosan beindul. A vállalkozó
most dolgozza ki, hogy idõben milyen
késedelmet szenved a projekt a májusi és júniusi rendkívüli idõjárási körülmények miatt. Amint ez rendelkezésre áll, lapunkon keresztül tájékoztatják a szerencsi lakosságot.

KÁTYÚK BETÖMVE

Lapunk olvasója panaszkodott az elmúlt napokban a Rákóczi út kirívó úthibái miatt, kérve, hogy mielõbb hívjuk fel az illetékesek figyelmét a körforgalmi csomópont és vasútállomás
közötti szakaszra, ahol rendkívül balesetveszélyes kátyúk nehezítik a közlekedést. Ezt követõen örömmel tapasztaltuk, hogy az említett „illetékes”
– meghallva az autósok sûrû „panaszát” – elvégezte a gödrök aszfaltozását. Érdemes lenne ismét áttekinteni Szerencs utcáit, hiszen a fõ közlekedési területek mellett számos mellékutcában is akad tennivaló.

ÖZÖNVÍZ ÉS SZÉLVIHAR
Ismét hatalmas felhõszakadás zúdult
Szerencsre június 18-án a kora délutáni órákban. Információink szerint
közel egy óra leforgása alatt mintegy
44 milliméter esõ hullott, amely percek alatt megtöltötte a belterületi csapadékvíz-elvezetõ rendszereket. Látványos, egyben lehangoló volt a várkert, ahol jelentõs részt árasztott el a

víz. Megteltek az utak menti árkok, a
tûzoltókat ekkor már szivattyúzás miatt riasztotta a lakosság.
Néhány nappal késõbb óriási erejû
szél tépázta meg a települést. A fákról, bokrokról leszakadó ágak borították
be az utcákat, ám lapunk értesülései
szerint jelentõsebb károkat nem okozott a vihar. A Szerencsi Rendõrkapitányság udvaráról egy hatalmas fát csavart ki a szél, amely a Bekecsi út aszfaltjára dõlt. A tûzoltók ekkor már nem
szivattyúkkal, hanem motoros fûrésszel
érkeztek a helyszínre és néhány perc
alatt elhárították az útakadályt.

HELYREÁLLÍTOTT TÖLTÉS
A Szerencs Székhelyû Helyi Védelmi Bizottság június 16-ai ülésén az
ÉKÖVIZIG tokaji üzemvezetõje ígéretet tett arra, hogy hamarosan megkezdik a Szerencs-patak alsó szakaszának kotrását, valamint a Taktaköz
belvízvédelmi csatornáinak tisztítását.
A szakember ígéretet tett arra is, hogy
a 37-es fõúton lévõ patak hídjánál az
átvágott töltés helyreállítása is rövidesen megtörténik. Nos, az utóbbi
munkát elvégezték és remények szerint az elkövetkezõ idõszakban már
nem lesz szükség a gát átvágására.

A SZÚNYOGOK CSÍPNEK,
UGYE?
Az elmúlt néhány hûvös nap után
ismét melegszik az idõ, ami kedvez a
vérszívók „tevékenységének”. Igaz,
hogy az árvíz után, a rendkívüli helyzetre való tekintettel az ÁNTSZ elvégeztetett egy egészségügyi szúnyogirtást a településen, de ez még a szakemberek szerint sem elegendõ ahhoz,
hogy nyugodt nyárnak nézzünk elébe.
A tisztiorvosi szolgálat honlapján is olvasható, hogy a június 15-ei légi permetezést a kistérségünk területén mindössze négy településen végezték el: Rátkán, Szerencsen, Taktaharkányban és
Taktakenézen. Mint az több fórumon
is elhangzott a közelmúltban, a probléma elsõsorban abból adódik, hogy
ilyen mértékû áradás miatt a szúnyogirtás csak akkor lehet hatékony, ha egy
nagyobb, átfogó területen hajtják végre. Ez azt jelenti, ha Szerencsen és Rátkán permeteznek, akkor miért maradna ki a sorból Bekecs, Legyesbénye,
Mezõzombor és még hosszan sorolhatnánk az egymáshoz közeli településeket és az árral elöntött vizes területeket. Egy szó, mint száz – a légi, kémiai irtás elsõsorban az önkormányzatok feladata, ám a mostani, rendkívüli helyzetben talán érdemes lenne a
kistérségi társulásnak kezdeményezni,
hogy egy átfogó, mindenki számára
megnyugtató védekezést lehessen végrehajtani. A kérdés csak az: ki fizeti a
számlát?

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. augusztus 6-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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TUD TITKOT TARTANI? Mi nem titkolhatjuk tovább...

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

Tesztautók, 0 km-es
szalonautók
900 000 Ft
árzuhanással
kaphatók!
Mindez elérhető
a Szerencsi Autó Kft.-nél,
az Ön hivatalos Suzuki Márkakereskedésében
Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

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

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

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

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

MAGÁNRENDELÉSEINK:


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

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

Egy kis
hazai..
AKCIÓS TERMÉKEINK
Májas hurka
Erdélyi szalonna
Kenyérszalonna

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

Comb csont nélkül
Oldalas
Dagadó

899 Ft/kg
699 Ft/kg
799 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Szendvicssonka
Lapocka csont nélkül
Csontos hosszúkaraj
Csontos rövidkaraj
Parasztmájas
Juhbeles virsli
Nyári turista
Rakott fej
Cserkészkolbász
Lángolt kolbász
Vastagkolbász
Sütnivaló kolbász

899 Ft/kg
849 Ft/kg
949 Ft/kg
1499 Ft/kg
799 Ft/kg
899 Ft/kg
879 Ft/kg
879 Ft/kg
1399 Ft/kg
949 Ft/kg
1399 Ft/kg
929 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász
Füstölt sertésfej
Füstölt tarja csont nélkül
Füstölt csülök
Füstölt darabolt comb
Füstölt húsos csont
Füstölt láb
Császárszalonna
Parasztkolbász
Sertészsír
Füstölt oldalas
Sertéstepertõ

499 Ft/kg
469 Ft/kg
1199 Ft/kg
799 Ft/kg
1499 Ft/kg
499 Ft/kg
449 Ft/kg
999 Ft/kg
969 Ft/kg
349 Ft/kg
1179 Ft/kg
1429 Ft/kg

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

Termelõi tej magas zsírtartalommal
150 Ft/liter

Az akció 2010. július 1-jétól visszavonásig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. augusztus 6-án
jelenik meg.
Lapzárta: július 30.,
10 óra.

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

TELJESEN
ÚJ ÁRUKÉSZLET
Július 5-én, hétfőN
Nyitás 7 órakor

Igniker Kft.

