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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

MEGALAKULT
A VÁROS ÚJ ÖNKORMÁNYZATA

Ünnepélyes keretek között
tartotta alakuló ülését Szerencs
új önkormányzata október 8-án
a Rákóczi-vár színháztermében.
Visi Ferenc korelnök köszöntõ
szavai után Sájer István, a Helyi
Választási Bizottság (HVB) elnöke ismertette az október 3-ai
szavazás végeredményét, ami
alapján Koncz Ferenc nyerte el
a polgármesteri tisztséget és
nyolc jelölt szerzett képviselõi
mandátumot.
Sájer István beszámolójában kiemelte, hogy az idei önkormányzati választáson rekord született Szerencsen. Minden korábbit meghaladó volt
a részvételi arány, az arra jogosultak
több mint 63 százaléka járult az urnákhoz, ami országosan is kiemelkedõ
eredménynek számít. A választás
napján három polgármesterjelöltre, 29
képviselõjelöltre, illetve a jelölõ szervezetek megyei listájára lehetett a voksokat leadni és helyi népszavazás is
volt a városban. A Helyi Választási
Bizottság az egyéni listás képviselõválasztás miatt a korábban megszokottnál késõbb, hétfõn reggel 8 órakor állapította meg az eredményt, amivel szemben nem merült fel jogorvoslat. Sájer István megállapította,

hogy a városban a törvényi elõírásoknak megfelelõen valósult meg az
önkormányzati választás, amiért a
HVB elnöke köszönetet mondott a
Helyi Választási Iroda vezetõjének és
munkatársainak, valamint a szavazatszámláló bizottságoknak.
Sájer István az eskütételt követõen

átadta a megbízólevelet az önkormányzat vezetõjének és tagjainak. A
testület a törvényi elõírásoknak eleget téve, a polgármester illetményét
az elõzõ ciklusban alkalmazott javadalmazásnak megfelelõen 521 800
forintban határozta meg.
(Folytatás a 6. oldalon.)

SZERESSÉK SZERENCSET
AZ EMBEREK
Az október 3-ai önkormányzati választáson a szerencsi választópolgárok
a változásra szavaztak és úgy döntöttek, hogy az elkövetkezendõ négy évben Koncz Ferencre (képünkön) bízzák a város vezetését. A település megválasztott polgármestere legfontosabb
feladatának a város pénzügyi és gazdasági helyzetének stabilizálását és a
munkahelyteremtést tartja. Elengedhetetlen azonban a szigorú és takarékos gazdálkodás, az olcsóbb és hatékonyabb városüzemeltetés, amihez
határozott és gyors intézkedésekre
van szükség. Koncz Ferenc szerint a
választási kampány végét ért és a dolgos hétköznapok következnek.
– Milyen gondolatok jutottak elõször
az eszébe, amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy Szerencs polgármesterének választották?
– Elsõként a köszönet és a hála. Nem
azért, mert én lettem a polgármester,
hanem azért, mert az emberek kitartottak mellettünk az elmúlt hónapokban, a választás elõtti idõszakban, ami
nem volt egyszerû dolog. Nyilván a
gyõzelem az embert örömmel tölti el.
Így vagyok ezzel én is. A város pedig
akkor lesz gyõztes, ha sikerül megvalósítanunk azt a programot, amit a választókkal közösen írtunk. A kihívásokra
gondolva azonban éreztem a felelõsséget. A választási siker ugyanis csak
az elsõ lépés ahhoz, amit nekünk az
elkövetkezendõ négy évben meg kell
valósítanunk. Tudom azt is, hogy rendkívül nehéz lesz a dolgunk. Határozottan fogunk cselekedni, hiszen erre
felhatalmazást kaptunk. Szerencsen –
a hasonló nagyságú városokhoz ha-

ÍGY VOKSOLTUNK OKTÓBER 3-ÁN
A polgármesterek és önkormányzati képviselõk október 3-ai választásán Szerencsen a névjegyzékben szereplõ 8077 választópolgár közül 5108-an járultak az urnákhoz a tíz szavazókörben. A voksolás eredményes volt, a 63 százalék feletti részvételi arány jelentõsen
meghaladta az országos átlagot.
A választásokon már megszokott
rend szerint hat órakor nyitottak ki a
szavazókörök. A városban már reggel nagy volt a forgalom a szavazóhelyiségekben. Kilenc óráig a választásra jogosultak 9,46 százaléka,
11 óráig 21,09 százaléka, 13 óráig
30,76 százaléka, 15 óráig 42,26 százaléka, 17.30 óráig pedig 57,53 százaléka élt az alkotmányos jogával.
A helyi cigány és német kisebbségi
önkormányzatok tagjaira az Általános Iskola Bolyai épületében mûködõ
kisebbségi szavazatszámláló bizottságnál voksolhattak azok, akik felkerültek a választói névjegyzékbe.
Az október 3-ai választás eredményeként Koncz Ferenc lett a település polgármestere, a képviselõ-

testületben rajta kívül Bobkó Géza,
Egeli Zsolt, Gál András, Heves János,
Kiss Attila, Nyíri Tibor, Takács István
és Visi Ferenc kapott helyet. A cigány
kisebbségi önkormányzatba Balogh
Endre, Csikja Sándorné, Glonczi Lajos és Varga Jánosné, a német kisebbségi önkormányzatba Árvai Attila, Braun Istvánné, Májer István és
Tóth Lászlóné került be.
A B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés listáján a Fidesz – KDNP 2360, az LMP

142, az MSZP 1589, a Jobbik 887
szavazatot kapott.
Érvényes és eredményes népszavazás is volt Szerencsen a következõ kérdésrõl: „Fontosabbnak tartja-e a Szerencs hagyományaira épülõ iparfejlesztést és az ehhez kapcsolódó munkahelyteremtést, mint a világörökség
védõzónájába tartozást?” A 4610 válaszadó közül 3781-en az igen, 829an pedig a nem választ húzták be.
(Részletek a 7. oldalon.)

sonlítva – húsz százalékkal többen szavaztak, a részvételi arány 63 százalék
volt. A választók döntöttek arról, hogy
a jelöltjeink közül öt képviselõt juttatnak be voksaikkal az önkormányzatba, így – a tavaszi parlamenti választáshoz hasonlóan – a polgármesterrel
együtt kétharmados többséget szereztünk. Ez óriási lehetõség, és még nagyobb felelõsség!
– Talán még soha nem volt ennyire
éles a kampány, mint az elmúlt hónapokban.
– A választás elõtt a kampánynak van
itt az ideje. Ekkor értékeljük a mi értékrendünk szerint a város vezetõinek
az elvégzett munkáját, elmondjuk,
hogy miben látjuk a hibákat és szerintünk teljesültek-e az ígéretek. Ezt az elmúlt hónapokban megtettük. Mi a
négy év alatt nagyon kemény és durva kritikát nem fogalmaztunk meg,
hagytuk a polgármestert dolgozni. A
kampány azonban véget ért. Most a dolgos hétköznapok következnek. Feladatunk pedig van bõven.
– Melyeket tart ezek közül a legfontosabbnak?
– Stabilizálni kell a várost gazdaságilag és pénzügyileg. Rendkívül szigorú és takarékos gazdálkodásra van
szükség a hivatalnál, az intézményeknél és a város üzemeltetésében. Tételesen át kell nézni a kiadásokat, a költségvetést. Tájékozódni szükséges, majd
határozottan és gyorsan cselekedni
kell. Csak példákat említek. Óriási öszszeget fizetünk ki energiára, évente 54
millió forintba kerül a közvilágítás, amit
korszerûsítenünk kell. Nincs szükség
párhuzamos feladatellátásokra, meg
kell vizsgálni a kincstár mûködésének
a gazdaságosságát, túl sok gépjármûvet
üzemeltetünk, és még sorolhatnám.
Meggyõzõdésem, hogy ezen a területen is példaértékû a személyes példamutatás. Ezért nem veszek majd igénybe hivatali személygépkocsit, a saját autómat fogom használni.
– Az egyik kiadványában azt is kijelentette, hogy amíg országgyûlési
képviselõ lesz, addig a polgármesteri
illetményét nem veszi fel.
– Ez így igaz! A képviselõ-testület
ugyan megszavazta a polgármester fizetését, azonban ezt az összeget országgyûlési képviselõségem ideje alatt
jótékonysági célokra fordítom.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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MEGÚJULT A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT

Több mint százötven millió forint
ráfordítással megújult a Bajcsy-Zsilinszky Endre út Szerencsen. A beruházás megvalósításával jelentõsen
javultak a közlekedés feltételei, korszerûsödött a közmûhálózat, a piactérre látogatók kényelmét parkoló és
fedett kerékpártároló szolgálja.

Az elmúlt években a történelmi városközpont rehabilitációja részeként
került átépítésre a zöldséges piac. A
felújított terület fölé tetõ került, kicserélték az elárusító standokat, asztalokat. A környéken a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton jelentõs a forgalom, összekötõ útként is szolgál a 37es számú fõút és a belváros között. A
piac mellett személygépkocsik számára várakozóhelyek kiépítése már
évekkel ezelõtt megkezdõdött, azonban a befejezésére már nem jutott
pénz.
Ezért döntött úgy a város önkormányzata, hogy az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a
kistérségek központi településeinek
közlekedés-fejlesztésére megjelent kiírásra pályázatot nyújt be. A fejlesztés megvalósítására biztosított több
mint 112 millió forint folyósításáról
szóló támogatási szerzõdésnek 2009
májusában történt meg az aláírása. Az
európai uniós és hazai pénzügyi forráshoz a város több mint 60 millió forintot tett hozzá a beruházás teljes körû
megvalósítása érdekében.
A munkálatok kivitelezését közbeszerzési eljárás keretében a miskolci
Adeptus Zrt. nyerte el. A vállalkozói
szerzõdést 2010. február 19-én írta alá
Rónavölgyi Endréné polgármester és
Gadóczi Bertalan jegyzõ a cég képviselõjével, Komáromi Gyula vezérigazgatóval.
Február közepén az európai uniós
beruházás megkezdése elõtt a Borsodvíz Zrt. hozzálátott az új ivóvízhálózat kiépítéséhez annak érdekében, hogy az elöregedett azbesztcement-vezetékek meghibásodása miatt késõbb ne kelljen majd az új aszfaltburkolatot felbontani. A szolgáltató
által megvalósított 36 millió forint értékû fejlesztés során négyszáz méter
hosszúságban mûanyag fõnyomócsõ
került a földbe és az ingatlanok bekötõvezetékeit is kicserélték. A korábbi egy helyett pedig öt tûzivízcsap
biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát.
A Bodrogút egyéni vállalkozás, valamint a Szaviterv Vízügyi Tervezõ és
Kivitelezõ Kft. tervei alapján elkezdett
építkezés elsõ fázisában folyamatosan kerültek a földbe a közmûvek. A
munkálatok szakaszosan történtek
annak érdekében, hogy az ivóvízhálózat után az elektromos és a távközlési vezetékek lefektetése miatti
árokásások minél kevesebb bosszúságot okozzanak a lakosságnak. A
rendkívül csapadékos idõjárás miatt
nyár elején a beruházás szünetelte-

A REFORMÁTOR
EMLÉKÉRE

Kálvin János francia származású
svájci reformátor, keresztyén tudós, a
kálvinizmus névadója tiszteletére avattak utcatáblát szeptember 26-án Szerencsen.
A Népház elõtti Kossuth téren a helyi zeneiskola fuvolatanszakos növendékei mutatkoztak be, majd a szavalat után a Református Kórus rövid
mûsora következett. Rónavölgyi Endréné polgármester beszédében kiemelte, hogy ebben az évben Börzsönyi József esperes kezdeményezésére

a képviselõ-testület döntött arról, hogy
a Hunyadi köz nevét Kálvin közre módosítja. Mint elhangzott, városunk ezzel is tiszteleg a reformátor elõtt, születésének 500. évfordulóját 2009-ben
ünnepelte a református világ.
Börzsönyi József arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt esztendõ kiemelt évfordulója adta a gondolatot,
hogy Szerencsen is legyen közterület,
ami Kálvin nevét viseli. Az ünnepi esemény végén Rónavölgyi Endréné és
Börzsönyi József leplezték le az új utcanévtáblát.

A nemzetiszín szalagot Rónavölgyi Endréné és a kivitelezõ cég
képviselõje vágták át.
tésére kényszerült az Adeptus Zrt.,
mert a felázott talaj és a vízzel telt árkok az elvégzett munka minõségét veszélyeztették. A kritikus hetek elmúltával megtörtént a telefonvezetékek
és a lakosság villamosenergia-ellátását biztosító kábelek lefektetése. A pályázat részeként újjáépült a közvilágítási hálózat.
A Bajcsy-Zsilinszky út rekonstrukciója keretében az úttest egyik oldalán a nyílt árok helyett zárt csapadékvíz-elvezetõ létesült, míg a járda
felõli oldalon betonozott folyókával
és árokburkoló elemek beépítésével
oldották meg a csapadék elvezetését,
ami az úttestrõl víznyelõkön keresztül történik.
A piactér szomszédságában helyükre kerültek a térburkoló kövek,
negyven autónak biztosítva a kulturált parkolás lehetõségét. A projekt keretében harminc kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló létesült.
A burkolat megerõsítését a beruházás utolsó fázisában végezte el a
kivitelezõ, aminek a keretében új aszfaltszõnyeg került az úttestre. A kiszélesített pályán mind a két oldalon
a gépjármû-közlekedés nyomvonalától felfestéssel elkülönített kerékpársáv létesült, a gyalogosok pedig az
aszfaltozott járdán biztonságosan közlekedhetnek.
Szeptember közepén fejezõdött be
az utca teljes körû felújítása. A parkosítással is elkészült az alvállalkozó
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
A felújított utcának szeptember 24én volt az ünnepélyes átadása. Az eseményen a generálkivitelezõ képviselõje tett jelentést Rónavölgyi Endrénének a beruházás befejezésérõl. A
város polgármestere beszédében kiemelte, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca
átépítése és a piactér mellett a kulturált parkolás feltételeinek a megteremtése fontos lépést jelent a település fejlesztésében, ami nemcsak a környéken élõk, hanem a város lakosságának az érdekét szolgálja. Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy ezzel
a beruházással nem zárultak le a fej-

Javultak a közlekedési feltételek a piactér környékén.

lesztések a településen, hiszen öszszességében 6,5 milliárd forint pályázati támogatást használhatnak fel
a Jövõ Szerencse programban építkezésre.
A nemzetiszín szalag átvágása után
a Bocskai gimnázium néptánccsoportja adott mûsort az megújult úttesten, ami csatlakozik majd a 37-es
számú fõút belterületi átépítése keretében megépülõ körforgalmi csomóponthoz.
A beruházás eredményeként javultak a közlekedési feltételek, komfortosabbá vált a piac megközelíthetõsége, biztonságosabbá vált az
áramellátás és az ivóvíz-szolgáltatás
a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában
Szerencsen.

A Református Kórus is fellépett a Kálvin köz avatásán.

GONDOSKODÁS AZ IDÔS EMBEREKRÔL
Idõsnapi rendezvény helyszíne
volt szeptember 28-án a Rákóczivár színházterme.
A helyi önkormányzat, az alapszolgáltatási központ, valamint a Városi Kulturális Központ és Könyvtár
szervezésében megtartott eseményen
Korózs Lajos országgyûlési képviselõ
beszédében szomorúnak tartotta,
hogy az idén nem lesz központi idõsek napja ünnepség Magyarországon,
mivel nem hívták össze az Országos
Idõsügyi Tanácsot. Korózs Lajos szerint az elkövetkezõ idõszakban nem
kerülhetõ el – a korábban sikeresen
megvalósított nyugdíjkorrekciós program folytatásaként – a rokkantnyugdíjak rendezése, a kegyeleti járandóság bevezetése és a korengedmények
rendszerének áttekintése.
Rónavölgyi Endréné megköszönte az idõs embereknek a sok áldozatot, amit az elmúlt évtizedekben
a családjuk és a tágabb környezetük

érdekében hoztak. A polgármester kiemelte, hogy Szerencs védõernyõt
nyitott a helyi nyugdíjasok fölé. Ennek részeként a 70 éven felülieknek
nem kell kommunális adót fizetniük,
87 jelzõkészülék szolgálja az idõsek
biztonságát, gondozói hálózatot és
szociális intézményeket, klubokat
mûködtetnek és az arra jogosultaknak biztosítják a meleg étkeztetést.

A köszöntõket követõen a város
nyugdíjas közösségei adtak mûsort.
Felléptek az idõsklubok gondozottjai és dolgozói, a városi nyugdíjas
klub tagjai és a Nyárutó Klub képviselõi, egyéni és társas produkciókkal varázsolva vidám perceket a
történelmi falak közé. A programot
Márió, a tangóharmonikás mûsora
zárta.

AZ IDÕSEK TISZTELETE ÉS MEGBECSÜLÉSE

A szerencsi önkormányzat Fidesz
– KDNP képviselõcsoportja rendezett
idõsnapi programot október 7-én a
Rákóczi-várban. Az esemény nyitányaként Ringer István tárogató muzsikája fogadta a vendégeket, majd
Runda Istvánné adta elõ a szeretetrõl
szóló írását.
Koncz Ferenc az emberi méltóság,
az idõsek iránti tisztelet és megbecsülés fontosságát hangsúlyozva
megjegyezte, hogy a város új vezetésének legfontosabb feladata a munkahelyteremtés, többek között annak
érdekében, hogy a fiatalok ne hagyják el Szerencset, az itt élõ szülõk,
nagyszülõk pedig soha ne maradjanak egyedül, gyermekeik, családtagjaik körében élhessék le életüket.
Az esemény a Miskolci Nemzeti
Színház mûvészeinek elõadásával

folytatódott. A mûsorban operett és
musical slágerek csendültek fel. Az
est végén a Trivial zenekar lépett a

színpadra. A fiatal szerencsi együttes a 70-es, 80, as évek nagy magyar
slágereit játszotta a közönségnek.
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TISZTELT OLVASÓINK! BURSA HUNGARICA-ÖSZTÖNDÍJAK

Ezúton tájékoztatjuk a Szerencsi Hírek közéleti lap olvasóit és hirdetõ partnereit, hogy az újság az önkormányzati választások miatt jelent
meg a tervezettnél egy héttel késõbb. Megértésüket köszönjük!
A szerkesztõség

MI A VÉLEMÉNYE A MEGÚJULT
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCÁRÓL?
Klamancsek Lajosné:
– Nagyon ráfért már az utcára a felújítás, amirõl örömmel értesültünk. A kivitelezés idõszakában sok türelemre volt
szükség az itt élõk részérõl, hiszen több
hónapon át egyik árkot a másik után ásták a cégek és a ki-be közlekedés sem
volt egyszerû. Szerencsére a két mûszakvezetõ partnere volt a lakosságnak abban,
hogy a munkák a legkevesebb bosszúságot okozzák és a megvalósítás alkalmazkodjon a helyi igényekhez. Sajnos,
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szép
új úttestrõl a víz befolyik az udvarunkra,
és – többek között a földkábelek korábban kiépített szerelõaknái miatt –, a járda olyan hullámosra sikeredett, ami gondot jelent az erre
járó idõs embereknek, akik emiatt inkább az úttest szélén, a kerékpársávon közlekednek.
Szaniszlóné Tóth Ágnes:
– Piaci árusként nagyon jónak tartom,
hogy új aszfaltréteget kapott az utca és
a padkát zúzalékkal fedték, így úgy tudnak megállni az autósok, hogy nem kell
sárba lépniük a jármûvekbõl. Tetszetõs
a díszburkolat is, csakúgy, mint a beültetett zöld területek. Ez utóbbiak azonban a parkolótól veszik el a területet, várakozóhelybõl pedig továbbra is kevés van
a piac környékén. Ez különösen nagyobb forgalom esetén – például mindenszentek elõtt – lesz gond, amikor a
vevõk kocsival nem is fognak bejutni az
árusoktól a szép új parkolókba. Hallottam, hogy a piactér továbbfejlesztését tervezik. Itt a forgalom kizárólag szombat délelõttre korlátozódik, hétköznap egy-két idõs néni árul a placcon. Nem tudom, hogy
érdemes-e nagyobb összeget áldozni az átalakításra?
Varga Adrienn:
– A régi idõkrõl csak annyit mondanék,
hogy a járdákon nem lehetett közlekedni. Amikor a gyermekeim kicsik voltak, a babakocsit képtelenség volt végigtolni a gyalogúton, ehhez képest látványos a változás. Az építkezés idõszaka kissé elhúzódott, de én semmilyen hátrányt nem szenvedtem ez idõ
alatt, az apróbb kellemetlenségeket
pedig szerintem el lehetett viselni.
Sokkal szebb és korszerûbb lett a
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca. Egyetlen
gond van, hogy a forgalom jelentõsen
felgyorsult, a korábbiakhoz képest elég sebesen hajtanak az autósok. Az utcában idõsek és gyermekek is laknak, tehát szükség lenne forgalomlassítóra a környéken. Ennek ellenére azonban valóban korszerûbb, jobb, sármentes lett az út és a piaci parkolást is
megoldották, így már a szombati napokon sem zavarják a vásárlók
az ott élõket.
Vágási László:
– Voltak aggályaim az építkezés megkezdése elõtt, amelyek többnyire be is igazolódtak. Korábban azt ígérték nekünk,
hogy egy sávban folyamatosan járható
lesz az út, de ez nem így történt. Mi nyomdát és mellette üzletet üzemeltetünk a
Bajcsy-Zsilinszky utcában és meg kell
mondanom, hogy ez idõ alatt jelentõsen
csökkent a forgalmunk. Végül megépült
az új utca, ami valóban tetszetõs, de sajnos, továbbra is vannak gondok. A két
oldalon leválasztott kerékpársáv miatt az
üzletünk elõtt nem lehet parkolni, és hiába írtuk ki, hogy az udvaron van parkolóhely, a vásárlók nagy része
siet, és mielõbb tovább szeretne hajtani. Ez sem kedvez nekünk. Érdekes dolog, hogy a KRESZ elõírja: a kerékpársávot leválasztó sárga
vonalat nem is szabad átlépni, azaz a telekbehajtásoknál meg kellett
volna szakítani a jelzést. Ez nem történt meg, így aki itt, az udvaráról
kihajt a Bajcsy-Zsilinszky utcára, gyakorlatilag naponta megszegi a közlekedési szabályt.

Szerencs Város Képviselõ-testülete
a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal
együttmûködve mindkét kategóriában
kiírta a 2011. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Felsõoktatási hallgatóknak („A” típusú):
A pályázatra azok a Szerencsen állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhetnek Bursa-támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi
felsõoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt
vevõ hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók; doktori (PhD) képzésben résztvevõk, valamint
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak („B” típusú).
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/
2011. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások, vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek, és a 2011/
2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2011/2012. tanévben ténylegesen
megkezdik. A pályázatot Szerencs Város Polgármesteri Hivatalánál írásban
kell 2010. október 29-ig benyújtani a
város honlapján (www.szerencs.hu)
megtalálható, illetve a hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátott
adatlapon. A részletesebb pályázati kiírás a holnapon elolvasható.

BORÚS SZÜRETI KILÁTÁSOK
A furmint és a hárslevelû fajták felvásárlásával október 5-ével elkezdõdik
a szüret a Tokaji borvidéken. Az egészséges szõlõtermés iránt kereslet mutatkozik, azonban ebbõl kevés van és
a vevõk által kínált ár messze elmarad
attól, ami mellett nyereséget hozna a
gazdáknak az idei termés.
A 2010-es esztendõ fekete betûvel írja
be magát a Tokaji borvidék történetébe. A rendkívül csapadékos idõjárás miatt komoly kihívást jelentett a termelõknek a növény megvédése a különbözõ fertõzésektõl. A szõlõtáblákban
súlyos károkat okoztak a betegségek,
mert a felázott talajon a gazdák nem
akkor végezték a permetezést, amikor
arra szükség volt, hanem amikor a gépek be tudtak menni a sorok közé. A
sok esõ és a kevés napsütés miatt a szõlõ
érettségi állapota elmarad az ilyenkor
szokásostól. A gyakori csapadék miatt
ráadásul a furmint és a hárslevelû fürtök is rothadásnak indultak, ami miatt
a Tokaj Kereskedõház Zrt. a tervezettnél korábban kezdte meg ezeknek a fajtáknak az átvételét, valamint külsõ felvásárlók is megjelentek a borvidéken.
Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanács elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy az idén Hegyalján az átlagostól negyven százalékkal kevesebb a termés. Ennek a
mennyiségnek egy része rossz minõségû a különbözõ fertõzõ megbetegedések miatt. A rossz idõjárásnak is
köszönhetõen a cukorfok sem magas,
azonban a sok esõ miatt már a késõi
érésû fajtáknál is megindult a szõlõ rot-

Sok helyen számíthatnak veszteségre a termelõk.
hadása, így nincs mire várni a szürettel. Az elnök kiemelte, hogy ezzel a
helyzettel a felvásárlók is tisztában
vannak. Ugyan mindenki a legjobb
minõségre törekszik, azonban idén
várhatóan csak a nagyon fertõzött termés nem talál majd gazdára. Az ár jellemzõen 65 forint kilónként, ami nem
magas, de tükrözi a szõlõtermés jelenlegi állapotát.
Bogacskó Józsefné, Rátka Hegyközség hegybírója érdeklõdésünkre ismertette, hogy az idei termést már a virágzás elõtt megtizedelte a peronoszpóra, ami után a lisztharmat és a szürkerothadás jelentkezése tovább rontotta
a gazdák esélyeit. A parcellák többségében felütötte a fejét valamilyen betegség, azonban vannak olyan ültetvények is, ahol – igaz, jelentõs többletráfordítással – sikerült egészségben
megõrizni a szõlõt. Az átlagtermés
azonban hektáronként negyven mázsa

körül alakul, ami messze elmarad a kívánatostól.
A hegybíró ismertette, hogy a Tokaj
Kereskedõház Zrt. 90 ezer mázsa termésre jelentett be igényt és külsõ felvásárlók is megjelentek a borvidéken.
A Rátka Hegyközség területén például az izsáki pezsgõgyár is bejelentkezett. Az átlagostól negyven százalékkal elmaradó mennyiség, az alacsony
cukorfok és a 65 forintos kilónkénti felvásárlási ár szerepel a mérleg egyik serpenyõjében, míg a másikba a mûvelési költségek drasztikus emelkedése,
magas üzemanyag- és vegyszerárak kerültek. Sajnos, vannak olyan felvásárlók, akik még a 2008-ban átvett termés
árát sem fizették ki a gazdáknak. Az idei
esztendõ keserû tapasztalata alapján sokan lesznek, akik felhagynak a
szõlõmûveléssel, amit már hosszú évek
óta veszteséggel végeznek a világörökséghez tartozó Tokaji borvidéken.

HELYTÁLLVA BÚCSÚZTAK A KUPÁTÓL

A magasabb osztályban szereplõ
Eger együttesét fogadta a város NB IIes férfi kosárlabdacsapata szeptember
29-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A Dr. Hepp Ferenc Kupa elsõ fordulójában lejátszott, nagy küzdelmet
hozó találkozón 78–98 arányú vendéggyõzelem született.

SZVSE: Takács P. 5/3, Jakab L.18/3,
Birk l. 9/9, Kovács S. 12/6, Endrész T.
23/3 csere: Kovács Á. 7, Szárnya G. 3,
Marton P. 3/3, Pallai Á., Szarka I. Edzõ:
Gulyás László.
A negyedek eredményei: I. 25–33,
II. 15–24, III. 14-16, IV. 24-25.
A NB I/B egyik favoritjaként számon
tartott vendégek hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést. Két akcióval és egy távoli találattal – Endrész Tamás és Kovács Sándor pontjai
ellenében – már a találkozó elején 4–
7 arányú vezetést szereztek. A kirobbanó formát mutató egriek rendkívül
gyors tempót diktáltak, amivel nehéz
volt tartani a lépést. A játékrész köze-

pén tartott taktikai megbeszélésnek is
köszönhetõen azonban a szerencsi
együttes az addig hatpontosra nõtt hátrányt két perccel késõbb Jakab László
dobásával 17–17-re egyenlítette. A
negyed hajrájában viszont tovább tudta növelni elõnyét a hevesi megyeszékhely csapata, az elsõ tíz perc 25–
33-as eredménnyel zárult.
A sportág legmagasabb osztályát is
megjárt, tapasztalt egri védõk szoros fogása alatt egyre nehezebbé vált a pontszerzés, több szabálytalanság történt,
s a távoli dobások lepattanóit is legtöbbször a vendégjátékosok szerezték
meg. Mindezek következtében Birk
László és Takács Péter hárompontos találatai és négy büntetõdobás mellett
egyetlen akciót sikerült eredményesen
befejezni a második tíz perc során, miközben az egriek egyszer gyors kontrákkal, máskor védelmünket széthúzva 24 pontot gyûjtöttek. Ezzel a félidõ
eredménye 40–57 lett.
Állóképességét bizonyítva azonban
az idén õsszel mindössze egy edzõ-

mérkõzést játszott és három játékosát
nélkülözõ SZVSE a harmadik negyedben gyors passzokkal és határozott védekezéssel egyenrangú ellenfele volt
Eger csapatának. Gulyás László játékosai kellõ összpontosításnak köszönhetõen ugyanannyi pontot szereztek,
mint a kékek – egészen a játékrész utolsó másodpercéig, amikor szabálytalanság miatt két büntetõdobáshoz jutott a vendég együttes, melyet biztos
kézzel érvényesítettek. Harminc perc
játék után az állás 54–73 volt.
Az SZVSE a második és harmadik játékrészben is összegyûjtötte 5 csapatszemélyi hibáját. Szárnya Gábor az
utolsó tíz perc során kispadra is kényszerült a kemény támadások elhárításakor tanúsított védelmi megmozdulásai miatt. Ezt követõen ifj. Marton
Péter is bekapcsolódott a hárompontosok szerzésébe és a mindvégig kitartó
csapatjátéknak köszönhetõen az utolsó negyed részeredménye 24–25 lett,
míg a találkozó 78–98 végeredménnyel
zárult.
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SZÜRETÜNNEP
AZ ÓVODÁBAN

Augusztus végén, szeptember elején a szerencsi oktatási és nevelési
intézményekben is elkezdõdött a
2010/2011-es tanév. A szerencsi önkormányzat által fenntartott óvodákba és iskolákba több mint kétezer-kétszáz gyerek jár, miközben
a mûvészeti képzés keretében közel
ötszázan fejlesztik zenei, rajz-, néptánc-, és elõadómûvészi képességeiket.
A város képviselõ-testülete szeptember 23-ai ülésén tûzte napirendre az elmúlt tanév munkájáról és az
új oktatási-nevelési idõszak beindításának tapasztalatairól szóló tájékoztató megvitatását. A településen
az önkormányzat két nevelési-oktatási intézmény fenntartásával biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását, valamint az alap- és középfokú oktatást a Szerencsen lakó, valamint férõhely esetén a kistérségben
élõ fiatalok számára. A kínálat széles, hiszen a bölcsõdétõl egészen a
gimnáziumi képzésig tart. A Bocskaiban a kiváló tárgyi feltételek, a kollégiumi háttér és a magas színvonalú oktató-nevelõ munka több mint
nyolcvan településrõl vonzza a városba a középiskolásokat. A szerencsi oktatási és nevelési intézményekben az országos tendenciákkal
ellentétben nem jelent problémát a
létszámhiány.
A legkisebbekkel kezdve a sort,
örömmel mondhatom, hogy a tavaly
beindított negyedik csoportot is beszámítva, 100 százalékos a kihasználtság a bölcsõdében – ismertette
érdeklõdésünkre Bodnárné Göndör

Hagyomány a szerencsi Napsugár
óvodában, hogy a gyermekek és nevelõk minden esztendõben szüreti
héttel emlékeznek meg az õszhöz, valamint az ilyenkor szokásos mezõgazdasági betakarítási munkákhoz
kapcsolódó népszokásokról. A programsorozat nyitányaként szeptember
28-án Ki mit tud?-ot tartottak az intézményben. A rendezvényt Ringer
István tárogatómuzsikája nyitotta
meg, majd Angyal Györgyné intézményegység-vezetõ szólt a kicsiknek
a gyümölcsök betakarításának fonA szerencsi oktatási és nevelési intézményekben nincsenek létszámgondok.
Magdolna, a polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelõdési és városmarketing osztályvezetõje (fotónkon). Az óvodákba
a tavalyi 280-nal
szemben 304 kisgyermeket írattak
be. Az általános
iskolának 900 tanulója van. Az idén is folytatódott az
évek óta tartó tendencia, hogy a kilépõ öt nyolcadik osztály helyébe
négy elsõs lép. Ugyanakkor az óvodai létszámbõvülés e tekintetben is
bizakodásra ad okot. A Bocskai gimnáziumban, a már megszokotthoz
hasonlóan, négyszeres volt a túljelentkezés. A középiskola a magas
színvonalú oktatás mellett újdon-

TELT HÁZAS KOLLÉGIUM
Az elmúlt idõszakhoz hasonlóan
az új tanévben is száz százalékos kihasználtsággal mûködik a Középiskolai Kollégium Szerencsen – tájékoztatta lapunkat Csider Andor intézményvezetõ, akinek pedagógiai
munkássága elismeréseként a közelmúltban adományozott miniszteri
dicsérõ oklevelet Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás-miniszter.
A Bocskai gimnázium és a Szerencsi Szakképzõ Iskola diákjai közül összesen 148-an nyertek elhelyezést az intézményben, amelynek
a várólistáján helyhiány miatt 28-an
szerepelnek. A kollégium két épületében a nyári idegenforgalmi nagyüzem ellenére megtörténtek a szükséges felújítások, így megfelelõ környezetben tölthetik a mindennapjaikat a fiatalok. Az intézményben a zavartalan pihenés feltételeinek biztosítása mellett komoly figyelmet fordítanak a diákok tanulmányi ered-

tosságáról, és a hozzájuk kapcsolódó ünnepekrõl. Ezt követõen a csoportok versekkel, énekekkel és népi
játékokkal búcsúztak a nyártól és emlékeztek meg a szüretrõl.
Szeptember 30-án táncházba invitálták az óvónõk a gyerekeket,
akik Bajári Éva irányításával ismerkedtek a különbözõ tájegységekre jellemzõ táncok alaplépéseivel. A vigadalom zárásaként pénteken a kicsik szüreti felvonulást tartottak, õszi
gyümölcsökkel kínálták az utcán
közlekedõ felnõtteket.

ményére. A kötelezõ szilencium mellett szakképzett pedagógusok – köztük nyelvtanárok – segítik a szerényebb képességû fiatalok felkészülését a tanórákra. A végzõs kollégisták pedig érettségi vizsgára elõkészítõ
foglalkozásokon vehetnek részt.
Az iskolai teljesítményrõl a kollégiumi nevelõk hetente konzultálnak
az oktató tanárokkal. Szükség esetén ennek megfelelõen alakítják ki a
személyre szóló egyéni fejlesztési
programot. Az iskolai érdemjegyekrõl
és a diákok fejlõdésérõl a szülõk az
interneten elérhetõ digitális kollégiumi naplón keresztül tájékozódhatnak.
Az elkövetkezõ idõszakban jelentõs beruházás valósul meg a szerencsi középiskolai kollégiumban,
aminek a keretében nyolcmillió forint pályázati támogatás felhasználásával elvégzik az elavult ablakok
cseréjét.

ságként bevezette a biológia tagozatot, miközben a nagy érdeklõdésre való tekintettel egy újabb rendészeti osztályt is indítottak.
A középiskola szervezeti egységeként mûködõ Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató továbbra is ellátja a logopédiai tanácsadást, a korai fejlesztést, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást, valamint a gyógytestnevelési feladatokat a városban és a kistérség 18 településén.
Az elmúlt idõszakban többször
esett már szó arról a nagyszabású
óvodafejlesztési programról, aminek a megvalósítására a sikeres pályázatnak köszönhetõen félmilliárd
forintot fordíthat a város. A projekt
elõkészítésének keretében várhatóan a közeljövõben megtörténik a támogatási szerzõdés aláírása. Az ezt
követõ közbeszerzési eljárás után elkezdõdhet a konkrét kivitelezés,
aminek az eredményeként a XXI. századi körülmények között tölthetik
majd mindennapjaikat a szerencsi
óvodások.

Vidám hangulatban telnek az óvodások napjai.

ZSÁKBAN FUTÁS
ÉS LOVASBEMUTATÓ

A diák-önkormányzati hét keretében a szerencsi Középiskolai Kollégium lakói szeptember 20-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepre vonultak. A résztvevõk játékos sorver-

RENDHAGYÓ
IRODALOMÓRA
Rendhagyó irodalomórát tartottak a
napokban a Szerencsi Szakképzõ Iskolában. Szinte már hagyománnyá válnak az intézményben Tomanek Gábor elõadásai, aki tavaly a színház történetérõl, a dráma mûnemének változásairól tartott órát a diákok számára.
A színmûvész idén egyik társával, Mészáros Mihállyal érkezett és Ady Endre életét, munkásságát dolgozták fel
sajátos formában. Az elõadáson az iskola érettségi elõtt álló évfolyamai vet-

tek részt. A színészek – saját bevallásuk szerint – fontosnak tartják, hogy
a magyar irodalom nagyjait más szemszögbõl is bemutassák a tanulóknak,
mint ahogy azt a tanórákon hallhatják. Meggyõzõdésük, hogy minden író,
költõ megszerettethetõ, csupán megközelítés, hozzáállás kérdése. A rendhagyó irodalomórán ezt a törekvésüket a diákok visszajelzései alapján siker koronázta.
Révész Marianna

senyekben mérték össze az ügyességüket. A fiatalok körében a legnagyobb sikert a zsákban futás aratta.
A kollégisták szeptember 22-én a Bányai lovasiskolába látogattak. A közel 150 fiatal nevelõi kísérettel gyalog tette meg az utat a bekecsi rétig,
ahol a tulajdonos Bányai Béla köszöntötte a vendégeket. Látványos lovasbemutató szórakoztatta a publikumot, a bátrabbak a négylábúak hátára is felpattantak. A tanyán számos
érdekességet is kipróbálhattak a fiatalok. A tûzoltóbemutató keretében
a magasból mentõ kosarából gyönyörködhettek a kollégisták a panorámában. A Szerencsi Rendõrkapitányság munkatársai az áldozattá válás elkerülésének a lehetõségeirõl
szóltak. A katonai toborzó keretében
a honvédelemrõl tartott elõadás mellett fegyverbemutató színesítette a
kollégiumi diákönkormányzati programot Bekecsen.

PÁLYAKEZDÕ PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLÁKBAN

A diákszállón nagy figyelmet fordítanak a tanulásra.

PAPP NIKOLETT
Taktakenézi születésû lévén, a helyi általános iskolában kezdte tanulmányait az ifjú
tanárnõ. Papp Nikolett a Tokaji Ferenc Gimnáziumban érettségizett,
majd a Nyíregyházi Fõiskola angol–
történelem szakán szerzett diplomát 2010-ben. A pedagógus azért választotta ezt a pályát, mert mindig is
szeretett a gyermekek közelében
lenni, úgy gondolja, nincs szebb dolog, mint a tudás átadása, a nebulók
helyes útra terelése. Eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy rendkívül
hálásak és lelkesek a diákok, de vannak olyan esetek is, amikor hosszabb
folyamatot igényel, hogy elfogadtassa
magát a gyerekkel. Papp Nikolett szá-

mára a legfontosabb a közös hang
és cél megtalálása, a kevésbé érdeklõdõ diákok motiválása pedig
újabb kihívást jelent.
A pályakezdõ tanárnõ szerint minden kezdet nehéz, de a Szerencsi Általános Iskola tanári karának tagjaként élvezi munkáját, és reméli,
hogy lesz lehetõsége bizonyítania az
elkövetkezõ években.
DUBÓCZI
KATALIN
A szerencsi lány
a helyi általános
iskolai tanulmányai után a Bocskai István Gimnáziumban érettségizett, nyelvi tagozaton. Ezt követõen
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója lett,

ahol idén fejezte be tanulmányait angol–történelem szakon.
Dubóczi Katalin azért döntött a tanítás mellett, mert úgy érezte, hogy
megszerzett tudását át kell adnia, a
tanulás szeretetét meg kell ismertetnie a gyermekekkel csakúgy, mint
egykor az õ tanárai tették vele. Külön öröm számára, hogy mindezt egy
olyan intézményben teheti, amelynek egykor õ maga is diákja volt. Jelenlegi pedagógus kollégái között is
sokan vannak, akik segítették az ismeretek elsajátításában. Néhány hetes munkatapasztalatai azt mutatják,
hogy sok szorgalmas, tehetséges
gyermek jár a Szerencsi Általános Iskolába. Diákjai és munkatársai szeretete is hozzájárul ahhoz, hogy igazán szerencsésnek vallja magát azért,
hogy ebben a tanintézetben dolgozhat.

KRÓNIKA

EMBERI MÉLTÓSÁG

Az Idõsek hónapja nyitórendezvényét tartották október 7-én a polgármesteri hivatal Rákóczi út 63. szám
alatti épületében, ahol Sipos Attila köszöntötte a meghívott vendégeket, valamint a szerencsi és ondi nyugdíjas
klubok tagjait. Az alapszolgáltatási
központ igazgatója Goethe szavait
idézve hangsúlyozta: nem öreggé
válni, hanem az öregséget hordozni
mûvészet.
A város polgármestere beszédében
az emberi méltóság fontosságát emelte ki. Elhangzott, hogy ettõl az isteni
adománytól senkit sem szabad megfosztani, az mindenkinek egyformán

jár, nemtõl, bõrszíntõl függetlenül.
Koncz Ferenc szerint azoknak, akiket az itt élõk megbíztak a település
vezetésével, az a dolguk, hogy az emberi méltóságot mindenki számára
biztosítsák. Ha ezt sikerül elérni, akkor szeretetben élhetnek a szerencsiek
– fogalmazott a polgármester. A köszöntõk után a Napsugár óvoda gyermekeinek mûsora szórakoztatta az
idõs embereket, majd Visi Ferenc muzsikája alapozta meg a délután vidám
hangulatát. A szervezõk egy-egy szelet süteménnyel vendégelték meg az
idõsek hónapja nyitórendezvényének a résztvevõit.

Utolsó ülését tartotta elõzõ összetételében szeptember 23-án a szerencsi önkormányzat. Az elmúlt tanévben végzett munkáról és az új oktatási esztendô beindításának tapasztalatairól szóló írásos tájékoztató
szóbeli kiegészítéseként Bodnárné
Göndör Magdolna, a polgármesteri
hivatal oktatási, közmûvelõdési és városfejlesztési osztályvezetõje kiemelte, hogy az idén átgondolt rendeléseknek és a visszahozott taneszközöknek köszönhetõen a városnak nem kellett kiegészítenie a
tankönyvtámogatásra biztosított állami juttatást. Gál András ismertette, hogy a napokban nyilvánosságra kerültek a hazai oktatási intézményekben elvégzett, úgynevezett
kompetenciamérések eredményei,
ami alapján a Bocskai gimnázium diákjai messze az országos és a megyei átlag felett teljesítettek. Danyi
László szóvá tette, hogy az általános
iskolai tanévnyitó ünnepségre nem
szállították be busszal az ondi diákokat, akiknek a reggeli úszásoktatásra való bejutásukat is meg kellene oldani. Rónavölgyi Endréné polgármester örömmel nyugtázta, hogy
a zökkenõmentes tanévkezdéshez

A bizottság tagjai a szerencsi polgármesteri hivatalban is tájékozódtak.
helyszíni vizsgálatát. – Fontosnak tartottam, hogy készüljön felmérés arról, hogy milyen állapotban van a világörökségi magterület és az ütközõzóna – tájékoztatta lapunkat Rónavölgyi Endréné. – A tapasztalatok alapján pedig nyújtsanak segítséget abban,
hogy milyen világörökségi törvény
szülessen Magyarországon, milyen
szabályozás legyen ezen a területen
és mit tartalmazzon a tokaji világörökségi helyszín kezelési terve annak érdekében, hogy valamennyi itt
lévõ település számára biztosított legyen a fejlõdés lehetõsége. A megbeszélésünk során a szakértõk részérõl
elhangzott, hogy a világörökségi terület az emberekrõl, a helyi közösségekrõl szól. Azt is hangsúlyozták,
hogy a kultúrtájat nem lehet múzeummá alakítani, mert az folyamatosan változik, fejlõdik. Azt kell meghatároznunk, hogy milyen irányú legyen a fejlõdés és a változtatás mekkora legyen. Azt gondolom, hogy számunkra az október 3-ai szerencsi népszavazás irányt mutat ebben. A megbeszélésen képviselõtársaim részérõl
is egyértelmûen megfogalmazódott,
hogy elkötelezettek vagyunk a világörökségi értékek mellett, ugyanakkor
nem szeretnénk rezervátumban élni.
A városban az elmúlt több mint száz
évben jelen volt az ipar, így ezzel a
sajátosságunkkal lettünk része a világörökségi terület védõzónájának.
Fontos, hogy egy rossz szabályozás
miatt ne lehessen a befektetõket elriasztani Szerencsrõl, ahogy az történt
az elmúlt idõszakban. Szükségünk van
újabb ipari munkahelyekre a helyi
gazdaság erõsítése érdekében, hogy
a városban és környékén élõ embereknek munkát biztosítsunk.
A Szerencs és Környéke Fejlõdésé-
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VILÁGÖRÖKSÉGI SZAKÉRTÕK SZERENCSEN

Az UNESCO és az ICOMOS szakértõi jártak szeptember 20–24. között
Magyarországon. A látogatáson a szakemberek helyszíni szemléken és az érdekeltekkel folytatott konzultációk során tanulmányozták a Tokaji történelmi
borvidék kultúrtáj megõrzési állapotát, a szerencsi szalmatüzelésû erõmûnek a világörökségi helyszínre gyakorolt lehetséges hatását.
Az UNESCO Világörökségi Központjának képviseletében és a Mûemlékek és Mûemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa megbízásából eljáró angol és francia szakértõk szeptember 23-án látogattak el Szerencsre, miután korábban már zárt ajtók
mögötti konzultációkat folytattak többek között minisztériumi vezetõkkel,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal,
a térségben lévõ önkormányzatok, borászati társaságok képviselõivel. A
misszió kiemelt figyelmet fordított a
tokaji világörökségi helyszín védõzónájába, Szerencs közelébe tervezett szerencsi szalmatüzelésû erõmû
ügyére.
Fejérdy Tamás, a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság titkárságvezetõje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az úgynevezett tanácsadói helyszínlátogatást a magyar kormány kezdeményezte annak érdekében, hogy
a szakemberek nyújtsanak segítséget
a tokaji világörökségi helyszínnel
összefüggésben kialakult helyzet megoldására, különös tekintettel a szerencsi szalmatüzelésû erõmûvel kapcsolatos kérdésekre. A titkárságvezetõ
kiemelte: a misszió tagjai a személyes tapasztalatok mellett az ügyben
érdekelt valamennyi félnek megismerik az álláspontját, amit értékelnek
és elemeznek. A delegáció egyik
szakértõje a világörökségi listára történt 2002-es felvétel elõtt végezte el
a helyszíni értékelést. Így õ össze tudja hasonlítani az akkori és a jelenlegi állapotokat.
Fejérdy Tamás kiemelte, hogy a világörökségek esetében nem egyedi
eset a mostani szakértõi látogatás, amivel a tagállamok – köztük már Magyarország is – több esetben éltek.
A misszió itt-tartózkodása során külön megbeszélésen tájékozódott a város önkormányzatának álláspontjáról.
Szerencs polgármestere korábban
maga is levélben kérte a nemzetközi szervezet független szakértõinek
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ért Egyesület kezdeményezte a népszavazást, hogy a helyben élõk fontosabbnak tartják-e a város hagyományaira épülõ iparfejlesztést és az
ehhez kapcsolódó munkahelyteremtést, mint a világörökség védõzónájába tartozást. A civil szervezet más
egyesületekkel és a cukorgyár volt dolgozói a misszió tagjai elõtt is kifejtették az álláspontjukat. Takács Zoltán
elnök lapunk kérdésére válaszolva ismertette: elmondtuk a szakértõknek,
hogy a világörökség kezelésének szabályozatlansága miatt olyan beruházások hiúsultak meg Szerencsen, amelyek jelentõs számú munkaerõt foglalkoztattak volna. A helyi cukorgyár
bezárása tovább súlyosbította a helyzetet. Ismertettük, hogy a venyigeégetések komoly környezetszennyezést okoznak a borvidéken, ami nem
történne meg, ha a szõlõvesszõknek
szabályozott körülmények között történne a megsemmisítése, ami a késõbbiekben a szalmatüzelésû erõmûben
is megvalósulhatna. Takács Zoltán
hozzátette: feltettem a misszió tagjainak a kérdést: a több évi késedelem
után a világörökség szabályozatlansága miatt a várost ért több százmillió forintos kárt ki fogja megfizetni?
A nemzetközi szakértõk az
UNESCO-ICOMOS missziók szabályainak megfelelõen jelentésük elkészítéséig nem adhatnak nyilatkozatot
a sajtónak. Megállapításaik és javaslataik segítséget nyújtanak majd ahhoz, hogy a Világörökségi Bizottság
a jövõ nyári ülésszakán dönthessen a
tokaji világörökség helyszínmegõrzési állapotáról. A jelentés megállapításai Magyarországnak irányt mutatnak
arra, hogy milyen intézkedéseket kell
tenni a nemzetközi védelem alatt álló
terület értékeinek a védelmére.

biztosítottak voltak a személyi és tárgyi feltételek Szerencsen. Az oktatási
és a nevelési intézményekben a nyári felújítások összehangolt munkával
valósultak meg.
A második napirendi pont keretében a Világörökségi kapuzatban folytatott tevékenységekrõl tájékozódtak
a képviselõk. Az írás tájékoztatójából kiderült, hogy a létesítményt
2009 augusztusában vette vissza kezelésbe a Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. Azóta idén augusztus
végéig közel háromezer vendég járt
az épületben. A kilátó mellett sikerült tartalommal megtölteni a fogadóhelyiséget is, ahol a különbözõ turisztikai kiadványok forgalmazása
mellett helyi pincészetek borait, szerencsi csokoládét és ropit is értékesítenek. Az elmúlt idõszakban több
kulturális esemény és fórum helyszíne volt a kapuzat. Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezetõ ismertette,
hogy a Világörökségi kapuzat fenntartása havi százezer forintba kerül,
azonban ezért a városnak a térségi
turisztikai szervezet mûködéséhez
nem kell anyagilag hozzájárulnia.
Bíró István azt kérte, hogy a jövõben
az ilyen jellegû tájékoztatók a gazdálkodásról is részletes adatokat tartalmazzanak, mert ennek alapján állapítható meg, hogy a létesítmény
mûködése rentábilis vagy ahhoz támogatást kell biztosítani. Vaszily
Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy
a 37-es számú fõút átépítése során
megrongálódott a kapuzat egyik tornyához vezetõ díszburkolat, amit
helyre kell állítani. Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy a létesítmény körüli negatív sajtókampány kedvezõen hatott a kapuzat látogatottságára. Az épületben számos, takarékosságot szolgáló fejlesztést valósítottak meg, aminek köszönhetõen a
jövõben kevesebb lesz az áramfogyasztás.
A testület egyhangú döntése alapján Szerencs az új tanévben is csatlakozik a Bursa Hungarica elnevezésû önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, aminek révén sok helyi fiatal juthat a tanulmányaihoz anyagi támogatáshoz. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat kétmillió forinttal megemeli a helyi
sportegyesületnek biztosított támogatás összegét.
A különfélék keretében Bíró István

kiemelte: a Szerencs-patak legutóbbi áradása után mindenki ígérte a
Fecskés és Ond árvízvédelmének
megoldását. Ebbõl csak annyit látnak,
hogy a korábban lerakott homokzsákok a töltésen maradtak. A képviselõ ismertette, hogy egy József Attila úti lakónak a háza összevissza
repedezett, de a biztosító nem akar
fizetni. Koncz Ferenc szerint az önkormányzatnak meg kell valósítania
a töltésmagasítást a Fecskésnél és Ondon. A jövõ feladata a munkahelyteremtés és az átfogó csapadékvízelvezetés megoldása. Danyi László
fontosnak tartotta Ondon a patakba
becsatlakozó árkok megrongálódott
mûtárgyainak a helyreállítását és a
kritikus szakaszokon a vízfolyás töltésének a megemelését szorgalmazta. A képviselõ nehezményezte, hogy
a Hunyadi utcai játszótér fejlesztésére tett felajánlása valamilyen okból nem ért célba és hogy nem valósult meg a közösségi ház létrehozása a településrészen. Visi Ferenc
megköszönte a kettes számú választókörzetben az elmúlt idõszakban megvalósított fejlesztéseket. Rónavölgyi Endréné ismertette: a vízügyi igazgatóság kész tervekkel rendelkezik a patakmeder kotrására és
a töltésmagasításra. A megvalósítással a pénzre várnak. A Fecskésnél a
vízügyi szakemberek javaslata alapján maradtak a helyükön a homokzsákok. A szerencsi önkormányzat
pályázaton 450 millió forintot nyert
a település felszíni csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére, amire az
engedélyes tervek rendelkezésre állnak. A patak megrongálódott mûtárgyait az õsz folyamán helyre kell állítani. A képviselõi felajánlásnak utána néznek, és ha mulasztás történt,
pótolják. A polgármester kiemelte: ha
mindenki olyan lelkesen támogatta
volna a munkahelyteremtést Szerencsen, mint ahogy most a kampányidõszakban teszi, akkor sokkal
elõrébb tartanának a foglalkoztatásban. Az elmúlt négy év ennek ellenére eredményes volt, hiszen az elnyert pályázatokat is figyelembe
véve, megháromszorozódott a város
vagyona. Amennyiben sikerül befektetõket letelepíteni, a felvett hitelek is visszafizethetõek lesznek. Az
elkövetkezendõ évekre a jövõ Szerencsének az útja ki van jelölve.
Á. A.–S. L.

GEISENHEIMBE KÉSZÜLNEK

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület szeptember 17-ei taggyûlésén a civil szervezet jövõ évi geisenheimi látogatásáról tájékozódtak a jelenlévõk.
Cseppely János elnök ismertette, hogy
a német városban mûködõ testvérszervezettõl megérkezett a hivatalos
meghívás. A hagyományoknak megfelelõen harminc fõt várnak a Rajnaparti városba 2011. szeptember 1–5.
között, amikor a településen mûködõ
borászati kutatóintézet a Nyitott pin-

cék elnevezésû programját tartja. A
taggyûlésen elhangzott, hogy a szerencsi egyesület a Nemzeti Civil
Alapprogram mûködési célú pályázatán 140 ezer forint támogatást
nyert. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Mecénás Alapjának
kulturális fejezetébõl pedig 50 ezer
forinthoz jutottak az idén nyáron, amit
a Szerencsen tartózkodó geisenheimi delegáció rozsnyói látogatásának
az útiköltségére költöttek.

Egyeztetõ megbeszélést tartottak a civil szervezet tagjai.
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SZERESSÉK SZERENCSET AZ EMBEREK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Fontosnak tartom az ifjúságot, az oktatást, a sportot, az egyházakat és a
civil szférát.
– Munkahelyekre is már hosszú idõ
óta várnak a szerencsi emberek.
– Mi a kampányunkban végig erre
helyeztük a hangsúlyt. Úgy gondolom,
hogy a választópolgároknak a többsége azért szavazott nekünk bizalmat,
mert õk is ezt akarják. A befektetõkkel
a tárgyalásokat már korábban megkezdtem, a város polgármestereként
szeretném az egyeztetéseket felgyorsítani. De azzal is tisztában vagyunk
mindannyian, hogy az eredmények
nem láthatók majd egyik pillanatról
a másikra. Azt azonban már mondhatom, hogy elindultunk a gyakorlati megvalósítás irányába.
– Tíz év alatt 1000-1500 új munkahelyet célzott meg. Mi várható az
elsõ négy évben?
– Évente átlagosan száz új munkahely létesítése a cél, négy év alatt ez
négyszázat jelent. Ezt kell teljesítenünk, mert ellenkezõ esetben azt
fogom mondani, hogy ezen a terüle-

ten nem értem el azt az eredményt,
amit szerettem volna. Rajtam kívül a
polgármesteri hivatal dolgozóinak is
ez lesz a legfontosabb és szigorúan
számon kért feladata.
– Milyen változások várhatók a
város intézményrendszerében?
– Alaposan át kell tekinteni ezt a területet is. A két általános iskola öszszevonásának a helyességérõl és szükségességérõl már a döntés idõpontjában is nagy volt a vita. Megvizsgáljuk
ezt a kérdést. Ha ezt követõen az fog
kiderülni, hogy az intézkedés helyes
volt, szakmailag és gazdaságilag tökéletesen indokolható, akkor természetesen nem fogunk változtatni.
Azonban én úgy gondolom, hogy ez
nem így van. Most nagyobb esélyét
látom annak, hogy a két iskolát külön
fogjuk mûködtetni, visszaadjuk a gazdasági önállóságukat. Ez a szervezeti változás már érintheti a kincstárat,
mert ebben az esetben nem lesz
szükség a szolgáltatásaira. Szóba került az is, hogy nem szerencsés, ha a
városban mûködõ intézményeknek két
gazdájuk van. Gondolok itt a szak-

KONFERENCIA
A MUNKAHELYTEREMTÉSRÕL
Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ hívta találkozóra a város és
környéke vállalkozóit, az érdeklõdõket szeptember 21-én.
A Rákóczi-várban megrendezett
eseményen a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt polgármesterjelöltje köszöntõjében arra hívta fel a
figyelmet, hogy olyan új önkormányzatban gondolkodnak az elkövetkezõ években, amely meg tudja
mozdítani a város gazdaságát, amely
minden szerencsi ember számára lehetõséget képes teremteni a jövõben.

Koncz Ferenc hozzátette, hogy ehhez nagy szükség van a már meglévõ helyi vállalkozásokra és új cégekre. Czomba Sándor, a Nemzetgazdálkodási Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára
beszédében kiemelte, hogy bûn volt
az önkormányzatoknak különbözõ
látványosságokra fordítani a pályázati forrásokat, miközben emberek
kerültek utcára a munkahelyek megszûnése miatt. A konferencia keretében az elõadók beszéltek többek
között a Szerencs környéki hévízkutatásról, a napelemgyártás, valamint az élelmiszeripar jövõjérõl.

FÓRUM SZERENCS JÖVÕJÉRÕL

Magyarország helyzetérõl és a gazdasági válságból történõ kilábalás lehetõségérõl és az elmúlt négy év munkájáról, valamint a Jövõ Szerencse
programjáról tartott lakossági fórumot
szeptember 20-án Rónavölgyi Endréné, a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, a Magyar Keresztény Szociális
Unió, a Magyar Szocialista Párt, a
Szerencs és Környéke Fejlõdéséért
Egyesület és az Ond Közösségéért
Egyesület polgármesterjelöltje.

A rendezvény vendégeként Molnár
Csaba országgyûlési képviselõ, a
Bajnai-kormány gazdasági minisztere emlékeztetett arra, hogy a kormány
helyes gazdaságpolitikájának eredményei már 2008-ban látszottak,
amikor útjára indultak azok a fejlesztések, melyek révén Szerencs
mintegy kilenc milliárd forint pályázati forráshoz jutott. Az országgyûlési
képviselõ szerint mindez páratlan teljesítmény Magyarországon.

MEGALAKULT
A VÁROS ÚJ ÖNKORMÁNYZATA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Koncz Ferenc költségtérítést nem kért
megállapítani és bejelentette: illetményét nem veszi fel, azt ifjúsági, sportés szociális célokra, valamint civil szervezetek támogatására fogja fordítani.
A szervezeti és mûködési szabályzat módosításával kettõre csökkent a
bizottságok száma. A jogi és ügyrendi bizottság elnöke Gál András, tagjai
Takács István és Visi Ferenc lettek. A
pénzügyi bizottságban elnökként
Bobkó Géza, tagként Nyíri Tibor és
Heves János kaptak helyet.
A város két, társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos szavazással Egeli Zsoltot és Kiss Attilát választotta meg alakuló ülésén a képviselõ-testület. Egeli Zsolt számára havi
200 000 forint, Kiss Attilának pedig havi
150 000 forint tiszteletdíjat határoz-

tak meg, és mindkét alpolgármestert
havi 36 850 forint költségtérítés illeti meg.
Koncz Ferenc polgármesteri programbeszédében a munkahelyteremtést határozta meg az új önkormányzat elsõdleges feladatának. A
város gazdasági és pénzügyi megerõsítésén túl komoly figyelmet kell fordítani az árvíz elleni védekezésre és
a csapadékvíz-elvezetésre. Ösztöndíjrendszerrel kívánják segíteni a
helyi fiatalok letelepedését, és kiemelten támogatják majd az oktatás,
az ifjúság és a sport ügyét. Szeretnék
tovább erõsíteni Szerencs térségi
egészségügyi központ szerepét és a
korábbinál nagyobb szerepet szánnak az egyházaknak a nevelésben, a
szociális gondoskodásban és a lelki
gyógyításban.

képzõ iskolára és az idõsek otthonára, amelyek megyei fenntartású intézmények, az épületek azonban a település önkormányzatának a tulajdonában vannak. Az elmúlt években
rohamos volt ezeknél az ingatlanoknál az állagromlás. Ezért elõkészítõ lépéseket teszek arra, hogy a B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzattal minél korábban megkezdõdhessenek a tárgyalások és a két intézménynek is
Szerencs Város Önkormányzata legyen a gazdája. Azonban azt is szeretném megerõsíteni, hogy ami a településen jól és hatékonyan mûködik,
ott nincs szükség beavatkozásra, ami
viszont nyilvánvalóan rossz, ott változtatni fogunk.
– Mi lesz a már folyamatban lévõ
és elõkészített fejlesztéseknek a sorsa?
– Az biztos, hogy ahol már megkezdõdött a munka, az befejezésre
kerül. Gondolok itt a rendelõintézetnek a korszerûsítésére. Megjegyzem,
hogy ezt a projektet az elõzõ képviselõtestület is teljes egyetértésben támogatta. A beruházások másik csoportjába tartoznak azok, ahol még
nem történt meg a támogatási szerzõdésnek az aláírása. Ide sorolom az
óvodáknak a felújítását, a Norvég Alap
pályázatot és városközpontot is érintõ
terveket. Az óvodáknál szeretnénk
módosításokat elérni, a Norvég
Alapból a templomok felújítását tartjuk fontosnak, a városközpontnak az
átépítését pedig átgondoljuk. Ez utóbbiról szeretném megkérdezni a szerencsiek véleményét, hogy hagyjuke a Kossuth teret és környékét érintetlenül, vagy változtassunk rajta. Van
ugyanakkor egy pályázat, amire sajnos nem nyertünk elég pénzt, pedig
én ezt tartom a legfontosabbnak. Ez
a csapadékvíz-elvezetés teljes körû kiépítése a városban, amit 450 millió
forintból nem lehet megvalósítani. Azt
kell megnéznünk, hogy ebbõl a
pénzbõl hogyan tudjuk az elsõ lépéseket megtenni, majd a település

egészére kiterjeszteni ezt a programot.
Az összes, rendelkezésünkre álló pályázati pénzt – a Norvég Alap kivételével – a csapadékvíz-elvezetésre
csoportosítanám, de sajnos ezt nem
tehetjük meg.
– Lassan a város útjain sem lehet
közlekedni, a harminchetes fõútnak
a négysávosítása pedig a programjában szerepelt.
– Az utaknak a felújításához csak
a csapadékvíz-elvezetés megvalósítása után érdemes hozzá kezdeni,
mert ez a munka útfelbontásokkal is
jár. Az elmúlt években voltak, akik
megmosolyogtak azért, mert szorgalmaztam a betonelemgyár létrehozását. Pedig, ha rajtam múlna, akkor
a város összes útját térkõvel burkoltatnám. A térkõnek ugyanis van egy
csodálatos tulajdonsága: ha javítani
kell alatta a közmûveket, akkor sérülésmentesen helyreállítható. Természetesen nem kockakõre gondolok, hiszen az már múlté. Vannak már
ennél korszerûbb anyagok. A 37-es
fõút szerencsi átkelési szakaszán már
dolgoznak, azonban balesetveszélyesnek tartom a belváros felõl lerakott szegélyköveket. Ezért jeleztem a
kivitelezõnek, hogy ha megválasztanak szerencsi polgármesternek, akkor
beavatkozom az építkezésbe. Ugyan
papíron szélesedett az útpálya, azonban ez a megoldás nem szolgálja a
biztonságos közlekedést. A gesztelyi
elágazástól Szerencs irányába a négysávosítás nem a város feladata, de országgyûlési képviselõként az élére
fogok állni a beruházásnak, hiszen a
forgalom és a balesetek száma folyamatosan nõ ezen a szakaszon,
ezért javítani kell a közlekedés biztonságát.
– Az önkormányzati választással
együtt véleménynyilvánító népszavazás is volt Szerencsen. Hogyan értékeli az eredményt?
– A népszavazás kérdését nem tartottam jónak, az emberek viszont ki-

tûnõen válaszoltak. A szerencsiek kifejezték, hogy dolgozni szeretnének. A népszavazás eredményét
ebben az értelemben kötelezõnek tartom, csak én azt gondolom, hogy az
iparfejlesztés és világörökség megfér
egymás mellett. Nem is lett volna szabad a kérdést így feltenni. A választások elõtt szervezett konferenciánk
a munkahelyteremtésrõl szólt és ott
bemutattuk, hogy a hagyományokra
épülõ iparfejlesztés – ami Szerencsen
elsõsorban élelmiszertermelés és feldolgozás volt – összeegyeztethetõ a
világörökséggel. Én ragaszkodom
ahhoz, hogy Szerencs a világörökség
része maradjon, hiszen kezdeményeztem a Hegyalja Fejlesztési
Tervet. Az elképzelések szerint az
ebben foglalt célok megvalósításához
az ország költségvetésben külön biztosított lesz a pénzügyi fedezetet.
Ebbõl az összegbõl Szerencsnek is súlyának és rangjának megfelelõen kell
részesülnie.
– Megépül-e a szalmatüzelésû
erõmû és az OVIT Zrt. által tervezett
fémmegmunkáló üzem?
– A szalmatüzelésû erõmû beruházója, a BHD Hõerõmû Zrt. elnöke
levélben felajánlotta az új önkormányzatnak a Szerencs határában
lévõ területet – a tervezett erõmûnek
a helyét – megvételre. Tehát egyértelmû a szándékuk, hogy nem kívánnak Szerencsen erõmûvet építeni. A fémmegmunkáló üzem illeszkedik a város ipari hagyományaihoz,
jó a helyszín kiválasztása, ezért álláspontom szerint helye van a településen.
– Milyen várost szeretne építeni?
– Azt akarom elérni, hogy Szerencset szeressék az emberek. Akik itt
élünk, büszkék lehessünk lakóhelyünkre és az egész ország úgy nézzen ránk, mint egy elõremutató és jó
elképzelésekkel rendelkezõ, dinamikusan fejlõdõ városra.
Sárkány László

SZÉKHÁZAVATÓ SZERZÕDÉSKÖTÉSSEL
Szerencsen van a székháza a
Zempléni Térségi Integrált Szakképzõ Központ irányító testületének,
amelyet a Tigáz Zrt. térítésmentesen
bocsátott a társulás rendelkezésére.
A Rákóczi út 125. szám alatti épület szeptember 28-ai átadási ünnepségén Koncz Ferenc országgyûlési
képviselõ, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat alelnöke felidézte, hogy az idei esztendõ tavaszán
keresték meg az együttmûködés szándékával a térségben érdekelt vállalatokat és a Tigáz Zrt. részérõl pozitív
visszajelzést tapasztaltak. A cég elnökével már a parlamenti választások
elõtt szándéknyilatkozatot írtak alá a
szerencsi irodaépület hosszú távú térítésmentes bérbeadásáról, amit a részletes egyeztetése után most megállapodásban rögzítenek. A Tigáz Zrt. évi
20 millió forint szakképzési hozzájárulással is támogatja a TISZK-et, ami
új távlatokat nyithat az oktatásban.

A megállapodást Cesare Cuniberto (balra) és Marton Péter írták alá.
Cesare Cuniberto, a Tigáz Zrt. elnöke hangsúlyozta, hogy társaságuk
fontosnak tartja a képzés támogatását, hiszen ez jelenti a szakemberutánpótlást.

Az épület átadásáról szóló megállapodást Cesare Cuniberto és Marton Péter, a Zempléni Szakképzésszervezési Társulás elnöke látta el
kézjegyével.

A JOBBIK A KIADÁSOKAT CSÖKKENTENÉ
Lakossági fórumot tartott szeptember 21-én a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Szerencsi Szervezete. A
Bocskai István Gimnázium aulájában
megrendezett programon Sármásy
Marianna mutatta be a szervezet szerencsi polgármester- és képviselõjelöltjeit. Elhangzott, hogy a Jobbik
azért indítja a polgármesteri tisztségért
Horváth Ádámot, mert a fiatal sze-

rencsi településmérnök tanulmányai
és az építõiparban szerzett tapasztalatai miatt alkalmas a tisztség betöltésére. Horváth Ádám beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik
ajánlószelvényeikkel segítették abban, hogy polgármesterjelöltként indulhasson az önkormányzati választásokon. A szónok a Jobbik programjaként meghirdetett 12 pont részletei-

vel ismertette meg a hallgatóságot.
Horváth Ádám véleménye szerint a látványberuházások helyett olyan projekteket lenne érdemes kidolgozni,
melyek a város kiadásait csökkentenék. Példaként említette a megújuló
energiaforrások lehetõségeinek a kihasználását, mivel a helyi intézmények
esetében csupán a fûtésszámlán komoly összegeket lehet megtakarítani.
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A KÉPVISELÔJELÖLTEK ÉRVÉNYES SZAVAZATAINAK SZÁMA
Biró István
Dr. Bobkó Géza
Bukovszky Róbert
Csider Andor
Danyi László
Dr. Egeli Zsolt
Fábián Ottóné
Fekete József
Dr. Gál András
Heves János
Holcman László
Horváth Ádám
Juhász Tiborné
Kalina Lajos
Kiss Attila
Kocsis József István
Kondás Tibor
Dr. Korondi Klára
Kunder Gyuláné
Nyíri Tibor
Orosz Zoltánné Stumpf Éva
Runda István
Sipos Attila
Dr. Takács István
Takács Máté
Tóth Zoltán
Uray Attiláné
Vaszily Miklós
Visi Ferenc
Összes érvényes szavazat

1. sz. vk.
53
160
98
44
59
224
135
127
175
165
112
75
148
113
181
40
70
212
24
183
151
104
158
198
156
49
63
90
207
3574

2. sz. vk.
52
189
84
48
64
241
131
100
198
181
79
65
115
94
213
51
40
194
29
215
175
99
140
242
158
45
103
114
223
3682

3. sz. vk.
55
214
68
80
107
253
118
78
234
155
116
81
123
71
245
119
83
179
97
244
159
67
112
244
177
36
143
159
214
4031

4. sz. vk.
62
231
75
62
75
217
132
103
225
189
108
89
107
106
215
70
67
150
48
188
129
77
166
207
151
49
243
131
207
3879

5. sz. vk.
66
143
100
48
62
159
119
119
140
143
68
73
90
77
154
45
47
108
34
139
112
70
131
146
113
51
63
131
130
2881

6. sz. vk.
57
165
120
38
58
260
157
133
182
212
93
88
135
123
226
47
58
200
21
239
184
103
203
273
180
45
95
142
212
4049

Rónavölgyi Endréné

Horváth Ádám

Koncz Ferenc

Jobbik

Fidesz – KDNP

Lokálpatrióták, MKSZU, MSZP,
Szerencs és KFE Ond K.E.

1. sz. vk.

38

259

219

2. sz. vk.

36

300

193

3. sz. vk.

31

363

169

4. sz. vk.

49

278

236

5. sz. vk.

41

205

198

6. sz. vk.

28

287

256

7. sz. vk.

45

291

238

8. sz. vk.

46

268

237

9. sz. vk.

45

140

201

10. sz. vk.

22

195

122

Összesen

381

2586

2069

Alsódobsza: Bûdi Károly. Bekecs: Béki József. Golop: Kiss Lajos. Legyesbénye: Hlivják László. Mád: Tatárka József. Megyaszó: Csáki Barnabás.
Mezõzombor: Radó Béla. Monok: Demeterné Bártfay Emese. Prügy: Erdei Sándor. Rátka: Tirk Sándorné. Sóstófalva: Sztrakon Béla. Taktaharkány:
Varga László. Taktakenéz: Molnár Tibor. Taktaszada: Filep András. Tállya:
Osika József. Tiszalúc: Majdanics László. Újcsanálos: Perge István.

8. sz. vk.
72
141
130
45
54
218
181
135
150
154
125
110
131
110
184
47
72
147
29
196
140
101
152
197
151
65
72
295
161
3765

9. sz. vk.
228
146
142
39
43
113
91
83
123
117
86
68
98
79
106
47
57
88
32
98
58
62
129
116
82
47
54
70
95
2597

10. sz. vk.
35
83
47
35
238
87
60
47
92
72
41
37
150
60
87
25
26
74
29
96
55
40
93
88
52
20
44
45
76
1934

Összesen
750
1632
989
482
814
2023
1333
1052
1690
1572
923
782
1240
964
1839
528
580
1535
367
1839
1323
836
1458
1953
1403
466
966
1301
1735
34 375

SZERENCSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÔK:

A POLGÁRMESTERJELÖLTEKRE LEADOTT
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA

POLGÁRMESTEREK LETTEK
A SZERENCSI KISTÉRSÉGBEN

7. sz. vk.
70
160
125
43
54
251
209
127
171
184
95
96
143
131
228
37
60
183
24
241
160
113
174
242
183
59
86
124
210
3983

CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
Balogh Endre, Lungo Drom
25
Glonczi Lajos, Lungo Drom
32
Csikja Sándorné, RPT, RPM, CSZOSZ 4 1
Varga Jánosné, PHRALIPE
30

Dr. Bobkó Géza

Dr. Egeli Zsolt

Dr. Gál András

Heves János

Kiss Attila

Nyíri Tibor

Dr. Takács István

Visi Ferenc

Az október 3-ai helyi népszavazáson
az alábbi eredmény született a következô kérdésrôl:

FONTOSNAK TARTJA-E A SZERENCS HAGYOMÁNYAIRA
ÉPÜLÔ IPARFEJLESZTÉST ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ
MUNKAHELYTEREMTÉST, MINT A VILÁGÖRÖKSÉG
VÉDÔZÓNÁJÁBA TÖRTÉNÔ TARTOZÁST?

1. sz. vk.
2. sz. vk.
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KÖRTETOLVAJOK

RENDÔRSÉGI HÍREK

Mintegy 560 kilogramm, 90 ezer forint értékû körtét loptak el egy cigándi gazda kertjébõl. A Sátoraljaújhelyi
Rendõrkapitányság nyomozói eljutottak a tettesekhez. A tiszacsermelyi és
tiszakarádi férfiak gyorsított eljárás keretében álltak bíróság elé, ahol pénzbírságot kaptak tettükért.
A karcsai nõ kertjébõl 5 kilogramm
paprikát lopott el az elkövetõ, akit a
bejelentést követõen a rendõrség elfogott, vele szemben a hatóság szintén gyorsított eljárás keretében indított
eljárást.

A rendõrség kéri, hogy aki a bûncselekménnyel, annak elkövetõjével kapcsolatban információval tud szolgálni, tegyen személyesen bejelentést a
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányságon (Miskolc, Zsolcai kapu 32.). Bejelentés tehetõ továbbá a fõkapitányság bûnügyi osztályán a 06-46/514500-as telefonszámon, az ingyenesen
tárcsázható 107-es, 112-es segélykérõ számokon, vagy bármely rendõri szervnél.

A GARÁZDA BLICCELÕ

A közelmúltban történt, hogy a bõcsi férfi betért egy miskolci élelmiszerboltba, ahol kalácsot és sajtot tett
a kosarába, majd megbontott egy fél
literes szeszes italt is. A pénztárnál közölte, hogy most éppen nincs nála
pénz, az árut pedig majd valamikor
kifizeti, és távozni akart. A Miskolci
Rendõrkapitányság lopás gyanúja miatt indított szabálysértési eljárást az elkövetõvel szemben.

A Miskolci Rendõrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erõszak
bûntette miatt indított eljárást egy
miskolci férfival szemben, aki a rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 28-án dél körül nem adta át
az utazásra jogosító menetjegyét,
majd bántalmazta az ellenõrt. A 47
éves miskolci férfival szemben a Miskolci Rendõrkapitányság indított eljárást, a gyanúsított szabadlábon védekezhet.
A jegyellenõr az incidens kapcsán
nyolc napon belül gyógyuló, könnyû
sérüléseket szenvedett.

DIÁK VIPERÁVAL

SZÍNES JAGUÁR

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt folytat eljárást a
Miskolci Rendõrkapitányság egy fiatalkorú fiúval szemben. Az adatok szerint az elkövetõ még szeptember 21én reggel hét órakor a Búza téren teleszkópos bottal megverte haragosát.
A két diák éppen iskolába tartott, amikor szembe találkoztak egymással,
majd a támadó ütlegelni kezdte a másikat, aki könnyû, nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Közúti ellenõrzést végeztek a közelmúltban a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Forgalomellenõrzõ Alosztályának járõrei Miskolcon. A Gyõri kapuban egy
Jaguár típusú személygépkocsi ellenõrzése során a rendõröknek feltûnt, hogy a papírok szerint zöld autó
éppen kék színû, illetve a fénymásolt
okmányok még hiányosak is voltak.
Felmerült annak a gyanúja is, hogy
a jármûvet esetleg két autóból szerelték össze, mivel a gyanús kocsin
egyetlen ellenõrzõ szám sem stimmelt, illetve nem lehetett azokat leolvasni. A Miskolci Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya szakértõk bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.

PÁLINKÁS KALÁCS

TELEFONBETYÁR
Mobiltelefonját akarta eladni a miskolci férfi, ám a tranzakció végén pénz
és készülék nélkül maradt. Az eladó
megbízta alkalmi ismerõsét, hogy kapcsolatai révén segítsen neki értékesíteni a készüléket. A közvetítõ sem a pénzt,
sem a telefont nem vitte a megbeszélt
helyre és idõpontban. A Miskolci Rendõrkapitányság sikkasztás vétségének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az elkövetõvel szemben.

MOHÓ MOHÁSOK
Újabb mohatolvajokat fogtak a rendõrök Boldogkõváralján. Az Encsi Rendõrkapitányság nagyobb értékre elkövetett lopás miatt indított eljárást a 34
éves nõvel és a 36 éves férfival szemben. Az elkövetõk a település közelében lévõ erdõbõl gyûjtötték be a majd
101 kilogrammnyi mohát, amivel közel 300 ezer forintos kárt okoztak a tulajdonosnak.

200 EZER
A NYOMRAVEZETÕNEK
Halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytat büntetõeljárást a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság.
A nyomozás eddigi adatai szerint az
egy vagy több elkövetõ szeptember 23án 20.45 óra elõtt Miskolc, Gyár utcai lakásában bántalmazták a sértettet, aki kórházba szállítását követõen
belehalt sérüléseibe. A bûncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható személy kilétének megállapítását vagy elfogását közvetlenül
elõsegítõ részére a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje 200 ezer forint díjat
tûzött ki.

RENDÕRKÉZEN
AZ AUTÓFELTÖRÕ
A Miskolci Rendõrkapitányságra
autófeltörések miatt érkezett feljelentések alapján indított eljárás
eredményeként a hatóság õrizetbe
vette azt az elkövetõt, aki Miskolcon több autóból különbözõ értékeket lopott el.
Az egyik jármûbõl például több
mint egymillió forintot emelt el a tolvaj, miután betörte a kocsi szélvédõjét.
A másik, hasonló módon elkövetett
bûncselekmény során nagy értékû
mobiltelefont és több százezer forint
készpénzt tulajdonított el a gyanúsított.
A Miskolci Rendõrkapitányság a
napokban befejezte a nyomozást és
a 33 éves sajószentpéteri férfivel
szemben lopás miatt emeltek vádat.
A rendõrség ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy az autótulajdonosok lehetõség szerint ne tároljanak
nagyobb értékeket, készpénzt a jár-

mûvekben. Ne hagyják táskájukat, értékes tárgyaikat látható helyen, mivel azok lehetõséget kínálnak az elkövetõknek. Érdemes az ingatlanok
udvarán leparkolt gépjármûveket is
lezárni.

ÁLLÁSSAL KECSEGTETÕ
CSALÓK
A gyanú szerint országosan több tucat sértettet is megkárosított az a házaspár, akik hirdetésükben munkalehetõséget kínáltak, arról azonban nem
tájékoztatták az ügyfeleiket, hogy
pénzt csak õk fognak keresni.
A Szerencsi Rendõrkapitányságon
tett feljelentés alapján üzletszerûen elkövetett csalás gyanúja miatt indult
nyomozás, amelynek adatai szerint a
gyanúsítottak külföldi munkalehetõségeket hirdettek az interneten. Telefonon történt elõzetes egyeztetést követõen a hirdetõk utaztatás és egészségügyi alkalmassági vizsgálatok költségeire különbözõ összegeket kértek
a jelentkezõktõl, amelyeket egy általuk megadott számlaszámra kellett átutalni.
A számlaszámot egy debreceni hajléktalan férfi nyitotta egy hajdúhadházi
házaspár megbízásából. A gyanúsítottak azonban semmilyen álláslehetõséghez nem juttatták a mintegy ötven sértettet.
A bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte a hajdúhadházi házaspárt.

A Miskolci Városi Ügyészség vádat
emelt Szepessy Zsolt, Monok volt polgármestere és társa ellen jogosulatlan
gazdasági elõny megszerzése bûntett
és más bûncselekmények miatt; a vádemelést a közelmúltban nyújtották be
a Miskolci Városi Bírósághoz.

Ujjné Grajz Erzsébet városi vezetõhelyettes ügyész tájékoztatta az
MTI-t arról, hogy a nyomozás megállapította, Monok önkormányzata
négy évvel ezelõtt a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területfejlesztési
Tanácstól pályázatokon – többek között a 2006. tavaszi esõzések hatására keletkezett pincebeszakadások
helyreállítására, valamint útfelújításra – nyert el vissza nem térítendõ támogatásokat.
A vezetõhelyettes ügyész közlése
alapján a rekonstrukciós munkálatokra elnyert, csaknem 3,5 millió forint
támogatás elszámolása során a polgármester valótlan tartalmú számlát
nyújtott be a megyei területfejlesztési
tanácshoz, ezen túlmenõen vagyonkezelési kötelezettségét megszegve
döntött további 4 millió forint kifizetésérõl. A rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatosan az is kiderült,
hogy azt nem a számlát kiállító cég
végezte el, illetve a munkákat nem a
területfejlesztési tanácshoz benyújtott, majd elfogadott pályázatban leírt
mûszaki tartalommal végezték el –

részletezte Ujjné Grajz Erzsébet. Hozzátette, hogy mindezen cselekmények a vád szerint jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése bûntett és
jelentõs vagyoni hátrányt okozó hûtlen
kezelés bûntettének megállapítására alkalmasak.
A vezetõ ügyész kitért arra is, hogy
Monok önkormányzata 2006-ban útfelújítási munkálatok végzésére 7 millió forint összegû, vissza nem térítendõ
támogatást nyert el a területfejlesztési tanácstól. Az útfelújítási munkákat
a STRABAG Építõ Zrt. végezte el,
amirõl Monok polgármesteri hivatala
és a kivitelezõ teljesítési igazolást, majd
a kivitelezõ számlát állított ki. Szepessy
Zsolt polgármester az önkormányzat
részére megküldött és befogadott számlát elszámolás céljából a megyei fejlesztési ügynökségnek küldte meg,
majd az elnyert támogatás összegét „lehívta”. A támogatás összege az önkormányzat számlájára megérkezett,
ennek ellenére nem történt meg a
STRABAG Zrt. követelésének kiegyenlítése. Az önkormányzat a támogatási összeget más célra fordította és a vállalat követelését csak egy –
2008. december 31. napjáig érvényes
– részletfizetéses eljárás keretében, más
forrásból fizette ki. E cselekmény a vád
szerint jelentõs értékre elkövetett sikkasztás bûntettének megállapítására alkalmas – ismertette az ügyészség álláspontját Ujjné Grajz Erzsébet.

TÖMLÕGURÍTÁS AKADÁLYVERSENNYEL

Tíz oktatási intézmény
nevezett az idén hetedik
alkalommal meghirdetett ifjúsági tûzoltóverseny térségi fordulójába.
A Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság által szervezett
szeptember 22-ei eseményen elméleti és gyakorlati feladatokat kellett
megoldaniuk a résztvevõknek.

mára nehézséget jelentett. Ugyancsak gyorsaságot és odafigyelést kívánt az akadályverseny,
a vizes váltó, valamint a
találékonyság mellett sok
türelmet is igénylõ tömlõtöltögetés. A leglátványosabb próbatételnek
az osztott sugárszerelés
bizonyult, aminek a végén vízzel történõ célba
lövésbõl is vizsgáztak a
fiatalok. A csapatok bemutatták, hogyan tudA tesztlapok kitöltése A fiatalok felkészültségükrõl tettek tanúbizonyságot.
nak együtt masírozni, de
mellett sok érdekes próbatétel várt a fiatalokra a Tatay Zol- szerepelt a tömlõgurítás, aminek a a tûzoltóautók felszereléseinek istán Ifjúsági Sporttelepen. Ezek között szabályos végrehajtása sokak szá- merete is a feladatok között szerepelt.
A tíz versenyszám után kialakult
a végsõ sorrend, ami szerint az általános iskolák versenyében a megyaszóiak végeztek az élen, a tályTragikus kimenetelû közlekedési ballett, ami után az úttest bal oldalán egy lyaiak és a Szerencsi Általános Iskola
Bolyai csapata elõtt. A középiskoláeset történt szeptember 26-án a kora hajlakóház betonkerítésének, majd villanysok között a szerencsi Bocskai gimnali órákban Legyesbénye belterületén. oszlopnak ütközött. A személygépkocsi
názium diákjai bizonyultak a legNégy óra elõtt néhány perccel a rendõrvezetõje olyan súlyos sérüléseket szenjobbnak, megelõzve a Tokaji Mezõkapitányságra visszatérõ járõrök egy vedett, hogy a helyszínen életét veszkézifékkel forduló Peugeot-ra lettek fitette. A 29 éves szerencsi fiatalember gazdasági Szakiskola és a Szerencsi
Szakképzõ Iskola gárdáit. Mindkét
gyelmesek. A rendõrök megpróbálták nem volt ismeretlen a rendõrök elõtt, migyõztes csapat bejutott a tûzoltómegállásra bírni az idõközben nagy sevel a közelmúltban ittas vezetésért vonverseny megyei döntõjébe.
bességgel menekülõ autóst, aki Leta be a hatóság a jogosítványát.
gyesbénye felé vette az irányt. A Szerencsi Rendõrkapitányságtól kapott információink szerint a község fõutcáján
a feltehetõen nagy sebességgel száguldó jármû vezetõje egy jobbra ívelésû kanyar elõtt elvesztette uralmát a kocsi feA Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete ez év augusztusában hirdette meg „A
rend védelmében az ember”
rán lefoglalták a kécímû fotópályázatát, amire vapen látható szerszálamilyen rendvédelmi tevékenymot. Kérik a lakossáséghez szorosan kapcsolódó tégot, hogy aki a két vémájú alkotással lehetett jelentgén kék szigetelõszalaggal betekert kezni.
erõvágót felismeri, annak tulajdonoBoros Zoltán, a Szerencsi Hivatá- szönhetõen a fõtörzsõrmester a több
sáról, korábbi használójáról informásos Önkormányzati Tûzoltóság gép- száz induló közül második helyezett
cióval rendelkezik, az jelentkezzen a kocsivezetõje tíz darab – tûz- és kár- lett. Az ünnepélyes eredményhirdeSzerencsi Rendõrkapitányságon szeeset során készített – fényképet kül- tés alkalmával az elismerõ oklevél
mélyesen, vagy hívja a 47/563-340-es dött be a felhívásra. Az egyéni lá- mellé digitális fényképezõgépet és ditelefonszámot.
tásmódnak és a profizmusnak kö- gitális fotókeretet vehetett át jutalmul.

VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT

BELVÁROSI BETÖRÕK

Hívatlan vendégek
jártak szeptember 20án éjszaka fél három
elõtt a szerencsi Kossuth téren lévõ mezõgazdasági boltban.
A tettesek a bejárati ajtó lakatját levágták, az üveget betörték, majd az üzletbõl négy motoros fûrésszel távoztak.
Az ügyben a Szerencsi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának nyomozói a bûncselekmény felderítése so-

VÁDEMELÉS A VOLT MONOKI
POLGÁRMESTER ELLEN

ORSZÁGOS MÁSODIK
TÛZOLTÓFOTÓS

HONISMERET

FÕHAJTÁS AZ EMLÉKHELYNÉL

Petrikovits László, egykori szerencsi fogorvos elõtt hajtottak fejet
a helyiek szeptember 22-én. A Rákóczi úton lévõ emlékhelynél a Szerencsi Általános Iskola diákjai adtak
mûsort, majd Fábián Ottóné fõigazgató idézte fel a Zempléni Múzeum világhírû képeslevelezõlapgyûjteménye megalapítójának életét,
munkásságát.

Mint elhangzott, Petrikovits László evangélikus tanító család negyedik gyermekeként 1901. június 18án született Nyíregyházán. Tanulmányait is szülõvárosában végezte,
s dolgozni is a helyi Aranysas patikában kezdett, mivel szülei nem
tudták egyetemi tanulmányait finanszírozni. Az itt megtakarított keresetébõl késõbb Debrecenben mégis elvégezte az orvosi fakultást. 1928tól gyakornok volt a nyíregyházi Erzsébet kórházban, majd helyettesítõ
orvosként került Szerencsre. Családot alapított és leszámítva a háborús évek viszontagságait, élete végéig
itt maradt. Számos képzésen, különféle szakvizsgákon esett át a négy
évtizednyi praxis alatt, sokszor ingyen
gyógyította betegeit. Az általános orvoslás mellett fogdoktori tevékenységet is folytatott, sõt, késõbb erre szakosodván szinte kizárólag ezzel foglalkozott.
Nevét sikeres orvosi munkája ellenére gyûjtési elhivatottsága tette országosan, sõt világszerte ismertté.
Gyermekkorától elfogadott volt a

Petrikovits László
dombormûve.

szerencsi

családban a múlt tárgyai iránti ragaszkodása. A vitrinekben elhelyezett levelekbõl, okiratokból, csigákból, kagylókból, régészeti leletekbõl,
népmûvészeti tárgyakból már 10
éves korában kiállítást szervezett a
rokonok, ismerõsök számára. Annak

ellenére, hogy pályája nem ezen az
úton haladt tovább, a muzeológia
iránti elkötelezettségérõl soha nem
mondott le. A világháború idején féltve õrzött kincseit ismerõsöknél rejtette el, de a bélyeg-, pénz- és
éremgyûjteményét magával vitte
Drezdába, ahol azok a légitámadás
következtében megsemmisültek. Hazatérésekor az itthoni gyûjteményét
visszakapta, s ennek örömére ismét
lángra kapott régi szenvedélye. Képeslapgyûjteményét 1951-ben alapozta meg, amikor egy antikváriumban hozzájutott a mintegy nyolcezer darabos kollekcióhoz. Nagy
energiával vetette bele magát az új
szenvedély világába, s levelezései,
gyakran személyes találkozás révén
is igyekezett kapcsolatba kerülni a
világ jelentõs képeslapgyûjtõivel. A
múzeum alapításának gondolata már
elég korán felvetõdött benne. A város egyik lokálpatriótájaként szerette volna elõbbre vinni Szerencs kultúráját. Törekvéseként 1967-ben
megalakult a Szerencsi Helytörténeti
Múzeum, melyet öt évig, 1972-ben
bekövetkezett haláláig tapasztalataival segítette, a gyûjteményt folyamatosan gyarapította.
Napjainkban a Zempléni Múzeum
legfõbb látványosságát a mára
900 ezer darabosra bõvült gyûjteménybõl válogatott képeslevelezõlap-kiállítás adja. Ez a gyûjtemény Európa legnagyobb, állami kézben
lévõ kollekciója és nagyon közkedvelt a látogatók körében.
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Kéktúra XLV.

SZÁDVÁR

Ózdi gimnazista koromban egy
Medve Gábor nevû szögligeti osztálytársam megkérdezte tõlem, hogy
tudom-e, hol van Szádvár és van-e
valami köze a nevemhez? Akkor hallottam róla elõször. Azóta néhányszor eszembe jutott, hogy keresni
kellene az összefüggést, de mindig
elmaradt. Nos, a várról majd késõbb.
Jósvafõrõl indultunk a Tohonyapatak völgyében, majd a Lófej-völgyben folytattuk utunkat. Van ilyen
nevû tetõ és forrás is. Az utóbbit egy
forrásjel után egyre vékonyodó és
megszûnõ vonal jelzi. Ez azt jelenti, hogy elnyeli a karszt és egy má-

A TISZTA HIT IRÁNYTÛJE: 420 ÉVES A VIZSOLYI BIBLIA
„Szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni... én azt viszem,
a mit vihetek, t. i. magyar nyelven
az egész Bibliát.”
(Károlyi Gáspár)
Korábbi részleges fordítási kísérleteket követõen a Károlyi-féle Biblia volt az elsõ teljes, magyar nyelvre lefordított Biblia. Forrásai a Vulgata, a Septuaginta, továbbá a század nagy biblikus tudósainak fordításai és kommentárjai szolgáltatták
héber és görög szövegek mellett. Károlyi Gáspár vállalta, hogy anyanyelvére fordítja a több ezer év alatt
különbözõ nyelvekre írt szövegeket.
A könyv három részbõl áll: az elsõ
az Ószövetség elsõ 28 könyvét öleli fel, a másodikban vannak a próféták írásai, a Makkabeusok könyvei és a harmadik rész címe: A mi
Urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentoma.
Károlyi 1563-ban Göncön lett
elsõ pap, majd három év múlva kezdett hozzá a fordítási munkához. Ekkorra már a pestisjárványok miatt elvesztette feleségét és gyermekeit.
Magyar Bibliát kívánt kiadni, hogy
olvassa minden ember, mert Isten
„minden rendbéli embert üdvözíteni akar.” Az általa közreadott szöveget azonban nem tekintette véglegesnek és megmásíthatatlannak.
Tisztában volt az elkészült fordítás
hibáival, de már nem tudta a Bibliát újra kiadni, mert nem sokkal annak elkészülte után meghalt. Az
egykori tanítvány, Szenczi Molnár
Albert viszont 1608-ban elkészítette a javított kiadást, a Hanaui Bibliát.
A gönci református esperes a fordítást három év alatt végezte el, de
erre egyedül, segítség nélkül képtelen lett volna. Társai kiosztották
egymás között a fordítandó részeket,
és munkájukat a lelkész átnézte, javította. Segítségére voltak feltétele-

zések szerint Paksi Cormaeus Mihály
nyelvész, Thury Mátyás szántói prédikátor, Czeglédi Ferenc zempléni
református esperes. Az ifjú Szenczi
Molnár Albert, mint Károlyi tanítványa pedig az elkészült fordításokat szinte napi gyakorisággal szállította Gönc és Vizsoly között.
A wittenbergi egyetemen Károlyi
Gáspár együtt tanult Mágócsy Andrással, akinek családja Vizsoly birtokosa volt, illetve késõbb õ maga
gazdálkodott vagyona felett. Nagybátyjával, Mágócsy Gáspárral,
Tállya urával együtt indították el
a fordítói munkálatokat. Haláluk
után örökösük házassága révén
Rákóczi Zsigmond lett, aki folytatta kezdeményezésüket. Vizsolyi birtokán, a volt kastélyrész
egyik emeletes épületét a rendelkezésükre bocsátotta, és a több
száz kilométerre lévõ Nyitra megyei Galgócról, 1588-ban ide szállíttatta Mantskovit Bálint nyomdáját.
A Biblia kiadására lehetõség ugyanis csak távol, Bártfán vagy Debrecenben adódott, de az egyébként
már idõs és beteg Károlyival az
nem lett volna megoldható. A nyomdász, a lengyel származású Mantskovit korábban Bornemisza Péter
munkatársaként mûködött, majd annak halála után önállóan folytatta tevékenységét.
Nemcsak az épületet adta és a
nyomdát költöztette, hanem a technikai eszközöket is fejlesztette Rákóczi Zsigmond. A nagy feladathoz
az új betûket Németalföldrõl, a papírt pedig Lengyelországból hozatta, és nagyobb teljesítményû nyomdagépekre is szükség volt. Ezzel a
XVI. század legnagyobb magyar
nyomdáját telepítette a középkori református templommal szemben lévõ
házba. Óriási anyagi áldozat volt és
nem lehetett nagy haszon reményében kötött üzlet sem, sõt inkább
veszélyt jelentett számára. Az akkori
császár és király Rudolf katolikus hitû

volt, így minden protestáns dolgot
rossz szemmel nézett, és külön engedélyhez kötötte a protestáns nyomdák mûködését. Az itt folyó nagy
munkálatok így hamar magukra vonták a Habsburgok figyelmét. A nyomtatás megkezdése után alig két hétre Ernõ fõherceg utasította a szepesi kamarát, hogy Vizsoly birtokosának, Rákóczi Zsigmondnak segítségével a nyomda gépeit és könyveit
kobozza el, a nyomdászt pedig az

országból utasítsa ki, mivel az ó-naptárt nyomtatja. A mecénás azonban
továbbra is pártolta Károlyiék munkáját és az akkor még az udvarral
jó kapcsolattal rendelkezõ Rákóczinak sikerült elérnie a rendelkezés
visszavonását, hivatkozva arra, hogy
„..nem naptárt nyomtat, csupán csak
Szent Bibliát, amelyet már kinyomtattak és elterjesztettek német, görög,
latin és szláv nyelven, csak magyarul nem.”
Hegyalja a magyar reformációnak
az egyik, talán legfõbb forrásvidéke
volt a XVI. században. E táj földesurai folyamatosan váltak támogatóivá az új ideológiának. A Biblia magyarra fordítása is az õ támogatásukkal, pártfogásukkal történt, így
Szerencs urán kívül többek között
ecsedi Báthori István országbíró,
Drugeth Bálint zempléni fõispán is
hozzájárult annak kiadásához. Miskolczi Csulyak István halotti beszédében, melyet Rákóczi Zsigmond
emlékére írt, így fogalmazott: „Mert
midõn látta volna egész országunk-
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ban való híveknek lelki éhségüket,
az élõ Istennek Ó- és Újtestamentumát, kit mi Szent Bibliának hívunk,
mely még magyar nyelven egészen
nálunk nem volt, nagy szorgalmatossággal, sok költségével, szép, világos öreg betûkkel 1590. esztendõben, Vizsolyban kinyomtattatta.”
Hasonlóképpen az adománya iránt
érzett hálája miatt Mantskovit Bálint,
a késõbb nyomtatott Bibliai Index
ajánló levelében „Isten után patrónusaként” titulálja a bõkezû mecénást.
A nyomdai munkálatok tehát
1589. február 18-án kezdõdtek el
és 1590. július 20-ig tartottak. A
Biblia összterjedelme 2412 lap,
közel négy és fél millió betûvel,
melyen naponta három-négy
szedõ dolgozott ahhoz, hogy a
négy nagy teljesítményû sajtóval
a kétmillió oldal, a 800 példányhoz elkészüljön. A 20-25 fõnyi lelkes kis nyomdászcsapat olyan nyomtatási bravúrt hajtott végre, amit évtizedekig nem tudtak túlszárnyalni.
A nyomtatás elkezdésekor még nem
volt kész a teljes fordítás, így azt
Göncrõl laponként, gyalogosan
hordták át Vizsolyba. Az akkori emberek fantasztikus munkabírása elérhetõvé tette a hitet az egyén és a
közösség lehetõségeinek, képességeinek korlátlanságában.
A Vizsolyi Biblia hozzájárult ahhoz, hogy az országban és Erdélyben szokássá vált a Biblia olvasása. Egyszerû emberek és szellemi kiválóságok egyaránt forgatták a lapjait. Így lett a Vizsolyi Biblia a magyar nyelv mércéje, a tiszta hit és
erkölcs iránytûje, és az összefogás
jelképe.
Ennek a hatalmas munkának emlékére és tiszteletére hozták létre napjainkban Vizsolyban, az ország elsõ
és egyetlen XVI. századi mûködõ
nyomdáját és interaktív nyomtatástörténeti kiállítását.
O. Z. M.

sik nevû forrás vizeként a völgyben
újra megjelenik. Ebbõl a forrásból és
a hegyen átjutva a Ménes-völgyben
találhatókból nagyokat kortyoltunk.
A karsztforrásokból inni számomra
élményt jelentett, és aki csak teheti,
próbálja ki. Ezen a részen sajnos
újabban nem lehet, mert szigorúan
védett területté nyilvánították és a túra
útvonala is megváltozott.
A kék jelzés a Mocsolya-patak keresztezésénél tér vissza eredeti útjára és innen egy jó órányi út Derenk.
Ennek a településnek nincs irányítószáma, nem található meg autótérképen, a túraatlaszban a neve mellett az áll, hogy „romközség”. Az egykori fõutcája két oldalán gazzal
benõtt halmok jelzik a házak helyét,
mintha sírhantok volnának.
1943-ban Horthy Miklós leromboltatta a falut, lakóit elüldözte.
Ettõl mindig indulatba jövök, mert
amikor magyarjaink vére a keleti
frontokon folyt, akkor kormányzónknak az volt az egyik fontos gondja, hogy vadrezervátumot hozzon létre a területen, ahol medvére vadászhat. Ne vegye rossz néven senki, de ezért nem tudok jó szívvel gondolni egykori kormányzónkra, de a
vadászokra sem. Egy volt telekre
megpróbáltam bemenni a gaz széthajtogatása közben. Ha eszembe
jut a dolog, még ma is végigfut a hideg a hátamon. Ahogy tereltem szét
magam elõtt a gazt, egy fedetlen kút
szélén találtam magam. Jó mély volt
a domb oldalában és semmi jel nem
mutatott arra, hogy ott van.
Újabb jó órányi gyaloglás után elértük a hegyet, melyen Szádvár
romjai találhatók. Az egykori várkert
mellett visz a kék jelzés, ahol tájékoztatót olvashat az arra járó a vár
történetérõl. A tatárjárás után épült,
majd bõvített, szabálytalan alaprajzú, négy belsõtornyos királyi lovagvár lett. Több tulajdonosa is
volt. Amikor a váltások után újra a
Bebek családhoz került, a császári
seregek 1567-ben megostromolták.
A várat védõ Bebek Györgyné Patócsi Zsófia kénytelen volt feladni,
melynek fejében embereivel együtt
sértetlenül távozhatott Torna várába. Újabb tulajdonosváltozások után
1685-ben Habsburg Lipót parancsára felrobbantották Schulcz császári generális közremûködésével.
Magyarország egyik legnagyobb
vára volt.
A vár autóval is megközelíthetõ
Szögliget felõl a régi határõr laktanyáig, ami a hegy lábánál van. Aki
vállalkozik, hogy felmegy a várba,
nagyon szép panoráma a jutalma.
Családommal kipróbáltuk és a hegy
lábánál fakadó bõvizû Tetves-forrásból az odavitt mûanyag kannáinkat megtöltöttük, utána napokig ez
volt az ivóvizünk.
Szádváry Gyula
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍRE

Fehér Mária (†2003)

NE BÁNKÓDJATOK!
Ne bánkódjatok, ha egyszer elmegyek.
A fáról is lehullnak õsszel a levelek.
Ha az élet törvénye úgy rendelkezik:
Menni kell, ha az idõnk elérkezik…
De a lelkem ott lesz veletek!
Gyermekek szemébõl rátok nevetek.
Átölelni vágyón minden napsugárral
Dalolok a fán fenn – a kismadárral.

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

Belinszkyné Nagy Irén (†2001)

 A Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alkotók Internetes Társulása egyhetes alko-

tótábort tartott szeptember 13–18. között Tarcal településen, ahol bemutattuk a nemrég
megjelent Tarcali Antológiát, amely az elmúlt évek irodalmi és képzõmûvészeti alkotásaiból adott ízelítõt, válogatást. Az antológia elsõ bemutatása budapesti mûvészek színvonalas közremûködésével a Hatputtonyos Borfaluban történt.
 Viczai Henrietta, szerencsi alkotó Grafitkeringô címen megjelenô verseskötetének bemutatója október 16-án 16 órai kezdettel lesz Szerencsen a Rákóczi-várban. A könyvet Serfôzô Simon, a Felsômagyarország Kiadó vezetôje ajánlja az érdeklôdôk figyelmébe.

S ha picinyke hópehely a kezetekre száll:
Lelkem lesz az, ki reátok talál! –
Versem sorával is néktek üzenek:
Míg emlékeztek rám, én veletek leszek!

ANYANYELVÜNK
KERTJE
Gyönyörûséges az
Anyanyelvünk kertje,
A jó Isten keze
Munkálkodik benne.
Százszínû virágok,
Kövér zöld levelek
Békét, szeretetet,
Örömöt szereznek.
Magvait õseink
Szórták anyaföldbe,
Kötözök nektek
Csokrokat belõle…

Kárpáti Csaba († 2008)
Lindák Mihály (†2004)

TEMETÕBEN

CSAK NEKED

Emlékek tánca a gondolat,
Vágyódásunk tûnik az ûrbe.
Álmaink szertefoszlanak,
Némán nézünk üres tükörbe.
Kék égen bolyong a lelkünk,
Nappalunk sötét, mint az éj;
Sírhalom, amire leltünk,
Minek nekünk e földi kéj.
Szeretteink közel és távol
Két méter mélyen nyugszanak;
Rajtunk az idõ még gázol,
Sárguló levelek hullanak.

Sáska Árpád († 2005)

ZSUZSÁM
Szabóéknak kedves lánya,
Adjál csókot az én számra!
Bizony Isten, visszaadom,
Ó be jó lesz, nem tagadom.
Zsuzsikának csókja édes,
Úgy érzem, hogy sosem véges.
Zsuzsika, ha így folytatod,
Azt hiszem, én elolvadok.

Tollas Tibor (†1997)

KÖNYÖRGÉS
SZÉP
HALÁLÉRT
Uram, ki annyi kínt megélt,
könyörgök, nem az életért,
a szép halált add meg nekem,
váratlan jöjjön, hirtelen,
mint bódult álom, alkonyat,
estébe hulló arcomat
ne szántsa kín, emlékezés,
mely ismeretlen éjbe néz,
s ne legyek senkinek teher,
minden szánalom földre ver.
Emelt fõvel nap sugarát
szívjam magamba, ezer-ág
karommal nyújtózzak tovább…
– Állva halljak meg, mint a fák!

(Máté unokámnak)

A Tarcali Alkotótábor (2010. szeptember 13–18.) résztvevőinek egy csoportja.

Kiss Béla († 2008)

REKVIEM

Kovácsmester volt édesapám,
Tüzet rakott hajnalok hajnalán,
A vasat a kohóba rakta,
Lábával a fújtatót taposta.
Mikor a vas szép fehéren izzott,
Kalapácsa pörölyként lesújtott,
Tûzcsillagok szálltak a falakra,
Verejték hullt a kihûlt salakra.
Üllõ pengett, csengett-bongott, kondult,
Az acél csak nehezen idomult.
Mégis mindig alakult a forma,
Úgy, ahogyan azt Õ megálmodta.
Mestere volt a lópatkolásnak,
Mûvésze a szekérvasalásnak.

Kántor Zoltán († 2004)

GYÁSZOS
MAGÁNY
Szélmarta temetõ lélekharangja szól,
Roskadt mellkasomban a szívem kolompol.
Koporsós börtönöd siratója lettem,
Minden örömömet véled eltemettem.
Gyönyörû éjszakák tövisei szúrnak,
Arctalanul, fájón felébreszt a holnap.
A magány süppedõ ingoványát járom,
Lelkemre rákozmált gyászos árvaságom.
Mennyei gyökerû reményem felkiált:
Uram, adjál erõt, s igazi megnyugvást!
Hogy az ünnepeknek örülhessek még,
Élvezni szeretném az élet szépségét…
*
És ha egykor – majdan nyugovóra térek:
Legyen velem „ott is” … – Tõled ennyit kérek!

Csak neked szól minden szavam,
mert örökül ezt hagyhattam.
Testileg már eltávozok,
lélekben veled vagyok!
Örökséged legyen hát hit,
mitõl semmi nem tántorít!
Szilárd elvek és ideálok
nyomán békéd megtalálod.

Tüzes lovak szikrázó patáján
Híre túl szállt a megye határán.
Hatvanéves korára mit ért el?
Nyugdíjba ment egy hatalmas sérvvel.
Munkájáért nem kapott Kossuth-díj’t,
Csak sérvet meg ezernyolcszáz nyugdíj’t.
Nyugdíj után sem tudott nyugodni,
Sosem látták a napot lopni.
Nyolcvanadik évének alkonyán
Munka közben talált rá a kaszás.
Vele álmodtam az elmúlt éjjel,
Fiatal volt és erõs, mint régen,
Fürgén járt a kalapács kezében,
Göncölszekeret vasalt az égen.

Ne veszítsd el soha a reményt!
Ez mutatja utad, a fényt.
Mindez beragyogja a lelkedet
és várt boldogságodat megleled.
Szereteted a legfõbb jólét.
Nem érdemed, csak ajándék.
Viszonozd hát önzetlenül,
feletted az ég kiderül.
Örökséged csupán ennyi,
tanulj meg hát vele élni.
Csak neked szól minden szavam,
örökömül ezt hagyhattam.

EMLÉKEZÉS HALOTTAINKRA
„Emlékezz rám, hogy megtalálj,
ha rám mosolyog a halál,
s levél legyez felettem.”
(Szabó Magda: Elégia)

Tisztelt Olvasóink! Emlékezõ Alkotótársaim!
Hamarosan fehér krizantémok serege, a korai szürkületben ugráló-lobogó gyertyalángok
jelzik a szomorú, elmaradhatatlan ünnepet, a fájdalmas áhítatot a lassan dérbe öltözõ temetõkertekben: a halottak napját. – Nehéz a szó, lassan mozdul, mint az óramutató fekete
téli délutánon, mint ólmos fellegek az éjszakai égen. Nincs ember, ki ne állna meg döbbenten e napon, eltûnt arcok, seregnyi állócsillag-mosolyok bénító emlékétõl szíven ütötten.
Mindenkinek megvan a maga sebe, a maga halottja. Feleségek, férjek, anyák, apák, gyermekek, testvérek, barátok, munkatársak, szerelmesek viszik majd az emlékezés nehéz csokorba kötött, hûvös-harmatos, késõ õszi virágait, és az emberi melegséggel teli emlékeket… Mert a fájdalom, a sírás enyhül az idõ gyors múlásával, de mindenki, akit magába
fogadott a föld, úgy él bennünk, mintha most is élne közöttünk.
Eltûnt arcok, állócsillag-mosolyok bénító emlékétõl szíven ütötten, a Szerencsi Hírek kulturális mellékletében azoknak a néhai író- és költõtársainknak kívánunk emléket állítani,
akik a Hegyaljai Alkotók Társulása vagy más testvéregyesületek tagjaiként közel kerültek
szíveinkhez, kulturális egyesületünkhöz.
Õk: Lindák Mihály (alapító elnök – 2004); Belinszkyné Nagy Irén (2001); Butholáné Baán
Katalin (2002); Böde István (2002); Fehér Mária (2003); Bor István Iván (2005); Somossy
Katalin (2008); Sáska Árpád (2005); Dr. Kárpáti Csaba (2008); Kiss Béla (a Magyar Kultúra
Lovagja – 2008); Dr. Pfitzerné Cseh Sarolta (2006); Kántor Zoltán (2004) és mások…
(bi)
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

Bekecs

Megyaszó

LELKESÍTÕ SZÉP ÜZENET

„Üzenet másként” címmel folytatta kiállítás-sorozatát – 2009. október
23., Vranov; 2010. március 31., Mád
– Matuscsákné Jobbágy Erika.
A bekecsi tárlat megnyitóját szeptember 24-én tartották a helyi mûvelõdési házban. A tanárnõ számára sokat jelent, hogy lakóhelyén is megmutathatta alkotásait, amelyek már régen nem csak a hobbiról szólnak.
Ahogy a megnyitón fogalmazott: „csak
a szívbõl jövõ cselekedeteknek van pozitív hatású, tartalmas, lelkesítõ, õszinte, szép üzenete”.

svindlivel: a férje beengedett a házukba, s én kedvemre legeltethettem az alkotásokon szemeimet.
Nem veszem el a mûértõk és
elemzõk kenyerét, csupán elsõ impressziómról néhány szót. Sok domb,
hegy valamelyik közt megbújik egy
templom szûzi tisztaságú beszédes
csöndben: másutt az erdõ mélyén rejtekezõ fény-homály, megint egy másik: várkastély a fellegek között; amott
a patak kék vizében visszhangzó tükör-valóság lombkoronáival és szanaszét csendéletek megejtõ derût nyújtva a szemlélõnek. No és a gémeskút,

Ének a dalról
Egyetlen vigasz énnekem,
hogy elsírhatom énekem
kell-e vagy nem kell ez a dal
mit bánom én õ akar
vonzó vagyok csak reszketeg
melyet húron vak kéz vezet
sorsom már engedelmesen
tenni mit õ végez velem.
és ez a legszebb fegyelem
ez a kegyetlen kegyelem
hogy végig lánggal éghetek
s szolgálom õt az éneket
az emberét a magamét
nem is tudom én hogy kiét
ha fáj – az erdõ zúg talán
ha csillog – rügy pattan a fán

A tárlat a bekecsi mûvelõdési házban volt látható.
A kiállítást Schlosserné Báthory Piroska mûvésztanár nyitotta meg, aki a
sárospataki Zempléni Rajztanárok Alkotókörének alapító tagja. E szervezet
programjában Matuscsákné Jobbágy
Erika is részt vesz 2002-tõl. Az ünnepi mûsorban közremûködött Rácz Helga és Kurmai Dániel, akik a II. Rákóczi Ferenc Informatika Matematika
Tagozatos Általános Iskola diákjai,valamint a Szépkorúak klubjának énekkara. Az alkotásokat a Bekecsen élõ Filadelfi Mihály író, költõ a következõ
gondolatokkal méltatta Matuscsák
Gergõ tolmácsolásában:
„Néhány sor Jobbágy Erika képei alá:
Meghívó érkezett Matuscsákné Jobbágy Erika újabb kiállítására. Már láttam. nem is oly rég Szerencsen egy tárlatát: élénken emlékszem rá, az egésznek habitusára, lelkületére. Ezt is láttam, jórészt, még mielõtt egyes darabjai
idekerültek volna a falakra. Egy kis

amely alig látszik szerénykedve a távolban a felkelõ nap színpompájában,
pedig helyén van, a múltunkat idézi,
azt az õsi, tiszta forrást, amelyet kár lenne megtagadnunk.
Harmóniát keresek és lelek a zsúfolt
alkalmi kiállítás közepette, s hogy beteljesedjék: egy babaportré önfeledt harmónia-csöndben: a pici Anett, a Mama
kedvence…
»Nomen est ómen«: Jobbágy Erika
a mûvészetet szolgálja, de nem robotosként: önként, szerényen, a Sorstól
megajándékozottan, és folyton tanulva. Így alakul, újul mûvészete egyre
érettebbé, ecsetvonásai túl vannak az
útkeresés réveteg mozdulásain, s én nagyon nagy örömmel tudom csak szemlélni az észrevehetõ elmozdulást a pontostól az absztraháltan pontos és elhihetõ felé: és újabb sok-sok ecsetvonást
és vásznat kívánva hadd küldjek egy
verset Neki:

SZÜRETI HAGYOMÁNYOK
AZ ÓVODÁBAN

NEGYEDMILLIÁRDOS
ISKOLAFEJLESZTÉS

Mindannyian »A szépség koldusai«
vagyunk, csak a példa kedvéért küldtem e sorokat. Mert vigaszunk is a Szépség ebben a fordított értékrendekben
kuszán tenyészõ századunkban, ahol
visszájára fordul az értelem éppúgy,
mint az érzelmi világ.
A világnak szüksége van pedig az
ecsetre, tollra, vésõre, hegedûhúrra, a
tiszta szavakra és jószándékú gondolatokra, az elvaduló ösztönök karbantartására.
Köszönöm tehát Jobbágy Erikának ezt
a meghívást és a falra akasztott alkotásait. Általuk is szebb és érthetõbb lesz
a világ, amelyet elrontani nagyon tudunk! Egy-két hónap híján nyolcvan
év tapasztalata mondatja ezt velem.
Üzenem Önökön keresztül Bekecs
minden polgárának: soha ne legyen
más szolgája, mint a szabadságé, az
emberiességé és a szépségé! Mert van
szépség, csak tennünk kell érte.”

Boros István, Csáki Barnabás és Vincze Szabolcs avatták fel az
elkészült intézményt.
Nagyszabású beruházás átadó ünnepségét tartották szeptember 30án a megyaszói Mészáros Lõrinc Körzeti Általános Iskolában.
Az avatáson Csáki Barnabás polgármester ismertette, hogy az öszszességében 238 millió forint értékû
fejlesztéshez az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében
216 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat. A jövõ nemzedékért
program keretében megvalósuló
építkezés az iskola felújítását és teljes körû akadálymentesítését tartalmazta.
Vincze Szabolcs igazgató az oktatási intézményben megvalósuló
módszertani pályázat jelentõségével ismertette meg a jelenlévõket,
majd a polgármester az igazgatóval, valamint Boros Istvánnal, a kivitelezést végzõ szerencsi Szivárvány–Ép. Kft. ügyvezetõ igazgató-

Mád

A SZÕLÕ ÉS A BOR ÜNNEPE

A Tokaji borvidék szüretkezdetének egyik legnagyobb látványossága minden esztendõben a mádi szüreti felvonulás és a hozzá kapcsolódó borünnep.

Az idén szeptember 18-án Hegyalja egykori mezõvárosának központjában gyülekeztek az érdeklõdõk, hogy tanúi legyenek a szüret
kezdetét jelképezõ hagyományos
eseménynek. Feldíszített szekerek,
népi hagyományokat bemutató csoportok, óvodások, iskolások, lovasok
vonultak a menetben a község fõutcáján. A legkisebbek és a diákok
mûsorral szórakoztatták a publikumot. Évrõl évre visszatér az eseményre a kisbíró és a cigánycsalád.
A felvonulást követõen a mûvelõdési ház elõtti területen folytatódott

A helyi óvodások nyitották meg a felvonulást.
a program. Az immár hagyományos
fõzõverseny eredményhirdetésén
számos elismerés talált gazdára. Az

ÔSZI MULATSÁG
A PROMENÁDON

Táncra perdültek az apróságok.
A korábbi évek hagyományait követve szeptember 29-én ismét megrendezték a Mihály-napi vásárt a bekecsi Lurkó Ház óvodában. A szüreti hangulatot idézõ program kezdetén a gyermekek felelevenítették a szõlõszedéshez
kapcsolódó népdalokat, az õszi betakarítási munkákat idézõ népszokásokat. Ezt követte a vásár hagyományainak felidézése, amit játékok és táncok
színesítettek. A különbözõ játékokért és házilag készített finomságokért gesztenyével fizettek a szülõk és a csöppségek a bekecsi óvodában.

jával közösen vágták át az átadást
jelképezõ nemzetiszín szalagot. Ezt
követõen a vendégek megtekintették a megújult és korszerûen felszerelt tornatermet és az épületet,
ahol az elmúlt idõszakban megtörtént a villamoshálózat és a fûtési
rendszer korszerûsítése, kicserélték
az elavult nyílászárókat, hõszigetelték és újravakolták a falakat, a termekbe és a folyosókra pedig új burkolat került. A beruházás része volt
a konyha felújítása és kapacitásának a bõvítése, aminek köszönhetõen korszerû eszközökkel napi ötszáz adag étel készülhet a létesítményben. Az ünnepi eseményen
Csáki Barnabás polgármester és
Szabó Zoltán jegyzõ emléklapot
adott át Bûdi Károlynak, aki húsz
éve tölti be a polgármesteri tisztséget Alsódobszán és ez idõ alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a
Harangod völgye fejlesztésében.

Szeptember 11-én szüreti napot
rendeztek Tállyán. A helyi önkormányzat és a Tállya Jövõjéért Alapítvány által szervezett esemény a
község promenádján várta a vendégeket. Kirakodóvásár, ízletes ételeket
és borokat kínáló standok között sétálhattak a vendégek a hagyományos
tokaj-hegyaljai ünnepen. A szabadtéri színpadon helyi és környékbeli
településekrõl érkezett mûvészeti
csoportok mutatkoztak be, akik között a szerencsi Bocskai István Gimnázium néptáncosai is sikert arattak
az idei tállyai szüreti napon.

Vidám hangulatban telt a hétvégi
program.

elsõ helyezett a helyi vadásztársaság
lett, megelõzve a Veze-Fazekas csapatot és a Fidesz mádi alapszervezetét. Különdíjban a Mádi Gasztroklub és Bányai Béláné részesült. A
zsûri tagjai Carlo Matisa, Baranczó
Attila és Kiss Dezsõ voltak, a helyezésekért járó pénzjutalmat Gáthy
Sándor alpolgármester adta át.
A szabadtéri színpadon változatos
program szórakoztatta a közönséget,
majd Tállai András lépett a mikrofonhoz. A Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára fontosnak tartotta, hogy Mád lakói megõrizzék a község hagyományait. Felidézte, hogy a településen
élõk mindig helytálltak a nehéz idõkben, így történt ez az öt évvel ezelõtti nagy áradás idõszakában is. Az államtitkár kiemelte, hogy a szõlõmûvelés és a borászat komoly értéket képvisel, amit Mádon magas
színvonalon mûvelnek a gazdák.
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SZOLGÁLTATÁS

Egészségünkért

SZÍVÜNK NAPJA – A SZÍV VILÁGNAPJA

Idén már tizedik alkalommal ünnepeltük
meg szeptember 26-án
életünk „mozgatórugójának”, a szívnek a világnapját!
A Magyar Kardiológusok Társasága
és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány
minden év szeptemberének utolsó vasárnapján is felhívja a figyelmet a szívés érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, és az életben megvalósítható megelõzési módszerekre. A betegség kialakulásáért mintegy 80%-ban
felelõs a hasra történõ elhízás, (alma
típus), az emelkedett koleszterin- és trigliceridszint, a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, vagy a hipertónia.
A betegség gyógyításának, az egyensúly megteremtésének fontos feltétele
a testsúly csökkentése, a koleszterinszint normalizálása vagy mérséklése,
a diabetes karbantartása gondozással,
életmódváltással és a hipertónia rendezése, kezelése. Az életmódváltás ebben az esetben is szükséges: a koleszterinszegény étrend, az orvosi utasítások alapján végzett testmozgás bevezetése és a dohányzás mellõzése. A koronária érbetegség stabilizálásával elkerülhetõ az életveszélyes szövõdmény, a szívinfarktus kialakulása, de
ezért a betegnek és az orvosnak nagyon sokat kell tenni.
A gyógyszeres terápia mellett a beteg étrendje és életmódja csökkentheti vagy növelheti a kockázati tényezõket, attól függõen, hogy mit tesz a
szív és érrendszere védelmében. A magas vérzsírszint (koleszterin, triglicerid)
esetén az erek falában lerakódások alakulnak ki, amelyek fõ alkotórésze a koleszterin. Az LDL (rossz koleszterin) hatására szûkülnek a verõerek, nõ az angina és a következményes szívinfarktus kockázata.
Mit tegyünk egészségünk megvédése, szívünk védelme érdekében? Csökkentsük a koleszterinszintet! A napi táplálékunk maximum 30%-a legyen zsír,
a koleszterin max. 300 mg!

Az elfogyasztani kívánt nyersanyagokat, élelmiszereket a zsírszegény
készítményekbõl válogassuk, melyek
kevés telített zsírsavat tartalmaznak. A
hús és húskészítmények, tej, tejtermékek és a tojás rejtett zsírtartalommal bírnak, ezt mindig vegyük figyelembe. Válasszuk a zsírszegény termékeket!
Az aránylag sok, egyszeresen telített
zsírsavat tartalmazó olajokkal készítsük az ételeket, pl: olíva- vagy repce-

olaj, és az ezekbõl készült margarinok.
A többszörösen telítetlen zsírsavakat és
omega-3 zsírsavat tartalmazó tengeri
halakat legalább hetente egyszer fogyasszuk. Omega-6 zsírsavakat egyes
növényi magból sajtolt olajak és egyes
margarinok tartalmaznak. A saláták készítéséhez alkalmasak a hidegen sajtolt olajok, hõhatásnak kitéve veszítenek ízükbõl és élvezhetõségükbõl.
A gyümölcsök, zöldségek a szívnek is
fontos ásványi anyagokat, káliumot,
magnéziumot tartalmaznak, ezen kívül
bõségesen van bennük rost, ami koleszterinszint-csökkentõ hatással bír. Naponta legalább 400 grammot tanácsos
belõlük fogyasztani. A zöldségekben, gyümölcsökben sok az antioxidáns, amelyek
segítenek az egészség megõrzésében, védenek a szabadgyökök ellen. Antioxidáns
az E-vitamin, a C-vitamin, a béta karotin, a szelén és a cink is.
A vérnyomás sikeres rendezésének
fontos része a nátriumbevitel csökkentése, ami elsõsorban a konyhasó és
a sóval tartósított élelmiszerek kerülésével érhetõ el. A konyhasó helyett a

nátriumban szegény só és a növényi
fûszerek alkalmazása tanácsolható. A
jobb hatás kedvéért a növényi fûszereket a fõzés végén adjuk az ételhez,
így az aromája jobban érvényesül. Az
alkohol kerülendõ, de 1-2 pohárnyi vörösbor fogyasztása az orvossal történõ
egyeztetés alapján lehetséges.
Az aktív, de a passzív dohányzás is
károsítja a verõerek falát, ezért fontos,
hogy saját, de szerettei érdekében is
csökkentse az elfüstölt mennyiséget.
Ha a felmenõk között elõfordult
már a koszorúér-betegség vagy infarktus, az egész család életmódbeli szokásait érdemes megváltoztatni a megelõzés érdekében.
Az étkezési szokások a családon belül alakulnak ki helyesen vagy helytelenül, ezért fontos, hogy már gyermekeink táplálkozásában a megfelelõ étkezési és életmódbeli szokásosokat alakítsuk ki. A gyermekkori elhízás a felnõttkor betegségeinek kialakulását segíti elõ.
Duci gyermek = kövér, beteg felnõtt!?
A mozgásszegény életmód a modern
kor egyik negatív vívmánya. A testsúly
csökkentésének alappillérei a napi
energiabevitel mérséklése, a megfelelõ
tápanyagarány biztosítása és a rendszeres testmozgás.
A sikeres fogyás a szív tehermentesítését eredményezi, és ezzel csökkennek a kockázati tényezõk is.
Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb november 5-én Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni megbeszélésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében célszerû idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

SZÁZMILLIÁRDOS AGRÁRHITELRE VAN SZÜKSÉG

A mezõgazdaságban 100-120 milliárd forintnyi kár keletkezett. Ehhez
képest az eddig megismert központi
kárenyhítés forrásai elenyészõek. Ezért
a Magyar Agrárkamara elnöksége rövid- és középtávú intézkedéseket javasol a kormánynak, melyekkel számottevõen mérsékelhetõk a gazdálkodói terhek. Például 100 milliárdos,
kedvezményes hitelprogramot kellene elindítani, melyet az MFB finanszírozhatna – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Az idén 100-120 milliárd forint kár
keletkezett a mezõgazdaságban. A
kárenyhítés egyik eszköze a Kárenyhítési Alap, ebben 4-4,5 milliárd forint
gyûlhet össze ebben az évben, ami a
keletkezett kárhoz képest 3-3,5 százaléknyi kárenyhítésre ad lehetõséget.
Ez kevés! Más, még ebben az évben
hatást kifejtõ intézkedésrõl eddig nem
hozott nyilvánosságra részleteket a
kormányzat, a költségvetés helyzetét ismerve nem is várható számottevõ –
több tízmilliárdos – összeg felhasználása. A 124 milliárd forintnyi agrártámogatási elõleg október közepétõl történõ kifizetése sokat számít, de mellette még szükség van más forrásokra
is – állítja a kamara.
Többek között ezért is dolgozta ki
több pontos javaslatát a Magyar Agrárkamara elnöksége legutóbbi ülésén,
melyet rövid idõn belül az agrárkormányzat számára is eljuttat. Ezek egy-

részt azonnali teendõket igényelnek,
mások középtávon hathatnak. Az egyik
legfontosabb, hogy a 2011. évi költségvetésben biztosítsák, hogy a kárenyhítési alapot a kormány 20 milliárd forintra feltöltse. A kamara javasolja,
hogy az üzleti alapú agrárbiztosítások
díjának 30-40 százalékát az állam támogassa. Az idei – de a 2011. március közepétõl kifizetendõ kárenyhítési
összegeket még az idén, az õszi munkák idején fizesse ki elõlegként a kormány – foglalta össze az elnökség véleményét Kun Mihály, a kamara elnöki teendõivel megbízott alelnöke.

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT
A B.-A.-Z. Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak az állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták szervezetünket. A felajánlott 159 733 forintot a „Nehéz út” településbiztonsági bûnmegelõzési program megszervezésére használtuk fel. Ennek segítségével a megye minden településére eljuttattuk a szépkorúak bûnmegelõzési falinaptárát.
Az alapítvány kuratóriuma

Fontos lenne, hogy a keletkezett károk kifizetésénél ne az egész gazdaság,
hanem a ténylegesen elemi csapást elszenvedõ területen bekövetkezett terméskiesés arányát vehessék figyelembe a termelõk. Azok, akiknek a földjeit azért árasztotta el a víz, mert egyes
települések megmentése érdekében
átvágták a gátakat, teljes kártérítésben
és ne kárenyhítésben részesüljenek.
Az elemi károk miatt nemcsak a termelõk, hanem az õket finanszírozó élelmiszeripari cégek és az integrátorok is
nehéz helyzetbe kerültek, ezért számukra kedvezményes forgóeszköz-hitelt kellene biztosítani. A termelõknek
pedig a Magyar Fejlesztési Bankon
(MFB) keresztül nagyjából 100 milliárd forint pénzügyi forrással kedvezményes kamatozású hitel igénylése lehet az egyik megoldás. Szintén központi segítség lehetne, ha a kormány
az állami földek után elengedné, vagy
mérsékelné a bérleti díjakat.
Azoknak a termelõknek, akiknek
legalább 50 százaléknyi kára keletkezett, a vállalt uniós pályázataik
megvalósításának határidejét egy évvel hosszabbítsák meg. Nem utolsósorban, kormányzati intézkedésekkel kell megvédeni azokat a termelõket, akik önhibájukon kívül
képtelenek teljesíteni korábban szerzõdésben vállalt kötelezettségüket és
most perekre számíthatnak – szögezte le Kun Mihály.
(Folytatás a 15. oldalon.)

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig, legközelebb október 20-án. Tel.:
47/565-202.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb október 27-én. Tel.: 47/565-200.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig. Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket. Tel.:
47/361-630, 362-941.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG
Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és
büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb november 1-jén 9–12
óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb november 1-jén 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

SZERENCSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–
11 óráig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Október 11–17.: 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.
Október 18 – 24.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–

11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház:
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel:
47/561-025.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864. 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
OKTÓBER
19. (kedd): Tiszaladány
21. (csütörtök): Taktaharkány
28. (csütörtök):
Megyaszó, Újcsanálos

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:
Október 15.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Október 22.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Október 29.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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HIRDETÉS

Köszönöm a családom, barátaim, kollégáim, vadásztársaim türelmét, hogy az elmúlt
másfél hónapban elhanyagoltam õket!
Köszönöm annak a közel
ezer embernek a megtisztelõ bizalmát, akik érdemesnek találtak arra, hogy a város önkormányzatában õket képviseljem.
Tisztelettel tudomásul veszem
a többség akaratát és a demokrácia írott és íratlan szabályai alapján sok sikert kívánok
a város megválasztott polgármesterének és képviselõinek.

Tisztelt szerencsi
választópolgárok!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért, hogy az október 3-ai önkormányzati
választáson szavazataikkal
támogattak, és a képviselõ-testületben dolgozhatok a város lakóiért, Szerencs fejlesztéséért.

Bukovszky Róbert

Tisztelettel:
Dr. Bobkó Géza
független képviselõ

Tyúkvásár!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI
AKCIÓT HIRDET

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

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

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

a siskai tojótelepen 2010. október 13-tól
(szombat, vasárnap is),
amíg a készlet tart,
350 Ft/db áfás áron.
Kiadás:
reggel 7 órától 14.30 óráig.
Érdeklõdni a 20/6695-762-es telefonszámon lehet.
Megközelíthetõ: Szerencs felõl a 37-es számú fõúton
a 15-ös kilométer-jelzôtábla után balra,
Taktaharkány felé.

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

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

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

HIRDETÉS
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AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

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.

SZERENCS

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

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

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

FERROPROFIL

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

1030
950
1160
1220
910
790
910
690
790
720
200
160
60
320
580

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

Zsírszalonna (bôr nélküli)
Csirkemell filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirkefarhát
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász
Ló szárazkolbász
Füstölt oldalas
Füstölt bordaporc
Füstölt hátsó csülök
Sertészsír (házi, sült)

300
1260
650
520
650
580
970
195
970
970
1480
1000
880
820
440

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

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

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

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,

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

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

Bemutató gépek
nagy kedvezménnyel eladók!
BOZÓTVÁGÓK:

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
ARANY PRÁGA
2010. október 20–23.
49 900 Ft/fô-tôl
Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

AL-KO BC 4535
Honda UMK 425 E
MARUYAMA BC 2300 RS

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

FÛNYÍRÓ GÉPEK:

143 000 Ft helyett 110
99 900 Ft helyett 89

A Spar Áruház mellett
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

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

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

000 Ft
000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

Ft
Ft

ROTÁCIÓS KAPÁK:

Utazási irodánk üdülésicsekkelfogadóhely.
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

45 000 Ft
91 000 Ft
50 000 Ft

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

HONDA FG 205
KF QUANTUM 60

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

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK
LANDLER J. U. 17.: belvároshoz közeli, csendes kertvárosi részben, praktikusan bõvített, különleges, 2,5
szoba, konyha, étkezõ, spajz, közlekedõ, fürdõszoba,
télikert, fedett terasz, tetõterasz helyiséges (100 m2),
összkomfortos (gáz központi) ingatlan melléképületekkel (kazánház, tároló, garázs, mûhely, présház,
pince zöldségtárolóval, üvegház), gyümölcsfás kerttel,
külön megvásárolható ingóságokkal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 8 500 000 Ft. Tel.: 30/405-19-06.
HUNYADI U. 18.: a városi óvodánál, négylakásos társasház 2 komfort nélküli, szoba, konyhás (18 m2) és
2 szobás (48 m2) korszerûsítendõ lakásai, pincével
(41 m2) és 2 kamrával együttesen eladók vagy megfelelõség esetén beszámítással, legalább 2,5 szobás
ingatlanra cserélhetõk. Belvárosi fekvésére tekintettel ÉPÍTÉSI VÁLLAKOZÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
Irányár: 5 200 000 Ft. Tel.: 20/9393-045.
RÁKÓCZI U. 131. 2. em. 9. ajtószám: déli fekvésû,
napos, 2 külön bejáratú szoba (parkettás) konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba (fürdõkádas), WC helyiséges, elektromos hõtároló kályhás társasházi lakás
(53 m2) tároló kamrával (15 m2). Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 70/529-63-42 vagy
20/544-11-213. Pelényi ingatlan
DOBÓ KATICA U. 30.: 1144 m2 telken, lapostetõs, 2
generáció részére is megfelelõ, tovább bõvíthetõ, földszintjén 2 szoba, 2 konyha, 2 kamra, lépcsõház, emeletén 3 szoba, fürdõszoba, WC helyiséges (140 m2),
szén központi fûtéses (gáz is bevezetésre került) ingatlan külön garázzsal, pincével. Azonnal beköltözhetõ. Nagycsaládosok vagy otthon vállalkozók
figyelmébe ajánljuk! Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.:
30/422-16-41.
SZABADSÁG U. 2/C, 1. emelet 3. ajtó: városközponthoz közeli, 2 szoba (szõnyegpadlós), konyha, fürdõszoba, WC, elõszoba, loggia helyiséges, komfortos (2
hõtárolós kályha) társasházi lakás (57 m2) pincerekessszel, közös használatú tárolóval. Beépített konyhai és elõszobai szekrények, felújított lépcsõház.
Alacsony társasházi költség. Irányár: 7 500 000 Ft.
Tel.: 70/280-42-45.
RÁKÓCZI U. 71.: 2004-ben felújított fõutcai, vegyes
rendeltetésû ingatlan 2 önálló, bérbeadott üzlethelyiséggel és vizesblokkal, továbbá dufarton keresztül
megközelíthetõ szoba, konyha, elõszoba, fürdõszoba
helyiséges lakással, melyhez 120 m2 udvar tartozik.
Beépített konyhabútor. A lakás azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 19 500 000 Ft. Tel.: 20/533-4007.
KANDÓ KÁLMÁN U. 12.: 325 m2 leválasztott telken,
az állomáshoz közeli, 2 szoba (parkettás), konyha,
spajz, közlekedõ, fürdõszoba, elõszoba helyiséges,
ikerházi, 4 gázkonvektor, cserépkályha, villanykályha
fûtésû, felújított (Lindab tetõ, mûanyag nyílászárók),
berendezett, 44 m2-es lakás, 20 m2 pincével. Beépített konyha gáztûzhellyel, redõnyök, légkondicionáló.
Garázs az udvaron elhelyezhetõ. Irányár: 4 900 000
Ft. Tel.: 20/944-1041.

BEKECS
SZENT ISTVÁN U. 9.: 900 m2 telken, a terv szerint 210
m2-es, nappali, 3 szoba, konyha, étkezõ, kamra, fürdõszoba, WC, mosókonyha, elõszoba, közlekedõ,
gardrob helyiséges, két kocsibeállású garázsos, építés alatt álló, korszerû ingatlan (Ytong, Tondach cserép) anyagköltségáron eladó. Megfelelõség esetén
szerencsi, miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant vagy személygépkocsit, szállítójármûvet értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 12 000 000
Ft. Tel: 20/269-0678.
ALKOTMÁNY U. 14.: a Határ utcai 2773 m2 saroktelken, 2005-ben felújított, két generáció részére is alkalmas, 2 bejáratos, jelenleg egybenyitott, de
függetleníthetõ szoba, konyha, veranda, fürdõszoba
és szoba, konyha, fürdõszoba lakrészes dupla fûtési
rendszerû (gázkonvektor, villanykályhák) lakóház,
külön épületben nyári konyhával, pincével és gazdasági épületekkel. Ásott kút, buszmegálló néhány
percre. Önálló építési telek leválasztható. Együtt és
külön is eladó. Irányár: telek: 2 835 000 Ft, házas ingatlan: 12 524 000 Ft. Tel.: 30/38-33-799.
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).

ISMÉT BÚCSÚZTUNK

Ebben az évben második kedves
klubtársunkat veszítettük el. Szeptember 15-én Kalocsai Lajosnét, Évikét búcsúztattuk a szerencsi temetõ ravatalozójában, majd kísértük utolsó útjára.
Évike kezdetektõl tagja volt a Nyárutó Klubnak. Kedves, kellemes egyénisége, mûveltsége, pontos és példás
munkája igazán szeretetre méltóvá tette. Különösen kedvelte az irodalmat és
a zenét, sok-sok szép verset hallhattunk
tõle. Az alakuló Nefelejcs Népdalkört
a népdalok gazdagságával ajándékozta meg. Szerette a természetet is, ameddig egészségügyi állapota engedte,
minden kiránduláson részt vett. Fájó
szívvel búcsúztunk Tõle. Elénekeltük
egyik kedves dalát, amelynek üzenete
sólyom szárnyán száll utána: „Úgy kell,
hogy Te is értsd, nem éltél hiába.”
Emlékét szívünkbe zártuk.
Antal Béláné
Nyárutó Klub

KOLOMPOS TÁBORI
ÉSZREVÉTELEK
Olyan szomszédja vagyok a diákszállónak, aki nagyon örül, hogy sokan
érkeznek városunkba a nyári Kolompos táborba, ahonnan élményekkel
gazdagodva távoznak a Szerencsen eltöltött napok után.
Velük beszélgetve a kedvezõ tapasztalatok megosztása mellett sok hiányosságot is fölvetnek a családok. Ezek
között szerepelnek azok a Hegy utcai
kátyúk, amelyek öt évvel ezelõtt is megvoltak, a számuk azonban csak növekedett, kijavításuk nem történt meg. A
vendégek gépkocsival érkeznek a táborba és nem mindenkinek jut hely a
kollégium udvarán, kevés a környéken
a parkolóhely. Nagy hiányosság, hogy
a Hivatal köz és a Béke út járdái gyermekkocsival nehezen járhatók, a járdalapok egyenetlenek.
A közvilágítást nem tartják megfelelõnek a vendégek. Hiába jó a világítás,
ha a fák úgy benövik a lámpatesteket,
hogy a lomb miatt az úttestre és a járdára nem ér el a fény. Élõ példa erre a
Béke úton, a hivatallal szembeni lámpa. Az ötödik dolog a várkerti sétálóút. Az eredeti tervekben díszburkolat
szerepel, ehelyett zúzalékkal lett fel-

szórva az út, ami sem a nõi cipõknek,
sem a gyermekkocsiknak nem használ.
Az utolsó, immár saját észrevételem,
ami nagy csalódás volt számomra és
mindazok számára is, akik szerették volna meghallgatni a gazdanapok alkalmával a népzenét játszó Kolompos
együttest. A hangszerek felhangolása
után kb. 15 perccel megkérték õket,
hogy fejezzék be a mûsorukat, mert csúszás van a programban és adják át a
színpadot az alig pár embert vonzó fellépõknek. Nem az esõnek, hanem ennek a bejelentésnek tudható be a közönség tömeges elvándorlása a helyszínrõl. Egy ilyen nagy múltú, ingyen
koncertet adó, népzenét játszó és gyermekeket játékos formában nevelõ zenekar sokkal több megbecsülést érdemelne.
A kollégium dolgozói, a szervezõk
mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a Kolompos családi tábor lakói
elégedetten távozzanak a számukra kikapcsolódást és játékos tanulást jelentõ
programról. Igyekezetük azonban csorbát szenved, ha az illetékesek nem figyelnek föl a felsorolt problémákra.
Levelemet jobbító szándékkal írtam,
hogy nem csak a Kolompos tábor
résztvevõi, hanem minden idelátogató kedves vendég elégedetten távozzon
Szerencsrõl.
Egy közvetlen szomszéd:
Csáky István
Szerencs, Hegy út 3.

RENDKÍVÜLI LAKÓGYÛLÉS

TAKTAKÖZI LÖVÉSZSIKEREK
Az esztendõt a sportlövész-évfordulók jellemzik. Az idén 500 éves a magyar sportlövészet. 1510-ben a történelmi Magyarország akkori felvidékén, Késmárk városában alakult nyugati példák alapján az elsõ Polgári Lövész Egylet. A tûzfegyverek elterjedésével az akkori bizonytalan világban a
város polgárai egyfajta védegyletként
gyakoroltak és szerveztek versenyeket
akkor még különbözõ festett fa céltáblákra. Pár évtized alatt elterjedtek a
lõegyletek, elsõsorban a polgáriasodott
városokban. Valahogy így kezdõdött.
Másik évfordulónk helyi, 1930 tavaszán alakult Taktaharkányban a Polgári Lövészegylet, amely miután megválasztotta tisztségviselõit, alapszabályában rögzítette a tagok gyakorlatozásának rendjét a falu melletti lõtéren. Akkor már 1923 januárjától mûködött a helyi Levente Egyesület, amelyeket az 1.
világháború utáni vesztes feleket érintõ
fegyveres erõk számbeli korlátozásának
kijátszására szervezett a Horthy kormányzósága alatti csonka Magyarország
kormánya. Nyolcvanéves – kisebb-nagyobb megszakításokkal szinte folyamatosan mûködõ – a taktaharkányi
sportlövészet. A hatvanas években új-

SZÁZMILLIÁRDOS
AGRÁRHITELRE VAN SZÜKSÉG

(Folytatás a 12. oldalról.)
Hosszabb távon valósíthatóak meg
azok a javaslatok, melyek többek között a kárenyhítési rendszer átalakítását szorgalmazzák. Olyan hibákat
kell kiküszöbölni, mint például most
a 250 fõnél többet foglalkoztató
üzemek nem is lehetnek tagjai a kárenyhítési alapnak, így sem befizetni
nem tudnak, sem annak juttatásaiból nem tudnak részesedni. A Magyar Agrárkamara támogatja a kor-

jáalakuló MHSZ itt is, a honvédelmi elõképzés egyik fajtájaként elplántálta a lövészsport iránti vonzalmat. Szerencsére voltak elhivatott sportvezetõk – Madarasi Miklós, Beregi Ferenc – akik a kilencvenes évekig és annak elsõ felében
is fenntartották a lövészsportot. 1992
után Szerencs környékén egyedül itt
mûködik sportlövészklub és a környékbeli tehetséges sportolók itt gyülekeznek
és öregbítik eredményeikkel a taktaharkányi lövészek hírét.
Az országos bajnokságot idén Budapesten a Mexikói úti lõtéren rendezték meg, ahol hazánk 250 klubjának legeredményesebb versenyzõi
gyûltek össze. Térségünk képviselõi, a
„harkányiak” a nemzeti puskás számokban erõsek. Így volt ez most is és
két nap alatt hat alkalommal álltak a
dobogón.
Az OB nyílt irányzékú kispuska 30
fekvõ számban 2. Butykai Zoltán, csapatban 3. Taktaharkány. A 3 x 10 versenyszámban (fekvõ, álló, térdelõ): országos bajnok Butykai Zoltán, csapatban 2. a Taktaharkányi Lk. Standard
puska 30 lövés fekvõ számban 3. Taktaharkány és a 3 x 10 számban pedig
ezüstérmesek lettek a fiúk. A csapat tagjai Boncsér Attila, Beregi Zoltán, Butykai Zoltán és Maczkó János voltak.
Mindannyiuknak szívbõl gratulálunk!
Ullik Béla

mány szándékát, hogy speciális agrárbank végezné az ágazat finanszírozását. Az uniós agrárpolitikát érinti, hogy közösségi szintû kockázati
alapokat kellene létrehozni, el kell
érni, hogy a tenger nélküli országok
számára fuvarköltség-támogatást adjon Brüsszel. A magyar elnökség alatt
uniós szintû vízgazdálkodási fejlesztési program kidolgozására lenne szükség – fogalmaz a Magyar Agrárkamara.

A Bajcsy-Zsilinszky utca hivatalos átadása után, szeptember 25-én, szombaton mi, az ott élõk rendkívüli lakógyûlést tartottunk. Felidéztük az elmúlt félév eseményeit. Idõnként óriási porral, majd késõbb sárral kellett megküzdenünk. Szinte mindig kint voltunk
az utcán, ha csend volt, azért, ha meg
nagy zaj, zörgés volt, azért. Reggel fél
hétkor mindenkinek ébresztõ volt, mert
elkezdõdött a munka: Laci, az egyik
munkás, az úthengerrel végigrobogott,
cementet szállítva az utca másik végén
dolgozóknak.
Többen közülünk bevallottuk, hogy
hiányoznak az emberek, a nyüzsgés,
hiszen a munkások, köztük Sanyika, a
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szemüveges Laci (mi csak így hívtuk
õket) a mindennapi életünk részévé váltak.
A jó hangulatú beszélgetés közben
az utolsó cseppig elfogyott az üstben
készült babgulyás, melyet Bartáné Ilonka és jómagam készítettünk. A végén
még dalra is fakadtunk Szabó Jancsi gi-

tárkíséretével. Úgy érzem, hogy ez az
útépítés közelebb hozta egymáshoz az
utca lakóit, jó kis közösség alakult ki
(ami persze régen sem volt rossz). Reméljük, hogy sokáig marad ilyen szép
az utcánk és most már csak az építkezés elõnyeit fogjuk élvezni.
Piriczné Sima Judit

VÁLASZTÁSOK A KISTÉRSÉGBEN
POLGÁRMESTEREK
Alsódobsza: Bûdi Károly 132.
Bekecs: Béki József 555, Dr. Bodnár
László 279, Lesku Barnabás 94, Matuscsák Sándor 166, Meszlényi István
50, Simkó András 40.
Golop: Angelovics Lajosné 140, Kiss
Lajos 254.
Legyesbénye: Gyurán Józsefné 156,
Hlivják László 458, Vasas Edina 120.
Mád: Kovács Mihály Tamás 251, Lugosi-Stark Gabriella 158, Tatárka József 728.
Megyaszó: Csáki Barnabás 502.
Mezõzombor: Biró Ferenc 386,
Csengõ Szabolcs 32, Kókai Sándor 57,
Maczó Balázs 33, Nagy János 46,
Radó Béla 487.
Monok: Csikós Sándor 5, Demeterné Bártfay Emese 539, Szepesi Zsolt
László 385.

Prügy: Boros-Leskó Géza 466, Erdei
Sándor 646.
Rátka: Árvay János László 123, Endrész Árpád 123, Kovács Julianna 53,
Tirk Sándorné 224, Tirkné Bodnár Katalin 88.
Sóstófalva: Szabó Miklós 37, Sztrakon Béla 126.
Taktaharkány: Lajcsák István 133,
Szemán Ákos 309, Varga László 1143.
Taktakenéz: Molnár Tibor 447.
Taktaszada: Filep András 433, Nagy
Tamás 125, Puklus József László 14,
Székely Zoltán 276.
Tállya: Osika József 800, Serfõzõ Szabolcs 360.
Tiszalúc: Csordás László 821, Majdanics László 1413.
Újcsanálos: Pecsenye Sándor 175,
Perge István 250.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÔK
Alsódobsza: Csáki Miklósné, Danyikó Zoltán, Kerekes Lászlóné, Nagy
Béla.
Bekecs: Bálint János, Dávidházi Ferenc János, Falussy Józsefné, Hegedûs
Márta, Dr. Móré Lórántné, Tóth István.
Golop: Borbás Imréné, Kondás Lajosné, Simon Zsuzsanna, Tõzsér László.
Legyesbénye: Gyurán Józsefné, Jantek László, Lénárt József, Molnár Lajos,
Szegedi László, Vasas Edina.
Mád: Dr. Farkas Géza, Gáthy Sándor, Dr. Gere József István, Kovács Mihály Tamás, Palombi Imre, Szepsy István.
Megyaszó: Balázsi László, Bodnár Imréné, Kertész László Béláné, Dr. Kiss
Bertalan, Molnár Zoltán, Vincze Szabolcs.
Mezõzombor: Balogh András, Csatlós Csaba, Fercsák András, Gál István,
Kiss Péterné, Kókai Sándor.
Monok: Tõkés Csaba, Gergely Lászlóné, Hegedüs Szabolcs, Kissné Dudás
Gabriella, Orosz Attila, Ficsor Csaba.
Prügy: Dr. Bazsó Péter, Boros-Leskó

FIGYELEM!

AKCIÓ! Diákoknak
50% kedvezmény!

A Rutin Kft. személygépkocsi-vezetô tanfolyamot
indít 2010. október 20-án 16 órától.
* 8x részletfizetés, olcsó ár
* gyorsított tanfolyamok
* diákoknak, tanároknak engedmény
* számítógépes gyakorlás

Elsô részlet diákoknak és felnôtteknek 10 000 Ft.
Jelentkezés: Szerencs, Rákóczi u. 58. (a posta mellett),
telefon: 47/362-859, 20/771-7600,
e-mail: rutinautosuli@chello.hu
(Nyilvánt. szám: 05-0146-04)

Gézáné, Csehely Richárd, Kocsis József,
Tiszlavicz Csaba, Vigh József.
Rátka: Braun Attila, Endrész György,
Héring Istvánné, Kõhalmi Károlyné.
Sóstófalva: Csorba Judit, Bûdi Sándorné, Komora István, Nagy-Herceg
László.
Taktaharkány: Fûkõné Szatmári Melinda, Dr. Kiss Gábor László, Nagy Attiláné Bukovenszki Kata, Szász Elekné,
Dr. Szikszai Elek Sándor, Fükõ Ferenc
Csaba.
Taktakenéz: Gulyás Istvánné, Halász
Tamás, Kristóf Endre Lajos, Pataki János, Zakariás Imre, Zsigmond Etelka.
Taktaszada: Nagy Tamás, Pásztor Jánosné, Tóth Gábor, Vajtó János, Varga Zsolt, Takács István ifj.
Tállya: Hollókôi Sándor, Jereskovics
Péter, Kapanószki Jánosné, Koroknay
Károly, Rencsiné Ágh Márta Mariann,
Tóth György.
Tiszalúc: Csáki Antal, dr. Mudri
Béla, Pócsi Zoltán, Tóth Albert, Czikora
János, dr. Kovács Pál, Nyikes Tibor, Siri
Norbert.
Újcsanálos: Kamenyiczki Lajos Sándor, Pecsenye Sándor, Urbán Béla, Vitelki István.

VÁSÁROLOK!
Ezüst 200 Ft-osokat, 1947-es 5 Ftosokat max. 450 Ft/db áron!
Bármekkora mennyiséget átveszek!
Továbbá vásárolok korona, pengõ, forint, papír és fém, ezüst és aranypénzeket korrekt áron!
Kereskedõk kíméljenek!

Telefon: 70/941-55-55.
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

Szerencsen a Csalogány közben (a városközpontban) 3 szobás, amerikai konyhás, új fürdôszobás,
gázcirkó fûtéses, egyszerû, de belül tágas ház
eladó. I.ár: 9,2 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (17-18)

INGATLAN
– 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. (17-18)
– Szerencs, Kossuth u. 19/A. alatt elsõ emeleti, 60
m2-es, egyedileg átalakított, teljesen felújított lakás
eladó. Érd.: 70/339-9091. (17-18)
– Bodrogkisfalud, Petõfi u. 49. szám alatti ház (2
szoba, összkomfortos, 800 m2-es lucernással) haláleset miatt eladó. Érdeklõdni személyesen, a Szerencsi Idõsek Otthonában, Tamás Andrásnál. (17-18)
– Szerencsen egy 89 m2-es, teljeskörûen felújított,
gáz-központi fûtéses társasházi lakás, alacsony rezsivel, kedvezõ áron eladó. Érd.: 20/966-9748. (17-18)

– Áron alul eladó az Ondi út 8. szám alatt egy 42,5
m2-es sorházi lakás. Érd.: 70/535-0758. (17-18)
– Szerencs központjában, háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 70/509-3294. (17-18)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Társasház földszinti cseréje érdekel. Érd.: este 30/921-2255. (17)
– Szerencs, Gyár út 15. A/5. szám alatti 3 szobás,
összkomfortos társasházi lakás garázzsal eladó. Érd.:
70/324-4728. (17)

MEZÕGAZDASÁG
– Kb. 50 mázsa szálas takarmány, valamint rakodó
kaptárak kerettel eladó. Érd.: 20/989-7574, vagy
20/990-9521. (17)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth út 19/A szám alatt albérlet kiadó.
Érd.: este 20/387-8905, 20/396-5646. (17-18)
– Szerencs központjában külön bejáratú, összkomfortos, 40 m2-es lakás kiadó. Érd.: 70/542-1762.
– Budapest VII. ker. Dembinszky utcában felújított,
másfél szobás, 3. emeleti lakás, hosszú távra kiadó.
A lakás utcai fekvésû, a szobák külön bejáratúak.
Érd.: 20/9767-976. (17-18)
– Szerencs központjában bútorozott albérlet igényesnek kiadó. Érd.: 20/216-3716. (17)

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

VEGYES
– Delton típusú, 2 éves, 150 l-es hûtõszekrény 20 000
forintért eladó. Érd.: Juhász Gábor, Szerencs, Kossuth u.
19/B, 3/4, tel.: 47/362-567. (17-18)
Tûzifa jó áron eladó. Érd. Este: 47/369-067, vagy
20/352-9404. (17-18)
– HETRA 130-as hegesztõtrafó, 2 db 380-as villanymotor, 2 db szekrénysor (világos, sötét), 2 db palackos,
valamint 1 db gázos tûzhely, 2 db gázpalack, kiságy pelenkázóval eladó. Érd.: 47/363-855, délután. (17)
– Angelcar légzésfigyelõ (18 000 Ft), Angelcare pelenkatároló (2000 Ft), 120 x 60 x 7 cm-es kiságyszivacs, rá való 2 db fehér lepedõvel (2800 Ft), alig
használt Hauck sport babakocsi (13 000 Ft) eladó.
Érd.: 70/457-0962. (17-18)

VÁLLAL
– Nyugdíjas házaspár vállal gyermekfelügyeletet,
ház körüli munkát, üdülõgondnokságot, stb. Érd.:
30/291-6669. (17)
– Nyugdíjasként takarítást vállalok. Minden, ház körüli munka érdekel. Érd.: 30/266-8287. (17)
– Rajzból és mûvészettörténetbõl közép- és felsõfokú
felvételire profi felkészítés egyénileg. Érd.: 30/3215535. (17)

Ezúton köszönöm mindazoknak, akik az október 3-i
önkormányzati választáson szavazatukkal támogattak,
megtiszteltek bizalmukkal.
Biztos vagyok abban, hogy polgármesterként
a városunk lakosságával az elmúlt 8 évben végzett
közös munka Szerencs javát szolgálta.
Rónavölgyi Endréné

DÓCS ANDRÁS,
volt cukorgyári dolgozó és önkormányzati
képviselõ temetésén részt vettek, a család fájdalmában osztoztak, és sírjára virágot helyeztek.
Szeretõ felesége, gyermekei
és azok családjai.

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Õszi AKCIÓ!
Rácz Péter Autósiskola személygépkocsi (B)
és motorkerékpár (M, A) VEZETÕI TANFOLYAMOT INDÍT
2010. október 18-án és 20-án 15 órai kezdettel.
Helye: Szerencs, Kossuth tér 4.
 Diákoknak külön kedvezmény
 Kamatmentes részletfizetés
 Ingyenes tankönyvhasználat

Tel.: 20/771-7582, 20/771-7583.
(Felnõttképzési nyilv.t.sz.: 00292-2010)

MÉRÉSZ JÁNOSRA,
aki egy évvel ezelõtt hagyta itt szeretteit.
Emlékét õrzi, és fájó hiányát érzi:
Szeretõ családja

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

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

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

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!

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

Bereczk Autósbolt
Dermedéspont-csökkentô adalék 250 l-hez, 0,5 l kell
 Nappali menetjelzô fény „E” jellel.  Daewoo Lublin, Avia alkatrészek rövid
határidôn belüli beszerzése  Hótálcás gumiszônyegek
 Fûthetô üléshuzatok  Kevert és tömény fagyállók
 Ablaktörlô lapátok már az újabb gépkocsikhoz is.

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

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. október 22-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

október 29., november 12.

$

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2010.
szeptember 18-án

2010. OKTÓBER 15. 17

SZABADIDÔ

EGY JÓ BESZÉD...
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Ráadásul. 13. Gondolat. 14. Férfinév. 15. Távolabbit. 16. Pálinka. 18. Ifjúsági Magazin. 19. Személyed. 20. Idegen
Anna! 21. Kevert motor! 23. Álmos igéje. 25. Egymás után mond. 28. Helyez.
30. Jégen, dinnyén lehet. 31. Ukrán
település. 33. Készítõ. 36. Idegen nõi
név. 38. Római 51. 39. Angol igen!
40. Magyar Televízió röviden. 42. Tiltószó. 43. Angol öreg. 44. Hidrogén,
nitrogén. 46. Verdi operája. 48. Hazai adóhivatal. 49. Idegen férfinév. 51.
Cink, volfrám, jód. 53. Prágában van!
54. Fukar. 57. Belga település. 59. Az

elején mér! 60. … Miklós, építészünk.
62. Tegnap után. 63. Személyed. 64.
Ésszel felfog. 66. Közel-keleti.
Függõleges:
2. Okos. 3. Férfi párját. 4. Latin és.
5. Heinrich …, német költõ. 6. Rosszban áll! 7. Az idézet harmadik, befejezõ része. 8. Rövid, szöveges üzenet.
9. Traktor. 10. Szintén ne! 11. Nõi név.
15. Az idézet második része. 16. Kálium, nitrogén. 17. Borsodi település.
20. A kopasz! 22. Részben olvas! 24.
Betûvetés. 26. Azonos mássalhangzó. 27. Japán sziget. 29. Osztrák motorgyártó. 32. …-billeget. 34. Japán va-

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
OKTÓBER
15.
16.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.

(péntek) 19 óra:
(szombat) 19 óra:
(csütörtök) 19 óra:
(péntek) 19 óra:
(szombat) 19 óra:
(vasárnap) 15 óra:
(kedd) 19 óra:
(szerda) 18 óra:
(csütörtök) 18 óra:
(péntek) 19 óra:

AMADEUS Vörösmarty bérlet
AMADEUS Katona bérlet
MENYASSZONYTÁNC Nyilvános fõpróba
MENYASSZONYTÁNC Bemutató bérlet
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
MENYASSZONYTÁNC Déryné bérlet
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
MENYASSZONYTÁNC Ferenczi ifj. bérlet
MENYASSZONYTÁNC Herman ifj. bérlet
HOTEL MENTHOL Bérletszünet

luta. 35. Attól fogva.
37. Neon. 41. … E.
Szilveszter, az MTA
elnöke. 43. Drágakõ.
45. Kötõszó. 47.
Dina hangzói! 49.
..–154, orosz repülõgép. 50. Kockavetés. 52. Görög mitológiai alak. 55. Megbánt. 56. Ural hangzói! 58. Rádium. 61.
Település Pest mellett. 65. Társadalombiztosító. 66. Adél
hangzói! 67. Argon.
68. Rag, a -be párja.
Sz. A.
A szeptember 24ei keresztrejtvény
helyes megfejtése:
Eltörtem a lábam két
helyen. Azt mondta,
máskor ne menjek
arra a két helyre. A
helyes megfejtést
beküldõk közül Péter Lászlóné, Szerencs, Szabadság út
9/4. szám alatti olvasónk, valamint
a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a 70/953-6807-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház)

szeptember október 11–15. között
vehetik át. Az október 8-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési
határideje: október 22. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/9402066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ
avagy könnyûzene mindenkinek
ÁGOTA
Siménfalvy
Ágota a mai
magyar musical-színjátszás meghatározó egyénisége. Diplomája megszerzése után
a Budapesti Operettszínház szerzõdtette, melynek azóta is tagja. Fiatal kora ellenére eljátszotta a modern musicalirodalom vezetõ szerepeit. Néhány ezek közül: West Side
Story: Anita, A muzsika hangja: Mária, Rómeó és Júlia: Capuletné, Mozart: – Constanze, Menyasszonytánc: Rózsi, Sweet Charity: Charity,
Abigél: Horn Mici, Ibusár: Sárbogárdi
Jolán. Színpadi szerepein kívül tagja volt a Budapesti Operettszínház
tagjaiból alakult Operett Angyalai formációnak, amely a TV2 Dalnokok
ligája címû mûsor versenyére állt öszsze. Három évig forgatott a TV2 Jóban-rosszban címû sorozatában,
ezen kívül pedig 2007-tõl az Magyar
Televízió M.O.M. Musical-operett
magazin háziasszonya, mûsorvezetõje.
A mûvésznõ pályájának új szakaszába lépett az idén, amikor önálló
kiadvánnyal jelentkezett. Az albumon a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek kultikus, de el nem csépelt poplegendái hallhatók a mai kornak és hangzásigénynek maximálisan megfelelõ feldolgozásban. A CD dalai között érdekességként megtalálható
Ágota egyik legnagyobb sikerének,
a Menyasszonytánc címû darab
nagy slágerének popváltozata is.
Olyan nagyszerû elõadók dalait dolgozza fel az album, akik Ágota ifjúságát jelentették és leginkább dal-

szövegeikkel hatottak rá. Ezek a
szövegek örök érvényûek, a kapcsolatokról, szerelemrõl, boldogságról és búcsúról, egyszóval az
életrõl szólnak. Mindez egy énekes
színésznõ megfogalmazásában, aki
igazán színpadi produkcióvá emeli
a popdalokat. Hallhatnak egykori
Cserháti Zsuzsa-, Katona Klári-, Kovács Kati-, Kaszás Attila-, Demjén Ferenc-dalokat éppúgy, mint Dés László-szerzeményt. Extraként olyan különlegességet tartogat az album,
mint Ágota duettje Szakcsi Lakatos
Bélával, aki zongorán kíséri õt. (forrás: www.warnermusic.hu)

mezt, nem kevés munkát fektetve a
felvételekbe. A dalok stílusa nehezen meghatározható. Jazzes: remek
jazz-zenészek mûködnek közre, improvizációs szólók tarkítják a témákat. Emellett a jazznél könnyedebb,
funky és soul elemekkel teletûzdelt,
változatos harmóniavilágú és egyedi hangulatú zenét hallhat a közönség a debüt albumon. (forrás:
www.warnermusic.hu)

GUITAR HEAVEN

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 rá és nagyon tetszett neki
Erika elõadása, hangja, dalai. Megkérdezte tõle, lenne-e kedve együtt
zenélni, és Szendõfi Péter és Frey
György nevét említette, mint zenekari tagokét. A többi pedig – ahogy
mondani szokták – már történelem.
Egy hónappal késõbb négyen megalapították a zenekart, amely idén
nyáron egy rendkívül igényes albummal lepte meg a hazai jazz-rajongókat. A „Little Girl” címû bemutatkozó korong 13 számot tartalmaz. A lemezen az egyik számban
vendégként közremûködött Elek István (szaxofon), Magyar Ferenc (trombita) és Schreck Ferenc (pozan) is. A
dalok egytõl-egyig 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 le-

A rocktörténelem leghosszabb ideig tartó és legsikeresebb együttmûködése újból szárnyra kap, miután
a legendás Rock And Roll Hall Of
Fame tagok, azaz Carlos Santana és
Clive Davis, a Sony Music kreatív
fõigazgatója közremûködik egy vadonatúj koncepcióalbumon, a „GUITAR HEAVEN: THE GREATEST GUITAR CLASSICS OF ALL TIME”-on,
amely szeptember 20-án jelent meg
világszerte. Az album társproducere Carlos Santana és Clive Davis volt,
míg a dalok producerei Matt Serletic és Howard Benson voltak. Kollektív enciklopédikus tudásukat felhasználva Carlos Santana és Clive
Davis összeállított egy listát gitárcentrikus dalokról – aztán meghív-

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

KERESZTREJTVÉNY

tak néhány különleges vendég elõadót minden egyes számhoz.
Több mint 40 év telt el azóta, hogy
a Santana Blues Band elõször fellépett Bill Graham Fillmore West nevû
szórakozóhelyén San Franciscóban,
a The Who elõzenekaraként 1967ben. A Santana minden szempontból egyedülálló az elsõ generációs
„Bay Area” bandák közül, hiszen képesek voltak fenntartani sikereiket a
slágerlistákon és a stadionokban is,
telházas koncerteket adva. Eddig
20 amerikai (RIAA) arany-, platinavagy többszörös platinaalbummal
(köztük 14, egymást követõ minõsítéssel), és világszerte több mint 90
millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek. A GUITAR HEAVEN:
THE GREATEST GUITAR CLASSICS
OF ALL TIME újabb nyomot hagy a
történelemben, a következõ generáció számára. Magyarországon
2008-ban 300 ezer ember láthatta
Santanát Budapesten, a Kapcsolat
koncert jóvoltából, mely máig a
legsikeresebb koncertek egyikének
számít hazánkban. (forrás: sonymusic.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Going Back. A helyes választ
beküldõk közül Határik Istvánné,
Szerencs, Kazinczy u. 8. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést
SMS-ben beküldõ 20/299-2425-ös
telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket október 18–22-e között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése:
Mi a címe Kertész Erika új lemezének? A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

2010. október 15.
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SPORT

HOROSZKÓP
október 8. – október 29.

GYÕZELEMMEL NYITOTTÁK AZ IDÉNYT
Szép sikerrel kezdte meg a szereplést a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bajnokságban a város nõi
kézilabdacsapata. Együttesünk szeptember 25-én Mezõnagymihály gárdájánál hazai környezetben 21–18
arányban bizonyult jobbnak.
Szerencs: Fábián L., Kalina A. –
Katona K. (12), Szabó R. (4), Szabó Cs. (4), Buri N. (3), Sohajda E.
(3), Tóth K. (2), Fábián J. (2), Sándor Sz. (1), Tomkó E. (1), Nácsa A.
(1), Petõ N., Profáncsik O. Edzõ:
Hevele István.
A hazai lányok már a Kulcsár Anita Sportcsarnokban lejátszott találkozó elsõ perceiben magukhoz ragadták a kezdeményezést a sok fiatal játékossal pályára lépõ mezõnagymihályiakkal szemben. A tizenkettedik percben már 8–3 volt
a mérkõzés állása, azonban a vendégek javuló teljesítményének és a
hazaiak pontatlanságainak köszönhetõen tizenkét percig nem rezdült
meg az ellenfél hálója, miközben a
vendégek 8–6-ra módosították az
eredményt. A két csapat közötti tudásbeli különbség azonban a nehéz

Hevele István edzõ irányításával jól szerepelt a csapat a nyitómeccsen.
percekben is megmutatkozott, így a
félidõ 13–8-as hazai vezetéssel zárult.
A második játékrészre Hevele István edzõ iránymutatásait szem elõtt
tartva a korábbinál átgondoltabban
támadtak és szervezettebben védekeztek a szerencsi lányok, miközben a kapuban Fábián Lívia nyújtott jó teljesítményt. A gólgyártásban jeleskedõ Katona Krisztinának

köszönhetõen a félidõ közepére
több mint tízgólosra nõtt a két csapat között a különbség. Ebben az
idõszakban minden vendégtalálatra három góllal válaszolt a hazai gárda, amely végül megérdemelten
nyerte meg 32–18 arányban a találkozót. A szerencsiek közül Katona
Krisztina 11 gólt szerzett, Szabó Csilla és Szabó Rita egyaránt négy-négy
alkalommal volt eredményes.

24 ÓRA A MEDENCÉBEN

Negyedik alkalommal szervezett
24 órás úszóversenyt a Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. és az
SZVSE úszószakosztálya. A szeptember 17-én 18 órakor kezdõdõ tömegsport rendezvényen négy csapatban összesen 136-an szálltak vízbe a tanuszodában.
Az idei huszonnégy órás úszást is
azoknak hirdették meg a szervezõk,
akik rendszeresen látogatják a rendezvény helyszínéül szolgáló sportlétesítményt.
A szabályok szerint minden csapatból egyszerre csak egy fõ lehetett
a medencében, de egy embernek
mindig úsznia kellett. A váltás félóránként történt minden pályán, az
elsõ és utolsó órában ötpercenkénti cserére is lehetõségük volt a résztvevõknek.
A gyõztes ez alkalommal, tavalyi
eredményét megismételve, a Farmosi István által vezetett csapat lett 63

kilométerrel, 750 méterrel megelõzve a Képes Zsuzsa által verbuvált gárdát.
A próbatételbe rajtuk kívül Kiss Attila és társai, valamint a Szaniszló Ist-

EREDMÉNYES
ASZTALITENISZEZÕK

Az elõzetes várakozásnak megfelelõ eredményt hoztak a szerencsi asztalitenisz-csapatok szeptember 24-ei találkozói. NB III-as együttesünk Ózd
második gárdájának otthonában 7–11 arányú gyõzelmet ért el annak ellenére, hogy a házigazdák között egy volt magyar bajnok is szerepelt. A szerencsiek ugyan mindkét páros mérkõzést elvesztették, egyéniben azonban
Korály Tibor négyszer, Köllõ András háromszor, míg Stadler Tamás és Filácz Attila kétszer volt eredményes.
Ugyanezen a napon a megyei elsõ osztályú csapatunk az elmúlt évben
a kieséssel küzdõ miskolci Eötvössel mérte össze a tudását. A szerencsi gárda 15–3 arányban bizonyult jobbnak az ellenfelénél. Egyéniben Korály Csaba mind a négy mérkõzését megnyerte, Csorba István, ifjabb Csorba István
és Tatár Béla egyaránt háromszor volt eredményes és mindkét párosunk is
hozta az egy-egy pontot.

SPORTHÍREK
KO A FOCIMECCSEN
Fölényes gyõzelmet aratott szeptember 26-án, idegenbeli találkozóján a város megyei harmadosztályú
bajnokságban szereplõ labdarúgócsapata. Együttesünk Tolcsva gárdája ellen Olaszliszkán lépett pályára. A kitûnõ teljesítményt nyújtó
szerencsiek 0–3-as félidõ után 0–8
arányban bizonyultak jobbnak az ellenfelüknél. A gólok közül öt Lengyel László nevéhez fûzõdik, Erdei
Zoltán kettõ, míg a csereként beálló Barabás József egy találattal járult
hozzá a sikerhez. A találkozón valamennyi, a kispadon ülõ játékos pályára lépett és jó teljesítményt nyújtott.
***
A harmadik fordulóban 0–2-es állásnál félbeszakadt Abaújkér – Szerencs mérkõzést a versenybizottság

ván által rendõrökbõl, tûzoltókból és
családtagokból szervezett csoport
vállalkozott. A 24 órás úszás alatt a
négy csapat együttesen közel 242 kilométert teljesített.



SPORTHÍREK

0–3 gólkülönbség-aránnyal a szerencsi együttesnek ítélte, a fegyelmi
bizottság Abaújkért sportszerûtlen viselkedésért figyelmeztetésben részesítette.

KARATÉSOK
VILÁGBAJNOKSÁGON
Nemzetközi versenyre készült a
szerencsi karate szakosztály. A sportág helyi mûvelõi közül tízen vettek
részt az október 8–10. között Franciaországban megrendezésre kerülõ
SKDUN shotokan karate szövetség
világbajnokságán. A helyi fiatalok
Varga Csaba háromdanos mester
irányításával heti öt alkalommal tréningeznek a Bocskai gimnázium tatami termében és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A szerencsi csapat az elmúlt években is eredményesen szerepelt az utánpótlás-via-

dalként is meghirdetett világversenyeken. Formagyakorlatban és küzdelemben az idén is több érmes helyezés megszerzését tûzték ki célul.

REMIZTEK A NYITÓMECCSEN
Gyõzelemmel felérõ döntetlennel
kezdte az 2010/2011-es évadot a város megyei I. osztályú bajnokságban
szereplõ sakkcsapata.
Együttesünk szeptember 19-én a
bajnokaspiráns Kazincbarcika gárdáját fogadta a Népházban. A három
meghatározó játékosát nélkülözõ
hazai gárda nagyszerû teljesítménynyel 6–6-os döntetlent harcolt ki. A
kiélezett küzdelemben gyõzelmet
Ág Norbert, ifjabb Balogh Imre, Újházi Dávid, Belinszky Sándor és
Döme Aladár ért el. Döntetlenre
Mészáros Tamás és Cseppely János
mérkõzött.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Október elején családi gondok vihetik el az energiáját, ha hagyja. Próbáljon meg megoldáscentrikusan
hozzáállni mindenhez, ahelyett, hogy
idegeskedne! Ha érzi, hogy nõ önben
a feszültség, akkor álljon meg egy pillanatra! Nyújtsa
fel magasra a kezeit, húzza ki magát, és vegyen pár
mély lélegzetet! Majd gondolja át, hogy tehet-e bármit
abban a pillanatban! Ha igen, akkor cselekedjen azonnal! Ha nem, akkor foglalkozzon mással! A hónap közepén rengeteg kellemes esemény vár önre. A
barátaival és a párjával is lehetnek remek programok.
Ha nincs még párja, akkor most több jelentkezõt is
megtalál. Ne siessen a döntéssel! Szánjon elég idõt az
ismerkedésre! A közös élmények tanulságosak lehetnek. Ne csak moziba, és sétálni menjenek, hanem teremtsen „provokáló” szituációt! Pl. nehezebb sport:
falmászás, biciklizés, stb. Ezzel „kiugraszthatja a nyulat a bokorból”. Vagyis elõbb kiderülnek dolgok...

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Fantasztikus lesz az októbere.
Mint a mesében: visszakapja mindazt, amit elvesztett, ill. amit elvettek,
vagy nem adtak oda önnek. Mint
például optimizmus, derû, gyengéd
szeretet, önkifejezés, stb. Csupa olyan dolog, ami nélkül rendkívül nehéz élni. Szinte csak vegetálni lehet,
és várni, hogy ez a nap is véget érjen. Azzal, hogy
ezeknek ismét a birtokában lesz, segítenek, hogy új
lehetõségeket, új kapcsolatokat vegyen észre. Újból
lesz kedve emberek közé menni, a szemükbe nézni,
és a megfelelõ kérdéseket feltenni. Ez azért is fog jól
esni, mert október elején annyi probléma és bonyodalom lesz a munkahelyén, ami iszonyú fárasztó lesz.
De a hónap közepétõl szó szerint szerencsésnek fogja
érezni magát. Energiái és a kreativitása topon lesz.
Használja okosan ezeket! Közben vigyázzon, mert
egy barátságából szerelem lehet! Arra ügyeljen, hogy
ne keverje össze a két érzést!

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Az október egy sikeres hónap
lehet az ön számára. Ennek alapfeltétele csak az, hogy éljen minél
egészségesebb életet! Ne legyintsen!
Igenis szoros összefüggés van a fizikai közérzete és a teljesítménye között. A kondíciója, a testsúlya és a mozgékonysága hatással van a
szellemi terhelhetõségére és a lelki kiegyensúlyozottságára is. Egyen most minél több friss gyümölcsöt, nyers zöldséget, és magas rosttartalmú,
tartósítószermentes élelmet. Ha így tesz, még intenzívebben fogja érzékelni, hogy a hónap közepén a
munkájában és a jövõjével kapcsolatos terveiben hatalmas elõrelépés lesz. Szó szerint ön mellé áll a szerencse. De tudjon arról is, hogy a hónap vége felé
elõbb otthoni, majd párkapcsolati gondok vonhatják
el a figyelmét! Ez nem biztos, hogy megelõzhetõ, de
jól kezelhetõ. A kulcs a szeretet, a gyengédség és a
türelem. Különösen, ha ez kölcsönös...

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Kifejezetten eseménytelenül, sõt
unalmasan indul az október az ön
számára. Vigyázzon, hogy mesterségesen ne keltsen feszültséget! Ne kiáltson „farkast”, mert ha tényleg
bajban lesz, akkor senki sem fog a segítségére sietni!
Tegye csendben a dolgát, és dolgozzon a jó kondíciójáért. Szüksége lesz rá. A hónap közepétõl fel fognak pörögni az események. A munkájában új
kihívások, új feladatok, és akár új emberek is megjelenhetnek. Mindehhez nem lesz könnyû alkalmazkodni. Pedig az a jó, ha minél elõbb megtalálja a
helyét az új felállásban. Közben a családja is igényelni fogja a jelenlétét. Ne érezze ezt tehernek!
Örüljön, hogy van kirõl, kikrõl gondoskodnia. Az
sem kizárt, hogy gyarapodni fog a családja. Majd kiderül, hogy szó szerint, vagy átvitt értelemben. A
hónap legvégén kirobbanóan jó formában lesz. Idõzítse ekkorra fontosabb teendõket!

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Ebben a hónapban egyre jobb
lesz a közérzete és a hangulata is. A
kezdeti feszültségek gyorsan múlnak. Olyan lesz az októbere, mintha
a Nap elõl a felhõk fokozatosan elúsznának. Ennek csak az a feltétele, hogy bátran
használja a kreatív részét. Ne szûrje meg az ötleteit!
Tudja, hogy oka és helye van annak a gondolatnak,
ami épp akkor pattan ki a fejébõl! Az is fontos, hogy
játékosan, derûsen, és sok humorral álljon minden
helyzethez! Ezzel tompíthatja a feszültséget, és elveheti pl. egy vita élét. Ezzel nem csak magának tesz
jót. A hónap közepén tanulmányokkal és/vagy külfölddel kapcsolatos témában lehet sikere, sõt szerencséje. Ne feledje el megfogni Fortuna lábát! A
hónap végén szabályosan fellélegezhet. Egy olyan
családi probléma fog megoldódni, ami az elmúlt kb.
két évét megnehezítette. Számítson rá, hogy még egy
darabig elkíséri az ügy utózöngéje!..

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Az októberi sikerei egyetlen dolgon múlnak: kellõen figyel-e a részletekre? Tudja jól, hogy a
nagyvonalúság és az elnagyolás
nem ugyanaz. Az utóbbitól tartózkodjon! Szerencsére számíthat a barátaira. Hallgasson rájuk! Õk olyan szempontokat hoznak, amik
segítenek jó, ill. jobb döntéseket meghozni. Ráadásul biztos lehet benne, hogy õk jót akarnak önnek.
Ebben a hónapban több ismerõsérõl is kiderülhet,
hogy több van önök között, mint ismeretség. Ezzel
gyarapodni fog a barátai száma. Lesz közöttük egy,
akivel sorsszerûen fog találkozni. Lehet, hogy ennek
jelentõségét csak késõbb fogja érzékelni. A hónap
második felében külföldi munkára, vagy tanulmányokra, esetleg egy utazásra nyílhat alkalma. Semmiképp se mulassza el! Olyan élmények, és
tapasztalatok várnak önre, amibõl rengeteget fog tanulni. Majd hosszú távon fogja kamatoztatni...

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Októberben egyre több idejét és
energiáját veszik igénybe családi
és/vagy otthonteremtési ügyek. Ne
bánja, ne bosszankodjon! Örüljön,
hogy van kivel, kikkel, ill. mivel foglalkoznia! Ne a problémát lássa, hanem a feladatot!
Közben ne feledjen el önmagával is törõdni! Ha kialvatlan vagy éhes, kibírhatatlanná válhat. A hónap közepétõl egyre kevésbé lesz ingerült. Ennek több oka is
lehet. Az egyik, hogy egy jó értelemben vett rutin alakul
ki. A másik, hogy egyre erõsebbé válik fizikailag, lelkileg és szellemileg is. Legyen büszke magára! És kezdjen
el az anyagi helyzetével tervszerûbben foglalkozni! Készítsen elõzetes kalkulációt a bevételeirõl, és a várható
kiadásairól is! Majd tartsa magát ehhez! A hónap legvégén számítson rá, hogy egy idõs rokona a segítségére
lesz szorulva. Ne okoskodjon! Tegye meg, amire kéri!
Nem számít, hogy önnek más a véleménye...

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Október elején nehéz lesz kijönnie a fõnökével és/vagy a párjával.
Úgy tûnhet önnek, hogy keresik a lehetõséget, hogy önbe kössenek. Ne
legyen paranoiás! Ne higgye, hogy
ön ellen vannak. Ha mégis így érzi, akkor kulturáltan
kérdezze meg! A legrosszabb, ha magában morog.
Jobban jár, ha a figyelmét a munkájára viszi. Itt egyre
több siker vár önre. Ráadásul a hónap közepétõl
anyagilag is egyre több elismerést fog kapni. Arra is
számítania kell, hogy a munkahelyére új emberek
jönnek. Ne féljen, nem kell aggódnia a pozíciója
miatt! Még az is elõfordulhat, hogy újabb feladatokat
bíznak önre. Rendkívül fontos, hogy ezt is elismerésnek, és ne kitolásnak tekintse! Amennyiben megterhelõnek érzi, szóljon és kérjen segítséget! Néma
gyereknek anyja se érti a szavát. A hónap végén komolyabb kihívás vár önre. Ezzel bizonyíthat...

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Hihetetlen jó lesz az október az
ön számára, ha képes türelemmel kivárni, míg beérnek a gyümölcsök.
Szüretelni csak érett dolgokat érdemes. Félkész eredményekkel ne érje
be! Október közepétõl szinte minden életterületen
sikerek várnak önre. Szerelemben, tanulmányokban,
és mindenben, ahol a személyisége dominálhat. Elbûvölõ, sõt ellenállhatatlan lesz. Ezzel éljen, de ne
éljen vissza! Most az élet „tálcán” kínál szinte mindent. Önnek csak két dolga van: 1. Figyeljen a részletekre!; 2. Vegye komolyan a saját szerepét! Ha így
tesz, semmi sem lesz lehetetlen. A szerelmi élete is a
hónap közepétõl lesz intenzív. Vigyázzon, hogy ne
essen túlzásba! Ha egyszerre „több vasat tart a tûzben”, akkor különösen vigyázzon, hogy senkit ne
bántson meg! Ne ígérjen felelõtlenül semmit! És ne
kötelezõdjön el, amíg nem teljesen biztos magában!

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Az október lesz ez egész év legjobb hónapja ön számára. Akár
hiszi, akár nem, minden téren sikerek, szerencse, és elismerés vár önre.
Ennyi bókot és dicséretet talán még
sose kapott, mint most. Tudnia kell, hogy jogosan
kapja! Hiszen csak az jön önhöz és pont akkor, amikor megérdemli. A hónap elején még türelmesnek
kell lennie, de aztán fokozatosan egyre több pozitív
dolog fog történni önnel. A hónap közepén beléphet
egy nagy szerelem az életébe. Nem biztos, hogy egy
életre szóló kapcsolat lesz belõle. De az garantált,
hogy kimozdítja az állóvízbõl. Közben a munkájában is egyre több, nagy volumenû feladat találja
meg. Ne aggódjon, bírni fogja! Belejön, mint „kiskutya az ugatásba”. Arra ügyeljen csak, hogy mindig
eleget pihenjen! Ha kialvatlan, akkor könnyen hibázhat. Arról nem beszélve, hogy a fáradt ember ingerlékenyebb és kibírhatatlanabb is...

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Októberben fokozódó aggodalmat érezhet a pénz miatt. Jogos és
fontos, hogy komolyan vegye ezt a
témát. De pánikolni nem szabad.
Képzelje a pénzt olyannak, mint a
levegõ: beszívja, de elõbb-utóbb ki kell fújnia, máskülönben megfullad. A pénznek az a dolga, hogy jöjjön és menjen. Persze akkor megnyugtató, ha több
jön, mint amennyi megy. Ezért szorgalommal, kitartással, és optimizmussal sokat tehet. A hónap közepétõl ön mellé áll a szerencse. Csak önön múlik,
hogy ezt észreveszi-e, és használja-e. „Mindenki a
saját szerencséje kovácsa.” Ön is! Az se baj, ha ez
nem „sült galambok repkedését” jelenti. Hiszen szeret dolgozni, ha annak van látszatja, eredménye. A
hónap legvégén hatalmas kõ esik le a szívérõl. Sõt
nem csak a szívérõl, hanem egész lényérõl. Véget ér
egy közel kétéves nehéz idõszak. Megszabadul a terhektõl és a nyomástól...

Halak (II. 20. – III. 20.)
Vigyázzon, mert októberben több
ember és téma is el akarja vinni az
energiáját! Muszáj egészségesen önzõnek lennie. Elsõsorban a saját
ügyeit oldja meg. Aztán ha marad
ideje, akkor segíthet másokon. Ne áldozza fel magát
senkiért és semmiért! Nem csak azért, mert önért ki
áldozza fel magát, hanem azért is, mert önt ki fogja
megmenteni? A hónap közepe elõrelépést fog hozni.
Bár ezek még nem lesznek látványosak, de ön érzékelni fogja õket. Egyre fontosabb lesz, hogy törõdjön
az egészségével. Közeleg a tél. Ahogy lehûl az idõ,
másfajta táplálékra lesz szüksége a szervezetének. A
nyers gyümölcs helyett több melegítõ ételt fog kívánni. Legyenek ezek is egészségesek. Pl. fõtt barna
rizs, fõzelékek, stb. A hónap végén elmehet öntõl valaki. Ne tartsa vissza! Akinek lejárt a „mandátuma”,
annak távoznia kell...
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ESÕ HÁTRÁLTATJA
A SZERENCSI FÕÚTFELÚJÍTÁST

Folyamatban van a 37-es fõút
Szerencsen átvezetõ szakaszának
felújítása, az építõk munkáját eddig
jelentõsen nehezítette a szélsõségesen csapadékos idõjárás. A beruházás, amelynek során a Szerencspatak feletti híd helyén új átkelõt építenek, az Európai Unió támogatásával valósul meg – adta hírül szeptember 28-án a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
A beruházó tájékoztatójában szerepel, hogy a 37-es fõút szerencsi átkelési szakaszának március közepén
kezdõdött rekonstrukciós munkálatai során felújítják, illetve megerõsítik a városon átvezetõ 2,5 kilométeres útpálya burkolatát. Jelenleg szegély- és töltésépítéseket végez a kivitelezõ Szerencs 2010 Konzorcium.
Ugyancsak folyamatban vannak a
közmûkiváltások.
A munkálatokat egy kilométer
hosszon az eredeti 2 x 1 sávszélességben végzik, a további 1,5 kilométeren azonban 2 x 2 sávra szélesítik az utat. Kialakítanak egy kör-

FOLYAMATOSAN KÁTYÚZNAK

sugár óvodában. Az intézménybe
járó gyermekek a fákról lehullott leveleket szedték össze az óvónõk vezetésével.

A PLAKÁTRAGASZTÁS
SZABÁLYAI

Új körforgalmi csomópont épül.
forgalmú csomópontot, és átépítenek
egy buszöblöt. Ugyancsak a beruházás része a Szerencs-patak feletti
híd elbontása és új, több mint 24 méter hosszú híd megépítése.
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. pályázaton válasz-

ÉLETMENTÕ KÉSZÜLÉK

A készülék mûködését Szûcs András mentõtiszt (balra) mutatta be a
jelenlévõknek.
Félautomata defibrillátort és egy
sürgõsségi táskát adott át szeptember 21-én a Szerencsi Fürdõ és Wellnessháznak Bobkó Géza. A helyi rendelõintézet igazgató fõorvosa szerint
fontos, hogy minden nagy forgalmú
intézmény rendelkezzen az életmentõ készülékkel. A berendezést és
annak használatát Szûcs András
mentõtiszt mutatta be fürdõ munka-

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

társainak. Elhangzott többek között,
hogy a modern és megbízható defibrillátor laikusoknak készült, ami azt
jelenti, hogy használatával bárki képes segítséget nyújtani.
A félautomata defibrillátor a szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet tulajdona, így annak
karbantartásáról is õk gondoskodnak
a jövõben.

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓK
A KAPUZATBAN

tember 21-én. A
Világ örökségi kapuzatban megtartott
rendezvényen Nagy
Júlia TDM-menedzser számolt be a
2009 õszén létrejött, mára közel 130
tagot tömörítõ egyesületrõl és az elmúlt
egy év eredményeirõl. Elhangzott többek között, hogy a
térségben megalaA kapuzat Szerencs egyik látványossága.
kult öt turisztikai inA Tokaj–Szerencs turisztikai desz- formációs iroda közül a Világöröktináció menedzsment munkaszer- ségi kapuzatban mûködõ informávezete hívta fórumra a szerencsi és ciós pont az ügyfél-látogatottság tekörnyékbeli szolgáltatókat szep- rületén a második helyen áll.

totta ki a kivitelezõ Szerencs 2010
Konzorciumot. A konzorcium vezetõje a Nemzetközi Vegyépszer
Zrt., tagja pedig az FK- Raszter Zrt.
Az építés szerzõdés szerinti befejezése eredetileg 2010. november 30.
volt, ám ezt várhatóan módosítani
kell, mert a szélsõségesen csapadékos idõjárás miatt vélhetõen a jövõ
év közepe elõtt nem készül el a beruházás – tartalmazza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közleménye.
A munkálatok utolsó mozzanata a
Szerencs-patak feletti új híd megépítése lesz, ennek elkészültével
kezdõdhet a mûszaki átadás-átvétel.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként valósul meg. A támogatás aránya 100 százalék, ebbõl
15 százalék az operatív programon
belüli hazai forrás, 85 százalék pedig európai uniós hozzájárulás. A támogatás összege bruttó 1 917 588
750 forint.

FÁBÓL KÉSZÜLT
KISAUTÓ
Újabb adománnyal lepte meg az
Ondi úton és környékén élõ gyermekeket a szerencsi Nyárutó Klub.
A civil szervezet a közelmúltban helyezte el a környék egyetlen játszóterén az új, fából készített autót,
amelynek ünnepélyes átadására szeptember 24-én hívták a gyermekeket.
Az eseményen Fincziczki Istvánné elnök köszöntötte a jelenlévõket, majd
a kicsik hamar birtokba vették az új
játékszert. A Nyárutó Klub sikeres pályázata révén az elmúlt évben újult
meg az ondi úti játszótér, amelynek
karbantartásáról évrõl évre gondoskodnak a nyugdíjas szervezet tagjai.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. az õszi idõszakban is folytatja a város területén lévõ útburkolati hibák kijavítását. A közlekedést nehezítõ gödrök betömését a
városközpontból kiindulva a település peremterületei felé haladva
végzi a cég a rendelkezésre álló
négymillió forint felhasználásával.
A kátyúzást mindaddig folytatják,
míg az idõjárás lehetõvé teszi – tájékoztatta lapunkat Tóth István
ügyvezetõ igazgató.

A MEGSÜLLYEDT ÚTTEST

Szerencs Város Önkormányzatának rendelete alapján a hirdetmények, plakátok kihelyezésének szabályai vannak. E szerint a mûemlékvédelmi, környezetvédelmi, idegenforgalmi okból, a városkép védelme érdekében középületeken,
közterületeken, valamint az itt elhelyezett valamennyi mûtárgyon és
épületen megtiltja a hirdetmények,
plakátok és molinók, továbbá egyéb
hirdetési felületek és reklámhordozók használatát. Választási kampány
idõszakában kihelyezett plakátok eltávolítását is törvény szabályozza:
erre a szavazást követõen 30 nap áll
a jelölõ szervezetek rendelkezésére.

VESZÉLYES
GYALOGÁTKELÕHELY

Sokak szerint a nagy súlyú tehergépkocsik okozták azt az úthibát,
amely az elmúlt hónapokban keletkezett az Ondi úton. A tavaly elkészült aszfaltozás a nehéz gépjármûvek közlekedése miatt napjainkra néhány helyen jelentõsen megsüllyedt a burkolat. A kérdés csupán,
hogy a drága beruházás után ki fizeti majd a helyreállítást?

ÓVODÁSOK GYÛJTÖTTÉK
A FALEVELET

A takarítási világnap alkalmából
tartottak õszi udvarrendezési akciót
szeptember 23-án a szerencsi Nap-

A 37-es számú fõút szerencsi átkelési szakaszának rekonstrukciója
keretében végzi a kivitelezõ a fõpályát érintõ közmûvek felújítását. A
Dózsa György és Bástya úti keresztezõdésben – a már említett munkák
miatt – hetek óta nyitott gödrök akadályozzák a gyalogos forgalmat. Lapunk információi szerint a szerencsi
Polgármesteri Hivatal Építésügyi és
Városfejlesztési Osztálya több alkalommal jelezte a kivitelezõ felé a
problémát, kérve, hogy tegyék lehetõvé a Dózsa György útnál található gyalogos-átkelõhely és a járdák
biztonságos megközelíthetõségét,
azonban lapzártánkig nem történt
megoldás az ügyben.

ARANYDIPLOMÁS
PEDAGÓGUS

Új játékszer gyerekeknek.

Ötven évvel ezelõtt, 1960-ban vette át általános iskolai tanítói diplomáját Bárány Ferencné. Az idén
aranydiplomás pedagógust szeptember 29-én otthonában köszöntötte
Rónavölgyi Endréné polgármester.
Bárány Ferencné pályakezdõként Taktaszadán tanított, majd az egykori szerencsi Hunyadi János Általános Iskola pedagógusa lett.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. október 29-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...

Elköltöztünk Bekecsre,
a Honvéd út 29. szám alá (fõutca)

SZILUET
nõiruha-boltunkkal.

Kínálatunkból:
IGÉNYES kosztümök, felsõk,
nadrágok, alkalmi ruhák
Nyitva tartás: keddtõl péntekig: 8–18 óráig, szombaton
8–13 óráig.

Telefon: 47/368-105
A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. október 29-én
jelenik meg.
Lapzárta: október 22.,
10 óra.

AKCIÓS TERMÉKEINK
Fagyasztott tyúk
399 Ft/kg

Csontos tarja
Comb csont nélkül
Szendvicssonka
Májas hurka

939 Ft/kg
939 Ft/kg
999 Ft/kg
599 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
829
Aszalt szilvás karajsonka
1429
Csontos hosszúkaraj 1099
Rövidkaraj
1199
Lapocka csont nélkül
989
Dagadó
909
Oldalas
899
Parasztkolbász
959
Juhbeles virsli
899
Nyári turista
799
Rakott fej
729
Cserkészkolbász
1399
Lángolt kolbász
899

1399 Ft/kg
Ft/kg Vastagkolbász
Sütnivaló kolbász
849 Ft/kg
549 Ft/kg
Ft/kg Füstölt sertéskolbász
539 Ft/kg
Ft/kg Füstölt sertésfej
Ft/kg Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
799 Ft/kg
Ft/kg Füstölt csülök
Ft/kg Füstölt, darabolt comb 1499 Ft/kg
499 Ft/kg
Ft/kg Füstölt húsos csont
429 Ft/kg
Ft/kg Füstölt láb
799 Ft/kg
Ft/kg Erdélyi szalonna
899 Ft/kg
Ft/kg Császárszalonna
699 Ft/kg
Ft/kg Kenyérszalonna
429 Ft/kg
Ft/kg Sertészsír
1429 Ft/kg
Ft/kg Sertéstepertõ

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. október 8-ától a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

25% kedvezmény a raktárkészleten
lévő bemutató autókból
Mozgáskorlátozottutalványok
beszámítása
magas áron
Eredetiségvizsgálat
minden nap
Műszaki vizsgáztatás
minden típusra
Sérült gépkocsik (minden típusú) javítása, teljes körű kárrendezéssel.
Mindez elérhető a Szerencsi Autó Kft.-nél, az Ön hivatalos Suzuki márkakereskedésében

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.
Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

