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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI
ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Az intézmény dolgozói jó kollektívát alkotnak. Fotónkon a belgyógyászati szakrendelô munkatársai.
Az idén húsz éve annak, hogy
átadták Szerencsen a rendelõintézetet. A jubileumra a magyar egészségügy legnagyobb
ünnepén, július 1-jén a Semmelweis-napon emlékeztek Erdõbényén, a Honvéd üdülõben
a város vezetõivel együtt a dolgozók.
Az 1815-ben született Semmelweis
Ignácnak, a világszerte legelismertebb magyar orvos születésének napja július 1-je. Ezen a csütörtöki napon érkeztek Szerencs Város Önkormányzatának egészségügyi és
szociális intézményeinek alkalmazottai az Erdõbénye szomszédságában lévõ üdülõbe a kettõs ünnepre.
A létesítmény étkezdéjében Rónavölgyi Endréné mondott köszönetet
a résztvevõknek önzetlen és áldozatos munkájukért. A polgármester
felidézte, hogy jó döntés volt, amikor 1984-ben úgy határozott a városi tanács, hogy szükség van helyben a járóbeteg-szakellátásra és megalapította a rendelõintézetet, majd
1990-ben átadták az új épületet. Azóta folyamatos fejlesztések valósulnak
meg Szerencsen a házi-szakorvosi és
a szociális ellátórendszerben, minõségi egészségügyi szolgáltatásokat
biztosítva a városban és környékén
élõ 60 ezer embernek. Bobkó Géza

igazgató fõorvos a példaképrõl, Semmelweis Ignácról megemlékezve
hangsúlyozta, hogy nagyságát a gyermekágyi láz kórtanának felderítése
és az általa kidolgozott prevenció
adta. Ezt követõen az igazgató fõorvos köszöntötte 33, húsz éve a rendelõintézetben dolgozó kollégáját.
Bobkó Gézának a polgármester köszönte meg eddigi tevékenységét.
A program keretében Bobkó Géza
felidézte a rendelõintézet elmúlt
húsz esztendejét. Az igazgató fõorvos a kezdetekrõl szólva megemlítette, hogy az induláskor tíz szakrendelés biztosította az ellátást, amelyek száma megduplázódott. A ren-

delõintézet idén kezdõdõ felújítása
és mûszerparkjának a korszerûsítése után pedig közel harminc szakellátó szolgáltatás és az egynapos sebészet áll majd a lakosság rendelkezésére. A nyolcszázmillió forint értékû fejlesztés is az intézet alapfilozófiáját erõsíti, amely szerint az itt
élõ embereknek biztosítani kell az
esélyegyenlõséget és hozzáférést a
legszélesebb egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az elõadás után kötetlen beszélgetéssel és Gazdóf Dániel mûsorával zárult a szerencsi egészségügyi és szociális dolgozók július
1-jei, kettõs ünnepe.
S. L.

A GYÓGYÍTÁS
SZOLGÁLATÁBAN

Immár tizenkilenc esztendeje annak, hogy Bobkó Géza (fotónkon) az
egy évvel korábban átadott szerencsi rendelõintézet vezetõje lett. A
fõigazgató fõorvos büszke arra, hogy
irányítása alatt igazi közösséggé kovácsolódtak, miközben a dolgozók
egyre magasabb színvonalon végzik
gyógyító munkájukat a térségben
élõ, 58 ezer ember ellátásáról gondoskodó intézményben.
– A családommal 1982 májusában
költöztem Szerencsre, ahol gyermekgyógyászként helyezkedtem el.
Akkoriban az egészségügyben dolgozók jó kollegiális viszonyt ápoltak
a településen, amibe orvosok és
gyógyszerészek egyaránt beletartoztak. Ennek a közösségnek meghatározó személyiségei voltak Gõri
Lajos, Szántó J. Endre fõorvosok, és
Siska Gábor patikus. Utánam két hónappal érkezett a városba Budaházy Emil, akinek meghatározó szerepe volt a helyi szakorvosi ellátás
megszervezésében. 1984-ben az õ
vezetésével megalakult a rendelõintézet, új szakemberek kerültek a településre, többek között szemésszel,
belgyógyásszal bõvült az orvosi létszám. Természetesen, mint minden
változás, ez is sok konfliktussal járt,
ami olykor személyi vitákba, torzsalkodásokba torkollott. Aztán az
önkormányzat új épület létesítése
mellett döntött, aminek a megvalósítására kötvényt is kibocsátottak. Ennek az intézménynek a vezetését vettem át 1990-ben az elõdömtõl, Argay Lászlótól, ami komoly kihívást
jelentett, hiszen a mûködés biztosítása mellett több peres ügyet is megörököltem, amelyeket korrektül, a törvényeknek megfelelõen le kellett
zárni.
Az elmúlt húsz év rendkívül mozgalmas volt, szinte folyamatosan
változtak a szabályozók, orvosok jöttek-mentek, cserélõdtek, volt, akitõl

KÉT KERÉKEN A SZERENCS NAGYDÍJÉRT
Harmadik alkalommal adott
otthont nyílt országúti kerékpárversenynek Szerencs városa.
A tavaly is nagy sikert aratott
sportesemény szervezõje idén is
a Kerékpársport 2000 Alapítvány
volt.
A Szerencs Nagydíjért július 27én öt férfi és abszolút nõi kategóriában közel százötvenen álltak rajthoz. Az idei versenyre nevezõk magas száma is bizonyítja, hogy szívesen jöttek Hegyalja Kapujába a kétkerekû sport szerelmesei. Az Erste
Tour versenysorozat utolsó fordulójaként megtartott országos esemény
résztvevõi Rónavölgyi Endréné polgármester köszöntõ szavai után ágyúszóra vágtak neki a Szerencs – Monok – Golop – Tállya – Rátka – Szerencs útvonal 27 kilométeres távjá-

nak. A mezõny többsége 3
kört, a rövid távú versenyzõk
egy kört teljesítettek. A nagy
hajrát hozó befutók után kiderült, hogy a férfiak abszolút versenyét Dancs Márton
nyerte, a hölgyek között
Nagy Enikõ érdemelte ki a
gyõztesnek járó kupát. A
szerencsi résztvevõk közül a
legjobb eredményt az F6-os
kategóriában induló Kaczur
László érte el, aki a célba érkezõ 34 versenyzõ között a
18. helyen végzett. Az ünnepélyes eredményhirdetés
után a Central European Tour
nemzetközi kerékpáros körverseny 2. szakaszának profi mezõnye rajtolt el Szerencsrõl, hogy teljesítsék a
Az abszolút verseny gyõztesei: Nagy 133,6 km-es, Bükkszentkeresztig tartó távot.
Enikõ és Dancs Márton.

végsõ búcsút is vettünk. A nehézségek ellenére sikerült biztosítani a folyamatos fejlõdést, újabb és újabb
szakrendeléseket nyitottunk. A rendszerváltás után a privatizáció idõszaka elõször a háziorvosokat érintette, majd a szakorvosi rendelõk
mûködtetésének magánosítása következett. Az elsõk között voltunk az
országban a privatizációs szerzõdések kidolgozásában, amely számos
más rendelõintézetnek szolgált mintaként. Ezen a területen betöltött úttörõ szerepünkért több elismerést
kaptunk. Feszültségek mindig voltak,
mert egyrészt nem mindenki tudott,
akart vagy éppen mert élni a lehetõséggel, másrészt pedig pénzrõl
volt szó és a szabályozók változása
miatt a vállalkozó orvosok jövedelme is folyamatosan változott. Az
utóbbi idõszakban azonban letisztult
a kép: kialakult a többségében állandó szakorvosi gárda, akiknek a
munkáját jól felkészült asszisztensek
segítik. Napjainkban a finanszírozás
jelenti a legnagyobb problémát. A hazai egészségügy olyan rossz pénzügyi kondíciók mellett mûködik,
hogy nehéz megtartani az orvosokat.
Sok szakember próbál külföldön
szerencsét, ami nõgyógyász és röntgenes kollégák távozásában minket
is érintett.
– Hogyan lehet egy kisvárosi rendelõintézetben biztosítani a megfelelõ szakellátást?
– Mindenekelõtt jó munkahelyi
légkört kell teremteni, olyan megbízható miliõt, ahol jól érzik magukat az orvosok. Minden munkatársammal kollegiális kapcsolatra törekszem. A helyi önkormányzat segítségével igyekeztünk lakást biztosítani az itt munkát vállaló doktoroknak, aminek különösen a kezdeti idõszakban volt nagy szerepe. A
vállalkozó szakemberekkel olyan
megállapodásokat kötünk, ami mindkét fél számára elõnyös. Ne legyenek illúzióink: napjainkban a munkahely kiválasztásában meghatározó szerepe van a jövedelemnek, hiszen a megélhetés mindenki számára
egyaránt fontos. Igyekszünk a maximumot nyújtani, persze elõfordul,
hogy máshol jobbak a feltételek. Versenyképességünket azonban növeli
a már említett jó munkahelyi légkör.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOROK SIMÁN SIKERES A SZERENCSI
MÛVÉSZTELEP

Júliusban két turnusban a szerencsi diákok tölthettek el egy-egy hetet a Simai Ifjúsági Táborban. A
hétfõtõl szombatig tartó kurzusokon
a gimnazisták néptáncot tanultak,
míg az általános iskola diákjai személyiségfejlesztô és tehetséggondozó foglalkozásokon vettek részt.

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében nyújtott
be tehetségfejlesztést és a hátrányos helyzetû emberek felzárkóztatását szolgáló pályázatot, amelyet
kedvezõen bírált el az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága – tájékoztatta lapunkat Uray Attiláné projektvezetõ.
Az elnyert több mint harmincmillió
forint felhasználásával megvalósuló
programba 2010 márciusa és 2011
májusa között több mint hétszáz fiatal és felnõtt kapcsolódik be. A projekt elindulását követõen a Szerencsi Általános Iskolából és a gimnáziumból közel százötven diák szakkörökön és tehetségfejlesztõ foglalkozásokon gyarapította az ismereteit.
Nyáron két hétre bocskais fiatalok
és a város általános iskolájának tanulói vették birtokba a Simai Ifjúsági Tábort, amelyek sikere az intézményvezetõkkel kialakított kitûnõ
munkakapcsolatnak és a programokban résztvevõ pedagógusok felkészültségének és elhivatottságának
köszönhetõ.
– A táborok résztvevõinek ingyenes utazást, szállást, napi ötszöri étkezést biztosítunk és a foglalkozásokért sem kell fizetniük – ismertette Uray Attiláné.

Harmincnegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit július 11–25-e között a Nemzetközi Iskola és Mûvésztelep Szerencsen.

Harminc bocskais diák vett részt a nyári néptáncoktatásban.
A Bocskai gimnáziumban komoly hagyománya van a néptáncoktatásnak, a középiskola együttese az elmúlt idõszakban nemcsak
a városi rendezvényeken lépett fel
sikerrel, hanem mûsoruk külföldi
szerepléseken is elnyerte a közönség tetszését. A simai kurzusra új tagok érkeztek, hogy gyarapítsák
szakmai ismereteiket, a magyarság
kultúrkincseinek a megismerését
szolgálva.
– Miután a tábor harminc résztvevõjének a többsége kezdõ, ezért
a tanulást a somogyi táncanyaggal
kezdtük, mert ez az egyik legkönynyebben elsajátítható – ismertette
Tóth György néptáncoktató. – Emellett természetesen a hozzánk közelebbi rimóci táncokkal is foglalkozunk, ami a keleti palócokhoz köthetõ. A napi kétszeri próbák mellett
a népi kismesterségekbe is betekintést nyernek a fiatalok. A viselet elkészítéséhez nélkülözhetetlen mozzanat volt a kelmefestés, aminek az

egyik legegyszerûbb formáját, a batikolást gyakoroljuk. A legénytáncok
egyik fontos kelléke a bot, amit a fiúk
fafaragással igyekeznek díszesebbé
tenni. Emellett fontos szerep jut a
sportnak: a fiatalok többek között kézilabda, futball és kosárlabda közül
választhatnak.
Július utolsó hetében a Szerencsi
Általános Iskola harminc diákja táborozott a zempléni hegyek által övezett létesítményben. A pedagógusok
a kedvezõtlen idõjárás ellenére gondoskodtak a gyerekek elfoglaltságáról, ami a tanulók képességeinek a
kibontakoztatását szolgálta.
Csider Andorné szakmai vezetõ arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
foglalkozások a társadalom- és természettudományokra, a személyiségfejlesztésre, a sport és a mûvészeti
képzés területeire összpontosítottak.
A pedagógusok igyekeztek olyan élményt biztosítani a fiataloknak, ami
egész életükre meghatározó lehet.
(Folytatás az 5. oldalon.)

SZAKOSZTÁLYI KÖZÖS ÉREMOSZTÓ

Idényzáró rendezvényét tartotta a
Bolyai iskola ebédlõjében július 27én a Városi Sportegyesület labdarúgó-szakosztálya. Az immár hagyományos eseményre a nõi kézlabdaés az asztalitenisz-csapatok is meghívást kaptak.
A jelenlévõ sportolókat és a szakosztályok vezetõit Rónavölgyi Endréné köszöntötte, méltatva a külön-

bözõ együttesek bajnokságokban elért sikereit. A város polgármestere a
helyi sportélet támogatásában szerzett érdemeiért emléklapot nyújtott
át Braun Miklósnak, Bukovszky Róbertnek, Döme Aladárnak, Heves Jánosnak és Belovecz István vállalkozóknak.
A rendezvényen elhangzott, hogy
a nõi kézilabdacsapat nagy küzde-

GÁLAMÛSOR A RÁKÓCZI-VÁRBAN

lemben az ötödik helyet szerezte meg
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
bajnokságban. A labdarúgócsapatok
az elmúlt idõszakban is a megyei harmadosztályú küzdelemsorozatban
szerepeltek. Az itt nyújtott teljesítményért elõbb az ifjúsági gárda tagjainak nyakába kerültek az ezüstérmek, majd a felnõttek vették át a harmadik helyezésért járó bronzérmeket. Nem maradtak ki a sorból az asztaliteniszezõk sem, akik az NB III
Észak-magyarországi csoportjában
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel.

Az alkotótábor immár tizenhetedik
alkalommal várta a képzõmûvészetek iránt érdeklõdõ fiatalokat. A helyi Bocskai István gimnáziumban
hetven résztvevõ gyarapította ismereteit. A mûvészetek iránt érdeklõdõ
vendégek a középiskolában kialakított mûhelyekben festészettel és rajzzal, grafikával, plasztikával és kerámiával, valamint építészettel foglalkoztak. Az alkotók nyolcvan százaléka visszatérõ lakója a tábornak,
azonban az idén is voltak újonnan

érkezõk. Az alkotótábor mûvészeti
vezetõje a Kossuth-díjas Fajó János
volt, aki hosszú évtizedek óta fontosnak tartja a tehetségkutatást és a
fiatalok felkészítését a sikeres felvételi vizsgákra. A szervezõknek évrõl
évre komoly faladatot jelent a szabadiskola pénzügyi hátterének a biztosítása, amit elsõsorban pályázati támogatásokból fedeznek. Idén a Nemzeti Kulturális Alap, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
a Nemzeti Civil Alap és Szerencs Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulásával jött létre a kéthetes
program, ami a tervek szerint jövõre
is várja a képzõmûvészetek iránt elkötelezett fiatalokat.

Értékes alkotások születnek a kéthetes program alatt.

JUBILEUMI LINUX AKADÉMIA

Tizedik esztendeje annak, hogy
minden év nyarán számítógépes tábor helyszíne a szerencsi Bocskai gimnázium és a középiskolai kollégium.

Az idei, jubileumi Linux Akadémia
több mint 90 fõs létszáma minden
korábbi rekordot megdöntött. A július 4–11. között megtartott intenzív
kurzuson az oktatók és az elõadók
a Linux rejtelmeibe vezették be az
idei akadémiára jelentkezõket. A
résztvevõk érdeklõdésüktõl és tudásszintjüktõl függõen öt csoportban
csiszolgatták a tudásukat a szerencsi programon, amelyre az ország különbözõ térségeibõl egyaránt érkeztek kis cégek és nagyobb vállalatok

rendszergazdái. Czakó Krisztián, a tábor szervezõje lapunk érdeklõdésére kiemelte, hogy az akadémia nonprofit jelleggel mûködik, az elõadók
és a tanárok a munkájukért nem kapnak fizetést. Czakó Krisztián szerint
a Linux vonzerejét az operációs
rendszer megbízhatósága jelenti, ráadásul teljesen nyílt, így akit érdekel, az a forráskódját is megismerheti. Nem kell licencdíjat fizetni a
használatáért, ami ugyancsak fontos
szempont lehet. A szerencsi akadémia népszerûségét a kedvezõ költségek mellett az jelenti, hogy az oktatók olyan neves hazai szakemberek, akiktõl lehet és érdemes is tanulni.

ADOMÁNYOK AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

A Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület
a közelmúltban megtartott gazdanapokon a helyi árvízkárosultak javára
tartott gyûjtést. A háromnapos rendezvényen összesen 115 575 forint és
hat euró került az urnába, amit június 22-én a város jegyzõjének jelenlétében bontottak fel a civil szervezet
tagjai.

A legkisebbek figyelik a nagyok produkcióját.
Évzáró gálamûsor keretében mutatkoztak be a nagyközönség elõtt július 3án a szerencsi Szikra Tánciskola növendékei. A korábban Cini-Mini néven
ismertté vált közösség immár két esztendeje mûködik a városban, ahol az idén
69 helyi fiatal fejlesztette mozgáskultúráját. A Rákóczi-vár színpadán fellépõ
öt csoport összesen 17 produkciót adott

elõ a nézõtéren helyet foglaló érdeklõdõk
elõtt. Az óvodásoktól a haladókig mindenki bemutatta az elmúlt év során elsajátított koreográfiákat a showtánctól a
diszkó mixen és a hip-hopon át egészen
a latin táncig. A Kovács Annamária által betanított színvonalas produkciók méltán nyerték el a jelenlévõ szülõk, rokonok és érdeklõdõk tetszését.

Az egyesület az összegyûjtött pénzt
14 egyenlõ részre osztotta, majd június 7-én keresték fel azokat a családokat, akik átvették az adományt, valamint
a Magyar Vöröskereszt tiszaújvárosi
szervezete által felajánlott tartós élelmiszert és tisztítószereket tartalmazó
csomagokat. Ondon öt család részesült
támogatásban, a szerencsi Gyári kertben árvízzel sújtott ingatlantulajdonosok, valamint a Rákóczi út 133. és 135.
számú házak alagsori lakásaiban élõk
szintén átvették a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, illetve a Magyar Vöröskereszt ajándékát. Két tiszaújvárosi
vállalat juttatott el árvízkárosultaknak
szánt adományt a Magyar Vöröskereszt
szerencsi szervezetéhez. A tartós élelmiszereket és tisztítószereket tartalma-

zó csomagokat a jogosultak július 9-én
vehették át a Rákóczi út 99. szám alatt
található épületben. Szerencsrõl és
Ondról összesen 45 olyan család részesült a juttatásban, akik kárt szenvedtek a Szerencs-patak áradása miatt.
A szerencsi Nyárutó Klub tagjai is
gyûjtést rendeztek az árvízkárosultak ja-

vára. A civil szervezet húsz zsák ágynemût, takarókat, valamint hatvan
zsáknyi ruházatot, cipõt csomagolt be.
Ezek mellett mûszaki cikkeket, televíziókat, könyveket, gyermekjátékokat,
konyhai felszereléseket és bútorokat is
tartalmazott az a szállítmány, ami július 8-án indult el Szerencsrõl Szikszóra.

A Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület is segített a bajban.

AKTUÁLIS

MIT JELENT ÖNNEK
A HÚSZÉVES RENDELÕINTÉZET?
Tarr Tünde orvosigazgató:
– Bõrgyógyász szakorvosként kerültem két évtizede Szerencsre, és az akkor átadott rendelõintézetben kaptam munkát. Meghirdetett álláshelyre jelentkeztem, pályakezdõként különösen a szolgálati lakás jelentett számomra nagy csáberõt. Korábban gyakornokként,
a mai divatos szóval rezidensként a miskolci Semmelweis Kórházban dolgoztam, a
szakvizsgámat már kétnapos szerencsi orvosként tettem le. Hamar megszerettem a települést, ahol az elmúlt húsz évben gyökeret vertünk. A betegek együttmûködõek, ami
fontos az eredményes gyógyító munkához.
A szakmai fejlõdésem biztosított volt, fõorvosi címet szereztem, 2004-tõl pedig orvosigazgatóként az intézmény irányításából is kiveszem a részem.
Madarassi Árpádné sebészeti szakasszisztens:
– Áthelyezéssel kerültem a megyei kórházból a szerencsi rendelõintézetbe, ami akkor
még több telephelyen mûködött. Nagy elõrelépést jelentett, amikor a szakrendelések
a Bekecsi út 10. szám alatti új épületbe kerültek. Kezdetben a nõgyógyászaton foglalkoztattak, majd a sebészetre kerültem, azóta is ott vagyok. Az eltelt idõszakban több
doktorral dolgoztunk együtt a kolléganõimmel. Nálunk minden nap számos beteg megfordul, ami nagy odafigyelést igényel.
Az ellátottak a felmérések szerint jó véleménnyel vannak az intézményrõl, ami kollektív munka eredménye. A mostani nagyszabású felújításnak nagyon örülök, hiszen javulnak a betegellátás és a munkavégzés feltételei. Az egynapos sebészet bevezetése pedig a
mi szakrendelésünknél különösen jelentõs elõrelépést jelent.
Ruszkai Lászlóné nôgyógyászati szakaszszisztens:
Az érettségi után 1978-ban a miskolci Semmelweis Kórházban kezdtem a munkát,
majd hat év múlva Szerencsre hozott az élet.
Elõször a bölcsõdében találtam állást, ahol
15 évet töltöttem. Amikor bezárt az intézet,
a nõgyógyászati szakrendelõben kaptam
helyet, ahol immár 10 esztendeje dolgozom.
Hosszú évekig egy fõnököm volt, ma már
több orvossal dolgozunk együtt. Napjainkra az onkológiai ellátással is bõvültünk, és
délutáni rendeléseink is vannak, tehát mindenki meg tudja találni a magának megfelelõ idõpontot és szakorvost. Nálunk az elõjegyzés mûködik, ami biztosítja azt, hogy nem kell türelmetlenül várakoznia a betegnek.
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DÍJMENTES KÉPZÉS
HÁTRÁNYOS HELYZETÛEKNEK

A Szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár a tudásalapú társadalom, a versenyképes tudás, az élethosszig tartó tanulás, az internetkultúra,
a tehetségfejlesztés, a hátrányos helyzetûek felzárkóztatásának szolgálatában címû TÁMOP-3.2.3-08/2 pályázatát 31 854 370 Ft összegû támogatásban részesítette az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága.
Ennek köszönhetõen az intézmény
igazoltan hátrányos helyzetû embereknek a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében tíz alkalomra 20 órás
alapképzést szervez. A modulok tar-

NYITVA A KÖNYVTÁR. Idén nyáron folyamatos a nyitva tartása a városi könyvtárnak. A Rákóczi-várban a közgyûjtemény új könyvek széles választékával, folyamatosan bõvülõ állománnyal várja az olvasni szeretõ embereket a kellemesen hûs, történelmi
falak közé.
KÖTELEZÕ A PARLAGFÛ IRTÁSA.
Július 1-jétõl akár több millió forintos
bírságot is kiszabhat a hatóság a parlagfüves földek, telkek tulajdonosaira.
A hetekig tartó esõzések és a hûvös idõjárás kedvezett a gyomnövényeknek,
ezért koncentráltabban és várhatóan
hosszabb ideig tart a sokak életét megkeserítõ pollenszezon. Az árvizes területek kivételével július elsejéig mindenhol kötelezõen le kellett kaszálni a
gyomos területeket, a hatóságok súlyos
bírságot szabhatnak ki azokra, akik figyelmen kívül hagyják a rendelkezést.
Az a tulajdonos, aki nem tartja tisztán
a földterületét, 20 ezertõl 5 millió forintig terjedõ bírsággal sújtható. Ezen
felül ki kell fizetnie a hatóságok által
elrendelt kaszálás költségét is. A parlagfû irtása nehéz feladat: egyetlen érett
növény akár nyolcmilliárd pollenszemet is képes termelni.
„HAJRÁHAZAI” PIAC. Budapesten
augusztus 17–22. között a várban rendezik meg a „hajráhazai” piacot, ahol
nagyszámú, válogatott, éppen ezért kiváló, sikeres termelõ és értékesítõ biztosítja a – nem csak hús és húskészítmény – kínálatot, valamint számtalan
érdeklõdõ, igényes, tudatos vevõ, arra
járó vándor adja a napi több tízezres
keresletet, s ennek eredményeként létrejönnek a cserék. Olyan különleges
hangulatú helyszín, mely a színek, illatok, zajok, zsibongás, ízek, gólyalá-

MAGASABB A CSATORNADÍJ

A szerencsi rendelõintézet felújítása
miatt már korábban átköltözött a Fürdõ
és Wellnessház épületének alagsorába
a fizikoterápia, a gyógytorna és a gyógymasszázs. A rendelési idõ változatlan.
Elérhetõségek: fizioterápia – Molnárné
Farkas Ágnes, személyesen vagy telefonon: 20/775-4066, Szarka Rita, személyesen vagy telefonon: 20/494-1531.
Gyógytorna – személyesen. Gyógymasszázs – Kuruczné Matisz Anita, személyesen vagy telefonon: 70/633-5811.
Németh Krisztina, személyesen vagy telefonon: 70/702-5406. Szeptembertõl
átmeneti idõszakra az orvosi ügyeletnek jelenleg helyet adó Kossuth utcai
épületbe kerül a szemészet, az urológia és a foglalkozás-egészségügy. A
nõgyógyászati és a fogorvosi szakren-

tornahasználatért fizetendõ összeg
azonban a testület által meghatározottnál kedvezõbb, mert ahhoz minden évben állami hozzájárulást biztosít a tárcaközi bizottság. Az idén
ennek összege köbméterenként nettó 36 forinttal kevesebb a tavalyinál,
így a lakosság által fizetendõ csatornadíj nettó 449 forintról 485 forintra módosult. A kormányzati döntés májusban született meg, így a különbség az év elején kiállított számlákban még nem szerepelhetett. Most
azonban januárra visszamenõleg érvényesítették a díjkülönbözetet, amit
az elszámoló számlák tartalmaznak.

talma: informatikai ismeretek, elektronikus levelezés, internet használata, internetes telefonhasználat, bevezetés
az e-ügyintézésbe, e-közszolgáltatásokba, az ügyfélkapu használata.
Kezdési idõpont: 2010. szeptember hó.
Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 6.
Képzésben résztvevõk támogatása:
díjmentes képzés, ingyenes étkezés
biztosítása, útiköltség térítése, projektajándékok.
Jelentkezés módja, személyesen: Városi Kulturális Központ és Könyvtár, Szerencs, Rákóczi-vár, mûvelõdésszervezõi
iroda. Telefon/fax: 47/362-121. E-mail:

kult.kozp.szerencs@primposta.hu. Jelentkezési lapon: Szerencs város honlapjáról letölthetõ; www.szerencs.hu
Együttmûködõ partnereink: Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete, ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, Cigány
Kisebbségi Önkormányzat.
Bõvebb információ: Uray Attiláné
projektvezetõ. Mobil: 30/219-1703,
e-mail: urayne@szerencs.hu
Szerencs, Rákóczi-vár, mûvelõdésszervezõi iroda. Telefon/fax: 47/362121, mobil: 20/563-3418, 30/5566979. E-mail: kult.kozp.szerencs@primposta.hu

HÍREK RÖVIDEN

Tverdota László:
A mentõknél teljesítettem szolgálatot harmincnégy évig. Úgy is mondhatom, beszállítója voltam ennek az intézménynek is.
Az utóbbi idõben – mivel már nyugdíjas vagyok – magánemberként is többször megfordultam itt. Most éppen a sebészeten voltam, ahol egy kis mûtétem volt. Rendszeresen járok a laboratóriumba vérvizsgálatra is. Tehát sokszor megfordulok az intézetben, néha nosztalgiából is: megnéztem
a régi jó barátokat, ismerõsöket. Úgy szoktam mondani: ha az embert a fertõtlenítõ szaga már egyszer átjárta az egészségügyben,
akkor ettõl már nem tud szabadulni. Az utóbbi idõben hallottam róla, hogy
felújítják az intézményt, ezt a kezdeményezést csak üdvözölni tudom, mert
nagy a körzet, amit ez a rendelõintézet kiszolgál, és ez rendkívül komoly
feladatot és felelõsséget jelent az itt dolgozó embereknek.

Az elmúlt idõszakban több olvasónk is azzal az észrevétellel fordult
lapunkhoz, hogy a szolgáltató által
napokban megküldött elszámoló
számlák alapján köbméterenként
nettó 36 forinttal emelte a csatornahasználat díját. Ezt azért nehezményezték, mert az önkormányzat tavaly decemberben a víz- és csatornadíjak változatlanul hagyásáról hozott döntést.
Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. tokaji
üzemvezetõje érdeklõdésünkre ismertette: a szolgáltató elõterjesztésére a közületi díjak valóban nem változtak az idén. A lakosság által a csa-
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basok, kisbírók, nemzeti, kulturális és
nemzetközi szakmai, továbbá fogyasztói tudatformáló rendezvények
mellett fontos találkozások, közösségi
események, a nemzeti összetartozás,
újra egymásra találás színtere lesz. A
„Hajráhazai” piac 2010. augusztus
21-i napján, az ország bográcsa mellett a 18 órakor kezdõdõ különleges gálamûsor keretében bemutatják a 2010ben világbajnoki címet nyert húsokat
és húskészítményeket. Az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozóhoz
kapcsolódó eseményre a belépés ingyenes.

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 rászorulóknak,
amit az általános iskola Bolyai épületének konyhájáról, valamint az ondi
óvodából és a fecskési idõsek klubjából ételhordóban visznek el a jogosultak. Az étkeztetés megszervezésérõl
a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ munkatársai gondoskodnak.

VÁRJÁK A VOKSOKAT. Újabb szavazás kezdõdött a város honlapján. A
www.szerencs.hu internetes címen
arra a kérdésre várnak választ a szerencsiektõl, hogy elmennek-e szavazni a helyi önkormányzatok és polgármesterek október 3-ai választásán.

FOGADÓÓRA. Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei referense fogadóórát tart augusztus 18-án Szerencsen. Hronszky
Regina ügyvéd szerdán 8 órától várja
a hozzá fordulókat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Ondi út 1. szám
alatti irodájában.

EBÉD RÁSZORULÓ DIÁKOKNAK.
Több mint hárommillió forint állami támogatást fordíthat 156 helyi diák nyári étkeztetésére Szerencs önkormányzata. Még a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetõen a juttatásban

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYÁRON.
Augusztusban még nyári rend szerint
tart nyitva az APEH szerencsi képviselete. Szeptember 3-áig a Népház emeletén hétfõ és csütörtök 8 órától 15 óráig várják az ügyfeleket az adóhivatal
munkatársai.

KEDVEZMÉNYES IVÓVÍZBEKÖTÉS
A Borsodvíz Zrt. a lakossági vízbekötések ösztönzésére 2010. évben is
kedvezményt nyújt, melynek összege
19 900 Ft/db + áfa. A cég térítésmentesen biztosítja a vízórát, a szerelési díjból 50% engedményt ad és nem számolnak fel helyszíni felmérést és a munkaterület-átvételi díjat.
A kedvezmény mértéke minden bekötésnél állandó, de a tényleges költ-

KÖLTÖZNEK
A SZAKRENDELÉSEK

deléseket pedig a Rákóczi út 51. szám
alatti, felújított egészségházban kereshetik fel majd a betegek.

ség függ a bekötõ vezeték hosszától, a
gerincvezeték minõségétõl és átmérõjétõl. Az érintettek által fizetendõ öszszegrõl a szakemberek a helyszíni felmérésen tájékoztatják a megrendelõt,
a számlát pedig a kedvezmények figyelembe vételével állítják ki.
A tényleges költség az alábbi tételeket nem tartalmazza: a földmunka és
az úthelyreállítás, vízóraakna, a szükséges szakfelügyeletek, geodéziai bemérések, közútkezelõi hozzájárulás, az
esetleges útátfúrások, valamint a védõcsövezés. Ezek a kiadások a vízbekötést megrendelõ lakost terhelik.
A felajánlott kedvezmények a 2010.
szeptember 30-ig beérkezett lakossági
víz-bekötõvezeték megrendeléseire érvényesek.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Gergely Barbara, Csepcsényi Andrea, Szûcs Dávid, Gál
Mózes, Szabó Hanna, Bárány Zétény, Pásztor Máté, Takács István, Dezsõ Abigél.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Székely Rita – Pásztor László, Orosz Lilla – Sipos János, Puhl Gabriella – Hegedûs István Gábor, Németh Szabina
– Gál Zoltán, Bernáth Melinda – Balogh Lajos, Biró Anita – Mezõsi
Gergõ, Tóth Gabriella – Kazsik Sándor.
Elhunytak: Dorgai István 69 éves, Homa András 77 éves, Fancsalszki
Gyuláné (Czikó Jolán) 81 éves.
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MÛVÉSZPALÁNTÁK
SZÁRNYBONTOGATÁSA

PÉLDAÉRTÉKÛ
EGYÜTTMÛKÖDÉS

Kistérségi nyári komplex mûvészeti tehetséggondozó tábor megszervezésére készített eredményes
pályázatot Derda Péterné, a Szerencsi Általános Iskola tanára. A július 19–23. között megtartott kurzuson kilenc településrõl harminc tanuló vett részt.
A gyerekek vizuális tehetségét
képzõmûvészeti mûhelymunkákkal
fejlesztették tovább. A fiatalok új technikákkal ismerkedtek meg, amelyek
túlmutatnak az iskolai kereteken,
mûvészettörténeti ismereteik bõvültek,
kreatív alkotói folyamatokban vehettek részt. A foglalkozásokon népmûvészeti kincseink, motívumok ihlette
tükrösöket alkottak agyagból. Az antik mûvészetekhez kapcsolódva agyagmaszkok készültek. A kreatív ötletektõl
vezérelve groteszk, érzelmeket kifejezõ alkotások is születtek.
A táborban a kõfaragás mesterségébe is belekóstolhattak a tanulók.
Kreativitásuknak nagy hasznát vették
a szobrok tervezésekor, a feladat végiggondolásakor, hiszen ennél a
technikánál csak elvenni lehet az
anyagból, visszatenni nem. A mai
magyar szobrászati példák megbeszélését követõen nonfiguratív és figurális alkotások születtek. A gyerekek honfoglalás kori motívumokat,
emlékeket megfigyelve, õseink kultúrájába való betekintést követõen elkészítették saját tarsolylemezüket
fémdomborítással. Gipszfaragással
plaketteken dolgoztak a diákok, az
életkoruknak megfelelõ, az ókori
mûvészeteket idézõ motívumok felhasználásával, átírásával.

A város óvodáinak és iskoláinak
vezetõi összegezték június 30-án a
2009/2010-as tanév tapasztalatait.
A tanácskozás résztvevõi nehéznek, de eredményesnek minõsítették a szerencsi oktatási és nevelési
intézményekben végzett munkát,
amihez a fenntartó biztosította a
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Készül a mû.
Tanulást fejlesztõ foglalkozás keretében alkalmazott gyakorlatok
bõvítették a fiatalok emlékezetének
határait, pontosságát, tartósságát,
növelték a megjegyzés folyamatának
gyorsaságát, a figyelem mértékét, a
koncentrációképességet.
Önismereti és kommunikációs tréning biztosított lehetõséget a diákoknak, hogy fejlõdjön beszédkészségük, kifejezõ képességük, reális legyen az énképük.
A szabadidõs tevékenységekkel a
tanulók figyelmét az egészségesebb
életmódra irányították a pedagógusok. Az uszodai és túraprogramokkal megtapasztalhatták a fiatalok a

sport adta örömöket. A városnézés
során Szerencs nevezetességeivel,
történelmével ismerkedhettek meg.
Látogatást tettek a várban, a református templomban, az 1605-ös országgyûlés színhelyén. Jártak a Fajó
János, Kossuth-díjas grafikus által
vezetett alkotótáborban, ahol a
képzõmûvészeti mûhelyek munkájába nyerhettek bepillantást. Láthattak szitázást, kerámiamûhelyt, papírszobrászatot, fotó- és grafikai foglalkozásokat egyaránt. A kistérségi tehetséggondozó tábor estéit grillpartikkal, vetélkedõkkel, csapatépítõ játékokkal tették felejthetetlenné a
szervezõk.

Az elmúlt tanévben Szerencsen 36ról 50-re bõvült a bölcsõdei ellátásban részesülõ gyerekek száma, miközben az óvodát igénybe vevõk
köre tavaly októberhez képest közel
negyven fõvel emelkedett – hangzott
el az ondi tagóvodában megtartott
megbeszélésen.
Az általános iskolában a tavalyi
esztendõhöz képest egy osztály létszámával lett kevesebb a tanuló. A
diákok egyharmada részesül kedvezményes étkeztetésben, minden
második gyerek jogosult ingyenes
tankönyvellátásra.
A gimnáziumnak az idei esztendõben több mint ezer diákja volt, akik
közül a tanév végén 141-en értek el
kitûnõ és jeles eredményt. Sikeres
nyelvvizsgát 76-an tettek, miközben egy vagy több tárgyból 51-en
nem teljesítették a minimális követelményeket. A mûvészeti képzésben
a néptánc, dráma és képzõmûvészet
tanszakokon, valamint a zenemûvészei ágon a tavalyinál több, öszszesen 556 fiatal gyarapította ismereteit.

A városban lévõ középiskolák háttérintézményeként mûködõ kollégium öt csoportban 137 diák számára biztosít elhelyezést. A jelentkezések alapján jövõre ez a létszám közel százötvenre emelkedik.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a logopédiai ellátást, nevelési és pályaválasztási tanácsadást,
gyógytestnevelést, valamint a korai
fejlesztést és gondozást összesen
2325 esetben vették igénybe. A helyi önkormányzat a központi normatívákat jelentõs összeggel egészíti ki annak érdekében, hogy megfelelõ feltételeket teremtsen az eredményes oktató-nevelõ munkához.
A tanácskozáson elhangzott, hogy
a hátrányos helyzetû családoknak
igényelhetõ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Erre a szociális támogatásra Szerencsen ötszáz
fiatal jogosult. Az értekezleten szóba került, hogy iskolák gyermekjóléti felelõsei eredményes munkát
végeznek, a jelzéseik alapján született hatósági intézkedések a fiatalok
javát szolgálták. A Városi Kulturális
Központ és Könyvtár a helyi közmûvelõdés szervezése mellett három
európai uniós pályázaton több mint
125 millió forint támogatást nyert. A
jelenlévõ igazgatók példaértékûnek
minõsítették a fenntartó, valamint az
intézmények közötti együttmûködést, ami a hatékony munkavégzést
szolgája. Ennek kedvezõ hatása a diákok tanulmányi és sporteredményeiben is visszatükrözõdik.

SPORTTÁBOR ISKOLÁSOKNAK

NYÁRI NAGYÜZEM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az átlagember úgy tartja, ha kitör
a vakáció, az iskola ajtajára lakat kerül: augusztus 20-ig az intézmény
környékét is elkerülik a tanulók és a
pedagógusok. Az idei nyári szünet
alapjaiban cáfolja ezt a feltételezést
– tudtuk meg Fábián Ottóné fõigazgatótól, aki ismertette: a vakáció
tényleg a szabadságolás idõszaka, de
a kollégák közül sokan vesznek részt
a gyerekekkel közösen táborokban,
pályázati munkák megvalósításában.

Az iskolai munkát segítõk nagy
erõkkel dolgoznak azon, hogy zavartalanul, tiszta környezetben
kezdõdhessen az új tanév. Meszelés,
alapos nagytakarítás történik minden
épületben. Ehhez az óvodák is csat-

lakoznak, hiszen egy-egy épületben
ügyeletet tartanak, a többiben pedig
szorgos kezek varázsolják tisztává a
csoportszobákat. A szeszélyes idõjárás hátráltatta ugyan, de megakadályozni nem tudta a Rákóczi épület külsõ rendbetételét – emelte ki Fábián Ottóné. – Nagyon örülünk a málló vakolat helyére került szép színû
festésnek. Pályázati támogatásból az
általános iskola mindkét épületében
egy-egy informatikateremben megújulnak a számítógépes asztalok.
Ügyes kezû karbantartóink készítik el
a bútorokat, egy teremre való már a
helyére is került. Idén a pályázatírásban olyan eredmény is született,
amit eddig még nem ért el az általános iskola: a TÁMOP keretében el-

TOVÁBBTANULNI SZÁNDÉKOZÓK
FIGYELMÉBE!

Biztosan akadtak olyan fiatalok a frissen érettségizettek körében, akik július 22-én a felvételi rangsort megnézve elkeseredetté és tanácstalanná váltak. Õk nyilván már kiszomorkodták
magukat, s talán készek arra, hogy ne
vesztegessék el idejüket a következõ felvételiig. Nekik is ajánljuk a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola
(Szerencs, Ondi út 1.) 2010/2011-es
tanévében ismét induló, érettségire
épülõ szakképzésünket.
Marketing- és reklámügyintézõ szakképzés. OKJ-szám: 52 342 01 0000 00
00. A képzés idõtartama: 1 év. Felvételi korhatár: 21. életév.
Rajtuk kívül természetesen mindazon
tanulók jelentkezését várjuk, akik elhivatottságból jönnek szakmát tanulni,
de azokra is számítunk, akiknek még

nincs kialakult elképzelésük a jövõjükkel kapcsolatban. A nálunk töltött
1 év alatt lehetõség van további plusz
pontok megszerzésére is (ismétlõ, ill.
emelt szintû érettségi vizsga, nyelvvizsga stb.)
A szakképzõ évfolyam diákjai tanulói jogviszonyba kerülnek az iskolával,
melynek élvezhetik elõnyét a jelentkezõk (diákigazolvány, családi pótlék
stb.), természetesen a kötelezettségek
teljesítése mellett.
Jelentkezés és bõvebb tájékoztatás az
iskola titkárságán augusztustól minden
nap 12 óráig.
Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 20. Elérhetõség: 47/362533/106-os mellék
Gazdóf Miklósné
tagozatvezetõ

nyert 20 millió forint segítheti pedagógusok továbbképzését, mely tartalmilag is frissíti, újítja az alapfokú
oktató-nevelõ munkát. Két évig
óvónõ, tanító és három tanár bõvítheti majd ismereteit, melyet szinte
azonnal hasznosítanak majd a munkájukban. A Szerencsi Általános Iskola mindkét épületében felnõttoktatás keretében tanfolyamokat tartanak. Pincérek, dajkák, gipszkartonozók, hidegburkolók sajátítják el a
szakma elméleti ismereteit.
A sportolók sem hanyagolják el az
edzéseket, rendszeresen használják a
tornatermet – tette hozzá a fôigazgató. Reméljük, az eredményeken is
megmutatkozik majd a szorgalmas
munka. Az iskolakezdésig hátra van
még egy hónap. Úgy gondolom, ilyen
intenzitású munka mellett minden
készen áll majd a tanévkezdésre.

Indul a kerékpártúra.
Idén második alkalommal szerveztek
nyári sporttábort általános iskolásoknak
Szerencsen. Nagy Lajos testnevelõ 13
napon keresztül foglalkozott napközben
a mozogni vágyó fiatalokkal. A tábor
munkájába a Bolyai és a Rákóczi épületekbõl két turnusban összesen hu-

szonöt diák kapcsolódott be. A foglalkozások között kerékpártúra, uszodai
foglalkozás, amerikai futball és gyalogtúra egyaránt szerepelt. A testnevelõ
elsõsorban olyan sportágakat választott
a programba, amelyek gyakorlására a
tanórák keretében nincs lehetõség.

HÍREK RÖVIDEN
ÚSZÓTÁBOR. Tizennégy fiatal jelentkezett úszó napközis táborba,
amit július 5–9. között tartottak a szerencsi tanuszodában. A 7 és 12 életév közötti résztvevõk Farmosi István
irányításával ismerkedtek a sport alapjaival vagy tökéletesítették meglévõ tudásukat. A napi kétszeri tréningezést
szabadidõs foglalkozások színesítették. A lányok és fiúk egyaránt jól érezték magukat a táborban, amit a tervek szerint jövõre is meghirdet a városi sportegyesület.
BÚCSÚ A BÖLCSÕDÉTÕL. Évzáró foglalkozást tartottak július 9-én a
szerencsi bölcsõdében. A vidám hangulatú rendezvényen a csöppségek

gondozóikkal közösen elevenítették fel
az szülõk elõtt az elmúlt idõszakban
megtanult énekeket, mondókákat és
játékokat. Az idén huszonöt bölcsõdés
kerül át a szomszédos óvodába. A búcsúzók nyakába kerültek a jeleiket viselõ tarisznyák, amelyek kedves ajándékokat rejtettek. A programban kerti parti is szerepelt, amihez az intézmény a szülõk közremûködésével
biztosította az ízletes süteményeket és
a gyümölcsöket.
ARANY MINÕSÍTÉS AZ EURÓPABAJNOKSÁGON. Június utolsó hétvégéjén rendezték meg Kaposváron a
látványtánc Európa-bajnokságot, amelyen három nemzet 85 csapata sze-

repelt. A versenyre a legjobb magyar
csapatok mellett román és szlovák
sportolók is érkeztek. A szakmai zsûrinek nem volt könnyû a dolga, hiszen
egymást érték a magas színvonalú,
mesterien elõadott produkciók. A rangos viadalon a miskolci Show Time
Divat- és Táncstúdió is képviselte
magát. Mátrix koreográfiájuk arany
minõsítést szerzett. Mint arról korábban már írtunk, ebben a produkcióban a két stúdióvezetõ, Diószegi Andrea és Szabó-Veres Anita mellett a miskolci felnõtt fellépõ csoport tagjai, valamint a szerencsi együttesbõl négy
tehetséges tanítvány: Fodor Anna,
Hegedûs Nikolett, Sándor Judit és Fekete Fatime szerepelt.

KRÓNIKA

TEHETSÉGGONDOZÓ
TÁBOROK SIMÁN

(Folytatás a 2. oldalról.)
A gyerekek kipróbálhatták a szoborfaragást, az üvegfestést és a tûzzománc készítését, a sportfoglalkozások az állóképesség fejlesztését szolgálták. A természettudományi órákon
a víz került a középpontba, a személyiségfejlesztõ foglalkozások elsõsorban a kommunikáció játékos formában történõ javítására, a kapcsolatépítésre és a kreativitásra fókuszáltak. A társadalomtudományi is-

meretek bõvítése a diákok mûveltségét gyarapította.
A pályázat számos eszköz beszerzésére is lehetõséget biztosított,
amelyek a diákoknak szervezett táborok eredményességét szolgálták.
Ezek között a tûzzománcok kiégetésére szolgáló kemence is szerepelt,
amit alaposan ki is használtak a résztvevõk a komplex tehetségfejlesztõ tábor ideje alatt.
Á. A.

ÚJ ELNÖK A BHD ÉLÉN

A BHD Hõerõmû Zrt. július 9-ei
közgyûlésén Hujber Ottó igazgatóelnök felajánlotta lemondását, a szerencsi szalmatüzelésû erõmû megvalósításának bizonytalansága, egy új
projekthelyszín kijelölésével kapcsolatos további feladatok jellegének változása mellett amiatt, hogy a személye – miután részt vett a beruházás ellen tiltakozókkal folytatott küzdelemben – ne legyen akadálya egy, a térség és az ország érdekeit is szolgáló
kompromisszumnak. A közgyûlés
Hujber Ottó döntését elfogadta és az
igazgatóság elnökének a korábbi
mûszaki igazgatót, Voltay Gézát (fotónkon) választotta.
Az új elnök-vezérigazgató július 16án levélben fordult Koncz Ferenc országgyûlési képviselõhöz a Szerencsre
tervezett szalmatüzelésû erõmûvel
kapcsolatos aktuális helyi és országos
szintû szándékok tisztázása érdekében. Voltay Géza arról tájékoztatta a
képviselõt, hogy a cégnek lehetõsége kínálkozik arra, hogy a meglévõ
engedélyek módosításával, illetve
más engedélyek gyorsított ütemû
megszerzésével a létesítményt egy
olyan dunántúli városba helyezzék át,
amely a beruházást teljes mértékben
támogatja. Ezt a megoldást preferálják a BHD Hõerõmû Zrt. befektetõi
is, mert úgy látják, hogy hamarabb
megvalósítható az erõmû új helyszínen, mint bármiféle kompromiszszummal Szerencsen. Az elnök-vezérigazgató szerint azonban a helyszín áthelyezésével cserbenhagynák

azokat, akiknek a beruházás megvalósítása egyéni, vagy – az önkormányzat esetében – közösségi boldogulását segítené elõ. Ráadásul az
is elõfordulhat, hogy a felbolygatott
környezetben a világörökségi cím
fenntarthatatlanná válik, munkahelyek
nem létesülnek, önkormányzati bevételek esnek ki és az erõmûépítés a
gyors megegyezéshez képest tovább
húzódik. Voltay Géza ezért arra kérte levelében Koncz Ferencet, hogy a
helyi, a regionális és az országos érdekek figyelembe vételével az illetékes döntéshozók kívánatosnak tartjáke valamilyen kompromisszummal az
erõmû eredeti helyszínen történõ
megépítését, vagy annak máshová költözését preferálják? Az elnök-vezérigazgató kérdésére a BHD Hõerõmû
Zrt. tájékoztatása szerint lapzártánkig
nem érkezett válasz.

DIGITALIZÁLJÁK
AZ IRATTÁRAT
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A TOKAJI FORRADALMA

Az elmúlt idõszakban megvalósított milliárdos nagyságrendû
fejlesztéseknek is köszönhetõen a
Tokaj Kereskedõház Zrt. a gazdasági válság ellenére az elmúlt
idõszakban jelentõs mértékben
bõvítette az exportját. A cég huszonnégy országban évente hárommillió palack bort értékesít, amibõl
2,5 millió a tradicionális kelet-európai piacokon talál gazdára –
hangzott el a július 27-én a vállalat
tolcsvai központjában megtartott
sajtótájékoztatón.
Kiss István, a Tokaj Kereskedõház
tisztségében a közelmúltban megerõsített vezérigazgatója ismertette,
hogy a társaság az elmúlt évek sikeres pályázatainak eredményeként
Tokaj-Hegyalja egyik legkorszerûbb
borászati technológiáját építette ki.
Ennek eredményeként az értékesítés
nagyságrendje évi negyvenezerrõl
hatvanezer hektoliterre bõvült, miközben a cég árbevétele 2 milliárd
forintról 3,6 milliárd forintra emelkedett. Az állami tulajdonú társaság
a nehéz helyzetben is jól gazdálkodott a rá bízott vagyonnal, hiszen
nem keletkezett vesztesége. Az évente elõállított hétmillió palack bor hatvan százaléka belföldön talál gazdára, negyven százalékot pedig külföldön, többségében Lengyelországban, Oroszországban, Németországban, valamint az utóbbi idõszakban egyre nagyobb mennyiséget

A Tokaj Kereskedõház Zrt. eredményeit Kiss István vezérigazgató ismertette.
igénylõ csehországi és szlovákiai
piacokon adnak el. A napokban indult el az elsõ 2001-es évjáratú, 3
puttonyos aszúszállítmányuk az
USA-ba, ami több tokaji bornak is
utat nyithat Amerikába.
A vezérigazgató kitért arra, hogy
szándékosan nem lettek résztvevõi
a hazai árversenynek, mert úgy vélik, hogy a válság után is lesz élet,
amibõl a minõség elõnybe helyezésével jobb pozíciókat érhet majd el
a vállalat.
A Tokaj Kereskedõház Zrt. 2300
termelõvel áll szerzõdéses kapcsolatban, akik összesen 1000 hektár-

korlatot szereztek. A korábbi pályázatban elnyert számítógép és négy
szkenner segítségével rögzítik az
irattári dokumentumokat, a közmunkaprogram keretében megkötött
munkaszerzõdések idén november
30-áig szólnak.

nyi szõlõterületen gazdálkodnak. A
szigorú technológiai elõírások szerint megtermelt alapanyagból elõállított borok kiemelkedõen szerepelnek a különbözõ hazai és nemzetközi borversenyeken. Az idei esztendõben különösen a mindennapok
hungarikumának szánt száraz furmint
ért el kimagasló sikereket, számos
aranyérmet és más kitûnõ minõsítést
szerezve. Ez a bor nem külön a megmérettetésekre készül, hanem évente 2,5 millió palackot állítanak elõ
belõle, vagyis a szakmán túl a fogyasztók is naponta értékelik a Tokaj Kereskedõház által készített italt.

TANÁCSKOZÁS A VÁROS JÖVÕJÉRÕL

Ülést tartott július 29-én a Szerencs
és Környéke Fejlõdéséért Egyesület.
A tanácskozáson Rónavölgyi Endréné tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt négy évben megvalósított városfejlesztési tevékenységrõl, és a jövõre vonatkozó elképzeléseirõl. Elhangzott, hogy az elmúlt négy esztendõben mintegy 6,5 milliárd forintot sikerült európai uniós pályázatok révén elnyerni városfejlesztési célokra, melyek hosszú távon
meghatározhatják a település jövõjét.
A város polgármestere tájékoztatójában a jövõ teendõi között említette két helyi intézménnyel – a Szerencsi
Szakképzõ Iskolával és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idõsek Otthonával – kapcsolatos teendõket. Mint elhangzott:
az elmúlt években kiderült, hogy a városi tulajdonú ingatlanokban lévô iskolát és szociális otthont nehéz távolról jól mûködtetni. Az idõsek otthona a lakók befizetéseibõl, saját bevételeibõl és az állami normatívából

Az egyesületi tagoknak Boros István mutatta meg az építkezést.
gazdálkodhat. – Az önkormányzati választások után célszerû lenne a vá-

BORÁSZÖRÖM
ERÕMÛ-ÜGYEKBEN

Megkezdõdött a polgármesteri hivatal irattárának digitalizálása Szerencsen. Ezt a munkát a korábban a
roma közmunkaprogramban részt
vevõ hat fiatal végzi, akik a nyugdíjbiztosító papír alapú adatainak
elektronikus rögzítésében már gya-
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A tokaj-hegyaljai szõlész- és borászszervezetek örömmel fogadták a
hírt, hogy az illetékes szlovák építésügyi hatóságok elutasították a
Tõketerebesre tervezett széntüzelésû
hõerõmû megépítését, amely súlyos
környezeti veszélyt jelentett volna a
Zempléni-hegységre, a Bodrogközre
és a világörökségi címmel rendelkezõ
Tokaji borvidékre – adta hírül közleményében a Tokaj Reneszánsz –
Tokaji Nagy Borok Egyesülete.
A dokumentumban a szõlész- és
borászszervezetek köszönetet mondanak azoknak a civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és magánszemélyeknek, akik a határ mindkét oldalán dolgoztak az ügy sikere
érdekében. Álláspontjuk szerint az
összefogás újra megmutatta a térség

erejét, identitását és azt, hogy az itt
élõk a meglévõ erõforrásaik alapján
szeretnék a jövõbeli fejlesztéspolitikai céljaikat meghatározni, amelyek
a meglévõ lehetôségeken és nem tájidegen, környezetpusztító ipari beruházásokon alapulnak.
– Bízunk benne, hogy az Aranyosvölgybe tervezett szivattyús tározós
erõmûterv és a tõketerebesi erõmûterv szakhatósági és bírósági elutasítása után a szerencsi szalmatüzelésû hõerõmû ügye is minél hamarabb megnyugtatóan rendezõdik – fogalmazott a borászati egyesület –, és
a jövõben a borvidék nem a környezeti konfliktusai, hanem csak a
borai és az egyéb természeti és kulturális értékeirõl szóló hírek miatt kerül majd a figyelem középpontjába.

rosnak e két intézményt visszavennie
mûködtetésre, mert csak ekkor lehet
korszerûsítésére, fejlesztésekre pályázni – fogalmazott a polgármester.
Rónavölgyi Endréné az önkormányzati választásokra utalva hangsúlyozta, hogy széles körû civil
együttmûködésre és szövetségre van
szükség annak érdekében, hogy közös jelölteket indítsanak az õszi helyhatósági választáson. A polgármester felkérte a Szerencs és Környéke
Fejlõdéséért Egyesületet, hogy támogassa a kezdeményezést. A szervezet jelenlévõ tagjai egy ellenszavazattal egyetértettek a választási
szövetséghez történõ csatlakozással.
Az egyesületi tagok látogatást tettek a Rákóczi út 51. szám alatti egészségházban, ahol Boros István, a kivitelezést végzõ Szivárvány Építõipari
Kft. ügyvezetõje kalauzolta a vendégeket és tartott tájékoztatót az
építkezésrõl. Az európai uniós támogatással megvalósuló, több mint
száztízmillió forintos beruházás májusban kezdõdött, és várhatóan augusztus közepére fejezõdik be a
munka.
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A GAZDAG VÉDÕNÕI ÉLETÚT ÁLLOMÁSAI

Szabóné Szentléleki Terézia (fotónkon) 26 évig dolgozott Szerencsen iskolai védõnõként. A szakember 2011 januárjától nyugállományba vonul, az elkövetkezõ idõszakban már megérdemelt szabadságát tölti.

A mádi Szentléleki Terézia 1951ben született Sátoraljaújhelyen. Az általános iskolát is a tokaj-hegyaljai községben végezte, majd a sárospataki
Rákóczi Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az érettségi után a fõvárosba vezetett az útja, ahol az akkori Állami Védõnõképzõ Iskola hallgatója lett.
– 1977-ben fõiskolai szintre emelték az intézményt – emlékszik vissza
diákéveire a védõnõ –, ekkor tettem
le a különbözeti vizsgákat, késõbb jelentkeztem a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemhez tartozó családvédõnõi, gondozói szakra. Itt szereztem meg a második diplomámat.
– Miért választotta ezt a pályát?
– Van egy emlékem. 1958-ban
megszületett az öcsém és anyukámmal elmentem a tanácsadóba. Hosszú
volt a várakozási idõ, mert akkoriban
nagyon sok gyermek született a faluban. Ültünk és vártunk a védõnõre,
majd kiderült, hogy azért nem érkezett meg, mert eltörött a kocsi kereke, amivel Tarcalról hozták volna
hozzánk. Ezt követõen egy nagyon
kedves védõnõ helyettesítette, aki
rendkívül szimpatikus volt számomra. Amikor nyolcadikos lettem, akkor
került Mádra Bárányné Irénke, aki végig ott dolgozott a falunkban. Bejött
az osztályba, és mondta: – Gyerekek,
én vagyok a „védõnéni”! Nagyon szerettük, igazi jelenség volt a községben, a mai napig is jó kapcsolatban
vagyunk. Az õ hatására választottam
én is ezt a hivatást.
Késõbb, amikor gyakorlatra kerültem Mádra, õ éppen akkor szült, és
a másik védõnõ helyettesítette, Géczi Ernõné, Olgika. Más világ volt a
hetvenes években. Ismertem az egész
falut, mindenkinek a rokonságát. Épp
a napokban történt, hogy temetésre
mentem, és ott volt egy fiatalember.
Kérdezték tõlem, hogy ki õ? A nevére
nem emlékeztem, de azt tudom,
hogy újszülött korában találkoztam
vele utoljára. 1971. március végén
látta meg a napvilágot.
– Amikor végzett az iskoláival, hazajött dolgozni?
– Nem. Budapesten helyezkedtem el védõnõként, majd amikor
anyukám beteg lett, akkor jöttem viszsza a közelbe. Hat hónapig Mezõ-

zomboron dolgoztam, majd Tállyára kerültem. Az ottani kettes körzet
volt az enyém, ami Tállya bányatelepi részét jelentette és Golop is
hozzám tartozott. Szerettem oda járni, az egész falut ismertem és még a
mai napig is sokan köszönnek, megszólítanak közülük.
– Szép ez a munka?
– Én szerettem. A körzeti védõnõi
tevékenység sokat változott, ma már
nem olyan, mint régen volt. Én 1984ig voltam körzetben, ekkor lettem a
Bocskai István Gimnázium védõnõje,
de hozzám tartozott a Bolyai iskola
és a szakmunkásképzõ is. A létszám
évrõl évre emelkedett, míg végül azt
vettem észre, hogy már 2200 gyerek
van a névsoromban.
– Mi a védõnõ elsõdleges feladata?
– Elsõsorban az anya-gyermek védelem, a terhesekkel való foglalkozás, és az újszülöttek, kisgyerekek
gondozása a családban, majd az
óvodában és az általános iskolában.
Eleinte a körzetben dolgozók látták el az általános iskolában ezt a
munkát. A kis falvakban, vidéken ma
is így van, de nagyobb településeken
már minden alapfokú tanintézetnek
saját védõnõje van, a középiskolákban pedig szintén külön szakember
látja el ezt a feladatot.
Itt már szûrõ- és szemészeti vizsgálatot kell végezni, testméreteket kell
figyelni és ebbõl kell különbözõ számításokat készíteni – hogy csak néhányat említsek.
– Melyik munka állt közelebb Önhöz?
– Talán ez utóbbit szerettem meg
jobban az eltelt évek alatt. Az iskolai évek olyan vidáman teltek, mindig történt valami, soha nem unatkoztam. Igaz, a körzetben is elõfordult, amikor Erdõbényén helyettesítettem, szombaton délután tartottam
egy gyerekhez, és odafelé meghara-

A NYUGDÍJASOK MEGBECSÜLÉSE

Az intézmény egykori dolgozói találkoztak.
Találkozóra invitálta nyugdíjas dolgozóit a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. A július 29-ei eseményen a város polgármestere mondott köszönetet a résztvevõknek, akik korábban magas színvonalú munkát végeztek a gyógyításban és a rászorulók ellátásában. Bobkó Géza fõigazgató fõorvos tájékoztatójában felidézte az idén jubileumát ünneplõ rendelõintézet elmúlt
húsz esztendejét. Mint elhangzott, két évtized alatt megduplázódott a Szerencsen igénybe vehetõ szakellátásoknak a száma, ami a városban és a környezõ
településeken élõ közel hatvanezer ember javát szolgálja. Az ünnepi eseményen virágcsokorral, valamint ajándékutalványokkal kedveskedtek a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet nyugdíjas dolgozóinak.

pott egy kutya, majd visszafelé is, miközben egy helyen beszakadt alattam
a jég, a Trabantomon pedig befagyott
a kézifék. Szóval, voltak akkoriban
is élményeim, de az iskolát jobban
megkedveltem, hiszen huszonhat
évet töltöttem el a gyerekek között.
– Elismerték a munkáját?
– Elõször a Vöröskereszttõl kaptam
bronz fokozatot, majd a Humanitás
Szolgálatában Szerencs Városáért kitüntetést vehettem át 1996-ban. Az
egészségügyi kamara két évvel ezelõtt
ismerte el a munkámat, 2004-ben pedig a Pro Caritate miniszteri dicsérettel jutalmaztak. A gimnáziumi évzárón a Bocskai Emlékérmet vettem
át. Ezek után azt mondhatom: igen,
elismerték a szakmai tevékenységemet.
– Beszéljen egy kicsit a családjáról!
– A férjem bekecsi származású, két
évvel idõsebb tõlem, növényvédõ
szakmérnökként ment nyugdíjba.
1988-ban házasodtunk össze, a lányom 1990-ben született, most lesz
húszéves.
– Hivatalosan 2011 januárjában vonul nyugdíjba.
– Így igaz. Jelenleg szabadságon vagyok, megírom az utolsó jelentésemet, és naponta beszélek az utódommal is, aki szintén a szerencsi
gimnázium diákja volt.
– Készült a nyugdíjazásra?
– Eljött az ideje. Mint mindenki, én
is mondogattam, amikor elmaradtak
az otthoni dolgaim, hogy ha majd
nyugdíjas leszek…! A lányom még
Budapesten jár egyetemre, ugyan
gyakran hazajön, de egy hónapban
egyszer el szoktam menni hozzá. Van
egy 92 éves nagynéném, akit ekkor
meglátogatok. Õ volt az, aki megkérdezte tõlem: Terike, mikor fogsz
ingyen utazni? – Jolika néni, majd ha
65 éves leszek – válaszolta, mire így
felelt: jó lesz, mert akkor gyakrabban
fogsz jönni!
M. Z.

VENDÉGSÉGBEN
LUXEMBURGBAN

Szerencs és két testvérvárosa – a luxemburgi Hesperange és a németországi Malchin – között már 2000-tõl
erõsödött a kapcsolat az Európai
Unió Európai Bizottsága által támogatott Europolis projekt keretében. A
három város sikeres közös pályázat
eredményeként 2004-ben indította
útjára a kulturális és ifjúsági együttmûködést magában foglaló Europart
programot, amelynek keretében minden évben más-más a házigazdája az
évente megrendezendõ találkozóknak.
A megvalósítás során a kezdetektõl
fõ célként fogalmazódott meg, hogy
a kulturális értékek kölcsönös bemutatásával alakuljon ki mélyebb kapcsolat a három város fiataljai között,
szövõdjenek újabb barátságok.
A tapasztalatszerzés reményében
idén június 16-án indult el a szerencsi küldöttség, melynek összetétele a
szervezõk és a meghívásban szereplõ
programok alapján alakult. Vendéglátóink sikeres pályázata a költségek
jelentõs részére fedezetet biztosított.
Az eddigi találkozások hagyományait követve a küldöttségben a felnõtt delegáció mellett most a gimnázium éne-

kelni és sportolni szeretõ fiataljai, az
õket kísérõ pedagógusok és az Idiot
Side együttes kaptak helyet, akiknek
fellépéseket és versenyeket szerveztek a házigazdák. A találkozók eddig
is kapcsolódtak az együttmûködõ városok hagyományos rendezvényeihez. A szervezõk éppen ezért javasolták, hogy a programok érdekesek
lehetnek a testvérvárosok civil szervezetei, mûvészei, vállalkozói számára, ezért õket is bevonták a csereprogramba. Így alakult ki a felnõtt delegáció. Szerdán a kora reggeli idõpontban várakozással teli utazók és izgatott búcsúztató családtagok gyülekeztek a polgármesteri hivatal mellett.
Tudtuk, hogy nagyon hosszú út vár
ránk, ezért mindenki igyekezett a lehetõ legkényelmesebben elhelyezkedni és megteremteni a nyugodt
utazás körülményeit. A kezdeti kellemes idõjárás sajnos nem állandósult
az úton. Hamarosan esni kezdett az
esõ, mely szinte a célig végigkísért bennünket. Hangulatunk azonban nem
romlott el és kárpótolt minket a látvány: párába burkolózó hegyek, városok, misztikus, ködös erdõk.
(Folytatás a 9. oldalon.)

Színpadon a szerencsi Idiot Side.

A GYÓGYÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Emiatt több, más helyeken is szerencsét próbált kolléga jött vissza
hozzánk. Sok doktor a betegeket is dicséri, mert azt tapasztalják, hogy itt
együttmûködõbbek a rendelésekre
érkezõ emberek. Tehát a helybéli lakosságnak is köszönhetõ, hogy jó orvosgárda dolgozik Szerencsen, akik
közül többen hiányszakmákat képviselnek.
– Milyen alapvetõ változások történtek az intézetben az elmúlt húsz
esztendõben?
– Kezdetben a betegek 11 szakrendelést vehettek igénybe helyben, amelyeknek száma napjainkra 23-ra bõvült.
Sikerült folyamatosan növelni az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott, a gyógyító munkára fordítható
órák számát. A várossal együttmûködve
igyekeztünk minden lehetõséget kihasználni a mûszerpark korszerûsítésére és bõvítésére. Éltünk a pályázati
lehetõségekkel, így jutottunk például
húszmillió forint értékû szívultrahang-készülékhez, saját bevételeinkbõl pedig többek között terheléses EKG-t vásároltunk. Fontos a laboratóriumunk, amit ugyan nem mi
mûködtetünk, de ez nem is volna gazdaságos. Van kardiológusunk, stabilizáltuk a pszichiátriát, a sebészetet, jól
mûködik a szemészeti szakrendelés.
Elindítottuk az ortopédiát, az urológiát, a diabetológiát és a dietetikát, ami
a kisvárosi rendelõintézetek között
ritkaságnak számít.
– Mi az, amire a leginkább büszke
az elmúlt húsz esztendõbõl?

– Arra, hogy sikerült a rendelõintézet dolgozóiból egységes szakembergárdát kovácsolni, aminek a tagjai elhivatottsággal végzik a gyógyítást. Fontosnak tartom egymás megbecsülését és a betegek tiszteletét. Jó
hangulat uralkodik az intézményben,
ami napjainkban kevés helyen jellemzõ az ágazatban. Fontos a magas
színvonalú munkavégzés, aminek érdekében minõségbiztosítási rendszert
is mûködtetünk. Büszkén mondhatom,
hogy évente alig egy-két reklamációval találkozunk. Kétszer is végeztettünk betegelégedettségi felmérést,
amelyek rendkívül kedvezõ eredménnyel zárultak. Ez azt mutatja,
hogy a kollégáim – orvosok és nõvérek – komoly szakmai elkötelezettséggel dolgoznak. Ez az utóbbi években nem jellemzõ a hazai egészségügyben.
– Térségünkben több településen fejlesztik a járóbeteg-szakellátást. Menynyire jelentenek ezek konkurenciát a
szerencsi intézetnek?
– Az elmúlt idõszakban a környezõ falvakban, városokban sok háziorvosi rendelõt építettek és újítottak fel, amit nagyon fontosnak tartok.
Jogos igénye a településeknek, hogy
az alapellátásban dolgozó doktorok
és védõnõk minél jobb körülmények
között fogadják a betegeket. Ugyanakkor egy szomszédos városban, Tokajban néhány éve országos döntés
alapján szakrendelõket telepítettek,
amit szakmailag nem tartok megalapozottnak. Nem véletlen, hogy ennek,
a tõlünk mindössze 18 kilométerre

lévõ intézménynek az elmúlt idõszakban az országos átlag alatt volt
a kihasználtsága. Ennek figyelembe
vételével luxusberuházásnak tartom
azt, hogy most több százmillió forint
elköltésével új járóbeteg-ellátó központot építenek Tokajban. Szkeptikus
vagyok a tekintetben, hogy 13 ezer
ember ellátását hogyan lehet gazdaságosan végezni. A mi körzetünk jelenleg 58 ezer lakost szolgál ki és bizony olykor csak komoly erõfeszítések árán tudjuk a szükséges szakorvosokat biztosítani. Természetesen a
változás kedvezõtlenül érint minket,
hiszen csökken az ellátottak száma,
ami várhatóan a bevételekben is
megmutatkozik. Egy ilyen kis térségben a lélekszámot tekintve véleményem szerint nincs szükség két járóbeteg-ellátó egészségügyi intézményre.
– Hogyan látja a szerencsi rendelõintézet jövõjét?
– Nagyon pozitívan. Adott egy jó
szakembergárda, amely a most megvalósuló nagyszabású beruházásnak
köszönhetõen korszerû környezetben, világszínvonalú mûszerekkel
gyógyíthat. Lesz egynapos sebészetünk
és kúraszerû ellátásunk, amiért az embereknek ugyancsak nem kell majd
Miskolcra utazniuk. Minden tekintetben elértük a szintet, amit egy kisvárosi rendelõintézet a lakosságnak biztosíthat. Öt-tíz éves távlatban biztonságban tudhatjuk a szerencsi egészségügyi szakellátást, amire méltán lehet büszke a város.
Á. A.
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A 2010. OKTÓBER 3. NAPJÁRA KITÛZÖTT HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
ÉS A POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁHOZ
A köztársasági elnök 204/2010. (VII.
16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek általános választásának idõpontját 2010. október 3. napjára (vasárnap)
tûzte ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
11. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI)
vezetõje, valamint a szerencsi Helyi Választási Iroda (HVI) vezetõje: Gadóczi
Bertalan jegyzõ. Általános helyettese:
Barva Attila aljegyzõ. Informatikai helyettese: Fazekas László informatikai vezetõ
Az OEVI és a HVI címe: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Elérhetõségei: tel.:
47/565-206, fax: 47/565-209, e-mail:
oevk@szerencs.hu

HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA
1. Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
2. A választópolgár lakóhelyén vagy
– ha lakóhelye mellett legkésõbb a választás kitûzését megelõzõ 30. napig
tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.
3. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) a névjegyzékbe történõ
felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvényekkel együtt 2010. augusztus
16. és augusztus 19. között kézbesíti
a választópolgároknak.
4. A névjegyzéket 2010. augusztus
18-tól augusztus 22-ig lehet megtekinteni a Helyi Választási Irodánál.
5. A névjegyzékbõl való kihagyás,
törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a HVI-hez.
6. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010.
október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a HVI-hez.
7. Igazolást legkésõbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kiadni.
8. A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16 óráig tekinthetõ meg a
HVI-nél.
9. A választási bizottságok megbízott
tagjait legkésõbb 2010. szeptember 17én 16 óráig lehet bejelenteni.
10. A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
11. Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19 óráig tilos.

KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával egy idõben német és cigány
kisebbségi önkormányzati választások is lesznek október 3-án
Szerencsen. A Helyi Választási Bizottság azt követõen hozta meg
errõl a döntést, hogy a módosított
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a városban magát 38 német és 169 cigány nemzetiségûnek valló, választójoggal rendelkezõ választópolgár kérte felvételét a kisebbségi
névjegyzékbe.

12. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2010.
november 2-ig köteles eltávolítani.
13. Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet.
14. A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál.
15. A megyei listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni.
16. A kompenzációs listát, valamint
az azon szereplõ jelölteket legkésõbb
2010. szeptember 6-án 16 óráig lehet
bejelenteni.
17. A jelölteknek, illetõleg a jelölõ
szervezeteknek a be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2010. szeptember
6-án 16 óráig meg kell semmisíteni. Az
errõl készült jegyzõkönyvet 2010.
szeptember 9-én 16 óráig kell átadni
a helyi választási bizottságnak.
18. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek
ajánlották, legkésõbb 2010. szeptember 7-én 16 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
19. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a helyi
választási iroda 2010. október 3-án
megsemmisíti.
20. A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2010. október 4-ig
összesíti a szavazatokat, és megállapítja
a választási eredményt.
21. A szavazóköri jegyzõkönyvek
egy példánya a helyi választási irodában 2010. október 6-án 16 óráig megtekinthetõ.
22. Azok a választópolgárok, akiknek lakcímkártyáján csak a település
neve szerepel, a 2. számú szavazókör
szavazóhelyiségében (Szerencs, Rákóczi út 100., Általános Iskola) szavazhatnak.
23. A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát írásban kérhet a HVI

vezetõjétõl, illetõleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
24. A szavazókörök felülvizsgálata
alapján a IX. számú szavazókör helyisége visszakerült a Gyárkerti Óvodába (Rákóczi út 128.)
25. Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcák vonatkozásában változás
nem történt:
I. számú szavazókör – Rendelõintézet Szerencs, Bekecsi út 10.
Szavazókörhöz tartozó utcák: Bekecsi út páros házszámok, Elõhegy utca,
Felsõkert utca, Hársfa utca, Határõr
utca, Hidegvölgy utca, Kárpát utca, Laktanya utca, Mikszáth Kálmán utca, Példánykert köz, Példánykert utca, Radnóti utca, Rakodó utca.
II. számú szavazókör – Általános Iskola, Szerencs, Rákóczi út 100.
Szavazókörhöz tartozó utcák: Alsópincesor utca, Árpád köz, Árpád utca,
Bakó József utca, Béke utca, Bényei
utca, Felsõpincesor utca, Határ utca,
Hivatal köz, Kálvin köz, Hunyadi utca,
Késmárk utca, Kórház köz, Kossuth tér,
Kossuth Lajos utca 1–17/B., Kossuth Lajos utca 25. végig, Kossuth utca páros,
Lajos köz, Monoki utca, Pince köz, Pincemester utca, Rákóczi út 1–89., Széchenyi köz, Széchenyi utca.
Azon választópolgárok számára kijelölt szavazókör, akiknek lakcímkártyája csak a település nevét tartalmazza.
III. számú szavazókör – Bocskai István Gimnázium, Szerencs, Ondi út 1.
Szavazókörhöz tartozó utcák: Csokonai utca, Erdei Ferenc utca, Fenyves
utca, Fery Antal utca, Landler Jenõ utca,
Ondi út 13.–végig, Ondi út 54.–végig,
Petrikovits László utca, Szemere Bertalan utca, Szilas A. Pál utca, Váci Mihály utca, Veres Péter utca.
IV. számú szavazókör – Bocskai István Gimnázium, Szerencs, Ondi út 1.
Szavazókörhöz tartozó utcák: Árpád
hegy, Hegy utca, Korvin Ottó utca, Kos-

KÖSZÖNET A VÁROSNAK
ÉS LAKOSSÁGÁNAK

Dávid Károly dandártábornok, a
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje levélben mondott köszönetet Rónavölgyi Endréné polgármesternek azért a példás gondoskodásért, amit az árvízi védekezésben
részt vevõ rendõrök Szerencsen tapasztaltak.

„A tragikus következményekkel járó
idõjárási viszonyok miatt különösen a
Borsodi régióban, a Sajó, a Bódva és a
Hernád völgyében alakultak ki jelentõs
árhullámok. Ismereteink szerint június 4én már közel nyolcezren dolgoztak a gátakon. Az egyre romló körülmények miatt azonban június 5-én teljes állományunknak is mozgósítást rendeltek el, 601
fõs megerõsítõ erõt indítottunk útba.
Június 6–7-én a Bács-Kiskun megyei
rendõrállomány Sajópetri, Felsõdobsza, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések védekezési feladatain dolgoztak, június 6-án Vizsoly
település védelmére is átcsoportosítottak 141 fõt.
Olyan csapadékos idõjárás, amely közel fél évig tartó folyamatos árvízi védekezésre kényszerítette volna a szakembereket, még sosem volt Észak-Magyarországon. A Bács-Kiskun megyei
rendõrállomány kivétel nélkül olyan helyen vett részt a védekezési munkálatokban, ahol a helyi lakosság jelentõs

veszélynek volt kitéve. Június 7-én, valamennyi helyszínt bejárva, személyesen gyõzõdtem meg az ottani körülményekrõl. Mindenhol az volt tapasztalható, hogy a Bács-Kiskun megyeiek
értették, hogy miért is indultak útba. Szokatlan élethelyzetbe kerültek, de tették
a dolgukat, ami ott és akkor lehetséges
volt.
Szeretném ezúton is megköszönni
Önnek és a település lakosságának
mindazt a segítséget és erõfeszítést,
amellyel állományunk ellátásában jelentõs szerepet vállalva, elhelyezésük,
pihentetésük és élelmezésük érdekében
mindent megtettek munkatársaimért.
A beszámolók, jelentések, a személyes beszélgetések alapján meggyõzõdéssel állítom, a Hernád áradásánál,
a Sajó torkolatánál a tetõzés idõszakában védekezõ munkatársaimnak
legfõképpen a helybéliek köszönõ szavai, az Önök gondoskodása jelentette,
jelenti, és még nagyon sokáig fogja jelenteni a legnagyobb elismerést.
Még egyszer megköszönve Önnek,
az önkormányzat képviselõinek, munkatársainak, a település valamennyi lakosának mindazt, amit a Bács-Kiskun
megyei rendõr kollégáink ellátásáért
önzetlenül tettek, kívánok Önöknek jó
erõt és egészséget! – zárja Rónavölgyi Endrénének írt levelét a dandártábornok.

suth Lajos köz, Kossuth Lajos utca 19–
21., Kölcsey utca, Malom utca, Ondi
út 1–11., Ondi út 2–52/B., Szabadság
utca, Vajda János utca.
V. számú szavazókör – Általános Iskola Szerencs, Rákóczi út 100.
Szavazókörhöz tartozó utcák: Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Dózsa
György utca, Eperjes utca, Kolozsvár
utca, Magyar utca, Nagyvárad út, Nyár
út, Rákóczi út 91–129., Rákóczi út 104.
végig, Rákóczi út 135–139., Zrínyi utca.
VI. számú szavazókör – Általános Iskola Szerencs, Rákóczi épület (Rákóczi
Zs. tér 1.)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Arad
utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bástya köz,
Bástya utca, Bors Kálmán utca, Csalogány köz, Csalogány utca, Erzsébet köz,
Erzsébet tér, Erzsébet utca, Huszárvár
utca, Jókai utca, Kisvásár tér, Molnár
István utca, Perc utca, Petõfi utca, Posta utca, Rákóczi út 30–96., Ságvári utca,
Sallai utca, Szûk utca, Takta utca, Tatay Zoltán utca, Tavasz utca.
VII. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület (Rákóczi Zs. tér 1.)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Alkotmány köz, Alkotmány utca, Bartók
Béla utca, Bekecsi út páratlan házszámok, Fürst Sándor utca, Gárdonyi
utca, Gyár út, Kassa utca, Móra Ferenc
utca, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi
út 2–28., Rákóczi Zsigmond tér, Vörösmarty utca.
VIII. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület (Rákóczi Zs. tér 1.)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Gépállomás, Hámán Kató utca, Igló utca,
Kállai Éva utca, Kilián tér, Kilián György
utca, Kinizsi Pál utca, Lipták köz, Lipták János utca, Lõcse utca, Nagyvárad
köz, Pozsonyi út, Rózsa utca, Szegfû
utca, Táncsics Mihály utca.
IX. számú szavazókör – Gyárkerti
Óvoda Szerencs, Rákóczi út 128.
Szavazókörhöz tartozó utcák: Ady
Endre utca, Arany János utca, Dobó Katica út, József Attila utca, Kandó Kálmán
út, Kazinczy utca, Malom tanya, MÁVtelep, MÁV-állomás vasútállomás, Rákóczi út 131–133., Szivattyútelep.

X. számú szavazókör – Idõsek Klubja Szerencs-Ond, Fõ út 71.
Szavazókörhöz tartozó utcák: OndFõ utca, Ond-Görgey utca, Ond-Ady
Endre utca, Ond-Hunyadi utca, OndJókai utca, Ond-Kossuth Lajos utca,
Ond-Monoki utca, Ond-Petõfi utca,
Ond-Széchenyi utca.

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA
1. A cigány, valamint német kisebbségi önkormányzati képviselõk
választását a szerencsi székhelyû Helyi Választási Bizottság a 2010. július
20-i ülésén 2010. október 3. napjára
(vasárnap) tûzte ki.
2. A szavazásra az e célra létrehozott, önálló szavazókörben kerül sor,
melynek címérõl és a szavazás idõpontjáról a Helyi Választási Iroda értesítõt küld.
3. A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki szerepel az adott kisebbség választói jegyzékén.
4. A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölõ szervezetek legkésõbb 2010. szeptember
17-én 16 óráig jelenthetik be.
5. A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
6. Kampányt folytatni 2010. október
3-án 00.00 órától 19 óráig tilos.
7. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2010.
november 2-ig köteles eltávolítani.
8. A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál.
9. Az illetékes választási bizottság a
szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2010. október 4-ig
összesíti a szavazatokat, és megállapítja
a választási eredményt.
10. A szavazóköri jegyzõkönyvek
egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16 óráig
megtekinthetõ.
Gadóczi Bertalan,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

OLVASÓINK SZOLGÁLATÁBAN
A Szerencsi Hírek szerkesztõsége
fontos feladatának tekinti, hogy az idei
október 3-ai helyhatósági választással
összefüggõ közérdekû, valamint a
kampányról szóló információkat folyamatosan eljuttassa az olvasókhoz.
A havonta kétszer megjelenõ számainkban rendszeresen találkozhatnak
ilyen hírekkel, tájékoztatókkal. Kérjük
a politikai pártokat, jelölteket állító
szervezeteket és a független jelölteket,
hogy az önkormányzati választáson
indulók neveit (polgármesterjelölt,
képviselõjelölt), az általuk összeállított listákat (helyi, megyei közgyûlés,
kisebbségi önkormányzat) lapzártáig
juttassák el szerkesztõségünkhöz. A választási kampány idõszakában a polgármester- és képviselõjelöltekkel, illetve tevékenységükkel összefüggõ
olvasói levelet nem közlünk.
A szeptember 17-ei lapzártánk elõtt
megtartott kampányrendezvényekrõl
– amennyiben azokról legalább elõzõ
nap írásban (elektronikusan) értesítik
szerkesztõségünket a szervezõk –
tényszerû, tömör tudósítást készítünk.
Lapunk megjelenésének idõpontjai
(zárójelben a lapzárta idõpontja, ami
az adott napon 10 óra): augusztus 27.

(augusztus 19.) szeptember 10. (szeptember 3.), szeptember 24. (szeptember 17.).
A Szerencsi Hírek szeptember 24ei számában lehetõséget biztosítunk
a polgármesterjelölteknek a bemutatkozásra, céljaik megfogalmazására.
Térítésmentesen biztosítjuk az alábbi felületet:
– A/4-es papíron, 40-45 gépelt sor,
egy sorban 75-80 leütés, kettes sortávolsággal (max. 4000 karakter szóközzel).
– Fotó (mérete: 6,5 x 8 cm).
– A párt vagy szervezet a hivatalos
szavazólapon is szereplõ emblémája
(mérete: 6,5 x 8 cm).
A polgármesterjelölteket alfabetikus
sorrendben mutatjuk be. A szerkesztõséghez legkésõbb szeptember 17-én
12 óráig eljuttatott anyagokat, amenynyiben megfelelnek az etikai és jogi
normáknak, szó szerint adjuk közre.
A Szerencsi Hírek a kampány idõszakában megjelenõ számaiban lehetõség van politikai hirdetések közzétételére, amit hirdetési oldalainkon
teszünk közzé „Politikai hirdetés”
megjelölésével.
A szerkesztõség
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RENDÔRSÉGI HÍREK

HÁZISZARKA A KONFERENCIAKÖZPONTBAN

Mintegy félmillió forint értékben lopott el elektroakusztikai berendezéseket egy tokaji intézménybõl a cég
alkalmazottja. A férfi az elmúlt fél évben módszeresen hordta haza munkahelyérõl a keverõpultot, lejátszót
és mikrofonokat, amelyek közül többet a lakásán lefoglaltak a rendõrök.
Az elkövetõ a zsákmánya egy részét
egy aukciós internetes oldalon keresztül eladta. R. L. beismerõ vallomást tett.

ISMERÕS LÉPETT BE
AZ ABLAKON
A nyitott ablakon át több alkalommal is bemászott valaki egy erdõbényei családi házba, ahonnan a
szobában hagyott pénztárcából, valamint a lakásból pénzt tulajdonított
el. A sértett ezt megelégelve felvette a kapcsolatot a község körzeti megbízottjával, aki a faluõr segítségével
június 30-án az elkövetõt a sértett lakásában várta. A mit sem sejtõ tettes bemászott a lakás ablakán, ahol
azonban kattant a kezén a bilincs.
Mint kiderült, a hívatlan látogató a
sértettel jó viszonyban lévõ helyi férfi volt, aki az ismeretségét kihasználva összesen 63 ezer forintot zsákmányolt.

KIRABOLTÁK ÉS MEGVERTÉK
Három fiatal férfi rabolt ki egy idõs
nõt abaújszántói otthonában. A rendõrség három órán belül elfogta az elkövetõket.
A sértett ismerõse tett bejelentést
június 30-án a reggeli órákban, hogy
vélhetõen kirabolták 88 éves szomszédját. Az idõs nõt olyan súlyosan
bántalmazták, hogy felépülése meghaladja a nyolc napot. Az elkövetõk
értékek után kutatva a lakást is feldúlták, majd több százezer forinttal
távoztak a helyszínrõl.
A Szerencsi Rendõrkapitányság és
a Tállyai Rendõrõrs nyomozóinak az
információ- és adatgyûjtés eredményeként rövid idõn belül sikerült beazonosítani a tetteseket. A bûncselekményt három fiatal férfi követte el,
amit többek között alátámasztanak
a rendõrség által lefoglalt bizonyítékok is.

A 18 éves abaújszántói, a 21 éves
encsi, illetve a 22 éves miskolci tettesekkel szemben csoportosan elkövetett rablás miatt indított büntetõeljárást a Szerencsi Rendõrkapitányság.

ELVETTÉK A CIPÕJÉT
A Taktaharkányi Rendõrõrs szolgálaton kívüli, otthonában tartózkodó tiszalúci körzeti megbízottjához
egy 23 éves miskolci férfi csöngetett
be a közelmúltban az éjszakai órákban. A sértett többek között elmondta, hogy három fiatal fiú megtámadta õt, és erõszakkal elvették tõle
márkás edzõcipõjét. A rendõr azonnal értesítette kollégáit, majd együttes erõvel, a kapott információk
alapján fél óra alatt kézre kerítették
a helybéli tetteseket. A Szerencsi
Rendõrkapitányság csoportosan elkövetett rablás miatt indított eljárást
a 15 és 14 éves fiatalkorú, valamint
a 13 éves gyermekkorú fiúval szemben, akik megalapozottan gyanúsíthatóak a bûncselekmény elkövetésével.

CSOPORTOSAN RABOLTAK
Három 14 éves fiú támadt rá otthonában egy 85 éves encsi aszszonyra. A rendõrség három óra
alatt elfogta az elkövetõket. A nyugdíjas nénit július 29-én a déli órákban támadták meg, amikor a kertjében dolgozott. A három rabló leszorította áldozatát a földre, majd kitépték a fülbevalóját. A tettesek ezt
követõen bementek a házba és az áldozat pénztárcájából elvettek körülbelül 5000 forintot, majd elmenekültek a helyszínrõl.
Az Encsi Rendõrkapitányság forrónyomos intézkedései – a hiányos
személyleírás ellenére – mindössze
három óra alatt eredményre vezettek. Három 14 éves encsi fiatalkorú
fiút vett bûnügyi õrizetbe a rendõrség, akik megalapozottan gyanúsíthatóak a bûncselekmény elkövetésével. Az Encsi Rendõrkapitányság
csoportosan elkövetett rablás miatt
folytat eljárást, és elõterjesztéssel élt
a gyanúsítottak elõzetes letartóztatására. A három fiatal már nem ismeretlen a rendõrség elõtt, hiszen
még gyermekkorúként több, vagyon
elleni bûncselekményt követtek el.

ELTÛNT FÉRFIT KERESNEK
A Szerencsi Rendõrkapitányság közigazgatási
eljárást folytat Seres András, 52 éves prügyi lakos
eltûnése ügyében.
A kapitányság ügyeletére március 30-án tett bejelentést Seres András
édesanyja, hogy fia közös lakásukból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Mobiltelefonnal nem rendelkezik. Utolsó információk szerint Budapesten és
Kistarcsán látták az eltûnt férfit. A felkutatására tett intézkedések azonban
nem vezettek még eredményre.
Seres András személyleírása: kb.
160-165 cm magas, fehér bõrû, barna szemû, zömök-köpcös testalkatú,
erõsen kopaszodik, eltûnésekor nem
volt bajusza. Mûtéti heg nem látható testén, fején hátul egy gyermekkori balesetbõl származó kisebb heg
található.
Utolsó ismert ruházata: Nike sportcipõ, kék farmernadrág, fekete pulóver, keresztbe fehér csíkokkal, bar-

na széldzseki, fekete baseballsapka.
A rendõrség kéri, hogy
aki a fényképen látható Seres Andrást felismeri, vagy
felismerni véli, tartózkodási helyével kapcsolatosan információval rendelkezik, illetve õt eltûnése
óta látta, jelentkezzen személyesen
a Szerencsi Rendõrkapitányságon, illetve hívja a 06-47/563-340-es vagy
az ingyenes 107-es telefonszámot.

KISTÉRSÉGI POLGÁRÕR-TALÁLKOZÓ
Elsõ alkalommal rendeztek kistérségi polgárõr-találkozót június
26-án Taktaharkányban.
A helyi általános iskola udvarán
felállított sátrak alatt az esõ ellenére már kora délelõtt készülõdtek a
finom falatok, hiszen a településeket képviselõ szervezetek fõzõversenyen mérték össze tudásukat. Az
oktatási intézmény aulájában megtartott megnyitón Szatmári Gyula, az
Országos Polgárõr Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte házigazdaként a jelenlévõket. A taktaharkányi polgárõr-egyesület elnöke ismertette, hogy korábban már hat alkalommal találkoztak a taktaközi
egyesületek, hogy közösen töltsenek
el egy jó hangulatú napot. Ezt az eseményt terjesztették ki a kistérségre,
amivel szeretnének hagyományt teremteni. Az elnök bejelentette, hogy
a polgárõr-egyesületen belül katasztrófa-elhárítási törzsek létrehozását kezdeményezik, akik veszélyhelyzet esetén gyorsan és hatékonyan avatkoznának be. A polgárõrtalálkozó megnyitóján felszólalók –
köztük Bencze József országos
rendõrfõkapitány, Koncz Ferenc és
Ficsor Ádám országgyûlési képvi-

Rónavölgyi Endréné polgármester Palcsó István szerencsi önkéntesnek adott át elismerést.
selõk, Csóra György, az Országos
Polgárõr Szövetség elnökhelyettese,
Rónavölgyi Endréné, a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
és Varga László, Taktaharkány polgármestere – elismeréssel szóltak a
polgárõrök közrendvédelmi tevékenységérõl és az árvíz elleni védekezésben végzett áldozatos munkájukról.

A találkozó alkalmával a polgármesterek jutalmazták az elmúlt év során kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
polgárõröket. Szerencsrõl Bujdosó Ferenc, Szabó Sándor, Szabó Ildikó, Fekete Ferenc, Bajusz József, Oláh János,
Palcsó István és Juhász Béla részesült
elismerésben. Az ünnepség a taktaharkányi általános iskola néptánccsoportjának a bemutatójával zárult.

POLGÁRMESTEREK ÉS A TÛZOLTÓAUTÓ

Büszkén sorakoztak fel a résztvevõk az új jármû mellett.
A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság illetékességi
területéhez tartozó önkormányzatok
vezetõi kaptak meghívást arra a június 29-ei ünnepi eseményre, amelyen bemutatták a szervezet új, magasból mentõ gépjármûvét.
Az eseményen az elmúlt idõszak
áradásainál példásan helytálló szerencsi tûzoltókat Heves János köszöntötte. Az alpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a tûzoltók
napjainkban már nem csak a lángoknál, hanem más természeti katasztrófáknál elsõként nyújtanak segítséget a bajba jutottaknak. Heves János oklevelet nyújtott át Dócs Róbert
parancsnoknak és helyettesének, Nácsa Bálintnak, majd az egységek szolgálatparancsnokai vették át az állomány tagjainak szóló emléklapokat.

PLUSZ KÉT VÁDLOTT
ELÕZETESBEN

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon folyamatban van annak a nagyszabású büntetõügynek a tárgyalása, amelyen több mint kettõszáz, a taktaközi szocpolcsalásokban résztvevõ személy ül a vádlottak padján. Az elmúlt idõszakban a szabadlábon védekezõ negyedrendû és hatodrendû vádlottak több
alkalommal nem jelentek meg a kitûzött tárgyaláson, ezért a bíróság elrendelte az elõzetes letartóztatásukat. Velük együtt már összesen hatan vannak büntetés-végrehajtási intézetben. A büntetõügy tárgyalásának folytatását – az augusztus 20-ig tartó ítélkezési szünet után – szeptemberre tûzte ki a bíróság.

Az ünnepség folytatásában Dócs
Róbert hangsúlyozta, hogy a szerencsi tûzoltóság életében különleges esemény történt április 27-én,
amikor Budapesten, az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon
átvették a 150 millió forint értékû,
magasból mentõ gépjármûvet. A pa-

rancsnok szerint az új eszköz a
tûzoltóság mûködési területén élõ 63
ezer ember biztonságát szolgálja.
Az eseményen a jelenlévõk megtekintették az új jármûvet. Néhányan
az emelõkosárban 30 méteres magasságba emelkedve ismerkedtek meg
a magasból mentõ mûködésével.

„TRANSZFORMÁTORSZERELÕ”

A trafótolvajok gyakori feltûnése
miatt az Edelényi Rendõrkapitányság járõrei az utóbbi idõszakban fokozottan ellenõrzik az érintett területeket.
Így történt, hogy július 29-én a hajnali órákban a rendõrök Szendrõ külterületén, az úgynevezett Kishelyen
lévõ transzformátorállomás felé tartva az egyenruhások egy férfival találkoztak szembe.
Az igazoltatás során kiderült, hogy
a kazincbarcikai férfi megalapozottan gyanúsítható a transzformátorállomás megrongálásával, ahonnan
közel 900 000 forint értékû alkat-

rész tûnt el. Az Edelényi Rendõrkapitányság lopás miatt indított eljárást az ügyben.

VÍZBE FULLADÁS

A Bodrog folyó vizében lelte halálát
egy sárospataki nõ. Az 52 éves asszony
holttestét augusztus 2-án, a délutáni
órákban fedezte fel egy horgász. Az
elsõdleges orvosi vélemény alapján a
halál oka vízbe fulladás, a bûncselekmény gyanúja kizárható. A Sárospataki Rendõrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

KRUMPLITOLVAJOK
A napokban az Ózdi Rendõrkapitányság járõrei arra lettek figyelmesek, hogy a városban az éj leple alatt
négy férfi két kerékpáron négy megrakott zsákot tol. A késõi idõpontra
való tekintettel igazoltatták a négy

személyt, és megállapították, hogy az
„önkéntes õstermelõk” az egyik, Sajópüspöki határában lévõ termõföldrõl mintegy 200 kilogramm burgonyát takarítottak be. Az ügyben lopás miatt indult eljárás.

INNEN-ONNAN

VENDÉGSÉGBEN LUXEMBURGBAN

(Folytatás a 6. oldalról.)
A jó tempójú buszozás eredményeként estére Münchenbe érkeztünk,
ahol ifjúsági szálláson töltöttük az éjszakát. A pihentetõ alvás elûzte a fáradtságot, de sajnos, a felhõket nem.
Így történhetett, hogy Münchent a
buszból csodáltuk meg, és így láthattuk a híres Olimpiai stadiont is. Mivel
vendéglátóink csütörtök délutáni érkezést terveztek, nem volt idõnk a napsütésre várni. Fájó szívvel továbbindultunk. Az idõjárás a haladást nem
befolyásolta, így a tervezett idõpontra, délután négy órára megérkeztünk
Hesperange-ba, ahol a helyi polgármesteri hivatal elõtt parkolt le buszunk.
Kedves ismerõsnek járó fogadtatás
után elfoglaltuk szállásainkat és találkozót beszéltünk meg a közös vacsoránál, ahová a malchiniakat is várták.

szerint válogatva –, az izzókat, fénycsöveket, elemeket. Mondhatnám,
hogy csupa szemét, de ez így már nálunk sem igaz. Újra felhasználható
anyagok, aminek az összegyûjtése a
környezetet is kíméli. A szabad téren
az udvaron komposztálást végeznek
nagy gépekkel, ahová a lakosok eljöhetnek és vihetnek a kész komposztból. Sem a zárt épületben, sem a környéken nem tapasztalható semmilyen
kellemetlen szag, ami velejárója lehetne ennek a munkának.
Ezt követõen felkerestük az Alphonse
Theisrõl elnevezett sportkomplexumot, ahol futballpálya, sportcsarnok,
strandröplabdapálya áll a fiatalok rendelkezésére. Megragadta figyelmünket
a sportcsarnok hegymászófallá alakított oldala, melyen különbözõ szintû
pályák sorakoztak.

Szerencsiek Hesperange-ban.
A kicsit közelebbrõl érkezõ németek az idõjárás és a forgalom miatt késtek. Ez a várakozás azonban lehetõséget
adott a polgármesteri hivatal és az azt
körülvevõ park megtekintésére, az ismerkedésre, beszélgetésre. Végül szerencsésen megérkeztek a malchiniak
is, így hivatalosan is kezdetét vette a
2010-es Europart program.
Pénteken a delegáció ismerkedett a
vendéglátó településekkel. Belülrõl is
megtekintettük a polgármesteri hivatalt, ahol Marc Lies polgármester vezetett végig bennünket. Ezt követõen
különbözõ városi létesítményeket látogattunk meg. Különleges élmény
volt a nemrégiben átadott, általam csak
„Zöld Telep”-ként emlegetett hely.
Úgy gondolom, a gyerekek nevelésében napjainkban különleges szerepet
kell kapnia a környezetvédelemnek, a
fenntartható fejlõdésnek. Magyarország
és Szerencs is elindult már ezen az
úton, de ez a telep arra volt példa, hogy
hová kell eljutnunk. Az itteni lakosok
úgy használják ezt a helyet, mint egy
nagy áruházat, csak fordított menetben. Ide õk hozzák az általuk felhasznált termékek csomagolóanyagait, a papírt, a textilt, a mûanyag flakonokat, a kiürült konzerves dobozokat, elhasználódott háztartási gépeket,
gondosan szétválogatva, kitisztítva.
Külön gyûjtik a vegyi anyagot tartalmazó dobozokat – vegyszercsoportok

Ellátogattunk a hesperange-i városgazda társasághoz, ahol nagy erõkkel
készültek a hétvégi rendezvényekre: az
Európa tér átadására és a Fentange városrészben rendezendõ ünnepségre.
A delegáció összetételébõl adódóan látogatást szerveztek a házigazdák
az ifjúsági szabadidõközpontba és egy
idõsek otthonát is megtekinthettünk,
ahol elfogyasztottuk az ebédet is.
Délután a német vendégekkel közösen szurkoltuk végig a német –
szerb világbajnoki csoportmérkôzést,
sajnos, malchini barátaink számára
nem kedvezõ eredménnyel. A délutáni feladat az iskolában Ekker Róbert szerencsi szobrászmûvész kisplasztikáiból,
szobraiból álló kiállítás berendezése és
a másnapi bor- és édességkóstoláshoz
a hely elõkészítése volt. A pénteki nap
fõ attrakciója az ifjúságnak kedvezett:
fiatal együttesek és rajongóik gyûltek
össze a hivatal mögötti parkban. Természetesen fellépett a mi Idiot Side-unk
is. A teljes delegáció és minden nézõ
lelkesen tapsolt, hallva produkciójukat.

Az idõsebbek is igazán jól érezték magukat koncertjükön.
A szombat is eseményekkel teli volt.
A felnõtt szekció, együtt a malchini küldöttséggel a fõvárossal ismerkedett és
bebocsátást kapott a luxemburgi parlament épületébe. A diákok eközben
európai uniós fórumon és vetélkedõn
vettek részt, majd próbáltak az esti fellépésre. Ezek után a projekt egyik fõ
eseménye következett: felavatták az Európa teret. Az ünnep az iskolában folytatódott, ezúttal is zenével: a gimnáziumi énekkar és szólistáinak fellépésével. Végül meglepetésként az
egész magyar delegáció dalra fakadt:
Nagy Attila gimnáziumi tanár vezényletével két magyar népdalt adtunk
elõ, hatalmas sikerrel. Ezt a hangulatot csak tovább fokozta a szerencsi borés édességkóstoló.
Felvirradt az utolsó nap. Sajnos, a két
napig szünetelõ esõ újra visszatért, de
szerencsére nem tette lehetetlenné a
Fentange városrészben gyülekezõk
programjának megvalósulását. Zenés
felvonulás után hatalmas sátorban,
szentmise keretében ünnepeltük meg
a 100 éves kórust, melynek tagja az
elõzõ polgármester, Marie-Thérese
Gantenbein asszony is.
Délután egy Mosel menti pincét látogattunk meg, ahol a pezsgõkészítés
fortélyaival ismerkedtünk és természetesen vásároltunk néhány palackkal, hogy segítsen itthon felidézni a luxemburgi ízeket, élményeket, tapasztalatokat.
Az esti záró vacsorán a polgármesterek értékelték a rendezvényt és
kifejezték szándékukat a folytatásra.
A fiatalság pedig átvette a kupákat a
strandröplabdában és az EU-s vetélkedõn nyújtott teljesítményükért. Természetesen nem a gyõzelem volt a
fontos – bár fiataljaink derekasan
helytálltak –, hanem a részvétel, ami
újra bizonyította, hogy az együtt töltött napok, a közös programok, egymás megismerése ledöntheti a tartózkodást, a gondolatokban esetleg létezõ korlátokat.
A hétfõ reggeli induláskor már egy
ismerõs várost, kedves barátokat, élményekkel teli napokat hagytunk magunk mögött. A felhangzó búcsúszavak – több nyelven a „viszontlátásra”
– reméljük, nem hangzottak hiába: találkozunk 2011-ben Szerencsen!
A delegáció nevében mondok köszönetet mindazoknak, akik lehetõvé
tették ezt az utazást, munkájukkal segítették látogatást. Reméljük, jövõre a
szerencsi program megvalósításánál tapasztalataink hasznosulhatnak.
Fábián Ottóné
fõigazgató
Szerencsi Általános Iskola

A BENKÓ DIXIELAND BAND
SZERENCSEN

PILIS-BUDAI-HEGYSÉG
Nem hosszú, mintegy 102 kilométert magába foglaló túraszakasz a
12–16-os számú túrákat fogja át. Ezen
a szakaszon érzõdik a fõváros közelsége. Jól látható jelzések, széles,
kitaposott gyalogösvények a túrázók
és a túraszervezõk aktivitását jelzik.
Ez a tájegység Dorogtól Visegrádig
tart, és 20 kilométer körüli, egynapos
túráknak kedvez. Elõsegíti ezt a terület
tömegközlekedésének sûrûsége is.
Vonattal vagy busszal ki lehet utazni
a kitûzött végpontig és onnan hazagyalogolni, vagy fordítva. Ebben az
a jó még, hogy nem kell nehéz hátizsákot cipelni, de nem árt egy jó sétabot, ami esetleg támadások ellen is
hasznos lehet. A volt Zsíroshegyi turistaház környékén tartottunk Visegrád felé. Az erdõ keskeny ösvényén
a kanyarból egy jókora németjuhász
került elénk. Megálltunk. Szerencsére a kutya is. Egymással farkasszemet
néztünk. Én óvatosan kinyitottam jókora túlélõkésem tokjának patentját
és Sandokanra gondoltam a támadás
esetére. Elõbb próbáltunk barátkozni. „Szia kutyus. Gyere ide!”, meg hasonlókkal. Szerencsére megjelent a
kutya gazdája, így elmúlt a veszély.
Voltam életem során gyerekként is
ilyen helyzetben. A Jánosvölgy-tanyáról jártam iskolába – ami néhány
száz méterre volt a szlovák határtól
– Szemerére. Életkor és költözés miatt évenként változott a számunk. A
tanya öt kilométerre volt a falutól, így
a négy év alatt 12 000 kilométert
gyalogoltam. Amikor ezt felnõtt fejjel kiszámoltam, nem akartam elhin-

ni. Egyik héten délelõtt, másik héten
délután jártunk osztatlan osztályokba (1–3, 2–4). A délutáni órák után –
fõleg télen – bizony jól beesteledett,
mire a tanya közelébe értem. Negyedik osztályos voltam, ekkor már
csak egyedül jártam. Egy alkalommal
szembe találtam magam a határõrök
által elengedett járõrkutyával az erdõben. Leült és vicsorított rám a félhomályban. Teli torokból ordítani kezdtem, félig, vagy egészen sírva. Nagyon
megijedtem. Szerencsére a katonák a
közelben voltak. Igyekeztek megnyugtatni, mert – ahogy mondani
szokták – a pulzusom gyorsabb volt
a tokos rigóénál.
Tél volt. Egy másik alkalommal kutya nem volt, de az sem volt egyszerû.
Az erdõ alatt igyekeztünk haza a sötétben, mert szigorú tanító nénink nem
engedett el minket az utolsó óráról.
Egyszer egy kemény hang ránk üvölt:
Állj! Ki vagy? Mi vagyunk a tanyasi
iskolások – mondtuk –, és haladtunk
tovább. – Állj, vagy lövök! – hangzott az újabb parancs. Egymáshoz fordultunk és suttogva kérdeztük, hogy
ez tényleg lõni akar? Közben a közelünkbe értek és egy lelkes újonc keményen legorombított minket a vonakodó parancsvégrehajtás miatt.
Ezek az utóbbi esetek nem a kéktúra útvonalán történtek, de ez is kemény gyaloglás volt.
A Budai-hegységben túrázva érintjük hazánk fõvárosát, és jelentõs részére rálátunk az Árpád-kilátóról,
vagy a Hármashatár-hegyrõl.
(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula

SZÜLETETT FÉRJEK

– Mi van Jocó, nem is örülsz a kétharmados többségnek?!...

ITT A NYÁR – A ZEMPLÉN TOURIST ÖNRE VÁR!
Last minute ajánlatok
TÖRÖKORSZÁG 08. 11-tôl
***-os szállodában, all inclusive
KORFU 08. 11-tôl, apartman, önellátás
HORVÁTORSZÁG 08. 14-tôl
**-os szállodában, félpanzió
CIPRUS 08. 11-tôl
**-os szállodában reggelivel

89 900 Ft/fô-tôl
44 900 Ft/fô-tôl
69 900 Ft/fô-tôl
85 900 Ft/fô-tôl

Irodánkban több száz belföldi és külföldi
ajánlat közül választhat.

Az idei Zempléni Fesztivál keretében augusztus 8-án (vasárnap) 17 órától a Benkó Dixieland Band koncertezik a szerencsi Rákóczi-vár udvarán
(rossz idõ esetén a színházteremben). Belépõ: 1500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak: 1200 Ft. A Szerencs Kártyát felmutatók 10% kedvezményt kapnak a helyszínen megvásárolt jegy árából.
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Hirdetés

TRIATLON
Szerencs Város Sportegyesülete és
az önkormányzat szervezésében szeptember 5-én 10 órakor tartják a II. Szerencs Triatlon versenyt. Az elmúlt év
õszén hagyományteremtõ szándékkal
elõször megrendezett versengés három kategóriájában 5-50 év közötti
korosztály képviseltette magát településünkön. Az úszás, kerékpározás
és futás sportágakból álló megmérettetésre szeretettel várnak minden érdeklõdõt és eredményes felkészülést
kívánnak a rendezvény szervezõi.
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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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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Domahidi Klára

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

Jeney András

MÉGIS…

ÖRÖKRE NYÁR

Ólomsúlyú ég alatt
kinyílott a rózsa,
harmatcseppel szemeimen
csokrot szedek róla.
Örömöm az égbe száll,
hálát dobban lelkem,
Istenem, köszönöm,
hogy tartasz tenyeredben.

ének a kedveshez
Bús dalt, sötéteket,
elégett fényeket
írtam már néked én.
Ám sírni csak, mi bánt,
s napfényre gyászruhát
felölteni – mit ér?

Pedig hányszor bántott
gyarló, tékozló fiad,
de csodás nagy szereteted
mégis, el nem apad.
Megsimogatsz lágyan
hûsítõ szellõvel,
elküldöd a lelked titkát
tündöklõ fényeddel.

Úgyis jõ alkonyat,
s temet majd álmokat –
repülnék még veled.
A szél is föntre száll,
s felhõn is megtalál –
hadd hozza éneked

Mosolyom égbe száll,
hálát dobban lelkem,
Istenem, köszönöm,
hogy mégis szeretsz engem…

felém… Míg hallgatom,
te is hallod dalom,
és forr szívünk bora.
Mint akkor – messze, rég –,
s lásd, perc se telt le még;
nem is fog tán soha.

Szontágh Emil

AMÍG A KEZEM
BÍRJA
Ameddig az elme
Az értelmet hívja
Ameddig a keblem
Nagy harcát vívja
Ameddig a kezem
A tollamat bírja
Ameddig a teher
Nem taszít a sírba
Mindaddig a kezem
A verseket írja
Hol ifjúság terem
Igaz harcát vívja
Mind életre kelnek
Ameddig a kezem bírja
Tollamban is legyen
Elegendõ tinta
Ameddig az elme
Az értelmet hívja
Mindaddig a kezem
Az ifjúságot írja
Ameddig a jelen
Szívemre van bízva
Boldog élet terem
Arannyal lesz írva

Súgtad: nincs alkonyat
– hajnal volt, téli nap –,
s azóta tart, örökre tart a nyár.

Schlosserné Báthory Piroska: Laura fest.

Majorváry Sz. Sándor

ELÉD TÁRJUK
ÉLETÜNK
Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk!
Kérünk, áldd meg bûnös lelkünket,
vezesd megtévedt, gyarló életünket
szent utadon!
Erõsítsd meg szerelmetes szíveinket,
hogy örökké egymásért dobogjanak,
dacolva a kísértésekkel,
csalóka délibábokkal!
Kérünk, áldd meg frigyünket,
amiként fennhangon fogadjuk
fenséges színed elõtt:
Kitartunk egymás mellett
jóban-rosszban,
áldásban és megpróbáltatásban...
Jóakaratod minket úgy segéljen!
Eléd tárjuk életünk,
„legyen meg a Te akaratod,
miképpen a mennyben,
azonképpen a földön is”!
Ámen

Sélley Attila

APÁM
Az est csendje lemosta
Szemébõl
Arcán végig csurgó
Könnyét
Csend lett,
Néma csend
Csillagok fénye
Lassan
Fényesebb.

Fetykó Judit

MEGVÁLTÁS
... nem tudlak megváltani,
csak elfogadni, dédelgetni,
úgy ahogy vagy, magadért szeretni.
Itt van belül a jó és rossz kulcsa,
mi döntjük el magunkból kiindulva,
a képmásra visszamutat önnön ujja,

Az est
Szomorú hangja
Halk
Kiáltásba
Szõtte
Gondolatát.

a zár egyforma, egyenlõ az esély,

Ott ült
A kövön.
Szótlanságba
Süllyedtem
Hangom
Elnyelte
Torkom szorítása.

genetikánk minden variánsa

mi kell? – a jó, a rossz a cél,
melyért mindent megtesz az ember, s néha fél...
A végtelen valamennyi atomja,
az emlékezés összes foszlánya,
kevés hozzá, minden, mind kevés,
ami tõlem telik, az is oly csekély,
– lehetek, aki altatót mesél,
ki ruhádat naponta igazítja,
lehetek animusom szeretõ párja,

Vengrinyák János

TISZTA FEJJEL

Nincs munkám sem feladat
földön és a nap alatt
se hitem se istenem
kenyerem már megettem
italom is elfogyott
a csapból csak víz csorog
cserélnék a csigával
az õ biztonságával
de az isten teremtett
vénségemre költõnek
jövõmnek nincs ablaka
az is be van falazva

(József Attila nyomán)

ahová csak matatok
minden ajtón lakatok
adósságban megfúlok
egyre szorul a hurok
nem látom a kék eget
csak vad komor felleget
fejem fölött nincs fedél
rég letépte már a szél
jön a tél és megfagyok
felvisznek az angyalok
gyönyörû szép fa terem
a megfáradt testemen

Némaság
Csend
A ködön átláttam
Dérlepte
Haját.
Biztató
Szemét,
Fanyar
Mosolyát.
Hallottam
Szíve utolsó
Erõs
Dobbanását
Õ volt
Az APÁM.

dédszülõm gondoskodó unokája,
... és még mi is? Mi is lehetnék?
Az isteni adományokból ha kaptam,
ezernyi formában, tudatlan
számolatlan, ezernyi változatban
adhatom a mindennapokat,
nem ígérhetek jobb holnapokat,
sem gazdagabb, több magunkat.
Magadnak kell a boldogságot megtalálni,
csak segíthetek jó úton járni.
Nem tudlak, nem akarlak megváltani.
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

KORSZERÛ SERTÉSTELEPET AVATTAK
PRÜGYÖN

Közel ötszázmillió forint ráfordítással európai színvonalúvá fejlesztette a település határában lévõ sertéstelepét a Prügyi Mezõgazdasági
Zrt. A technológiai korszerûsítést és
a környezetvédelmi elõírásoknak
megfelelõ trágyakezelést megvalósító létesítménynek július 5-én volt
az ünnepélyes átadása.
A részvénytársaság központjában
megtartott eseményen a vendégek
megismerkedtek a Taktakenéz és
Prügy határában összesen 2600 hektáron gazdálkodó cég mûködésével.
Mint elhangzott, a társaság tevékenységében fontos szerep jut a gabonavetõmagnak, azonban az átlagosan 12 aranykorona értékû földjeiken jellemezõen takarmány-elõállítást végeznek. A cég az elavult sertéstelep korszerûsítésére pályázatot
nyújtott be az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapra, ami a
technológiaváltás mellett a korszerû
trágyakezelés feltételeinek megteremtését is tartalmazta. A szerencsi
Szivárvány Építõipari Kft. által kivitelezett beruházás ünnepélyes átadásán Boros-Leskó Géza polgár-

mester és Rácz László, a cég elnöke
vágták át a nemzetiszín szalagot,
majd a vendégek a fialtatótól a hizlaldáig áttekintették a sertéstelep
korszerû technológiai folyamatát és
szennyvízkezelési rendszerét, amelyek minden paraméterükben megfelelnek a jogszabályi és állatjóléti
elõírásoknak. Az eddig évi 7200 hízót kibocsátó létesítményen végrehajtott nagyszabású beruházásnak

köszönhetõen a cég huszonegy dolgozónak õrizte meg a munkahelyét.
A Prügyi Mezõgazdasági Zrt.
ugyancsak pályázati támogatással
új szárítót is épített, ami a növénytermesztési ágazat hatékonyságát javítja. A teljes egészében automatizált
létesítmény a korábbinál kevesebb
energiát használ fel, porkibocsátása
és zajhatása pedig egyaránt megfelel a környezetvédelmi szabályoknak.

Boros-Leskó Géza polgármester (jobbra) és Rácz László, a cég elnöke vágták át a nemzetiszín szalagot.

A település tizenegyedik alkalommal rendezi meg szeptember 4-én a
falunapot. Kulturális és sportprogramok, nyugdíjasok köszöntése, tombolasorsolás, valamint a településrõl
elkészült könyv bemutatója szerepel
a programban.
Sikeresen pályázott az önkormányzat a helyi mûvelõdési ház rekonstrukciójára. Megújul az épület
tetõzete, hõszigetelt nyílászárókat
építenek be. Megszépülnek a mosdók, kicserélik az elektromos és
fûtésrendszert. Kiépül a mozgáskorlátozottak közlekedését segítõ rámpa, és korszerûbbé válik a melegítõkonyha. Értékes berendezések beszerzésre is lehetõség nyílik: számítógépek, telefon, fax, fénymásoló,
hûtõgép és egyéb bútorok kerülnek

EZÜSTÉREM A KOSSUTH KUPÁN

az intézménybe. A korszerûsítés
szeptemberben kezdõdik.
A LEADER-program keretében is
eredményes volt Taktakenéz önkormányzata, aminek eredményeként
négy fedett buszváró létesül a községben. A világháborús emlékmû,
bolt, posta környékének térburkolása is megvalósul. A leghátrányosabb helyzetû kistérségeknek elkülönített alapból elnyert pénzbõl folytatódhat a Petõfi Sándor Általános Iskola további felújítása a palatetõzet
cseréjével, az épület hõszigetelésével, tantermek PVC-burkolatának
cseréjével, vizesblokkok, tornatermi
öltözõk rendbetételével. Bõvül a
konyha, miközben az étkezde is
megszépül. A beruházás õsszel kezdõdik, és 2010-ben fejezõdik be –
tájékoztatta lapunkat Molnár Tibor
polgármester.

egészít ki. A belterületi utak felújítását és korszerûsítését közbeszerzési
eljárás keretében a miskolci székhelyû Papex Kft. nyerte el. A beruházás eredményeként valamennyi
utca pormentessé vált Rátkán.

Példás küzdelem a rekkenõ hõségben.
tetlent és egy vereséget elszenvedve
a 18 pontos Borsi mögött 14 ponttal, 21–9-es gólaránnyal szereztek
ezüstérmet. A torna gólkirálya a szerencsi Lengyel László lett, aki öszszesen hét alkalommal talált be az
ellenfél kapujába. A második helyen
7 góllal az újonnan Szerencsre igazolt Gombos Ádám végzett.
A szerencsi csapat eredményei: Szerencs – Monok ifi 7–0, Sajóvámos –
Szerencs 2–2, Szerencs – Felsõdobsza
2–1, Szerencs – Monok 0–1, Tornagörgõ – Szerencs 3–3, Szerencs – MBSzer. 5–1, Borsi – Szerencs 1–2.

Tizenötödik alkalommal rendeztek falunapot június 26-án és 27-én
Golopon. A rossz idõ miatt a vasárnap délutáni gálamûsort a település kultúrtermében tartották meg,
ahol Kiss Lajos köszöntötte a megjelent vendégeket.
A község polgármestere felidézte
Golop évszázadokra visszanyúló történetét, kiemelve, hogy a település
neve elõször az 1200-as években tûnt
fel IV. Béla király egyik adománylevelén. Koncz Ferenc országgyûlési
képviselõ elismeréssel szólt arról,
hogy Golopon ápolják a néptánchagyományokat. A fiatalokból ver-

buválódott csoportok jó hírét viszik
a településnek és erõsítik az ifjúság
kötõdését a vidékhez.
A köszöntõk után ünnepi testületi
ülés keretében adják át az önkormányzat által idén adományozott
díszpolgári címeket. Ebben az évben
Szoták László posztumusz, valamint
Maier Rajmund részesült az elismerésben. Ezt követõen osztották ki a
községi borverseny díjait. A gálamûsorban a térség mûvészeti együttesei,
hagyományõrzõ csoportjai lépnek
fel. Bemutatkoztak a helyi Libabõr és
Szentgyörgy néptánccsoportok. Szerencsrõl Takács Cintia és Ficsor Ivett
könnyûzenei slágereket adott elõ.

A rossz idõjárás ellenére többen kíváncsiak voltak az idei programokra.

KISTÉRSÉGI HÍREXPRESSZ
MADÁRIJESZTÕ-KÉSZÍTÕK
VERSENYE

Második helyen végeztek a szerencsi labdarúgók a július 17-én
Monokon megrendezett II. Kossuth
Kupa kispályás labdarúgótornán. A
nyolc együttes részvételével megtartott nemzetközi viadalon a sorsolást követõn két pályán kezdõdtek
meg a küzdelmek. A hõség ugyancsak próbára tette a szlovákiai Tornagörgõrõl és Borsiból, valamint a
helyi, illetve Felsõdobszáról, Sajóvámosról és Szerencsrõl érkezett
csapatokat. Tóth István és Lukács Bertalan tanítványai hét mérkõzésbõl négyet megnyertek, kétszer értek el dön-

Az elmúlt években a közmûberuházások miatt
felbontott, kikátyúsodott utak felújítására nyújtott
be sikeres pályázatot a leghátrányosabb helyzetû
kistérségek számára elkülönített
pénzügyi alapra
a rátkai önkormányzat – tájékoztatta lapunkat
Héring Istvánné
polgármester. A tizenkét utca, illetve tér részleges vagy teljes felújítását tartalmazó projekt megvalósítására közel negyvenhét millió forintot ítéltek meg a bírálók, amit a község helyhatósága 2,5 millió forinttal

FALUNAP GOLOPON

KENÉZI TERVEK ÉS SIKEREK

Az Európai Unió élelmiszersegélyprogramja keretében sikeresen pályázott az önkormányzat, aminek köszönhetõen július 13–15. között közel 800 nyugdíjas, szociális segélyezett, gyermekes család részesült
a természetbeni adományokból (liszt,
cukor, édességek, stb.) – tájékoztatta lapunkat Molnár Tibor taktakenézi
polgármester.
A leghátrányosabb helyzetû kistérségeknek elkülönített alapból ötmillió forintot nyert a község, amibõl
közel háromszáz méter járdát építettek, illetve újítottak fel. A beruházást egy helyi vállalkozó már a tavasszal elvégezte, így közlekedési
szempontból is javultak a feltételek,
különösen az óvoda-iskola közelsége miatt.

ASZFALT AZ UTCÁKRA

Második alkalommal rendeznek országos madárijesztõ-készítõ fesztivált
augusztus 7-én Golopon.
A Vay-kastély parkjában családok,
baráti társaság készítenek otthonról hozott, hasznavehetetlen ruházatból, kiegészítõkbõl bábukat, amihez versikéket is fabrikálnak. A favázat és a szalmát a szervezõ Golop Idegenforgalmáért és Kultúrájáért Egyesület biztosítja.
Az elkészült madárijesztõk Golop
központjában egész augusztusban
megtekinthetõk, szeptembertõl a szõlõhegyeken fogják riogatni a seregélyeket!
A verseny fõdíja: vízforgatós családi fürdõmedence.
12.30-kor: a BOJTORJÁN együttes
élõ koncertje.
Egész nap: játszóház, rajzverseny,
szalmabála-ugráló, bábelõadások, kézmûves foglalkozások, zenei és néptánc
programok!
Az árnyas kastélyparkban a fesztivállal egy idõben megrendezik a bográcsos és tárcsás ételek kavalkádját. Az

elkészült finomságokat zsûrizik. A sütés-fõzéshez fát, vizet helyben biztosítanak. Díjak: golopi borok, ajándéktárgyak.
A rendezvényekrõl bõvebb információ a 06-70/ 948-5800-as telefonszámon kérhetõ.

KISTÉRSÉGI
ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAM
A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa legutóbbi ülését június 29-én tartotta a polgármesteri hivatal tanácstermében. A testület egyhangúlag elfogadta a kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepcióját
és esélyegyenlõségi programját, amelyek nélkül a jövõben nem lehet eredményesen szerepelni európai uniós pályázatokon.

LEZÁRULT
A MÓDSZERTANI PÁLYÁZAT
A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás 2010. június 30-án tartotta
meg „A Szerencsi kistérség hosszú távú
fejlõdésének módszertani megalapo-

zása” címû, az Államreform Operatív
Programból finanszírozott pályázatának záró partnerségi rendezvényét. A
sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen Árvay László projektmenedzser felidézte a pályázat indulását, az
abban meghatározott célokat és az elvégzett feladatokat. Varga Viktor tájékoztatta a megjelenteket a megtartott
partnerségi rendezvényekrõl, képzésekrõl, szólt ezek céljairól, eredményeirõl.

AZ UTAZÓK KÉNYELMÉÉRT
Épülnek az új fedett buszvárók Rátkán, amelyekre a Dél-Zempléni Nektár Leader Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft. közremûködésével pályázott sikeresen a település önkormányzata.
Héring Istvánné polgármester tájékoztatása alapján a község az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap Falufelújításra és -fejlesztésre
igénybe vehetõ keretébõl 19 millió forintot nyert. Ezt az összeget ötmillió forint saját erõvel kiegészítve négy fedett autóbuszvárót és két kiemelt buszváró-szigetet létesítenek az utasok kényelmének biztosítására.
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Egészségünkért

MUNKÁNK GYÜMÖLCSE –
NYÁRI ÍZEK TÉLEN
A nyári idõszak egyik legszebb
képe az érett gyümölcsök sokasága a
fákon, bokrokon, vagy ha ezt nem láthatjuk, a boltok polcain, a piacokon
gyönyörködhetünk bennük. Nagyanyáink idejében a befõzés ilyenkor
mindennapos tevékenység volt, mert
a nyári ízeket el kellett tenni a téli hideg idejére.
Ma egyre többen kezdenek újra
befõzni, befõtteket, lekvárokat, dzsemeket készíteni. A befõzésnek alapeleme, hogy érett, hibátlan gyümölcsöt
használjunk hozzá, és nagyon jól elõkészítve, alaposan megmosva tegyük
az elõre elkészített, tiszta üvegbe. Fontos, hogy ne akarjunk ipari mennyiséget készíteni, mert a két év múlva elõvett befõttet már nem fogjuk olyan élvezettel fogyasztani.
A befõzés egyik összetevõje a cukor,
amit a befõttekhez vagy a lekvárokhoz
is alapvetõen alkalmazunk. De mit tegyenek azok, akik nem fogyaszthatják
az egyszerû cukrokat, és az azzal készített termékeket? A cukor helyett
bátran használhatják a hõstabil édesítõszereket és a speciális tartósítókat.
A fruktóz, a fruktózt tartalmazó befõzõcukrok, dzsemfixek alkalmasak arra,
hogy a cukorbetegek és az energia-

szegény készítményeket elõnyben részesítõk is készíthessenek és fogyaszthassanak a saját maguk által elõállított
termékekbõl. Természetesen cukorbetegség esetén ezeknek a készítményeknek a szénhidrát- és energiatartalmát be kell számítani a napi elfogyasztható mennyiségbe! A felhasznált

re öntjük. A fémfedõt azonnal rácsavarjuk, és kigõzöljük, majd a kamrában tárolhatjuk.
Dzsemet vagy lekvárt a répacukrot
nem tartalmazó befõzõcukorral vagy
fruktózzal, vagy hõstabil édesítõvel,
esetleg dzsemfixszel és fruktózzal érdemes készíteni.
A sikeres befõzés eredményeként élvezhetõ a munkánk „gyümölcse”, és
talán még olcsóbb is, mint ha a boltban vásárolnánk hasonló készítményeket!
Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
nyersanyag és édesítõszer szénhidráttartalmát összeadva az egész készítmény szénhidrátértékét megkapjuk,
majd egyforma mennyiséget töltsünk
az üvegekbe. Az egy adag mennyiséget érdemes címkére írni, majd az üvegre ragasztani.
Befõtt készítése répacukor nélkül: 1,5
kg tisztított gyümölcshöz 1 liter vízben
elkeverünk 140 g fruktózt és 5 g citromsavat. Felforraljuk a vízben elkevert édesítõt és citromsavat, majd az
elõkészített, üvegbe rakott gyümölcs-

A szerencsi rendelõintézetben legközelebb augusztus 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.

A BÖJT ÉS A DIÉTA NEM FOGYÓKÚRA!

Abban az esetben, ha hajlandóak vagyunk feladni rossz szokásainkat és van
akaraterõnk, kipróbálhatjuk a böjtöt, de
ne keverjük össze a valódi fogyókúrával. A böjt nem fogyókúra. Néhány kilóval könnyebbek lehetünk ugyan a
böjtölés után, de ha kizárólag fogyni
szeretnénk, inkább táplálkozzunk
egészségesen és mozogjunk. Az életmódváltást nem éppen böjttel érdemes
kezdeni, sõt. Az étkezésüket drasztikusan visszafogóknak számolniuk kell
azzal, hogy gyors eredményt érhetnek
el ugyan, de készüljenek fel: az eltávozott kilók nagy része rövid idõn belül vissza fog térni. A böjt csupán méregteleníti a szervezetet – és nem fogyókúra! Jó pár kellemetlenség is kísérheti: kezdetben fejfájás, hányinger,
ingerlékenység lehetnek a kísérõ je-

lenségek (a hosszabb böjtöknél néhány
nap alatt elmúlik). Mindenkinek az
egyéni döntése, hogy sanyargatni szeretné-e magát. Ma már létezik intelligensebb módja is a fogyásnak, mint a
„koplalás”. Errõl bõvebben írok a „Miért nem sikerül lefogynom?” címû
könyvemben.
Komoly kockázata van bizonyos
böjttípusoknak, fõleg betegségek esetén, ezért ha valamilyen egészségügyi
problémánk van, mindenképpen kérjük elõtte szakember segítségét. Ha az
életmódváltást tervezgetjük, és ezentúl egészségesen szeretnék táplálkozni, illetve mozogni/sportolni, akkor
pedig mindenképpen vegyük igénybe
egy wellness-tanácsadó segítségét.
Ha kíváncsi, milyen az eredményes
fogyókúra, íme néhány kezdeti jó ta-

nács. Az alakformálás alapelvei: 1. Ne
könnyebbek akarjunk lenni! 2. Testzsírarányunk csökkentésére törekedjünk!
3. Étkezzünk rendszeresen, tervezetten!
4. Tartózkodjunk a szélsõséges fogyókúráktól! 5. Kerüljük el az üres kalóriákat, a junk food-okat. 6. Kerüljük az
egyszerû szénhidrátok fogyasztását!
7. Fogyasszunk egészséges olajokat! 8.
Az egészséges ételeket se vigyük túlzásba. 9. Táplálkozzunk kevesebb kalóriát fogyasztva! 10. Együnk étrendkiegészítõket a „diétás” szerek, élénkítõk helyett! 11. Végezzünk zsírégetõ
(aerob) testmozgást! 12. Az izomerõsítést ne hanyagoljuk el!
Gerbovics Péter
online marketing-vállalkozó –
tanácsadó, életmódtanácsadó
http://gerbovicspeter.hu

ELÕNY A PÁLYAKEZDÕKNÉL: START-KÁRTYA
A nyár elején megvoltak az érettségik, a diplomaosztók, ami után
sokaknak aktuális kérdés lett az álláskeresés. A pályakezdõk jó, ha tudják, hogy elhelyezkedési esélyeiket növelhetik, ha idõben jelzik a leendõ
munkáltató felé, hogy Start-kártyára
jogosultak.
A pályakezdõk elhelyezkedésének,
valamint a munkaerõpiacon egyéb
okok miatt hátrányban levõk foglalkoztatásának elõsegítése érdekében
jött létre a már több éves múltra viszszatekintõ Start-program. Ennek vonzereje a munkáltatóknak biztosított járulékkedvezmény, mely abban az esetben vehetõ igénybe, ha a Start-kártyák
valamelyikével rendelkezõ munkavállalót foglalkoztatnak – tájékoztatott az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága.
A pályakezdõ fiatalok foglalkoztatását a Start-kártya segíti, amelyet azok
igényelhetnek, akik a 25., míg felsõfokú végzettségûek a 30. életévüket még
nem töltötték be, és tanulmányaikat befejezték vagy megszakították. A kártya
igénylésének további feltétele, hogy a

pályakezdõ a tanulmányait követõen
elsõ ízben létesítsen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Nem igényelhet
Start-kártyát az, aki korábban megbízási, vállalkozási szerzõdés alapján végzett munkát. Nem jogosult a kártyára
az sem, aki már egyéni vállalkozó volt.
Nem kizáró ok azonban a tanulóként
vagy hallgatóként létesített, illetve az
iskolai szünet idõtartama alatt fennállt
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.
A Start-kártya érvényessége 2 év, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõ
esetén egy év, de legfeljebb a kiállítás
keltétõl az igénylõ 25. életévének, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõ
esetén a 30. életév betöltéséig terjedhet.
Fontos, hogy a 2010. január 1-je elõtt
felsõfokú végzettségûként kiváltott Startkártya érvényességi idõtartama 2 év, de
az legfeljebb a kiállítás keltétõl az
igénylõ 30. életévének betöltéséig tart.
A járulékkedvezményt a munkáltató veheti igénybe. Alap- és középfokú
végzettséggel rendelkezõ vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ
foglalkoztatásakor a 27% társadalombiztosítási járulék helyett a foglalkoztatás elsõ évében a havi bruttó kereset
10%-ának, második évében 20%-ának

megfelelõ fizetési kötelezettség terheli. Felsõfokú végzettségû Start-kártyás
foglalkoztatásakor a tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás elsõ 9 hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának,
azt követõ 3 hónapjában 20%-ának
megfelelõ közterhet köteles a munkáltató megfizetni.
Nagyon fontos a Start-kártya esetében, hogy az igénylés idõpontjában, az
igénylõ még nem állhat foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban, azaz a kártyát
közvetlenül a munkába állás idõpontja elõtt kell és célszerû igényelni. A
munkáltató a kártyával igénybe vehetõ
kedvezményt abban az esetben érvényesítheti, ha a kártyaigénylõ a munkába lépést megelõzõ napon már rendelkezik a Start-kártyák valamelyikével.
A Start-kártya a 10T34START nyomtatványon igényelhetõ, amely az adóhatóság
honlapjáról
letölthetõ
(www.apeh.hu), illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezhetõ.
A Start-programról, Start-kártyáról, az
igénylés részletes szabályairól további
információk találhatók a www.apeh.hu
oldalon, valamint általános tájékoztatás kérhetõ az adóhatóság telefonos tájékoztatási vonalán (40/42-42-42).

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb szeptember 1-jén 8–12
óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig, legközelebb augusztus 11-én és
25-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb augusztus 18-án.

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

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

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Augusztus 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.
Augusztus 9–15.: 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.
Augusztus 16–22.: 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.
Augusztus 23–29.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/ 361-433. Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/560302, 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.

VÉRADÁS
AUGUSZTUS
9. (hétfõ): Szerencs:
tûzoltóság, rendõrség
10. (kedd): Tokaj

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Augusztus 6.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Augusztus 13.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Augusztus 27.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN
Személygk.
Szgk.-utánfutó
Tgk. 3,5 t alatt
Tgk. 3,5 t felett
Tgk.-pótkocsik

24
14
28
40
26

000
000
000
000
000

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

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

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

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!

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!
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

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

Átépíteni, felújítani, korszerûsíteni szeretne?

OTTHONTEREMTÉS AZ OTP
BANK LAKÁSHITELEIVEL
OTP Bank számos hitellehetõséget kínál lakásfelújításhoz,
vásárláshoz, amelyek segítségével mindenki megtalálhatja
a számára legmegfelelõbb megoldást. Akár az árvíz vagy belvíz miatt megrongálódott lakás javításához, újjáépítéséhez
szeretné igénybe venni, vagy épp lakásfelújítást, korszerûsítést
tervez, különbözõ lakáshitel-konstrukciók és futamidõk közül választhat.
Kedvezõ hitellehetõségek
Lakásépítésre és -felújításra jelenleg forinthitelt lehet igényelni az OTP Banknál, a devizahitelezést korlátozó jogalkotói elképzelésekre tekintettel ugyanis a hitelintézet felfüggesztette a devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitelek forgalmazását.
Az OTP Banknál lakásépítésre, új lakás vásárlására, valamint korszerûsítésre felvehetõ legkedvezõbb kondíciójú hitel az állami kamattámogatással nyújtott forinthitel, amely legfeljebb egy
gyermeket nevelõk esetén 35 éves korig, kettõ, vagy több gyermeket nevelõk esetén 45 éves
korig igényelhetõ. A maximálisan igénybe vehetõ hitelösszeg lakásépítésre és új lakás vásárlására Budapesten és a megyei jogú városokban 12,5 millió forintig, más településeken 10 millió
forintig terjedhet. A telekárat nem tartalmazó áfás építési költség, új lakás vásárlása esetén a vételár Budapesten és a megyei jogú városokban maximum 25 millió forint, más településeken pedig 20 millió forint lehet.
A kamattámogatott hitel kamatait az állam a hitelfelvevõk eltartott gyermekeinek számától függõen – kivéve a korszerûsítésre vonatkozó hitelt – különbözõ mértékben támogatja. A lakásépítési és új lakás vásárlási hitelnél jelenleg a hitelfelvevõ által fizetendõ kamat – gyerekszámtól függõen – 4,00-4,13 százalék között mozog.
Korszerûsítene, felújítana?
Lakáskorszerûsítésrõl akkor beszélhetünk, ha a felújítás az ingatlan komfortfokozatának növelését eredményezi, ilyen például új közmû bevezetése, szigetelés, nyílászáró-csere vagy fürdõszoba-létesítés. A hiteligénylõ ebben az esetben is jogosult lehet az állami kamattámogatással nyújtott hitelre, életkor vagy gyermekszámtól függetlenül.
Lakáskorszerûsítés esetén legfeljebb 5 millió forint igényelhetõ kamattámogatással, a hitel kamata pedig 4,65 százalék.
Piaci feltételû lakáshitel
Az OTP Banknál elérhetõ forint alapú piaci lakáshitel is egyre kedvezõbb kamatozású, hiszen
a forint alapkamata folyamatosan mérséklõdött az elmúlt egy-másfél évben. A legnagyobb magyar hitelintézet a futamidõ elsõ 12 hónapjában nem módosítja az egyébként a piaci mozgásokat követõ hitelkamatot, valamint nem számít fel kezelési költséget, így a hitelfelvevõ átlátható,
elõre tervezhetõ törlesztõrészletekkel kalkulálhat.
A felvehetõ hitelösszeget befolyásolja az ügyfél igazolt jövedelme és a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan – törvény által meghatározott – forgalmi értékének 75 százaléka.
Az OTP Bank, alkalmazkodva az új piaci helyzethez, jelenleg 9 féle, forint alapú lakáshitelt kínál. A bank a hitellel a lakáshoz jutás valamennyi alternatíváját kínálja, kombinálva a hitelt az OTP
Csoport tagjainál elérhetõ egyéb finanszírozási lehetõségekkel, például a lakástakarék-pénztári
megtakarítással, úgy, hogy az vállalható, elõre kiszámítható terhelést jelentsen. A konstrukció
legnagyobb elõnye, hogy az állam a befizetett összegek után 30%-os, legfeljebb évi 72 000 Ft
támogatást nyújt (EBKM: 1,5%, illetve 3%, EBKM állami támogatással 7,55–14,39%).
Milyen feltételeknek kell megfelelni hitelfelvételnél?
A hitelhez jutás egyik legfontosabb feltétele az igazolt jövedelem megléte. Az OTP Bank a munkaviszonyból származó munkabér mellett, megfelelõ igazolások esetén, például a vállalkozásból,
ingatlan-bérbeadásból, osztalékból, cafeteria-juttatásokból, a családtámogatási ellátásokból, a gyerektartásból és önkéntes nyugdíjpénztárból származó megtakarításokból származó jövedelmet is
figyelembe veszi a hiteligénylés elbírálásánál, ezzel is könnyítve a hitelhez jutás feltételeit.
A forinthitelezés terén legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezõ OTP Bank több mint hat évtizedes tapasztalatával és szakértelmével, testreszabott hitelkonstrukciókkal áll a lakosság rendelkezésére.
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CSAK AUGUSZTUS 13-ÁN,
PÉNTEKEN MINDEN
SZEMÜVEGKERET ÉS NAPSZEMÜVEG

80% KEDVEZMÉNNYEL!
Az akció csak a bolti készletre készpénzes fizetés esetén érvényes!

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 hidegétel-utalványokat beváltunk!

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

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

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

60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.

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

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

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

Érdeklõdni: 20/523-6996

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

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.

ÜZLETHELYISÉGEK

MEGYASZÓ

Szivárvány-Ép Kft.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

SZERENCS

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.

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

A Spar Áruház mellett

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

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

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

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

DEBRECEN
BETHLEN GÁBOR U. 45. IV/1.: városközpontban, a
Nagytemplomnál csendes, rendkívül biztonságos, 2
szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, fürdõszoba helyiséges, távfûtésû lakás (56 m2) beépített konyhával és
tárolóval. DIÁKOK figyelmébe ajánljuk! Irányár:
6 900 000 Ft. Tel.: 20/438-9334.
ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT,
ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180).

A BAJBAN IS JÓ ADNI!

Útra készen a rakomány.
Megdöbbentett bennünket az a számtalan hír, tudósítás, riport, melyek a kora
nyári Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árvizekrõl szóltak. Civil szervezetünk tagsága arra az elhatározásra jutott, hogy
próbálunk segíteni. Idõs korunkból adódóan mindenkinek a háztartásában felhalmozódik olyan, még használható holmi, amirõl ilyen esetben szívesen lemondhatunk. Elhatározásunkat tett követte. Megszerveztük a gyûjtést, és július 8-án két teherautónyi adománnyal
Szikszóra mentünk. Az egyik autón bútorok (szekrények, heverõk, gáztûzhely,
asztal, fotelok) indultak útra, melyet tagtársunk, Galgóczi Ferenc saját kocsijával szállított. A másik autót Szikszó önkormányzata küldte az összegyûjtött
adományokért – erre került a közel 100
zsák ruhanemû, ágynemû, takarók, pár-

nák és a konyhai használati tárgyak: kávéfõzõk, vasalók, mikrosütõk, edények,
poharak, tányérok, és sok-sok hasznos
dolog. Még négy darab színes televízió
is jutott a mindenüket elveszített árvízkárosultaknak. A város polgármestere és
munkatársai nagy szeretettel fogadtak
bennünket, és segítségükkel közvetlenül
a rászorulókhoz vittük a tárgyi eszközöket. A ruhanemû, ágynemû szétosztásánál a helyi nyugdíjas klub sietett a
segítségünkre. Címünket megismétlem:
„adni jó”, amit az adományok átadásakor megtapasztalhattunk. Nagyon jó
érzéssel jöttünk haza, megõrizve magunkban azokat a képeket, amint megsegített családok könnyes szemmel köszönetet mondanak.
Fincziczki Istvánné,
a Nyárutó Klub elnöke

BÚCSÚ A KLUBTÁRSUNKTÓL

Utolsó útjára kísértük az abaújszántói temetõben július 24-én Pongrácz Erzsébetet. Erzsikét, aki a Nyárutó Klub tagja volt, és akit mindannyian tiszteltünk és szerettünk.
Velünk volt minden közös munkában, szórakozásban, egészen addig, amíg ereje engedte. Nagy harcot vívott a kegyetlen betegséggel, de
végül elfáradt és feladta. Az igazi
vesztesek mi vagyunk, mert nem látjuk és nem halljuk õt ezután. Szívünkben fájdalom van, de vigasztaljon minket az a tudat, hogy Õ már

megpihen. Klubunk Nefelejcs Népdalköréhez az volt a kérése, hogy
amikor majd eljön a szomorú óra,
ravatalánál énekeljük el a Szállj,
szállj sólyom szárnyán címû dalt. Kérésének eleget tettünk, hogy ez legyen útravalója azon a hosszú úton,
ahonnan már nem térhet vissza.
Klubtagságunk nagy létszámmal
vett részt a temetésen, hogy lerója
kegyeletét. Emlékét szívünkben megõrizzük. Nyugodjon békében!
Varga Istvánné,
Nyárutó Klub

MEZÕGAZDA-OKLEVELESEK TALÁLKOZÓJA
Városházán dolgozó keresztfiamtól szívességet kértem egy személy
megkeresésére a népesség-nyilvántartó segítségével. Ennek amúgy
hosszú útja van, de arra már nem volt
idõ és nem is tudtam minden adatot, ami ilyenkor szükséges.
Találtunk olyan nevû és korú személyt, akinek a címét meg is kaptam.
Ekkor kérdezte meg tõlem, hogy miért keresem ezt az embert. Osztálytalálkozót szervezek azoknak, akik
50 évvel ezelõtt kaptak mezõgazdaoklevelet Abaújszántón. Ez egy szép
kerek szám, mondta a fiú. Igen, válaszoltam, ez már szinte történelem.
Aprófalvakban élõ, egyszerû családok fiaiból állt össze az osztály. Érdekes volt a felvételi elõírás. Tizenhét és huszonnyolc év közöttieket
vettek fel, de került az osztályunkba 37 éves is, aki egyidõs volt osztályfõnökünkkel. Ez idõ tájt került a
falvak helységnévtáblái alá a „Termelõszövetkezeti község” szövegû
felirat. A kétéves iskola az új téeszek
szakemberellátását volt hivatott kielégíteni. Délelõttönként négy óra elmélet, délutánonként gyakorlati foglalkozások és fizikai munka. Az elmélet mellett rendkívül sok, praktikus ismeretre tettünk szert. Az oklevéllel a birtokunkban irány a tsz! Brigádvezetõi beosztásban 30 munkaegységes „fizetés” várta azokat, akik
a mezõgazdaságot választották. A járandóságra utaló szót azért tettem
idézõjelbe, mert az induló gazdaságokban a munkaegység pénzbeli értéke öt forint körül mozgott. Erre
szokták mondani, hogy az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez pedig
kevés. Végül nehezen kikecmeregtünk a kátyúból, és a téeszesítés falusi életformává nõtte ki magát.
A keresett személy végül nem lett
meg, és még rajta kívül nyolc egykori osztálytársunkról derült ki, hogy
elhunyt. Sajnáljuk õket, és azokat is,
akik esetleges kifogás miatt nem jöttek el, mert végül tízen gyûltünk össze
az eredetileg 24 fõs osztályból. Kort
meghazudtoló hangulat alakult ki Kovács Kálmán tarcali pincéjében, aki
legalább olyan jó vendéglátó, mint
amilyen borász. Az esemény csúcspontja osztályfõnökünk jelenléte volt.
A 87 éves tanár bácsi irigylésre méltó szellemi frissességgel emlékezett
a fél évszázaddal ezelõtt történtekre. Rólam felidézte, hogy négy tányér
paradicsomlevest szoktam megenni,

A SZERENCSI TEMETÕ
Már megint nem sikerült megakadályozni a „temetõ rendbehozatala”
akcióban a bokrok, fák kaszabolását.
Annak ellenére, hogy ígéretet kaptam
apám és férjem sírja környékének megkímélésére, letarolva találtam az általam gondozott kb. 2 négyzetméternyi orgonabokrocskát és a férjem által ültetett akácfát. A levágott gallyak
persze ott maradtak, azt majd nekem
kell eltakarítani. Nemcsak a magam
nevében emelek panaszt. Nem tudom,
kinek a feladata a temetõ rendben tartása. Ha nincs elképzelésük, hogyan
kell egy kegyeleti helynek kinéznie,
keressék fel a bekecsi vagy a taktaszadai – városi temetõkrõl nem beszélek – sírkerteket, amelyek példamutatóak.
Vantuchné Csikós Zita

négy volt a mulasztott óráim száma
és minden jegyem négyes volt a végbizonyítványomban, beleértve a magatartást is. Azt mondta, hogy arra viszont nem emlékszik, hogy miért volt
négyes a magatartás jegyem. Én sem
tudom, de ezek szerint csak jó gyerek voltam, mert a négyes az „jó”.

A legközebbi találkozóra egy és tíz
év közötti javaslatok hangzottak el.
Remélem, látjuk még egymást. A fotón osztályfõnökünk az ajándéka
részét képezõ lopótökkel a kezében,
aminek nagyon örült. Körülötte pedig mi, a „fiúk”.
Szádváry Gyula

POLITIKAI HIRDETÉS

TISZTELT LAKÓTÁRSUNK!
SZERENCSIEK ÉS ONDIAK!
Szerencs bizonyára Önnek is a legkedvesebb és a legfontosabb
település. A város lakói a múltban, a jelenben – és hisszük, hogy a
jövõben is – azt szeretnék, hogy Szerencs és Ond szebb, vonzóbb
és szerethetõbb legyen.
Ezért alakult meg civil kezdeményezésre a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, amely cselekvõ részese kíván lenni Szerencs fejlõdésének. Kezdeményezésünkhöz csatlakoztak a városban mûködõ szervezetek:

 Magyar Keresztény Szociális Unió
 MSZP Szerencsi Szervezete
 Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület
 Ond Közösségéért Egyesület
Az õszi önkormányzati választásra közösen állítunk polgármester-,
és képviselõjelölteket:










Bukovszky Róbert – ügyvezetõ
Fábián Ottóné – általános iskolai tanár, fõigazgató
Fekete József – cukormúzeumi gondnok
Heves János – ügyvezetõ igazgató
Kalina Lajos – igazgatóhelyettes
Runda István – elektrikus
Sipos Attila – alapszolgáltatási központ, igazgató
Tóth Csaba – nyugalmazott rendôr, vállalkozó

POLGÁRMESTERJELÖLTÜNK:
RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ
Küldetésünk: politikai viszálykodást, ellenségeskedést, gyûlöletkeltést
mellõzve, kizárólag a városban élõ emberek érdekeinek a képviselete, a lakossággal együttmûködve tovább építeni Szerencset és Ondot.
Ezt a célt szolgáló programunkat rövidesen személyesen juttatjuk
el Önnek.
Bízzon meg jelöltjeinkben, ajánlószelvényével erõsítsen meg bennünket hitünkben!
Hívjon telefonon a 06-20/453-0854-es számon. Találkozzon jelöltjeinkkel irodánkban személyesen Szerencsen, a Rákóczi u. 106. szám
alatt (a volt moziudvarban) hétköznap 10–18 óra között, szombaton
és vasárnap 9–12 óráig.
Térjen be hozzánk egy finom kávéra vagy frissítõre, és mondja el
javaslatait, észrevételeit, amit a közért végzett munkánkban fogunk
hasznosítani.
ÖNNEL EGYÜTT ÉPÍTSÜK TOVÁBB SZERENCS JÖVÕJÉT,
MERT NEKÜNK SZERENCS ÉS OND AZ ELSÕ!
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LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

Megkímélt állapotú, holland nappali szekrény
eladó. Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 30/824-5173.
(13-14)

INGATLAN
– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 50 m2-es
lakás eladó. Padlás, kamra, kert, zárt udvar. Érd.:
47/363-157. (13-14)
– Szerencsen a Szabadság u. 6/a szám alatti családi
ház áron alul eladó (zöldövezeti, összkomfortos, 1+2
félszoba, hall). Érd.: 20/269-0430. (13-14)
– Szerencsen a Gyári telepen egy 38 m2-es kislakás
eladó. (1 nagy szoba, konyha, kádas fürdõszoba,
kamra). Érd.: 20/851-0672. (13-14)
– Szerencsen a Bethlen Gábor út 15. szám alatt családi ház eladó, vagy kisebb csere érdekel. Érd.:
70/953-6728. (13-14)
– Szerencsen a Bástya út 15. szám alatt nagy kertes
családi ház eladó. Érd.: 70/561-8548. (13-14)
– Megyaszón a Béke út 33. szám alatt családi ház
eladó. Érd.: 20/299-5878. (13-14)
– Szerencsen a Kölcsey utcában 50 m2-es, tehermentes családi ház azonnali költözéssel eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/455-0164, vagy
47/356-045. (13-14)
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik tisztelték, és szeretetük jeleként
utolsó útjára kísérték a 71 éves korában
elhunyt

PONGRÁCZ ERZSÉBETET
Gyászoló rokonok

EMLÉKEZÉS
„Úgy mentél el, mint a madár,
Elköszönni már nem tudtál.
Tied a csönd, a nyugalom,
Miénk a könny, a fájdalom.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BELLÁNYI LAJOS
A szerencsi ÁFÉSZ nyugalmazott fõkönyvelõje
2010. július 10-én, 93 éves korában
csendesen elhunyt.
Nyugodj békében!
Szeretõ családja

EMLÉKEZÉS

– Legyesbényén 2 szobás, összkomfortos családi ház
nagy kerttel, asztalosmûhellyel eladó. Érd.: 30/4660594. (13-14)
– 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. (13)
– Szerencsen egy teljes körûen felújított gáz-központi
fûtéses, 90 m2-es társasházi lakás kedvezõ áron
eladó. Érd.: 20/966-9748. (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. (13)
– 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. (13)
– 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. (13)
– Szerencsen az Ondi út 1/B-ben földszinti lakás
eladó. Igényesen felújítva. Szerencsi kertes ház cseréje érdekel. Érd.: 20/542-0861. (13-15)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra, vagy több generációnak is alkalmas)
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363282, vagy 70/655-7576, vagy 20/491-4918. (13)
– 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
– Budapesten az Örs vezér tér közelében felújított,
48 m2-es lakás bútorozottan vagy anélkül szeptember
1-jétõl kiadó. Érd.: 20/9659-134. (13-14)
– Szerencsen 70 m2-es, összkomfortos lakás pihenõ
elõkerttel kiadó. Érd.: 20/468-0815. (13-14)
– 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. (13)
– Bekecsen a Béke úton 2 szobás, konyhás, fürdõszobás, gázfûtéses, frissen festett ház kiadó. Érd.:
30/648-8739. (13)
– Szerencs legszebb részén kiadó 3 szoba + nappalis, összkomfortos családi ház. Tel.: 30/353-2573.
(13)

VEGYES
– Alig használt gázbojler, gázkazán, különbözõ méretû radiátorok és kerti szõlõprés eladó. Érd.:
47/362-373. (13-14)

– Kombinált hûtõszekrény, alul 3 fiókos fagyasztó
résszel eladó. Érd.: 30/474-3946. (13)
– Fagyasztószekrény (130 literes, VESTEL, alig használt, A energiafogyasztású, újszerû) eladó. Ár: 16
ezer Ft. Érd.: 30/648-8739. (13)

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

KERES
– Pelenkázóasztalt vagy szekrényt keresek. Tel.:
30/7373-571.
– 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
– 16 éves, fehér színû Renault Clio 1.2 személygépjármû egyéves mûszakival eladó. Érd.: 47/363-176.
(13-14)
– Opel Astra F 1.4 literes, 1995-ös, fehér, 1 év
mûszakival eladó. Ugyanitt Peugeot versenykerékpár, összteleszkópos MTB kerékpár, fehér zuhanytálca eladó. Érd.: 70/4168-477. (13-14)
– Új állapotban lévõ elektromos segédmotor eladó.
Ára: 100 000 Ft. Tel.: 47/348-714. (13)
– Skoda Fabia Classic Sedan 3,5 éves, 1200 cm3,
24 000 kilométerrel eladó, vagy hitelátvállalás is lehetséges. Érd.: 20/226-9484. (13)
– 1993. decemberi évjáratú, piros Suzuki Swift 2011.
decemberig érvényes mûszaki vizsgával, plusz télinyári gumival eladó. Érd.: 70/633-3063. (13)

VÁLLAL
– Diplomás nyelvtanár korrepetálást, érettségire,
nyelvvizsgára való felkészítést vállal német nyelvbõl.
Tananyag biztosított. Érd.: 30/492-7903, napközben.
(13-14)
– Festést, burkolást, kerti munkákat, fûnyírást vállalok. Tel.: 30/910-2278. (13)
– Kerti filagóriák, padok, lócák, bútorok készítését
vállalom, számlával. Érd.: 20/428-0534 (13-14)

TÁRSAT KERES

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

KERTÉSZ ZOLTÁN
eltávozott közülünk.
„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafönn örök boldogságot.”
Feleséged és fiad, Richárd

Bemutató gépek
nagy kedvezménnyel eladók!
BOZÓTVÁGÓK:
AL-KO BC 4535
59 900 Ft helyett
Honda UMK 425 E
114 000 Ft helyett
MARUYAMA BC 2300 RS
59 000 Ft helyett

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. augusztus 19-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

augusztus 27., szeptember 10.

45 000 Ft
91 000 Ft
50 000 Ft

FÛNYÍRÓ GÉPEK:
AL-KO POWERLINE 5200 BR 159 000 Ft helyett 110 000 Ft
HONDA HRG 465
138 830 Ft helyett 110 000 Ft
HONDA FG 205
KF QUANTUM 60

ROTÁCIÓS KAPÁK:
143 000 Ft helyett 110
99 900 Ft helyett 89

000 Ft
000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Wellnessezzen otthonában!
AKCIÓ!
Masszázskádak
ajándékkal

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

$

Már 4 éve annak, hogy 2006. augusztus 6-án

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

– Egyedül élõ nyugdíjas férfi megismerkedne 60 év
feletti nyugdíjas, nem kövér, magányos hölggyel, aki
hozzám is költözne. Az anyagiak biztosítva. Érd.:
47/362-788. (13-14)

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.
„Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján.
Tudtad, mi is tudtuk, mily nagyon beteg vagy,
de te kímélni akartad a családodat.
Mégis elmentél egyetlen perc alatt.
Számunkra csak a fájdalom és a döbbenet maradt,
De emléked örökre itt van velünk, ameddig élünk,
el nem feledünk.”

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT

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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SZABADIDÔ

AZ OPTIMISTA AZ,
AKI NEM FOGJA...
Vízszintes
1. Az idézet folytatása. 13. Portugál sziget. 14. Mondat szereplõje.
15. Sûrû cukorszirup. 16. Híres
barlangunk. 18. Becézett Ilona. 19.
Fociban a felsõ sarok. 20. Fordított
páros mássalhangzó. 21. Férfi párja. 22. Országos Reumatológiai és
Fizikoterápiás Intézet. 23. Latin és.
25. A távolabbit. 26. Páros mássalhangzónk. 28. Egyet németül (EINER) 31. Becézett Andrea. 33. Kaszáló. 35. Idegen nõi név. 36. Hazai üdítõital neve. 38. Személyedtõl.
39. Ezüst. 40. Nõi becenév. 41. Abból kifolyólag. 43. Urán, oxigén. 45.
Los Angeles. 46. Mezõõr. 47. Európai tájegység. 49. Azonos mássalhangzók. 50. Jég németül (EIS).
51. Az elején csuk! 52. Táplálkozik.
55. Alta része! 56. Község Kazinc-

barcika mellett. 57. Szabolcsi megyeszékhely röviden. 59. Elõd Róbert. 60. Attól kezdve. 61. Vegyjele: Sn.
Függõleges
2. Kerékcseréhez szükséges. 3. Becézett Lajos. 4. Nem fukar! 5. Sivatag angolul. 6. Páros polisz! 7. Két
végén leér! 8. Becézett Gábor! 9.
Küzdõsport. 10. Forma. 11. ... Williams, amerikai író. 12. … you – dalcím. 15. Az idézet befejezõ része.
17. … of Base, svéd popcsapat
volt. 19. Hónap elején várjuk. 24.
Nõi becenév. 25. Adrienn becézve.
27. Emlõsök testét fedi. 29. Kezd.
30. Spanyol ex-királyné. 32. Személyénél. 34. A végén dõlt! 37. Kevert ASA! 42. Szõlõfürt! 44. Lehetõség. 46. Kezdemény, kifejletlen.

FESZTIVÁLI KÍNÁLAT
Az idei Zempléni
Fesztivál keretében
Szerencsen három
produkciót láthat a
közönség. A Rákóczi-vár udvarán
augusztus 8-án 17 órától a Benkó
Dixieland Band koncertezik. Augusztus 15-én 20 órától a Munkás
Szent József templomban a Nagy-

váradi 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 Fesztivál szerencsi
programjainak keretében.

47. Opel márka.
48. Kártyaparti fontos személye. 49.
Vért
keringtetõ
szerv. 53. Kén, ittrium, kálium. 54.
Ágyból kiszáll. 55.
A két „jé” leírva!
58. Majdnem gól!
59. Kutya.
A július 2-ai keresztrejtvény helyes
megfejtése: Meggyógyításához kevés kell: szeretni valakit, vagy akarni
valamit.
A helyes megfejtést beküldõk közül Illés Jánosné,
Szerencs, Lipták út
23. szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a
70/418-4816-os telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) augusztus 9–19. között
vehetik át. Az augusztus 6-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: augusztus 19. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

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

ZENEALATTJÁRÓ

Elsõ alkalommal rendeztek amatõr
zenekaroknak tehetségkutató versenyt
július 10-én Ondon. A Krajcár Ferenc
és Nikházi György által életre hívott rendezvény keretében az ország számos
térségébõl és a határon túlról érkezett
bandák mutatkoztak be a településrész
sportpályáján felállított színpadon. A
zsûri és a közönség számos, színvonalas produkciót láthatott az egy tucatnyi fellépõ együttestõl, akik közül
a miskolci Sound Heigh 69 lett a gyõztes. A kora délutántól késõ estig tartó
elsõ Rockplace-re több mint négyszáz
jegy kelt el, ami alapján méltán bízhatnak a szervezõk a jövõ évi rendezvény még nagyobb sikerében.

MEGINT VOLT HEGYALJA
A 11. Hegyalja Fesztiválra is megérte két nappal korábban érkezni. Az
elõzõ évek tapasztalatán okulva tudtuk, hogy hétfõn este kezdõdik az igazi „ereszd el a hajam” mulatság, ezért
már akkor a várost járva kerestük az
érdekesebbnél érdekesebb arcokat.
Aki nagyon figyelt, találkozhatott két
„Télapóval”, és „Batmannel” is. Tokaj
idén is a legjavát nyújtotta a fesztiválozóknak, mind a fellépõkben, mind
pedig a táj szépségében. A szervezõk
idén is nagy hangsúlyt fektettek a kör-

nyezettudatosságra, melyet minden
évben a Zöld sátorban prezentálnak az
oda látogatók felé. Az idei program
egyik fõ témája a REPOHÁR volt, amely
a fesztiválon keletkezõ szemét menynyiségét hivatott korlátozni.
Természetesen ezúttal is a szórakozás állt a középpontban. Olyan neves
fellépõk, mint a Motörhead, a Meshuggah vagy a Groove Armada szórakoztatták a „jónépet”, de meg kell említenünk a magyar gyöngyszemeket is
a Beatricétõl, a búcsúzó Kispál és a Borzon át Ákos felejthetetlen koncertjéig.
A zenei élet színe-java tiszteletét tette
a Hegyalja szívében fekvõ városban.
Nem tudom, hogyan lehet évrõl évre
fokozni az élményeket, de a szervezõknek valahogy mindig sikerül. Az
egyetlen dolog, ami nem hozta meg a
kívánt nézõszámot, az a borsos jegyár
volt, de hát nincs mit tenni: a fesztivál
kinõtte magát és csak így lehet fenntartani. Jövõre találkozunk ugyanitt!
Harkály Máté

KILLER SURPRISE
A szerencsi Killer Surprise zenekar
neve egyre ismerõsebben cseng a helyi és hazai rockzene-kedvelõk körében. A 2002-ben megalakult banda pályája kezdetén leginkább feldolgozásokkal lépett a közönség elé, a kezdõ
együttesek útján elindulva igyekeztek
minél több fellépésen megmutatni magukat.
A Török Béla énekes, gitáros, Piricz
Ádám dobos, Puskás Gergely baszszusgitáros, valamint az ugyancsak gitáros Ványai Balázs által formált Killer
Surprise 2009-ben részt vett, majd meg
is nyerte a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár által szervezett szerencsi
rockpárbaj elnevezésû tehetségkutató

versenyt. Ebben az évben ismét meghívást kaptak a szerencsi rockzenei rendezvényre, ekkor azonban már vendégelõadóként arattak a tavalyihoz
hasonló közönségsikert.
Zenéjük egyre érettebb lett az eltelt
évek alatt, a dallamos, ám kemény
hangzású gitártempók mellett a fiúk
igyekeznek egyedi hangzást adni a Killer Surprise-daloknak. 2010 nyarára
újabb jelentõs állomásához érkezett a
csapat, hiszen a Bandák csatája elnevezésû tehetségkutató közönségdíjasaként az egyik hazai zenei csatorna
jóvoltából a „Nem hagyom” címû saját dalukhoz elkészült a Killer Surprise elsõ videoklipje.

LITTLE GIRL
Kertész Erika és Rátonyi Róbert egymásra találása akár egy hollywoodi film
története is lehetne: 2009 márciusában
Erika kapott egy e-mailt Rátonyi Róberttõl, aki az interneten talált Erikára
és nagyon tetszett neki az elõadása,
hangja, dalai. Megkérdezte tõle, lenne-e kedve együtt zenélni, és Szendõfi
Péter és Frey György nevét említette,
mint zenekari tagok. A többi pedig –
ahogy mondani szokták – már történelem. Egy hónappal késõbb négyen
megalapították a zenekart.
Többéves zenélés után 2006-ban
érezte úgy, hogy életét végérvényesen
a zenének fogja szentelni. Ekkorra
már több mûfajban is kipróbálta magát, és leginkább a jazz varázsolta el.
Korábban sok jazz sztenderdet tanult
Berki Tamásnál, melyeket késõbb kisebb-nagyobb fellépések alkalmával
énekelt. Majd másfél évig együtt zenélt egy angol gitárossal, Jay Myersonnal, akivel ismert dalok dzsesszes
átdolgozásait adták elõ. 2009 szep-
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Kéthetente megjelenô közéleti lap

avagy könnyûzene mindenkinek

ROCK PLACE

KERESZTREJTVÉNY

Fôszerkesztô: Sárkány László

temberében kezdte el a Kodolányi János Fõiskola székesfehérvári jazz-tanszakát. Így állt össze az a remek csapat, akik lapunk megjelenésének idejére egy igényes albummal lepik meg
a hazai jazz-rajongókat. A „Little Girl”
címû bemutatkozó korong 13 számot
tartalmaz, az egyik számban vendégként közremûködött Elek István (szaxofon), Magyar Ferenc (trombita) és
Schreck Ferenc (pozan) is.
A dalok Erika saját szerzeményei, az
angol szövegeket is beleértve. A hangszerelést a fiúk vállalták magukra,
nagy részüket Szendõfi Péter, õ írta a
fúvós és a vokál szólamokat is, illetve
õ keverte a lemezt, nem kevés munkát fektetve a felvételekbe. A stílus nehezen meghatározható, inkább dzseszszes, hiszen kiváló jazz-zenészek mûködnek közre, improvizációs szólók tarkítják a témákat. Emellett a dzsessznél
könnyedebb, funky és soul elemekkel
teletûzdelt, változatos harmóniavilágú
és egyedi hangulatú zenét hallhat a közönség a debüt albumon. (forrás:
www.warnermusic.hu)

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

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

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

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

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: június 12-én a Rákóczi-vár udvarán. A helyes választ beküldõk közül
Lesinszki Lajosné, Szerencs, Gyár út 7.
szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõ 30/476-4649es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket augusztus 9–19. között,
munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése: Hol rendezték meg az elsõ Rockplace tehetségkutató versenyt? A válaszokat postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

Tel.: 06-46/532-012

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

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066
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SPORT

HOROSZKÓP
augusztus 6. – augusztus 27.

EGYKORI BIRKÓZÓK TALÁLKOZÓJA

Elsõ alkalommal rendezték
meg a volt szerencsi birkózók
találkozóját. A több mint húsz
résztvevõvel megtartott július
3-ai eseményen a sportág egykori és jelenlegi mûvelõi egyaránt elfogadták a szervezõk
meghívását.

A program életre hívásának
Illésy László, a helyi birkózószakosztály edzõje volt az ötletgazdája, a szervezést Görcsös József és Novák László vállalta magára. Az eseményen
Hegedûs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke méltatta
a sportág hatvanéves múltra A szerencsi szakosztály eredményeit Illésy László edzõ ismertette.
visszatekintõ szerencsi történetét, és a tíz esztendeje mûködõ új senyzõk, Karácsony Zoltán és Szûcs szakosztály fiataljai számos országos
Gyula vettek át. A találkozó résztvevõi döntõn álltak dobogóra, összesen
szakosztály utánpótlás-nevelésben elfelidézték Nagy István emlékét, aki az nyolc ezüst- és tíz bronzérmet szeért sikereit. Az elnök a kettõs jubileum alkalmából birkózódiplomát adott ötvenes évek elejétõl 1981-ig látta el reztek. A jó hangulatú találkozón több
az edzõi feladatokat. Az õ nyomdoévtizeddel ezelõtti fotók is elõkerültek,
át Illésy Lászlónak és Novák Lászlóbizonyítva, hogy a szerencsi birkónak. Tárgyjutalmat a helyi birkózás kába Haraszty Attila lépett. A helyi birmegteremtésében szerzett érdemeiért kózást 2000-ben újraszervezõ Illésy zósport nemcsak a jelenben sikeres,
Kisstamás Ferenc, valamint a ma élõ László az elmúlt tíz év eredményeirõl hanem a múltban is szép eredmészólva ismertette, hogy a szerencsi nyekkel büszkélkedhetett.
legidõsebb egykori szerencsi ver-

SPORTHÍREK
KARATÉKÁK EDZÕTÁBORBAN
Az idén július 20–25-én tartotta
központi edzõtáborát Tarnamérán az
SKS-SKDUN Shotokan Karate Szövetség. A hatnapos tréningezésen a
szerencsi tagszervezetet 16 sportoló képviselte. A programon Varga
Csaba tanítványai közül Kecskés
Gábor egy danra vizsgázott sikerrel,
Oleszka Bence pedig 4. kyu fokozatot ért el.

SÚLYEMELÕ-EREDMÉNYEK
Értékes helyezésekkel gyarapították a városi sportegyesület eredményességét a szerencsi súlyemelõk a
július 3-án Kazincbarcikán megrendezett tizenhatodik Opel Barcika
Kupán. A nemzetközi viadalon Fekete László szakedzõ, Fekete Diána
és Morvai Zoltán tanítványai közül
összesen tizennégyen léptek dobogóra, akik hat arany-, valamint három-három ezüst- és bronzérmet
szereztek.
A legeredményesebb szerencsi versenyzõ a fiú korcsoportban induló Bárány Gergõ volt, aki maximális, 90 pontos eredményével elnyerte a legjobbnak járó kupát. A már rutinos súlyemelõk közül Runda Tamás nyújtott
kiemelkedõ teljesítményt, összesítésben 107 kilogrammot emelve, ami közel 50 kilogrammal több, mint a legjobb tavalyi eredménye:
Fiú korcsoport (maximális pontszám: 90 pont):
40 kg: I. Monyók Gergõ (84 pont).
77 kg: I. Bárány Gergõ (90 pont)
Serdülõ korcsoport, 56 kg: II. Gáspár Pál Dávid (110 kg), III. Runda Tamás (107 kg). 62 kg: I. Molnár Pé-



SPORTHÍREK

ter (155 kg). 69 kg: IV. Keresztesi Márton (72 kg). 77 kg: III. Monyók Róbert (90 kg). +85 kg: II. Pajger Ádám
(135 kg), III. Sztankovics József (117
kg), V. Balogh Tibor (85 kg).
Ifjúsági korcsoport, 85 kg: I. Balla Dávid (180 kg). 94 kg: I. Hallgató Ákos (155 kg), +94 kg: I. Dudás Balázs (205 kg), 2. Monyók
Zoltán (112 kg).

ELMARADT A BRAVÚR
Nem jutott fel az NB II-be a város
asztalitenisz-csapata, miután együttesünk június 26-án Budapesten alulmaradt a magasabb osztályból kiesett ellenfeleikkel szemben. A tizenegy csapat részvételével megtartott küzdelemsorozatban a szerencsi
gárda tisztes helytállás mellett a korábban NB II-es Félegyháza és Harkány csapataival szemben egyaránt
alulmaradt. A legjobb teljesítményt
négy egyéni gyõzelemmel Köllõ
András nyújtotta. A tizenegy csapatból mindössze egy jutott fel a magasabb osztályba, a szerencsiek õsztõl továbbra is a NB III-as mezõnyt
erõsítik.

VÁLTOZÁSOK
A LABDARÚGÓCSAPATBAN
Az átigazolási idõszak ugyan még
nem zárult le, néhány változás azonban már bizonyosan lesz a szerencsi labdarúgó-szakosztály háza táján.
A keretbõl Orosz Márton Tállyára távozik, Szentirmai Gergely ugyancsak
a megyei I. osztályú csapatba készül.
Kocsis Balázs egyetemi tanulmányai
miatt nem vállalja a játékot. Fincziczki Kornél Encsen, Barna Gergõ Go-

HELYESBÍTÉS

Lapunk elõzõ számában a férfiak egészséghetérõl készített beszámolónkban tévesen írtuk le a teniszversenyeknek helyet adó sportlétesítmény
címét. A program helyszínéül a Molnár István úti teniszpálya szolgált.

lopon folytatja. Sipos Zoltán Mádon,
Balogh József Megyaszón, Nagy
László és Paksi Péter Monok színeiben szerepel majd.
Az érkezõk között szerepel Lengyel
László Tállyáról, Gombos Ádám Tiszaladányból, valamint Varga Csaba, Bascsur Sándor, Nagy László és
Tóth Károly a megszûnt ZemplénBekecs FC-bõl. Az ifit erõsíti az
ugyancsak a szomszéd község gárdájából Tóth István, Mezõzomborról Spisák Norbert, valamint Lezényi
Zsolt, Buzellák László és Buzellák
Ádám.
A szakosztály szakmai munkáját az
új idényben is Tóth István és Lukács
Bertalan irányítja.

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

JUBILEUMI SAKKVERSENY
Nemzetközi sakkversenyt rendeznek Szerencsen. Augusztus 19–22én az immár 20. Zemplén Kupán várhatóan több mint százan ülnek asztalhoz a Bocskai gimnázium aulájában. A két felnõtt csoportban csak
játékengedéllyel rendelkezõk szerepelhetnek. A fiatalok mezõnyében
azonban a korosztályból bárki kipróbálhatja a tudását. Augusztus 20án, 18.30 órától Medvegy Zoltán
nemzetközi nagymester – a 2010. évi
magyar férfi bajnokság bronzérmese – szimultánt ad, amin bárki részt
vehet, függetlenül attól, hogy versenyzôként nevezett-e a Zemplén Kupába.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Elemében érzi magát, fõleg ott,
ahol nagy a nyüzsgés, jó a hangulat. A rögtönzés nagymestere.
Így ha épp szélcsend volna a környezetében, percek alatt össze
tud szervezni egy fergeteges bulit. A kedvese
rossz néven veszi, hogy alig van lehetõség a
meghitt édes kettesre. Elõre tudja, hogy mikor mit
nem kellene tennie, de mégis megteszi. Nem
tanul a múlt kudarcaiból. A Mars (emiatt is) sok
vitát jelez augusztusra. Kapcsolatai átrendezõdnek. Ne pocsékolja az energiáját a régi struktúra
megmentésére, mert amíg azzal bíbelõdik, az
események gyorsasága következtében elszalasztja az új lehetõségeket, és két szék között, a
földön találhatja magát. Most csak figyeljen, döntenie pedig úgyis csak az idõszak vége felé érdemes.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Bár nem akart reflektorfénybe
kerülni, a következõ hetekben ön
lesz a fõszereplõ a munkahelyén,
illetve a családon belül is. Olyan
tárgyaláson kell részt vennie, ahol
az ellenérdekeket közelítik. Meggyõzõ ereje és
diplomáciai érzéke révén ez többnyire sikerül, de
késõbb ön is támadások középpontjába kerül.
Van Önben erõtartalék, hogy megoldjon olyan
elveszettnek látszó feladatokat is, amelyekkel
mások hiába próbálkoztak. Sokat változhat ez
idõ alatt a környezetében élõk viselkedése, de labilissá válhat saját hozzáállása is. A bolygók arra
utalnak, hogy tervezett vállalkozása kapcsán baráti köre megváltozhat. Mielõtt új csoporthoz
csatlakozna, alaposan gondolja át, hogy valóban
oda tartozik-e.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Se a magánéletben, se a munkában ne döntsön az idôszak elején,
mert a bolygóállások összedönthetik terveit. Mivel tud titkot tartani,
így még azok sem sejtenek semmit a kapcsolatáról, akik pedig a baráti köréhez
tartoznak. Ez a nyári kaland lehet, hogy nem lesz
hosszú, de így is meghatározó erõvel hat a jövõjére. Váratlan látogatók borítják fel szépen kidolgozott napirendjét, és egy pletykás rokon
hatására partnere is megorrol, vagy kínos kérdésekkel bombázza. Utazásait késések vagy a családi problémák akadályozhatják. Teljesítményét
még a riválisai is elismerik. Ennek ellenére a
munkahelyi konfliktusokba ne folyjon bele, mert
késõbb hátránya származhat ebbõl. Újabb akadályok jelentkeznek a munkájában.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Képtelen lazítani, örökké bizonyítani akar. Hol másoknak,
hol önmagának. Pedig ha megtanulna lazítani, és elfogadná önmagát, az eredményeit, akkor
sokkal nyugodtabban élhetne. Ne feledje: aki
önmagát nem szereti, az hogyan tudja elvárni a
világtól, hogy szeresse? Nem jellemzõ önre a
túlzott lelkesedés és az abszolút bizalom. Ráadásul a jelenlegi bolygóállások sem túl segítõek. Bármilyen ígéretesnek tûnhetnek a
lehetõségei, nem fontos azonnal lecsapni rájuk,
különösen akkor nem, ha befektetéssel, gyanúsan kedvezõ áron történõ beszerzéssel, esetleg
szponzorálással kapcsolatos. A szingli életmód
is egyfajta szerep. Függetlenségi törekvései mögött a kudarctól, csalódástól való félelem húzódik meg.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Sokkal többet profitálhatna a
mostani bolygóállásokból, ha
nem akarna egyszerre ötfélét. A
gyors pénzszerzés kedvéért ne
mondjon le az eredeti céljairól.
Tartsa nyitva a szemét és a fülét, és ne csak azt
hallja meg, ami megerõsíti az ötleteit, hanem
azokat is, amelyek bírálják. Tartózkodjon mindenféle szerzõdéskötéstõl, különösen akkor, ha
egy hosszabb folyamat indításáról lenne szó. Határidõs fizetési kötelezettségein kívül ne költsön,
mert pénzügyi nehézségek várhatóak. Ha vállalkozó, személyesen ellenõrizze a pénzügyeket.
Most ne azon keseregjen, hogy milyen sokára
végez a teendõkkel, inkább szervezze meg jobban a napjait, csináljon sorrendet. Így a párjára,
családjára, sõt a barátaira is szakíthat idõt.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Elsõ és legfontosabb dolog,
hogy reálisan mérje fel a helyzetét, illetve a párjához fûzõdõ viszonyát. Ha megpróbálná külsõ
szemlélõként figyelni önmagát,
rájönne: a baj az, hogy az elvárásai nem találkoznak a valósággal. Bár a Jupiter megnöveli a
népszerûségét, azért hallgassa meg azokat is,
akik kritikával illetik. Üzleti érzéke jelenleg akkor
is padlóra kerülhet, ha egyébként tanítani lehetne
az ügyességét. Egy rossz döntés most vállalkozása csõdjét jelentheti. Tehát, érdemes hallgatnia a belsõ hangra. Ez a kellemetlen érzés egész
héten nyugtalanná teheti. Az idõszak végén már
világosabban látja majd, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Töltse barátai társaságában a periódus végét.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Nagyon sokat foglalkozik saját
magával, pontosabban azzal,
hogy elemezze: vajon milyen benyomást kelt az emberekben,
ezért sokan önzõnek tarják. Sok
lesz az összeütközés, a vita, mert megpróbálja ráerõltetni akaratát a környezetére, és nem is hallgatja meg, hogy mit gondol, mit akar a másik.
Amennyire lehet, vonuljon vissza, és dolgozzon
egyedül. Egyrészt azért, mert nyugodt körülmények között, kitûnõ, és nemsokára könnyedén
megvalósítható ötletei születhetnek a vállalkozásával kapcsolatban, másrészt pedig tanácsos
távol maradnia munkahelyétõl, ahol rosszabbodhat a légkör. A fantáziáját a szerelem köti le.
Talán épp a munka során ismer meg valakit, akivel szerelembe keveredik.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A munkán lesz most a hangsúly. A bolygóállások arra késztetik, hogy újragondolja eddigi
elképzeléseit és minél gyorsabban
változtasson céljain, különben
csalódás éri. Magánéletében is változás van kibontakozóban. Végleges döntést a szakasz közepén hozzon. Az utóbbi hetekben meggondolatlan
kijelentéseivel sok embert haragíthatott magára.
Ne csodálkozzon, ha ezek a feszültségek most
felszínre törnek. Negatív hatással lehetnek mind
a vállalkozására, mind a hivatásával kapcsolatos
tevékenységére, de még a váratlan otthoni problémái megoldásakor is magára hagyják. Mind
gyakrabban érzi úgy, hogy a kedvese iránti érzései már megfakultak, ez a szerelem már nem a
régi, és nemcsak a párja részérõl.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Szakmai stílusának meghatározó eleme, hogy emberekkel találkozzon
és
kapcsolatokat
építsen ki. Sok jó adottsága van,
amelyeket elsõsorban az információ és a kommunikáció területén kellene hasznosítani. Sokat tud beszélni, könnyen
kimagyarázza magát a kínos helyzetekbõl is. Alaposan gondolja végig, mit is szeretne valóban. A
gyorsan pergõ események kimenetelét csak úgy
tudja kedvezõ irányba terelni, ha idõben lép,
tehát korábban dönt, mint a konkurencia. Ne
hagyja el az események színterét, mert utazásával zavart okoz, ráadásul dolga végezetlenül
térne vissza. Nyaralását az idõszak közepére idõzítse. Hétvégeken legyen csak a párja a középpontban!

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Mintha ólomlábakon járna az
idõ: az elképzelései rendre elakadnak, a karrierje érthetetlen
akadályokba ütközik, az otthonában is sok bosszúság éri. Ha valakivel társulni akar, jól nézze meg az anyagi
hátterét, mert kiderülhet, hogy ön finanszírozza
majd az illetõ boldogulását. Fogadja meg a kedvese tanácsait! Az igazi sérelmeit magába zárja.
Türelme pedig véges, és 7-e táján sokak számára
meglepõ módon asztalt is borít. Szerencsére épp
azoktól az üzleti partnereitõl szakadhat el, akikrõl nem feltételezte, hogy árthatnának. A jelenlegi kellemetlen események azért rövidesen
kedvezõ fordulatot vehetnek. Ha még senki nincs
ön mellett, akihez hozzáköthetné az életét, egy
új kalandra van kilátás.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Elemzõ, aggályoskodó természetû, ráadásul meglehetõsen kritikus is. Gyakran vitatkozik, és
nem tud élni. Egyszerûen addig
aggályoskodik, míg elszalasztja a
lehetõségeket. Az a baj, hogy hinni sem meri,
hogy kinyílhatnak ön elõtt is az ajtók, vagy rajonghatnak önért is. Most sok a fölös energiája,
de nem jól hasznosítja. Szellemi teljesítõ képessége fokozódik, és józan ítélõképességét a zaklatott külsõ körülmények sem zavarják meg.
Minden üzleti ajánlatot fogadjon kritikusan. Ne
hagyja sürgetni magát, mert sokba kerülhet, ha
enged. Ezért csak az sértõdhet meg, akire egyébként sem lesz szüksége. Ha eddig szingli volt,
ebben az idõszakban egy utazás összehozza egy
kedves partnerrel.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Nagyon sokat és keményen
munkálkodik azért, hogy be tudjon illeszkedni egy jól összeszokott közösségbe. Egyelõre a
háttérben maradva szorgalmasan
dolgozik azon, hogy a dolgok jól mûködjenek.
Ha ingatlaneladás vagy -vétel, esetleg nagyobb
beruházás van napirenden, ebben az idõszakban
egy tapodtat sem jut elõre. Most túlságosan is
mozgásba lendülnek az események. Ennek ellenére hosszabb távra ne kötelezze el magát, mert
a telihold után minden megváltozik. Anyagi helyzete most attól függ, mennyire türelmes, és fõleg
mennyire elõrelátó. A következõ hetekben sokkal nagyobb lesz a nyüzsgés ön körül, de nemcsak a munkában és a közéletben, hanem a
családon belül is.
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SZERENCSI TÜKÖR

A RENDELÕINTÉZET SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉKA A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

Sikeres európai uniós pályázatnak
köszönhetõen 2010-ben több mint
nyolcszázmillió forint értékû korszerûsítés valósul meg a szerencsi
rendelõintézetben. A Szerencsi Kistérségi Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztését a szakemberek az intézmény húsz évvel ezelõtti megépítéséhez hasonlítják, így születésnapi
ajándéknak is tekinthetõ a beruházás.
A szerencsi önkormányzat az
Észak-magyarországi Operatív Program keretében igényelt támogatást
szerencsi rendelõintézet fejlesztésére, ami az egészségügyi intézmény
szakmai tevékenységének magasabb
szintre emelését és a bõvítését szolgálja. A város az elnyert 795 millió
forintot több mint 40 millió forint saját erõvel egészíti ki annak érdekében, hogy magasabb szintû járóbeteg-szakellátást biztosítson a helybéli
lakosoknak és a térség további harminc településén élõ közel ötvenezer
embernek. Ez a beruházás jól illeszkedik ahhoz a koncepcióhoz,
amit a város fejlesztésére dolgozott
ki az önkormányzat.
– Szerencs a jövõjét építi – emelte ki
Rónavölgyi Endréné polgármester (fotónkon) a június 22én megtartott projektnyitó rendezvényen, amikor átadásra került a generálkivitelezõnek
a munkaterület. – Ezt jelzi az a 6,5
milliárd forint, amit az elkövetkezõ
idõszakban fejlesztésekre költünk, jelentõsen gyarapítva a település vagyonát. Elkezdõdött a Bajcsy-Zsilinszky utca korszerûsítése és a 37es számú fõút átkelési szakaszának
az átépítése. Folyamatban van a Rákóczi út 51. szám alatti egészségház
rekonstrukciója, bõvítése és most a
rendelõintézet nagyszabású felújítása is elindul. Az intézmény az idén
húszéves – ennél szebb születésnapi ajándékot nehéz elképzelni, hiszen
a jövõben sokkal korszerûbb körülmények között végezhetik gyógyító
munkájukat az egészségügyi szakemberek – hangsúlyozta a polgármester.
A projekt egyik legjelentõsebb
eredményeként említendõ, hogy hetente 98 órával emelkedik a szakrendeléseknek az óraszáma, bevezetésre kerül az egynapos sebészet
és a kúraszerû ellátás, amihez a helyet az épület eredeti alapterületének
a megtartásával, a szakrendelõk és
helyiségek átalakításával teremtették
meg a tervezõk. Az építési munkák
költsége 450 millió forint, míg
mûszer- és eszközbeszerzésekre 300
millió forintot fordítanak a projekt
megvalósítása során, miközben jelentõs informatikai fejlesztés is történik a rendelõintézetben. A teljes beruházás célja a minõségi betegellátás biztosítása.

ÁRVÍZI LOMTALANÍTÁS
Rendkívüli lomtalanítást tartott a település árvízzel sújtott területein június 26-án a Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft. Az autók szombaton reggel járták végig a Fecskés városrészt, az
Ondi fõutca Rátka felõli szakaszát,
a Gyári kertet, a Rákóczi út 133–135.
számú ingatlanokat, valamint a Magyar utcát, ahonnan összesen 3,8 tonna hulladékot, többségükben az áradás miatt tönkrement bútorokat,
használati tárgyakat gyûjtöttek össze
és szállítottak el a bodrogkeresztúri
regionális hulladéklerakóba.
Bobkó Géza a beruházás projektnyitó rendezvényén.
– Olyan új szolgáltatások jelennek
meg, mint az egynapos sebészet, illetve a kúraszerû ellátás – ismertette Bobkó Géza fõigazgató fõorvos.
Ez azt jelenti, hogy például ötnapos
infúziós kezelés miatt nem kell kórházba feküdniük a betegeknek, hanem helyben megkapják ezt az ellátást. Kisebb mûtéti beavatkozásokra is lehetõség nyílik a szerencsi
rendelõintézetben, amivel ugyancsak költséget és idõt takaríthatnak
meg a térségben élõk. Emellett nagyszabású mûszerfejlesztés is történik,
ami szinte valamennyi, jelenleg is
mûködõ szakrendelést érint. Digitalizálják a röntgent, ami 130 millió
forint ráfordítással az egyik legkorszerûbb lesz az országban. Európai
színvonalú diagnosztikai eszköz kerül a tüdõgondozóba, a szemészet
hat új, korszerû mûszert kap és
ugyancsak komoly fejlesztés történik
a belgyógyászaton és a nõgyógyászaton, hogy csak néhány példát említsek. – Az intézmény megalapítása
óta nem volt ilyen léptékû fejlesztés
a szerencsi egészségügyben – hangsúlyozta a fõigazgató fõorvos.
Molnár Pál (fotónkon) az egyike
azoknak az orvosoknak, akik már az
intézet húsz évvel
ezelõtti átadásánál
munkát vállaltak a
betegek gyógyításában. A belgyógyász fõorvos a
pontos diagnózis miatt is fontosnak
tartja, hogy a jövõben a legkorszerûbb eszközökkel végezhetik a
vizsgálatokat a szerencsi szakrendelõben. A fõorvos hangsúlyozta,
hogy ezen a területen a korábbi idõszakban komoly fejlesztés valósult
meg, például a terheléses EKG-val,
ami jól szolgálja a szívinfarktusok
kialakulásának megelõzését. A mostani pályázatban a belsõ tükrözéshez használható videorendszeres
mûszer beszerzése történik, így a
jövõben ezért a vizsgálatért sem kell
majd Miskolcra utazniuk a beutaltaknak.

A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ GÉPEI
Eredményesnek bizonyult a közbeszerzési eljárás, így a közeljövõben
két korszerû jármûvel gazdagodik a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
A 3,5 tonnás billencs és a három köbméter víz szállítására alkalmas tartálykocsi beszerzésére a szerzõdést július 16-án írta alá a nyertes pályázóval a város polgármestere. A település-üzemeltetési feladatok magasabb szintû ellátását szolgáló beruházásra a leghátrányosabb helyzetû
kistérségek felzárkóztatásának támogatására kiírt pályázaton 21 millió
forintot nyert a város önkormányzata. A közbeszerzésen nyertes Truck
Italia Kft.-nek 90 nap áll rendelkezésére a jármûvek leszállítására.

A rendelõintézet a tokaji, a szerencsi és részben az abaújszántói kistérségekben élõknek biztosítja a járóbeteg-szakellátást, ami több mint
58 ezer embert érint. Az intézményben végzett egészségmegõrzõ
és gyógyító munka színvonalát az elmúlt idõszakban elvégzett betegelégedettségi felmérések is bizonyítják.
A kivitelezést közbeszerzési eljárás keretében a miskolci Jánosik Kft.
nyerte el, vállalva, hogy tíz százalékot meghaladó mértékben alvállalkozóként a szerencsi Szivárvány
Kft.-t foglalkoztatja. A beruházás
megvalósítására a szerzõdést július
20-án írta alá a város polgármestere és a miskolci székhelyû cég képviselõje.
Szilágyi Ottó, a
Jánosik Kft. fõmérnöke (fotónkon) lapunk érdeklõdésére ismertette, hogy a
cég néhány évvel
ezelõtt több százmillió forintos fejlesztés keretében intenzív osztályt és
sürgõsségi betegellátót alakított ki a
miskolci Semmelweis Kórházban,
így megfelelõ referenciával rendelkeznek az egészségügyi beruházások
területén. A rendelõintézet esetében
10 százalék felett foglalkoztatnak helyi alvállalkozót, a Szerencsi Szivárvány Építõipari Kft. döntõen az építõmesteri munkákból veszi ki a részét. A fõmérnök ismertette, hogy az
organizációs terv szerint hat ütemben valósul meg az épület rekonstrukciója, ami többek között a külsõ
homlokzat felújítását, a nyílászárók,
az épület gépészeti rendszerének és
villamoshálózatának a cseréjét, és néhány belsõ funkciónak a megváltozását, átalakítását tartalmazza.
Az építkezés idõszaka ugyan kényelmetlenséggel is jár, hiszen a
rendelések folyamatosak, közülük
több átmenetileg a város különbözõ
épületeiben, a községi fürdõben,
majd a felújított egészségházban és
az orvosi ügyeletnek jelenleg helyet
adó ingatlanban kerülnek elhelyezésre. Néhány hónap múlva – a tervek szerint még a karácsonyi ünnepek elõtt – azonban a rendelõintézet megújulva, kibõvült szolgáltatásokkal fogadja a betegeket. Kiválóan felkészült egészségügyi dolgozók,
korszerû épület és a 21. század követelményeinek megfelelõ mûszerezettség szolgálja majd a minõségi
gyógyító munka feltételeit, a szerencsi embereknek és a térség lakóinak a magasabb szintû egészségügyi
ellátását.
S. L.

letti parkoló kialakításának elõkészületeit is végzi a kivitelezõ. A
Bajcsy-Zsilinszky utcában szinte a teljes közmûhálózat megújul, a járdákra
és a megerõsítésre kerülõ útburkolatra új aszfalt kerül.

ELTÖRT A SZENNYVÍZCSÕ

KÁTYÚZÁS A VÁROSBAN
Sokan panaszkodtak az elmúlt hetekben a Rákóczi út hatalmas úthibái miatt. Örömmel tapasztaltuk,
hogy az út fenntartója megkezdte a
gödrök betömését, így a város fõutcájának alsó szakaszán megszûntek
a balesetveszélyes kátyúk. Emellett
azonban egyre több keletkezett belõlük a település mellékútjain.
Újabb jó hír, hogy a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. is folytatja az
úthibáknak a javítását. A munkához
a szükséges pénz és alapanyag is rendelkezésre áll, így a cég folyamatosan végzi a szerencsi utcák javítását.
A tervek szerint a nyár végére fejezõdik be a kátyúzás a településen.

Csõtörés miatt kellett azonnali hibaelhárítást végeznie a Borsodvíz
Zrt.-nek, mivel július 27-én reggelre megrepedt a Rákóczi úton lévõ
szennyvízátemelõ egyik acélcsöve.
A munkák mindössze néhány órát
vettek igénybe, a szakemberek hegesztéssel javították meg a Szerencs
teljes területének szennyvízelvezetését szolgáló csövön keletkezett sérülést.

GAZ A VÁROSKÖZPONTBAN
Szerencsen, a Hunyadi utcában lettünk figyelmesek az óriásra nõtt gazra. Igaz, a sok csapadék kedvez a
gyomnövények növekedésének, de
talán a történelmi városközpontban
nem illik a díszes virágok mellé a
„dudváskert.”

FIGYELJÜNK
A PARKOLÁSRA!
A városüzemeltetõ társaság elvégezte a közterületeken lévõ mozgáskorlátozott- parkolók újrafestését.
A forgalmasabb napokon a belvárosi parkolás komoly kihívást jelent az
autósoknak, de nem árt figyelni a
közúti táblákat, útburkolati jelzéseket, mert a szabálytalan parkolásért
akár 30 ezer forintos közigazgatási
bírságot is kiszabhat a hatóság.

KÉSZÜL AZ ÚJ ÚT
Újra dolgoznak a kivitelezõk a
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában. A
belterületi gyûjtõút faltól falig történõ
felújítása ugyan a csapadékos idõjárás miatt több hét késedelmet szenvedett, azonban június végétõl gõzerõvel folyik az építkezés. A korábban már kiépített új ivóvízvezetékrendszer mellett lassan az elektromos
hálózat földkábeleinek a védõcsövei
is a helyükre kerülnek. A kiépített zárt
rendszerû csapadékvíz-elvezetés fölé
föld kerül, miközben a piactér mel-

MEGSZÉPÜLÕ
ÜZLETHOMLOKZATOK
A helyi kisvállalkozások támogatására kiírt pályázat keretében hat
épület külsõ renoválásához 1 millió
430 ezer forinttal járul hozzá Szerencs Város Önkormányzata. Az elmúlt idõszakban a pénzügyi segítségnek köszönhetõen több üzlet
homlokzata újult meg Szerencsen.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. augusztus 27-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.
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HIRDETÉS

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

599 Ft/kg
799 Ft/kg
699 Ft/kg
849 Ft/kg

Dagadó
Szendvicssonka
Nyári turista
Cserkészkolbász

849 Ft/kg
999 Ft/kg
869 Ft/kg
1299 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Comb csont nélkül
Lapocka csont nélkül
Csontos hosszúkaraj
Parasztmájas
Juhbeles virsli
Rakott fej
Lángolt kolbász
Vastagkolbász
Sütnivaló kolbász
Füstölt sertéskolbász
Füstölt sertésfej
Füstölt tarja csont nélkül

1049 Ft/kg
999 Ft/kg
1059 Ft/kg
799 Ft/kg
899 Ft/kg
729 Ft/kg
929 Ft/kg
1399 Ft/kg
899 Ft/kg
499 Ft/kg
469 Ft/kg
1049 Ft/kg

Füstölt csülök
Füstölt darabolt comb
Füstölt húsos csont
Füstölt láb
Császárszalonna
Parasztkolbász
Sertészsír
Sertéstepertõ
Min. kar. sonka
aszalt szilvával
Rövidkaraj
Csontos tarja

799 Ft/kg
1499 Ft/kg
499 Ft/kg
399 Ft/kg
899 Ft/kg
969 Ft/kg
349 Ft/kg
1429 Ft/kg
1429 Ft/kg
1159 Ft/kg
949 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 30-tól a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. augusztus 27-én
jelenik meg.
Lapzárta: augusztus 19.,
10 óra.

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.*

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

* 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!
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!

piac
Angol használtruhakereskedés
Szerencs, Kisvásár tér 17. (a bíróság mellett)

CIPŐVÁSÁR

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!

Augusztus 7-től 13-ig

Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/277-00-12, valamint www.aa-med.hu

LAKÁSTEXTILVÁSÁR

CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház  Csabai kapu 9-11.

Augusztus 14-től 19-ig
Igniker Kft.

