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OKTÓBER 2-AI
NÉPSZAVAZÁS:
JÖVŐNK A TÉT

A nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra törté-
nő kötelező betelepítéséről
szavazhatnak az állampol-
gárok 2016. október 2-án. 
(Összeállításunk a 4-5. ol-
dalon)

MEGKEZDŐDÖTT
A SZÜRET
HEGYALJÁN

A szakemberek szerint – az
időjárási viszontagságok
ellenére – közepes termés-
hozam mellett jó minőségű
borok várhatóak Tokaj-
Hegy alján. (Cikk a 3. olda-
lon)



Nagy Imre néhai miniszterelnök, valamint az 1956-os forradalom jel-
képévé vált lyukas nemzeti zászló mását készítette el csokoládéból Ekker
Róbert szobrászművész a IX. Országos Csokoládé Fesztiválra. Az alkotá-
sok témájának apropóját az adta, hogy idén ünnepeljük az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Ekker Róbert lapunk tájé-
koztatására elmondta, hogy a munkálatokat két héttel a fesztivál előtt

kezdte el, hogy elkészül-
jenek a szobrok az ese-
ményre. Nagy Imre szob-
rát (fotónkon), mintegy
120, a zászlót pedig min-
tegy 100 kilogramm cso-
koládéból faragta ki,
melyhez a Szerencsi
Bonbon Kft. ügyvezető-
je, Dr. Takács István biz-
tosította az alapanyagot.
Az alkotásokat a szeren-
csi Turisztikai Központ-
ban tekinthetik meg az
érdeklődők a csokoládé-
szobrok kiállításán.

Immár harmadik alkalommal rendezett Közfog-
lalkoztatási Kiállítást és Vásárt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Város
Önkormányzata. A szeptember 2-3-án, Miskolcon
megtartott expón 108 helyen tekinthették meg
az érdeklődők a közmunkaprogram keretében ké-

szült termékeket. A rendezvény célja ezúttal is az
volt, hogy bemutassa a program értékteremtő jel-
legét és hasznosságát. Az eseményen Szerencs
Város Önkormányzata nagy sikerrel mutatkozott
be, elsősorban a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. gondozásában készült termékekkel.
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Horgászat, türelemjáték, karikadobás, célba dobás, kerekezés, képfel-
ismerés, és lövészet kategóriában mérték össze tudásukat az ESZEI Idősek
Otthona, valamint a tokaji társotthon lakói Szerencsen, a szeptember 
8-án megtartott nyári
hétpróba versenyen.
Az immár ötödik alka-
lommal megtartott
sportnapon a kikapcso-
lódásé és a jókedvé
volt a főszerep, de a
versenyszellem is haj-
totta a résztvevőket,
hogy bebizonyítsák ön-
maguknak és társaik-
nak, hogy milyen ügye-
sek egy-egy verseny-
számban. Az ötödik al-
kalommal megtartott
megmérettetésen a há -
rom legeredményesebb
hölgy és férfi verseny-
zőt díjazták.

közfoglalkoztatási példák
A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány – a helyi

önkormányzat képviselő-testülete, valamint civil
szervezetek javaslatai alapján – tanévkezdési tá-
mogatásban részesített Szerencsen élő családo-
kat. Az ajándékokat Dr. Korondi Klára, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke (fotónkon jobbra)
szeptember 7-én adta át a megjelenteknek.

támogatás
rászorulóknak

Hétpróba 
az idősek ottHonában

Csokiból faragott
szobrok
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A nyári nagy mennyi-
ségű csapadék és jége-
ső elsősorban a sze-
rencsi, bekecsi és le-
gyesbényei régiót érin-

tette, ahol több mint
400 hektáron okozott kárt

a jég. Prácser Miklós, a Tokaj-Hegyaljai Hegy-
községi Tanács elnöke (fotónkon) szerint a sző-
lősgazdák közepes termésmennyiséggel szá-
molhatnak, ugyanakkor jó évjárat lesz az idei.
Az 5500 hektár nagyságú borvidéken, előrelát-
hatólag 350 ezer mázsa szőlőt szüretelnek majd
le a birtokosok. Természetesen ennek a mérté-
két az időjárás nagyban befolyásolhatja. Prácser
Miklós a jégkárok kapcsán elmondta, hogy Sze-
rencs-Ond határában voltak olyan területek,
ahol a jég 100%-ig elverte a termést és ezzel a
2017-es év termése is bizonytalanná vált. Mint
megtudtuk, a Tokaj-Hegyaljai Hegyközségi Ta-
nács egy jégelhárító rendszer megépítésére fog
pályázni a borvidéken, amennyiben a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázati le-
hetőségei között megjelenik a kiírás.

A szerencsi Chateau Cloche pin-
cészet képviseletében Du-

csai János (fotónkon)
arról számolt be la-
punknak, hogy a sző-
lőművelés szempont-
jából nem volt könnyű

az idei évük. Július köze-
péig remek időjárás volt:

időben esett az eső, elegendő volt a napsütés,
nem okozott kárt az időjárás és időben tudtak
permetezni, hogy megelőzzék a betegségeket.
Sajnos az augusztusi csapadékos, viharos idő-
járási viszonyok keresztülhúzták mindezt. A kö-
zel 5 hektárt kitevő szőlőbirtokaik Mádon a Bet-
sek dűlőben, valamint Mezőzomboron a Mak-
kos és a Harcsa dűlőkben találhatóak, amelye-
ket nem ért jégkár, azonban a sok eső miatt ha-
mar elkezdett rothadni a termés. Ez ellen egy
ideig tudtak védekezni, de ez csak átmeneti
megoldást nyújtott, mert a szüret közelsége mi-
att a permetszerek élelmezésügyi várakozási
idejét is figyelembe kellett venniük. A tokaji bor-
vidékre jellemzően furmintot, hárslevelűt, sár-

gamuskotályt, illetve kevés zétát és kövérszőlőt
termesztenek. Utóbbi három, korai fajtát érin-
tette legjobban a rothadás, ecetesedés, illóso-
dás. Amikor ennek első jeleit észlelték, az érin-
tett fürtöket leválogatták, csak az ép szőlőfür-
töket hagyták meg, hogy megakadályozzák a
problémák tovább terjedését. Az így megvaló-
sult terméskorlátozásnak köszönhetően nem
számolnak különösebb veszteséggel. Lapzár-
tánk idején 17-18 mustfokot mértek a próbaszü-

reten. Ha az időjárás kegyes
lesz, a közepestől jobb

évjárat ígérkezik náluk.
A száraz bornak való
szüretet várhatóan ok-
tóber elején kezdik a

pincészetnél.
Kriger Ferenc, Rátka

Hegyközség elnöke (fotónkon) lapunkat arról
tájékoztatta, hogy a Szerencs, Bekecs, Legyes-

bénye és Rátka szőlőültetvényeit magába fog-
laló hegyközség 528 hektáros területén az idei
éven jó termés ígérkezik a nem jégvert terüle-
teken. Mint megtudtuk, az augusztus 10-ei vi-
haros időjárás a hegyközségben 200 hektáron
okozott jelentős jégkárt. Az elnök elmondta,
hogy lapzártánk idején, szeptember 13-án kon-
zultáltak a felvásárlókkal, akik akkor még nem
nyilatkoztak sem a felvásárolni kívánt mennyi-
ségről, sem az árakról. Kriger Ferenc szerint elő-
reláthatólag mintegy 30 ezer mázsa szőlő fel-
vásárlására számíthat a hegyközség, de ez
több tényező miatt idővel változhat. Folyama-
tos egyeztetés alatt állnak a felvásárlókkal, a
hegyközség tagságát pedig hirdetményeken
tájékoztatják a legfrissebb információkról. 

Rátka Hegyközség ügyfélfogadási ideje a szü-
ret ideje alatt Szerencsen a hétfői és szerdai na-
pokon 8-15 óráig, Rátkán a keddi, csütörtöki és
pénteki napokon 8-15 óráig tart. H. R. – M. B.

Az idei szőlőtermesztést nagyban meg-
nehezítette, hogy a szokásosnál több
csapadék esett a nyáron, ami nem ked-
vezett az ültetvényeknek. A szakembe-
rek szerint – az időjárási viszontagsá-
gok ellenére – közepes terméshozam,
ugyanakkor jó minőségű bor várható
Tokaj-Hegyalján.

közepes termésre számítHatnak
a HegYalJai szőlősgazdák 

A korai fajták szüretelése már javában tart Tokaj-Hegyalján.

Az augusztus 10-ei jégeső komoly károkat okozott a szőlőültetvényeken.
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mi a VéleménYe az októ

A szavazás napján
6-19 óráig lehet sza-
vazni abban a szava-
zókörben, amelyben
a választó szerepel a

névjegyzékben. A sza-
vazóköri névjegyzékbe tör-

ténő felvételről a választók augusztus 16-ig
kaptak tájékoztatást a Nemzeti Választási Iro-
dától. A szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár személyesen adhatja le voksát.
A szavazás napján szerencsi lakcímétől távol
tartózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföl-
dön Magyarország külképviseletein szavazhat.
Átjelentkezést szeptember 30-án 16 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe vételt szeptember
24-én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu
oldalon, illetve levélben vagy személyesen a
Szerencsi Helyi Választási Irodán (3900 Sze-
rencs, Rákóczi u. 89.). A mozgásában egészségi

állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt vá-
lasztópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújt-
hat be meghatalmazott útján vagy levélben,
legkésőbb szeptember 30-án 16 óráig a Szeren-
csi Helyi Választási Irodához, a szavazás napján
15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópol-
gár nevét, születési nevét, születési helyét, any-
ja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentke-
zéssel szavazó választópolgár igényel mozgó-
urnát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a cí-
met, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. A ké-
relem letölthető a www.szerencs.hu oldalról.

A szavazat leadására azt követően kerülhet
sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapí-
totta a választópolgár személyazonosságát és
személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám)
vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkal-
mas: a magyar hatóság által kiállított személy -
azonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi

formátumú személyi), az ideiglenes személy -
azonosító igazolvány, a vezetői engedély, vagy
az útlevél, ideiglenes útlevél.

A személyi azonosító igazolására alkalmas:
a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya), vagy a hatósági bizonyítvány, ille-
tőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

A lakcím igazolására alkalmas: a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, vagy a régi formá-
tumú személyazonosító igazolvány, amennyi-
ben a lakcímet tartalmazza.

Személyazonosság és személyi azonosító
vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes
igazolvány valamelyikével igazolható.

Szerencs város szavazóköreinek címében a
2014. évi országgyűlési választások óta változás
nem történt. A szavazókör címe, és a szavazó-
körhöz tartozó utcák listája megtekinthető a
www.szerencs.hu oldalon. 

Dr. Barva Attila
Helyi Választási Iroda Vezető

Koncz Ferenc, 
polgármester
Ez nem politikai vá-

lasztás, ez népszava-
zás, nemzeti ügy. Fon-

tos, hogy mi magunk
döntsünk a sorsunkról.

Szerencsen is fontos, hogy meg tudjuk őrizni
a magyarságunkat, nemzeti kultúránkat. Vá-
rosunk jövője a tét! Ennek a kérdésnek több
vonatkozása van. Ettől a döntéstől is függ,
hogy tudunk-e adni a nyugdíjasainknak támo-
gatást, vagy a fiatal jaink nak iskolakezdési tá-
mogatást. Ettől is függ, meg tudjuk-e tartani
a munkahelyeinket, vagy tudunk-e újakat te-
remteni. Az a fajta létbiztonság is függ ettől a
döntéstől, ami jelenleg Szerencsen egyértel-
műen jó. Férfiként, lányos apaként eszembe
jut a nők és lányaink biztonsága is. Kötelessé-
gemnek érzem, hogy részt vegyek a népsza-
vazáson. Tudom, hogy a szerencsiek is ugyan-
olyan fegyelmezetten el fognak menni szavaz-
ni, mint azt eddig is tették, hiszen Szerencsen
mindig nagyobb volt a részvételi hajlandóság,
mint az országos átlag. Arra buzdítok minden
kedves szerencsit, hogy vegyen részt a nép-
szavazáson és szavazatával erősítse meg az
ország jelenlegi biztonságát. Jómagam nyil-
vánvalóan nemmel szavazok.

Dr. Egeli Zsolt,
alpolgármester
A ma ifjúságának az

1973. szeptember 11-ei
dátum már talán nem

mond semmit. Aznap a
Kossuth rádió jóvoltából

egyenesben hallgathattuk, hogyan lövi a chilei lé-
gierő a Moneda palotát. Chilének fekete napjai
következtek. Amikor ezeket a híreket hallottuk
rendkívül elkeseredettek, frusztráltak voltunk
amiatt, hogy nem tehetünk semmit. Ez a tehe-
tetlenség és düh jut eszembe arról, amikor látom
a képsorokat több mint egy éve arról, hogy 
Európában egy újkori népvándorlás képei villan-
nak fel. Ez messze nem csak humanitárius külde-
tésről, háborúból elüldözött emberekről szól. 
Ez az Európa elfoglalására törekvő politikai, gaz-
dasági erők tudatosan gerjesztett küzdelme. 
Mi, magyar állampolgárok a nagy unióban vajmi
keveset tehetünk a sorsunk alakulásáért. De ez
a lehetőség, az október 2-ai népszavazás min-
denki előtt nyitva áll, függetlenül attól, hogy mit
gondol a dologról. Mindenkinek joga van elmon-
dani, egy igen, vagy egy nem szavazattal. Azt tu-
dom kérni, hogy minél többen jöjjenek el a sza-
vazásra, hogy a Magyar Kormány, Európa és
Brüsszel is lássa, mi a magyar választók válasza
erre az erőltetett bevándorlás politikára.

Nyiri Tibor, 
alpolgármester

A népszavazás kér-
dését globálisan kell
szemlélni. Kis orszá-

gunk az unión belül más-
képp gondolkodik erről.

Magyarország az elmúlt időszakban
a nép, nemzet, haza, család jelszavát tűzte zász-
lajára. A kormányzat próbálja ösztönözni a fia-
talokat, hogy ők szüljenek itt és ne idegenből ke-
rüljenek ide emberek. Létkérdés, hogy ez sikerül-
jön. 1956-ra gondolva a szolidaritás elvének mű-
ködnie kell, akit háború veszélyeztet, azt segítjük.
Ez nem azt jelenti, hogy a szabadságomat, a sze-
mélyes biztonságomat, a családom, városom,
nemzetem biztonságát föladom. Ha betelepülnek
a migránsok, mindez veszélybe kerül. Üzenjünk
Európának: a magyar emberek más megoldást
akarnak. Hajlandóak vagyunk bármivel segíteni
a világ gócpontjain élő államokat, ott, ahol a baj-
ban lévő emberek élnek. De az, hogy gazdasági
megélhetés szempontjából akar Európába jönni
több millió ember, nem elfogadható. Hazánk a
Kárpát-medencén belül csak a 15 millió magyarra
számíthat. Itt a nemzetről van szó, a családok,
az egyes emberek életéről. Mindenkinek joga van
véleményt nyilvánítania a kötelező betelepítési
kvótáról. Én nemmel fogok szavazni!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyaror-
szágra történő kötelező betelepítését?”

tisztelt szerenCsi Választópolgárok!
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Dr. Ináncsi Tünde,
a Szerencsi 

Kormányhivatal
vezetője

Úgy gondolom, min-
den magyar állampolgár

kötelessége, hogy elmenjen
szavazni. Ez létkérdés. Az, hogy mások határoz-
hatják meg, hogy kikkel kell megosztanunk ha-
zánkat, óriási veszély. Ezek az emberek nem ide
születtek, nem itt szocializálódtak, viszont ne-
künk kellene gondoskodnunk majd az ő megél-
hetésükről is, esetleg anélkül, hogy ők abból ki
akarnák venni a részüket. Elődeink a kezdetek-
től hazánk függetlenségéért és a magyar sza-
badságért küzdöttek. Tartozunk nekik azzal,
hogy véleményünk közvetlen kinyilvánításával
megvédjük hazánkat a legújabb kori honfogla-
lóktól. Tartozunk ezzel utódainknak is, hogy úgy
adjuk át a hazát, ahogy kaptuk: szabadon és fé-
lelem nélkül.

Dr. Gál András,
igazgató (Bocs-
kai gimnázium)
A családjáért és a

magyarság sorsáért
aggódó, felelősséget ér-

ző polgárként nemmel kell
szavaznia annak, aki átérzi ennek a döntésnek
a fontosságát. Két felnőtt lányom van, rövide-
sen unokám születik, ezért kötelességemnek
tartom, hogy kifejezzem véleményemet arról az
átgondolatlan brüsszeli politikáról, amely a csa-
ládom és a nemzet jövőjét veszélyezteti. Szoli-
dáris vagyok a menekültekkel, mégsem szeret-
ném, ha ezentúl félelemben kellene élnem egy
olyan idegen kulturális közegben, amely sem-
mibe veszi szokásainkat, életformánkat, keresz-
tény hitünket. A politikai csatározások mögött
sokan nem látják: személyes sorsunkról – ma-
gyarságunkról, biztonságunkról, jövőnkről –
döntünk.

Kovács Julianna,
igazgató (Szak-
képző iskola)
Nagy szükség van a

kötelező betelepítési
kvóta elleni vélemény-

nyilvánításra, mert komoly
veszélyt jelentenek hazánkra is a migránsok.
Nemcsak az Iszlám Állam, de maga az iszlám
vallás is . Félteni kell a közbiztonságot. Az eddigi
tapasztalatok alapján, azokban az országokban,
ahol nagy számban megjelentek, ott napi rend-
szerességgel zaklatják a nőket, erőszakolnak
meg gyermekkorú lányokat. Nem engedhetjük,

hogy ne a magyar emberek dönthessék el, hogy
kikkel akarnak együtt élni. Ennek érdekében mi-
nél nagyobb számban jelenjünk meg a népsza-
vazáson!

Ráczné Váradi
Éva, igazgató

(Rákóczi iskola)
Anyaként, pedagó-

gusként és intézmény-
vezetőként is a gyerme -

kek jövője a legfontosabb
számomra. Az Európában zajló események
azonban félelemre adnak okot. Saját jövőnket,
országunk sorsát a jelenben hozott döntéseink
határozzák meg, ezért ha az októberi népsza-
vazáson nemmel voksolunk, akkor egy olyan
múltat hagyunk hátra, amelyre büszkék lesznek
utódaink, hiszen biztosítottuk számukra egy él-
hető társadalom alapjait.

Szabó Beáta,
igazgató (Bolyai

iskola)
Örülök, hogy erről a

fontos kérdésről első-
ként mondhatunk véle-

ményt Európában. Szeren-
csések vagyunk, hogy egy szép ország nyugodt
kisvárosában élhetünk. Hogy ez ne legyen más-
ként a jövőben sem – pártállástól függetlenül
– el kell mennünk október 2-án és a feltett kér-
désre nemmel válaszolnunk. Ez nemzeti ügy;
csak így őrizhetjük meg hagyományainkat, val-
lásunkat, kultúránkat. Fontos, hogy gyermeke-
ink, unokáink is egy biztonságos, élhető ország-
ban nőjenek fel!

Dr. Bobkó Géza,
igazgató főorvos

Az ember alapvető
jellemvonása kell,
hogy legyen a mások

iránti együttérzés és az
elesettek segítése. A hábo-

rús területekről menekülteket, az üldözötteket
támogatnunk kell, azonban ez a gazdasági célú
népvándorlás, amely most tapasztalható Euró-
pa irányába, már sokszor nem erről szól. Nem
hiszem, hogy a 10 milliós Magyarországnak kel-
lene megoldania a Közel-Kelet problémáját. 
A tömeges bevándorlás már a keresztény vallási
gyökereinket is veszélyezteti és mint orvos fel-
hívom a figyelmet arra is, hogy a migránsok
olyan betegségeket hoznak be és terjesztenek,
amely hazánkban már visszaszorult. Szeretném,
ha gyermekeim és unokáim továbbra is egy bé-
kés, keresztény Magyarországon élnének!

Csejoszki Szabolcs,
görög katolikus

parókus
Szent István király

országát az Istenszülő
Mária oltalmába ajánlot-

ta. Ez a felajánlás biztonsá-
got és feladatot is jelent mindnyájunk számára.
Biztonságot, mert tudjuk, hogy nemzetünk nincs
egyedül a nagyvilágban, az Isten oltalma kíséri.
Feladatunk pedig és egyben kötelességünk is,
hogy mondjuk nemet a nemzetünk egységét fe-
nyegető törekvésekre, hogy így hitet tegyünk
keresztény értékrendünk és nemzetünk egysége
mellett. Tesszük mindezt azért, hogy önmagun-
kat, egymást, magyar családjainkat és egész
nemzetünket Krisztus Istenünknek ajánlhassuk
újabb ezredéven át.

Kocsis Sándor, 
római katolikus

plébános
Krisztus szeretete a

vándorlók iránt sürget
minket, hogy újból foglal-

kozzunk az egész világot
érintő problémáikkal. A társadalmi, gazdasági,
politikai és vallási élet területén ma szinte min-
den ország szembesül a migráció előretörésével,
mely sokszor az ember szabad elhatározásának
az eredménye, de kiváltó okai elég gyakran fel-
lelhetők a gazdasági megfontolásokon kívül a
kulturális, technikai és tudományos célokban is.
Brüsszel válasza, a kényszerbetelepítés – mint
megoldás –, tarthatatlan, melyet személy szerint
nem támogatok.

Balázs Pál, refor-
mátus lelkész
A Magyarországi Re-

formátus Egyház a nép-
szavazásról szóló állás-

foglalásában felkér min-
denkit, hogy vegyen részt raj-

ta és meggyőződésük szerint adják le voksukat.
Legyenek felelősek abban, hogy nem pillanatnyi
helyzetükről, hanem gyermekeink és unokáink jö-
vőjéről, országunk sorsáról, a keresztyén érték-
rendről is állást foglalnak. Jómagam részt veszek
a népszavazáson és a kényszerbetelepítésre illet-
ve kvóta rendszerre nemmel voksolok. Keresz -
tyéni felelősségünk a rászoruló megsegítése, de
ne feledjük azt a figyelmeztetést sem, hogy 
„a szegények nem fogynak el a földről”. A kör-
nyezetünk rászorultjaiért szintén felelősök va-
gyunk. Bátorítok mindenkit, éljen szabadságjogá-
val és döntsön a keresztyén értékrend, a család
szentsége és biztonságunk mellett.

ber 2-ai népszaVazásról?
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A Rákóczi út irányából, a jelenleg érvényben lévő „Megállni tilos” tábla
olyan táblával egészült ki, amely a megállási tilalom érvényét méterben
határozza meg, a Rákóczi útról a Darvas László utca irányában 40 méter
hosszú szakaszon (a közben lévő kőfal végéig).

Az új forgalmi rend 2016. szeptember 19-étől lépett életbe. (Fotónk lap-
zártánk napján, a forgalmi rend változás bevezetése előtt készült.)

A 2015-ben elkezdő-
dött munka, melynek
keretében az egyesület
Helyi Fejlesztési Straté-
giája (HFS) készült, a
záró szakaszához ér-
kezett. Idén augusz-
tusban egy 6 alkalom-

ból álló rendezvénysorozat keretében ismerhet-
ték meg a helyben élők a tervezési dokumentu-
mot, melyet az egyesület küldöttgyűlése foga-
dott el. Ebben a dokumentumban elsődlegesen

a helyi közösségek, civil szervezetek megerősí-
tését, a térségben partneri együttműködések lé-
tesítését és a mikrovállalkozások lehetőségeinek
javítását tűzte ki célul a szervezet. A várhatóan
még az idén késő ősszel induló LEADER pályáza-
tok 6 intézkedésből állnak, melyek mindegyike a
fenti célok megvalósulását szolgálja. A közösség-
fejlesztési támogatásokra előre láthatólag 85-
90%-os, a gazdaságfejlesztést szolgáló támoga-
tásokra pedig 65-70%-os intenzitás mellett nyílik
lehetőség pályázásra. A források lehívását jelen-
tősen megkönnyítheti az az eljárásrend, melynek

során nemcsak a beérkező pályázatok feldolgo-
zása, hanem a döntéshozatal is helyben történik.
A korábban már benyújtott projektötletek beépí-
tésre kerültek a stratégiába, valamint további fej-
lesztési elképzelések támogatása is lehetővé vá-
lik. Az egyesület munkaszervezete készségesen
áll az érdeklődők rendelkezésére, akár személye-
sen (munkaszervezeti iroda: Szerencs, Kossuth u.
4. I. em.), akár telefonos (47/362-828) vagy elek -
tronikus elérhetőségén (leader@delzemplen.hu)
is – tájékoztatta lapunkat Szomráki Róbert, mun-
kaszervezet vezető.

Szerencs Város Önkormányzata tájékoztatja a gépjárművel
közlekedőket, hogy a Szerencs, Rákóczi út 51. szám alatti Or-
vosi Ügyelet épületével szemben elhelyezkedő, a Rákóczi
utat a Darvas László utcával (korábban Ságvári utca) össze-
kötő közben – a Rákóczi út irányából a Darvas László utca
felé – egyirányú forgalmi rend került bevezetésre.

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség a 2014-2020 közötti időszakban is 31 település LEADER helyi akciócsoportjaként
tevékenykedik a térségben. A Vidékfejlesztési Program keretében ezen időszakban mintegy 595 millió Ft fejlesztési forrás
felhasználására nyílik lehetőség a helyi közösség közreműködésével. Ezekre a forrásokra – a korábbi időszaktól eltérően
– már a Szerencsen működő közösségek és vállalkozások is pályázhatnak a jövőben.

leader feJlesztési pálYázatok

Az első napirendi pontban a társulás tagjai
elfogadták az első féléves munkáról szóló be-
számolót, mely többek között tartalmazta a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás értékelését
is, melynek célja a saját otthonukban élő rászo-
rulók, vagy időskorúak segítése és a krízishely-
zetek elhárítása. A jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtást 2005-ben 110 jelzőkészülékkel indí-
totta el a társulás, ma már 361 darab a kihelye-
zett készülékek száma. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás továbbra is térítésmentes a
szociálisan rászorulók és a nem rászorulók szá-
mára egyaránt. A segélyhívásokat fogadó disz-
pécser központ a Szerencsi Idősek Otthonának
épületében található, 24 órás ügyelettel.

A második napirendi pontban a társulás el-
fogadta a 2016. első félévi költségvetésének

módosítását. A bevételi és a kiadási főösszeget
147 638 123 forintban állapították meg. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támo-
gató Szolgálatának székhelyéről is döntöttek a

képviselők. A szolgálat irodája korábban a Városi
Tanuszoda épületében működött, azonban szep-
tember 1-jétől a Szerencs, Bekecsi út 10. szám
alatt található Szerencsi Idősek Otthonába került.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás szeptember 13-án tartotta soron
következő ülését.

forgalmi rend Változás: egYiránYú lett a köz

Ülésezett a kistérségi társulás
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A Kormány célja az, hogy magas szintű
szakképzési rendszert alakítson ki, amely ké-
pes arra, hogy visszaadja a szakmatanulás
rangját és becsületét – fejtette ki a szaktárca
vezetője, hozzátéve, hogy minden eddiginél
nagyobb szükség van a szakképző intézmé-
nyekben a felkészült és elkötelezett oktatókra
és szakemberekre. Az elmúlt időszak kormány-
zati intézkedéseiről szólva a miniszter kiemel-
te: egy kézbe került a szakképzés irányítása,
megszületett az új szakképzési törvény, létre-
jöttek a szakképzési centrumok, nagy hang-
súlyt kapott a duális képzési forma elterjesz-
tése, és megújult a gyakorlati képzések támo-
gatása. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az

átalakításnak köszönhetően a szakgimnáziu-
mok és a szakközépiskolák is érettségit adó
intézménnyé váltak. Ezzel megszűnt a korábbi
szakmunkás képzés zsákutca-jellege, hiszen a
szakközépiskolák is biztosítják a lehetőséget
a felsőfokú továbbképzés folytatására. A szak-
gimnáziumokban növekszik a szakmai képzés-
re, specializációra fordítható óraszám, ugyan-
akkor a fiatalok nemcsak a technikus képzés
végén, hanem már az érettségi időpontjában
is OKJ-s végzettséggel fognak rendelkezni. 
Az idei tanévkezdetet érintő változásokat ille-
tően elhangzott, hogy szeptembertől növek-
szik a hiányszakmás ösztöndíjban részesülők
köre. Az újonnan induló szakgimnáziumokban

tanulmányi eredménytől függően havi 50 ezer
forint ösztöndíjra is jogosult lehet egy tanuló,
amit tovább növelhet a duális tanulószerződés
juttatása. Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki be-
szédében, hogy a duális szakképzésben részt-
vevők arányának 70 százalékra emelése a cél. 

Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és kép-
zésért felelős államtitkár a rendezvényen arról
szólt, hogy képezni kell az embereket, hogy
megfelelő szaktudással rendelkezzenek, és a
szakipari munka végzését vonzóvá kell tenni.
Szavai szerint „abban a világban élünk, ahol a
jó szaktudás nagyon jó piaci áru és erre van
szüksége a magyar gazdaságnak”. (MTI)

A 2016/17-es tanévtől átalakult a szakképzési rendszer: a szakközépiskolákból szakgimnáziumok, a szakiskolákból pe-
dig szakközépiskolák lettek. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter augusztus 29-én, Kecskeméten, az országos
szakképzési és felnőttképzési tanévnyitón hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedés fenntartásához elengedhetetlen,
hogy minden területen megfelelően képzett szakemberek dolgozzanak.

átalakult a szakképzési rendszer

Jakab Dénes Ózdon született 1967-ben, nős, öt gyermek édesapja, csa-
ládjával Miskolcon él. Geológus mérnökként végzett a Miskolci Egyetem
környezetvédelem szakán. Kezdetben területi rehabilitációkkal, ökoturiz-
mussal foglalkozott, majd a pedagógus pályára sodródott: Ároktőn hát-
rányos helyzetű roma gyerekeket és felnőtteket oktatott. Később a nyír-
egyházi főiskolán számítástechnika tanárként végzett, majd informatika
szakon szerzett diplomát Veszprémben. 1996-ban került Tiszaújvárosba,
ahol az Ötvös József Gimnázium és Szakközépiskolában a környezetvé-
delmi technikusképzésben kapott szerepet, valamint általános iskolában
informatikát tanított. A közgazdasági szakközepesek képzésébe és a fel-
nőttoktatásba szintén bekapcsolódott, így a szakképzés széles spektru-
mában gyakorlatot szerzett. A Brassai Sámuel Szakképző Iskolát megbí-
zott igazgatóként vezette, ahol aktívan részt vett a duális képzésben. 
Jelenleg is azt vallja, hogy elsődleges céljuk az, hogy minél több tanuló a
munkakörnyezetben sajátítsa el a szakmát. Ebben a folyamatban a diá-
kok, a szülők és a munkaadók közreműködésére is számít. A beiskolázás
folyamatának felerősítése érdekében azon munkálkodott az elmúlt idő-
szakban és jelenleg is arra törekszik, hogy a szakképzők marketingjét
biztosítsa. Közoktatásvezetői képzése keretében is az iskolamarketing
témában írt szakdolgozatot, melyben kifejezetten a szakképzésre he-
lyezte a hangsúlyt. Ezek után pályázta meg a a Szerencsi Szakképzési
Centrum főigazgatói pozícióját. Célja, hogy tapasztalatait a centrumhoz
tartozó intézményekkel is megossza.

A Szerencsi Szakképzési Centrum főigaz-
gatói posztját 2016. július 1-től Jakab
Dénes (fotónkon) tölti be. A hozzá tar-
tozó hét oktatási intézmény – köztük a
szerencsi Műszaki és Szolgáltatási Szak-

gimnázium és Szakközépiskola – szak-
mai tevékenységét koordináló intézmény-

vezető 1996 óta tevékenykedik a szakképzésben. 

Jó szakmáVal
leHet boldogulni

A szeptember 7-én megtartott tanévnyitó ünnepségen a művészeti is-
kola igazgatója, Harkályné Kovács Katalin köszöntötte a megjelenteket.
Az intézményvezető beszédében kiemelte, hogy a művészetek semmihez
nem fogható, embernevelő szerepe fontos minden közösségnek, a szü-
lőknek, és a gyerekeknek egyaránt. – Törekszünk arra, hogy a hangszeres
tudás és a különböző művészeti ágak technikáinak, nyelvezetének az el-
sajátítása mellett a hozzánk járó diákok egész személyiségét fejlesszük.
Kinyitjuk a szemüket a művészetekre, olyan közeget teremtünk, ahol a
komolyzene szeretete, a magyar népi értékeket átörökítő, azokat öröm-
mel megmutató mozgás és a képzőművészetek, színjáték által történő
önkifejezés értékes tulajdonság – hangzott el. 

Az évnyitó keretében bemutatták az újonnan érkezett tanítókat is, akik
közül zongora tanszakon Pregon Dóra Marietta, az ütősöknél Barabás
Barna, gitár tanszakon Vreczenár Péter képzi majd a növendékeket. 
Az ünnepség a néptánc szakosok műsorával zárult.

Elkezdődött a 2016/17-es tanév a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola művészeti képzésén is, ahová idén
460 diák iratkozott be a különböző tanszakokra és 20 pe-
dagógussal kezdik meg a tanítást.

beCsengettek
a műVészeti iskolában



A helyi görög katolikus kőtemplom építésé-
hez Puskárszky parókus idejében indult a gyűj-

tés, de maga az építkezés Kőszeghy György pa-
rókus időszakában kezdődött el, és még utódai

idejében is folytatódott. A templom fel-
szentelésére valószínűleg már 1798-ban
sor került, de a tornyát csak 1799-re tud-
ták befejezni. A szabadságharc bukása
utáni időszakban, 1855-ben a tornyot
megmagasították, a sisak bádogfedést
kapott. Ekkoriban Gulovits Antal segéd-
lelkész látta el a papi teendőket. Mint
utólag kiderült, ő helyezte el a templom
felújításakor a torony gömbjébe azt az
ovális fémdobozt, amely Szerencs hely-
történetének az egyik legérdekesebb do-
kumentumát rejtette. 

Gulovits Antal segédlelkész az utókor-
nak, vagy ahogy ő fogalmazott: „hitsor-
sosinak” egy saját kézzel írott, 3 oldalas
levéllel üzent (fotónkon az írás első ol-
dala). A dobozkában a levél mellett a
függetlenségi nyilatkozat egy példánya,

Kossuth Lajos Magyarország népeihez című ki-
áltványa, és a szabadságharc alatt kiadott pa-
pír- és fémpénzek voltak elhelyezve. Gulovits a
levélben leírja korának viszonyait, hangsúlyozva
a szegénységet és az elnyomatottságot. Felso-
rolja az ország és az egyház tisztségviselőit és
keserűséggel említi az elnémetesedés folyama-
tát. A segédlelkész kitekintést ad korának leg-
fontosabb európai eseményeire, valamint a krí-
mi háborúra is. Nem feledkezik el saját híveiről
és támogatóiról sem: felsorolja a szerencsi gö-
rög katolikus hitközség elöljáróit is, méltatva azt
a nagyszerű adakozást, amellyel a hívek – ne-
héz körülményeik ellenére is – összeadták a
templom „csinosításához” szükséges összeget.
Végül az utókorkorhoz is szól, kérve, hogy lelki
üdvösségükért a késői leszármazottak is mond-
janak egy imát. 

Az időkapszula tartalma a szerencsi helytör-
téneti múzeumba került. Jelentőségét érzékel-
teti, hogy az intézmény adattárában az 1. sor-
számmal regisztrálták – tájékoztatta lapunkat
Fazekasné Majoros Judit igazgató.

A helyi római katolikus hitközség hagyományai szerint minden esztendőben a Szűz Mária szüle-
tésnapjához, szeptember 8-ához legközelebb eső vasárnapon rendezik meg a Kisboldogasszony
templom búcsúját. Ezúttal szeptember 11-én tartották meg az ünnepi alkalmat a 252 évvel ezelőtt
felszentelt egyházi épületben. Az istentiszteletet Jaskó László, nyugalmazott plébános tartotta, majd
szent körmenettel tisztelegtek a hívek az ünnep előtt.
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1968 őszén a szerencsi görög katolikus templom felújítása közben egy úgyne-
vezett időkapszulára bukkantak, mely az akkori segédlelkész utókornak szánt
levelét és néhány egyéb korabeli dokumentumot tartalmazott. A leletről Faze-
kasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója tájékoztatta lapunkat, an-
nak apropóján, hogy pár hete befejeződött a görög katolikus templom jelenlegi
felújítása és felmerült az ötlet: napjaink Szerencséről és korrajzáról is érdemes
lenne üzenetet hagyni a templomban elrejtve az utódok számára.

kisboldogasszonY-búCsú

Üzenet az utókornak

Huszadik alkalommal tartottak nőszö-
vetségi csendesnapot Bózsván, mely al-
kalmon augusztus 29-én a Szerencsi Re-
formátus Nőszövetség tagjai is részt
vettek. A jubileumi találkozóról Korondi
Klára, a szövetség elnöke tájékoztatta
lapunkat.
A csendesnap célja ezúttal is az volt, hogy a
bózsvai parókián, a világtól elvonulva lelket
építő előadásokat hallhassanak és erőt
gyűjthessenek a résztvevők, hogy jobban
tudjanak figyelni az Úrra. A programon több
mint 70 asszonytestvér – közöttük szerencsi
és ondi gyülekezeti tagok – vettek részt. 
A megjelenteket Balász Pál, szerencsi refor-
mátus lelkész köszöntötte, majd áhítat kö-
vetkezett. „Szolgálat idős korban” címmel 
Dr. Imre Sándor gerontológus tartott elő-
adást, kiemelve, hogy a szolgálat életünk ki-
teljesedését jelenti, melyhez szükségünk van
Jézus támogatására. Dr. Börzsönyi Józsefné,
nyugalmazott szerencsi református lelkész
egy nyári konferenciáról számolt be, melynek
témája a nevelés-neveltetés volt. A nap to-
vábbi előadások és beszámolók élményével
is gazdagította a program résztvevőit és két
asszony tett bizonyságot társai előtt. Zárás-
ként Búza Lászlóné alkalomra írt verse és
éneke, valamint Bőti Jázminka, szerencsi re-
formátus segédlelkész áhítata hangzott el.
A kerek évforduló alkalmából a Szerencsi Re-
formátus Nőszövetség zászlajának fényké-
pével díszített könyvjelző is készült.

Csendesnap
bózsVán
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Az augusztus 20-21-én megrendezett prog-
ram költségeit egy uniós pályázat biztosította.
A meghívott szlovák, cseh, lengyel, szerb test-
vérvárosok delegációinak az EU előtt álló kihí-
vások megvitatása volt a témája. Szerencset jó-
magam, továbbá Kontra László igazgató úr és
neje, Ringer István tárogatós barátunk és neje,
valamint a Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a
polgármesteri hivatal részéről Sélley László és
neje képviselte.

A városnap központi része a Szent Vince em-
lékére tartott istentisztelet, a körmenet és a
templomi búcsú volt. Számunkra szokatlan,
hogy az istentiszteleten verseket mondtak, vi-
lági szövegeket olvastak fel, tapsoltak, egyszó-
val otthon érezték magukat. A város egy dísz-

ebéddel emlékezett meg az ünnepi alkalmon,
hisz a vízilabda csapatnak és a búcsúzó római
katolikus papnak már az előző napon átadták
a testület okleveleit. E rendezvényre számos
polgár meghívást kapott, de a himnuszt és az
asztali áldást követően beszédek már nem
hangzottak el.

Podgorán a testületet jövőre választják újjá,
jelenleg egyetlen hölgytagja van és négy tele-
pülés delegáltjaiból áll. A turisztika, a szemét-
szállítás és a belső utak fenntartása a fő felada-
ta, emellett egy önkéntes tűzoltó laktanyát mű-
ködtetnek. Májustól októberig tart a turistasze-
zon, klasszikus ipari munkahelyek nincsenek
még a környéken sem. A helyi adó körül ott is
forrtak az indulatok: a búcsút jelentő esti hajóút
egy órát késett, a polgármester és a hajóskapi-

tány között élénk diskurzus jelezte a nézetelté-
rés mélységét. Polgármester úr a partról elin-
tegetett bennünket lelkiekben.

Drasnice településen igazi népünnepélybe
csöppentünk: fényjáték mellett mulattak a hely-
béliek ingyen borral és hallal, valamint maskará-
sokkal. Köszönet Kovács Sándornak, aki spliti
horvát katonaként elsajátított nyelvtudásával se-
gítette egymás jobb megértését az ott töltött
szabadsága alatt, s ugyancsak hálával gondolunk
a Bereczk házaspárra, akik hagyományos nyári
vakációjukat szakították meg a kedvünkért.

Az EU problémái megmaradtak, de állíthatom
ebben nem a közép-európai jelenlévő önkor-
mányzatok képviselői a ludasok, mi megértet-
tük egymást.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester

Hat évvel ezelőtt, 2010 nyarán állapod-
tak meg a szerencsi és a podgorai vá-
rosvezetők a testvérvárosi kapcsolat
felvételéről. Horvát részről az Európai
Unióhoz való csatlakozás tapasztalatai -
ra voltak kíváncsiak, Szerencs számáral
pedig az elő- és utószezonban kedvez-
ményesen igénybe vehető állami szál-
lodák árak voltak vonzóak. Az utóbbit
azóta csekély érdeklődés övezte, vél-
hetően a nagy távolság, a magas autó -
pályadíj és az egyre emelkedő árak mi-
att. A podgorai városnapra idén kap-
tunk először meghívást.

Az egykori osztálytársak pár kivétellel már a 70. életévüket tapossák
és az utazó nagyszülő státuszát megkapva, ha hívják őket, mennek, utaz -
nak gyermekeikhez, unokáikhoz. Ebben a rohanó, elgépiesedett világban
azonban megálltak egy napra és szinte teljes létszámmal jöttek el a hívó
szóra. Sajnos a tanárok közül nyolcnak, a volt diákok közül tíznek már
elhangzott az utolsó csengetés, eltávoztak.

A találkozó résztvevői a református templomban hálaadó ünnepi is-
tentiszteleten vettek részt, ahol Godó Gábor lelkész hirdetett igét. Ezután
megkoszorúzták Kossuth Lajos szülőházát, majd a szobránál is elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúját. A művelődési házban Demeterné Bártfay
Emese polgármester a település fejlődéséről szólt, majd az óvodások bá-
jos műsorral köszöntötték az öregdiákokat. Ezután Györgyné Újvári Ma-
rika dalai csaltak könnyet a szemekbe. A rendhagyó osztályfőnöki órán
a volt tanárok és diákok meséltek az eltelt évekről, hol sírva, hol nevetve.
A közös ebéd után hosszú beszélgetések következtek. Jó volt arra a napra
ismét diáknak lenni! Sorra jöttek elő az emlékek, az akkori 8 év csínyte-
vései. Mindenki félretett rangot, beosztást, betegséget, a találkozón a
régi diákok voltak mindannyian. Az összetartozás láthatatlan szálai lát-
hatóvá váltak a személyes találkozás által. Zárásként a szervező útrava-
lóul azt kérte: „Szeressük egymást gyerekek, hisz minden percért kár…
” Sokan segítették a találkozó megszervezését, melyet a volt diákok ne-
vében tisztelettel megköszönök! Kovács Béláné

A Kossuth Lajos Általános Iskolában 1961-ben végzett diá-
kok 2016. május 28-án – az 55. éves osztálytalálkozó alkal-
mából – immár 10. alkalommal jöttek haza Monokra, a
gondtalan diákévek helyszínére emlékezni. 

az európai unió Vendégei Voltunk
a HorVátországi podgorán

„de szíVÜnk egYszer VisszaHoz…”



– Pályafutásod jubileumi évfordulójához ér-
kezve hogyan látod az elmúlt két évtizedet?
Melyek voltak a legfőbb állomásai ezen idő -
szaknak? Mi vitt előre a sikertelenebb perió-
dusokban?

– Hatalmas munka és kitartás szüksé-
geltetik ahhoz, hogy az ember végigvi-

gye az álmát, még ha nem is volt
konkrét álma. Ha szereted, amit
csinálsz, magadtól, belülről al-

kotsz, flow állapotba kerülhetsz
és megáll az idő. Ebből az állapot-
ból csak a külső környezet, a gaz-
dasági környezet, az emberek, a
vevők szakíthatnak ki olykor, ez
teszi nehézzé az anyagi és a szel-
lemi, alkotói világ közötti átme-
neteket. Az alkotás szellemi ma-

gaslataiból a fizikai valóságba
megérkezni fájdalmas, de elkerülhe-

tetlen. Ez a harc volt jellemző az elmúlt
20 évre, és többször a padlóra is kül-
dött, de fel kell állni, mert az élet ez az
út maga. A végén egész biztosan az
üdvösség vár, a kitartó munka min-

dig meghozza zamatos gyümöl-
csét. Az erős hitem az és a

munkám szeretete, ami to-
vább visz, ami nem hagy

megállni, nem hagy
nyugodni, folyamatos

fejlődésre, kreativi-
tásra sarkall. Ettől
szép ez nagyon!

– Hová pozí-
cionálod magad

jelenleg a magyar
divatszakmában?

– Sehova. Ez nem az én tisztem.
Tiszta szívből alkotok, teremtek, akinek tet-

szik, megveszi, akinek nem, az ott hagyja. A piac értékel
engem, és én ebből élek 20 éve. Ez maga a boldogság és

a hatalmas szabadság. 
– Mire vagy a legbüszkébb a pályádon?
Arra, hogy 20 éve kitartok és folyamatosan új és új dol-

gokkal tudok előjönni. A ruhán kívül kandallót, cserép-
kályhát, bútort, belső enteriort, szemüveget, kerékpárt
is terveztem, a kreativitás nem áll meg csak a ruhában,
az szerteágazik a szélrózsa minden irányába. Imádok pl.
írni is, a gondolataimat szavakkal is átadni a közönség-
nek. A burjánzó fantázia nem ismer határokat, ez a

képesség és lehetőség tesz a legboldogabbá.
– Mennyire vagy elégedett az eddigi pálya-

futásoddal? Van-e valami, amit a mai tu-
dásoddal másképpen csinálnál?

A boldogság maga a megelégedettség. Nem tarthatsz máshol, mint
ahol épp tartasz. Ha ezt elfogadod, boldog leszel. Hiszen a múltban min-
den döntésedet az akkori legjobbnak vélt tudásod szerint hoztad meg.
Hát ki akarna magának rosszat, ki dönt direkt rosszul? Persze a jövő a
ma döntéseitől függ, így tudatosan, mindig a jobb, szebb jövő felé kell
haladnunk, döntéseinket meghoznunk. Ha így élsz, így alkotsz, elégedett
és boldog lehetsz, mint most én. A tudást pedig folyamatosan fejleszteni
kell, mert a világ rendületlenül halad, és ha Te nem, akkor lemaradsz. Te-
hát, ahogy Márai is mondja: életünk legfontosabb feladata saját jelle-
münk folyamatos fejlesztése. Semmit nem csinálnék másképp, mert már
semmit nem csinálhatok másképp a múltban. A jelenben igen és ettől
lesz más a jövőm.

– Egy hosszabb időt Amerikában is eltöltöttél, mennyire for-
málta ez a személyiségedet, a szemléletmódodat?

– A lehető legmarkánsabb módon tett másik emberré. Találkoztam a
korlátaimmal, az esendőségemmel, valójában a valós önmagammal. Egy
idegen környezetben, idegen országban, idegen emberek között, idegen
kultúrában kilépsz a komfortzónádból és sok mindent megtanulhatsz
magadról. Ez is mind a fejlődést szolgálja. Persze nehéz, mert szembe-
sülsz olyannal is, amitől irtózol, bepánikolsz, meghökkensz, nem tetszik,
menekülsz előle. De önmagad elől sehova nem menekülhetsz, és ez maga
a fejlődés. Ha meg akarod ismerni magad, mozdulj ki a komfortzónádból
és meglepődsz majd. Életem legnagyobb leckéje volt és remélem, jól
megtanultam.

– Mit szeretsz a legjobban a munkádban?
– A teremtést, a semmiből a valamit előállítás misztériumát.
– Mi inspirál? Miből merítesz ötletet? Hogyan történik nálad a

tervezés, alkotás folyamata?
– Az élet inspirál. Ha nyitva tartod a szemed, rájöhetsz, hogy a világ,

ami körbevesz egyedülálló, csodálatos, megismételhetetlen és megis-
merhetetlen, mert végtelen, határtalanul káprázatos, csoda gyönyörű.
Ez mindig inspiráló, ha látod, ha megismered, ha észreveszed. A terve-
zés első fázisa az ötlet, ami folyamatos, állandó és véletlenszerű. 
A megvalósítás már mérnöki munka, állhatatosságot, pontosságot, ko-
moly odafigyelést igényel. Az eladás pedig nehézkes, emberi, anyagi
természetű, az nem egy áldásos tevékenység, földi dolog, általában le-
húzós természetű. Hiszen pénzre váltod a munkád, a lételemed. Nem
is lehet más.

– Milyen kollekcióval készülsz a 20. évforduló alkalmából ren-
dezett, szeptember 24-ei showra? 

– Az aktuális ruhákon kívül idén bemutatkozik a Capolavoro by Her -
czeg exkluzív bútor család, a Stringbike by Herczeg luxus kerékpár design,
ill. a Bakoo by Herczeg limitált szériás szemüveg kollekció. Nagyon széles
lett a repertoár, érdemes alaposan szemügyre venni.

– Köztudott rólad, hogy bármiről legyen szó, nyíltan vállalod a
véleményed. Kerültél már kínos helyzetbe emiatt?

– Sokszor. De nem biztos, hogy az mindig nekem volt kínos, még ha
elsőre úgy is tűnik. A földi igazság szubjektív, nagyon nem mindegy, me-
lyik oldalán állsz. Az egyénnek mindig igaza van, legalábbis azt hiszi, min-
dig mindenkinek igaza van, így 7,5 milliárd igazság van a Földön. De van
EGY igazság, ami mindenkié, ami mindent felül ír, ami mindent visz: a
SZERETET igazsága, ha úgy tetszik, Isten igazsága. Aki e mellett van, esze-
rint él, annak mindig abszolút igaza lesz, bármit is írnak elő a földi, emberi,
anyagi törvények, erkölcsileg Ő nyer és a végső elszámolásnál is neki lesz
igaza. Ezt kell itt tudni a Földön a boldogsághoz.

Herczeg Zoltán divattervező idén ünnepli pályafutása huszadik évét. Ebből az
alkalomból lapunk interjút készített a szerencsi származású alkotóval.
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két éVtized a diVatszakmában



– Szerinted a magyar emberek mennyire
figyelnek a stílusra és a divatra? Melyik tár-
sadalmi rétegnek és korosztálynak fonto-
sabb?

– A magyar nem sokat törődik a külsejével,
de a belsejével sem, ez látszik kívülről is. A lelki,
szellemi igénytelenség mutatkozik meg többek
között a szabadidő eltöltésében, a tv nézésben,
a suhogós melegítőben, a rossz minőségű táp-
lálkozásban, a trágár beszédben egyaránt. Aki
így él, így is öltözik. Sajnos a magyar egy fruszt-
rált, vesztes, szomorú nép, ami a történelméből
és a jelenkori traumáiból származik. Nézz meg
egy franciát vagy egy olaszt, él és virul, sziesz-
tázik, mosolyog, idegenként is köszön, szépen
öltözik, egészségesen táplálkozik, élvezi az éle -
tet, az ajándékot, amit Istentől kapott. A ma-
gyar ezzel szemben szomorú, irígy, befelé fordul
és a folyton a másikkal foglalkozik önmaga he-
lyett. Ezen kell változatni, ezen kell segíteni:
nyisd ki a szemed és láss, lásd meg a rengeteg
földi és égi gyönyört. Van hova fejlődni…

– Milyen tanácsot tudnál adni pályakez-
dő divattervezőknek?

– Dolgozzanak és alkossanak igaz hittel és
kitartással, ne higgyenek senkinek és semminek
itt a Földön, csak a saját belső erőnek és fantá-
ziának, és ha tényleg tehetséges az illető, előbb
vagy utóbb, de mindenképp termőre fordul az
irdatlan energiabefektetés.

– Hogyan telik egy átlagos napod?
– Munkával és szórakozással, tehát élettel.

Mindig más, nincs recept. Ami állandó: a kora
reggeli frappé és meditáció, a sok tíz vagy száz
e-mail, a testedzés, az anyagboltok és kelléke-
sek, a varrónő, hímző, szitázó, a show room, a
web shop és a vásárlói kapcsolattartás, ill. a mé-
dia kezelése. Ez kitesz napi 10-12 órát, aztán jö-
het a lazulás, az elengedés, a kikapcsolódás,
aminek számtalan formája van: otthoni csend,
baráti beszélgetés, koncert, bicajozás, Széchenyi
fürdő, kirándulás, olvasás, mozi, színház, amit
csak akarsz…

– Ha nem a divattal fog-
lalkozol, mit csinálsz? 

– A fentieket és lehetőleg
sokat utazom a világban, ill.
elmélkedem, gondokozom a
világ nagy dolgairól.

– Milyen terveid vannak
a jövőt illetően?

– Szerelem, család,
gyerek(ek), (passzív) ház, ku-
tya, macska és az állandó te-
remtés továbbra is, ill. szeretni,
szeretni, ameddig csak lehet.

– Hogyan látod magad
10 év múlva?

– Boldog családdal egy
gyönyörű passzív házban,
függetlenül mindentől és min-
denkitől, az államtól, a közmű-
vektől, a várostól, a zajtól,
bent az élő környezetben, a
csendben, nyugságban, ahol
önmagam lehetek a külső vi-
lágtól minél inkább elkülönül-
ve. Ami itt körbevesz, mind
hazugság. Az igazság a termé-
szetben, a csendben van. Ott
hallod meg a saját hangod, a
saját békéd, erre törekszem
minden erőmmel és a jövőbeli
társammal, társaimmal.

– Mennyire van időd ha-
zalátogatni? Hogyan kö-
tődsz szülővárosodhoz, Szerencshez?

– Szerencs a bölcső, Szerencs az alap, a béke,
a nyugalom szigete, a család szentsége, a sze-
retet magva, édes szülővárosom, csodás gyer-
mekkorom földje. Édesanyám, Édesapám és a
Testvérem a legfontosabb dolog a világon szá-
momra. Belőlük és miattuk lettem olyan, ami-
lyen, örök hálával és támogatással, szeretettel
tartozom érte. Havonta minimum egyszer biz-
tosan hazamegyek, legalább 2-3 napra, mert 

kikapcsolódni, önmagam lenni még mindig csak
ott tudok igazán. Szombat reggel piac Anyuval,
este Lackóhoz és a gyerekekhez, vasárnapi kö-
zös ebéd, délelőtt Nagyi, délután a rokonok,
szalad az idő, esténként nyugis olvasgatás, be-
szélgetés, tv…

„szia mamika, nem soká megyek!
kész az ebéd, a sztrapacska az aszta-
lon? mindjárt 1 óra…”

H. R. – M. B.
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Herczeg zoltán, szüleivel és nagybátyjával.



A pályázatra cselekvőképes, 18. életévü-
ket betöltött, a felvételi követelményeknek
megfelelő magyar állampolgárok jelentke-
zését várják. 

A felvételt nyert pályázók 6 hónap időtar-
tamú moduláris képzésben vesznek részt,
amelyet követően – sikeres vizsga esetén –
őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861
03) szereznek. A résztvevők a képzés első

két hónapjában munkaviszonyban állnak,
majd a második hónap végén – sikeres mo-
dulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti
Rendőrség hivatásos állományába kerülnek
kinevezésre, 12 hónap próbaidő kikötésével.

Bővebb tájékoztatás a 06 80/203-983 in-
gyenesen hívható telefonszámon kérhető
munkanapokon (8 és 20 óra között), vagy ér-
deklődni lehet a hatarvadasz@orfk.police.hu
e-mail címen, a rendőrség Facebook
(www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és
Twitter (www.twitter.com/police.hu) olda-
lán, továbbá személyesen, bármelyik rendőri
szervtől.

A mustgáz valójában szén-dioxid: színtelen,
szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, mely töb-
bek között a gyümölcsök erjedésekor keletke-
zik. Ez az enyhén savanykás ízű gáz másfélszer
olyan nehéz, mint a levegő, így a mélyebb terü-
leteken – például pincékben – összegyűlik, a le-
vegőt kiszorítja és ez által oxigénhiányos álla-
potot teremt. Megfelelő koncentrációban fon-
tos életfolyamatokat befolyásol: hatással van a
központi idegrendszerre (szédülés, hányinger,
mentális zavar), melynek következtében előfor-
dulhat, hogy az ember már nem képes elhagyni
a pincét.

A mustgáz mérgezés megelőzésére legtöbb-
ször egy régóta ismert praktikát alkalmaznak:
egy meggyújtott gyertyát térdmagasságban

tartva, vagy pálcára szerelve kell lemenni a pin-
cébe, majd térdmagasságban elhelyezni. Ha a
láng menet közben, vagy a pincébe kialszik, ak-
kor nagy valószínűséggel mustgáz van a helyi-
ségben. Ilyenkor haladéktalanul el kell hagyni a
pincét!

Ha már bekövetkezett a baj, azt észlelve so-
kan megfelelő védelem nélkül próbálnak segí-
teni a mérgezést elszenvedett, összeesett em-

bereken, miközben maguk is belélegzik a ve-
szélyes gázt. A szakemberek ezért azt taná-
csolják, hogy senki ne próbáljon egyedül ilyen
helyzetben segíteni, inkább minél hamarabb ri-
assza a 105-ös segélyhívó számon a tűzoltókat,
akik légzőkészülékkel, biztonsággal tudnak a
mentésben részt venni – hívja fel a figyelmet
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság.

HatárVadász toborzó
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Házasságot kötöttek: Kelemen István – Rá-
dai Ágnes, Kecskeméti Tamás – Juhász Ildikó.

Születtek: Majoros Zétény, Molnár Izabella,
Nagy-Gazdag Kira.

Elhaláloztak: Habina Ferencné (sz. Varga
Margit) (84 év), Schillerwein Ferenc Imréné 
(sz. Sárossy Sarolta) (82év), Simka Károly (79év),
Lapis László (58 év), Váradi Zoltán ( 79 év).

anYakönYVi Hírek
2016. szeptember 1-13.

A szüret időszakában országosan
évente körülbelül 40-50 esethez hívják
a tűzoltókat mustgáz mérgezés miatti
rosszulléthez, a bajbajutottak felén
azonban már nem tudnak segíteni. 
A veszélyhelyzet megfelelő körültekin-
téssel azonban elkerülhető.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet járőrtárs beosztás be-
töltésére a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak állomá-
nyába.

állásleHetőségek
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási
Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi kirendeltségén
nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen he-
gesztőt, lakatos/csőszerelőt, dohánybolti eladót, led
fényforrás összeszerelőt, mezőgazdasági gépszere-
lőt, nyelvismerettel rendelkező adminisztrátort,
adatrögzítő adminisztrátort, árukiadót, gépkocsive-

zetőt, betegkísérőt, dietetikus szakácsot, villanyszerelőt, tehergépkocsi vezetőt és tehergép-
jármű szerelőt alkalmaznának. Ugyancsak a városban keresnek eladót, karbantartót, mosodai
kisegítőt, csomagolástechnikai mérnököt, temetkezési munkatársat, valamint vendéglátó el-
adót, felszolgálót, vendéglátó kiszolgálót és pultost. Bekecsen autószerelőt, gumiszerelőt,
betanított ponyvakészítőt, épületvillamossági szerelőt, Rátka külterületén felszolgálót, Mádon
pultost, Tállyán szállodai recepcióst alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

a mustgáz mérgezés megelőzHető



Szeptembertől az első fagyo-
kig gyűjthető az egyik legis-
mertebb és leghatásosabb
gyógynövényünk, a csipkebo-
gyó. Mindenfelé megtalálható,

egy kiadós sétával és egy kis
türelemmel könnyedén begyűjt-

hetjük egész téli készletünket. A bo-
gyók feldolgozása munkaigényes, de annál jobban fog
esni teája a hideg téli napokon. A terméseket ketté-
vágjuk és kimagozás után alaposan megszárítjuk.
Teá ja a szokásos forrázással is jóízű, de az igazi csip-
ketea hideg áztatással készül. Egy csapott evőkanálnyi
csipkehúst 3 dl vízben egy éjszakán át áztatunk, majd
kellemes hőmérsékletűre langyosítva fogyasztjuk.
Köztudott, hogy a csipke C-vitamin tartalomban ver-
hetetlen: tízszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a
citrom. Teája növeli a betegségekkel szembeni ellen-

álló képességünket, ezért kiváló meghűléses beteg-
ségek ellen. Az immunerősítésen túl a C-vitamin a
zsírégetésben is segíthet, mivel szinte az összes zsír-
bontó folyamatban részt vesz, amellett, hogy vitalizál
és élénkít. Magas magnéziumtartalmának köszönhe-
tően fontos szerepe van a szív- és érrendszeri beteg-
ségek, keringési zavarok gyógyításában, ugyanakkor
serkenti a gyomornedvek működését, csökkenti a
vérnyomást és idegnyugtató is. A mellékvesék és máj
működését is serkenti, sőt vesekő, vesehomok eltá-
volítására is alkalmazzák. Újabb kutatások szerint a
csipkebogyó az ízületi fájdalmak és betegségek ellen
is hatásos. Készülhet belőle lekvár, szörp, bor, likőr,
sőt az északi népek által kedvelt leves is. Valamennyi
csipkekészítmény frissítő, roboráló hatású, érdemes
naponta fogyasztani.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejté-
se: Kétszer egy teáskanálnyi.
A beküldők közül Szűcs Sán-
dorné, 3900 Szerencs, Hu-
nyadi út 12. a Szerencsi Gyógy-
növénybolt (Rákóczi út 104.)
ajándékcsomagját nyerte. 
A nyereményről szóló utalvány
átvehető szerkesztőségünkben.
Új kérdésünk: Mely vitamin-
ban gazdag a csipkebogyó?
Megfejtéseiket szeptember 30-
áig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy
dobják be a Népház bejáratánál
levő postaládánkba. A borítékra
írják rá: Egészségünkért.

A nyári hőség után tapasztalható hőmérsék-
let visszaesés, az egyre gyakoribbá váló hűvös
reggelek nagyban elősegítik a megfázásos tü-
netek kialakulását. Általában ezek mögött ví-
rusfertőzés áll – szögezte le Dr. Bobkó Géza fő-
orvos (fotónkon jobbra) lapunk érdeklődésére.
A termikus okok mellett kiemelt tényező az is,
hogy közösségben jellemzően felszaporodnak
a vírusok. – A közösségi létet nem igazán tud-
juk elkerülni, sem az oktatási-nevelési intézmé-
nyekben, sem a munkahelyeken, ezért a meg-
előzésre kell helyezni a hangsúlyt, hogy szer-
vezetünk ellenálló legyen. Fontos a bő folya-
dékfogyasztás, a vitaminraktárak feltöltése és
immunerősítők szervezetbe való bevitele élelmi

forrásból, vagy akár tabletták, cseppek formá-
jában – emelet ki a szakember, hozzátéve,
hogy enyhébb esetekben nem kell beavatkozni
erős gyógyszerrel, csak szövődmény kialakulá-
sakor. Ha valakinek rossz a közérzete, láza van,
akkor a beteg gyorsabb felépülése és a kóro-
kozók tovább terjedésének megelőzése érde-
kében az a javaslat, hogy otthon gyógyuljunk
ki a légúti betegségekből. Dr. Bobkó Géza fel-
hívta a figyelmet a személyi higiénia jelentősé-
gére is: alapvetően fontos, hogy naponta több-
ször, alaposan mossunk kezet, nátha, megfázás
esetén pedig arra is ügyeljünk, hogy ne a leve-
gőbe, vagy egymásra, hanem zsebkendőbe
tüsszentsünk.

Az őszi hónapokban egyre többen szenvednek a nátha, a megfázás és egyéb
légúti betegségek tüneteitől. E szezonális probléma különösen jellemző szep-
temberben, amikor a gyerekek elkezdenek közösségbe járni.

a Hét gYógYnöVénYe: a Csipke

könYVaJánló:
nöVénYi

antibiotikumok

egészségÜnkért

Immunrendszerünk megállás nélkül azon
fáradozik, hogy szembeszálljon a körülöttünk
jelen levő kórokozókkal. Ha bekövetkezik a
baj és fertőző betegséggel kell megküzde-
nünk, gyakran folyamodunk mesterséges an-
tibiotikumokhoz, pedig ennek sokkal ritkáb-
ban van értelme, mint hinnénk. A gyógysze-
rek gyengítik az immunrendszert, és növelik
a kórokozók ellenállóvá válásának kockáza-
tát. A növényi alapú gyógyszerek a mester-
séges antibiotikumokkal ellentétben ugyan-
akkor nemcsak baktériumok, hanem vírusok
és gombák ellen is hatásosak. Az antibiotikus
hatású gyógynövényekkel támogatjuk az im-
munrendszerünket ahelyett, hogy gyengíte-
nénk, és a fertőzésekből megerősödve kerü-
lünk ki. Ez a könyv a jól bevált gyógynövények
hatóerejével foglalkozik, kifejti, hogy hogyan
kezelhetők az enyhébb fertőzések gyógynö-
vények segítségével, mellékhatások nélkül.

beköszöntött 
a nátHa időszaka
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Gyászközlemény

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy 

Lakárdy Albert Lajos,
nyugalmazott közgazdász, 

Szerencs Város Közművelődéséért díjasa,

2016. szeptember 6-án,
88 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének.

A jelenlegi műhelymunka immár a 12. össze-
jövetel volt, amikor a szerencsi és környékbeli
költők, írók, képzőművészek közösen alkottak,
valamint mutatkoztak be Tarcalon. A jelenlevők
azon kívül, hogy napi foglalkozásokon vettek
részt, kiállították műveiket a Hét Puttonyos Bor-
falu galériájában. A tárlatot egy saját művekből,
versekből összeállított irodalmi gálaműsorral
nyitották meg szeptember 11-én. A rendezvé-
nyen a tábort vezető Leskó Imre, a HAT alelnöke
elmondta, hogy óriási öröm a tagság számára,
hogy Tarcal évek óta helyet ad a találkozónak.
Megbecsülést éreznek, melyet igyekeznek to-
vább adni az irodalomkedvelő közönségnek is.
A tábor hagyománya, hogy minden évben ellá-
togatnak Bodrogkeresztúrba az idősek otthoná-
ba, hogy az ott lakókat egy nívós műsorral lep-
jék meg. Ez a szokás nem maradhatott el az idén

sem. A táborvezető
hozzátette, hogy a
tarcali vezetőségen
túl nagy köszönettel
tartoznak a szerencsi
önkormányzatnak is,
amely minden évben
pályázatot hirdet a
helyi civil szerveze-
tek számára. 

Az eredményes
pályázati munkának
köszönhetően ebben
az évben sokkal
több tag tudott részt
venni a találkozón,
mivel az elnyert tá-
mogatás nagy részét a HAT az alkotók részvételi
díjának részbeni finanszírozására fordította. 

Viczai Henrietta, a HAT elnöke arról tájékoz-
tatott, hogy nem titkolt céljuk a tagság bővítése.
Szeretnének minél több fiatalt megnyerni a hoz-
zájuk való csatlakozásra, ezért is igyekeznek sok
helyen megjelenni és propagálni rendezvényei-
ket. Minden hónap második keddjén nyilvános
műhelymunkát tartanak a szerencsi Rákóczi-vár
kávézójában, ahol egy állandó tárlatuk is látha-

tó, s ahova szeretettel várják az alkotókedvű je-
lentkezőket. Tagjaikat segítik kiállításaik, köte-
teik létrehozásában és évente közös antológiát
adnak ki. 

A „művészemberek” nem csak versírásra, fes-
tésre, vagy író-olvasó találkozókra fordították a
Tarcalon töltött napokat: teret engedtek a ki-
kapcsolódásnak is. A találkozás örömét hűsítő
hegyaljai borokkal és pincelátogatás keretében
csülökvacsorával ünnepelték meg.

A szerencsi székhelyű Hegyaljai Alko-
tók Társulása (HAT) a Magyar Alkotók
Internetes Társasága (MAIT) társszer-
vezettel karöltve évek óta Tarcalon
szervezi meg közös alkotótáborát. 
Az idei ötnapos találkozót szeptember
7. és 12. között rendezték meg a festői
településen.

alkotói találkozások tarCalon

Szerencs város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom városunk időskorú polgárait

2016. szeptember 29-én 17 órától 
az Idősek Világnapja 

alkalmából tartandó

városi rendezvényre.
Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár színházterme
Közreműködik a Hajnali Néptáncegyüttes

Meglepetés sztárvendég!
Koncz Ferenc

polgármester

megHíVó
Szerencs Város Önkormányzata 

2016. október 6-án 15 órakor
megemlékezést és koszorúzást tart 

az aradi vértanúk tiszteletére 
a Kossuth-téri emlékműnél.

Közreműködik a Hegyalja Pedagógus Kórus.
Műsort adnak a szerencsi Műszaki és Szolgáltatási

Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai.



INGATLANINGATLAN

Szerencsen, a Kárpát úton kétszo-
bás családi ház eladó, gáz- és ve-
gyes kazánnal, rendezett udvarral.
Lakáscsere is érdekel. Érd.: 30/412-
5886, 47/361-822. (15-16)
Bekecs központjában75 m2-es csa-
ládi ház eladó. Érd.: 30/557-8782.
(15-16-17-18)
Szerencs, Alkotmány út 32. szám
alatti ház eladó. I.á.: 2,2 M Ft. Az ár
alkuképes. Érd.: 70/276-4395. (15-16)
Teljes körűen felújított 54 m2-es
társasházi téglalakás eladó vagy
szerencsi egyszintes családi házra
cserélhető. Érd.: 70/667-0000. (15-
20)
Szerencs központjában építési te-
lek (580 m2) eladó. Ezen kívül ková-
csolt vaskapu (310×150) és kisajtó
(70×130) is eladó. Érd.: 20/348-
9548. (15-16-17-18)
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás, valamint ugyanitt bolti polcok
eladók. Érd: 47/363-097. (15-16-17)
Szerencsen, egy 2 szobás, ala-
csony rezsijű, összkomfortos ház,
kerttel, udvarral, melléképülettel el-
adó. Bolt, buszmegálló a közelben.
Érd:70/386-0280. (15-16-17)
Tokajban az egészségügyi köz-
ponthoz közel, kis ház telekkel el-
adó. I.á.: 3,5 M Ft. Érd.:  70/276-
4395. (15-16)

Szerencsen eladó bérházi lakást
keresek 1-2 emeletig vagy egy 2
szobás családi házat.  Érd.: 20/941-
1381 (15-16)

VEGYESVEGYES

Koszorú és csokrok készítése a
legjobb áron. Akár ingyen kiszállítás
Szerencsen és vonzáskörzetében.
Érd.: 3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.:
20/425-9136. (15-16)
Kőműves munkák elvégzését vál-
lalom (burkolás, falazás, javítás,
stb.) Szerencs és vonzáskörzetében.
Érd.: Gabóczi József 20/393-7582.
(15-16)
Ruhák, kiegészítők varrása és ala-
kítása a legjobb áron. Szerencs és
vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rátka
Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (15-
16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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a szerencsi Hírek következő száma
2016. október 7-én jelenik meg.

„Mikor a lelkem roskadozva

vittem, csöndesen és

váratlanul átölelt az Isten.” 

(Ady Endre)

Mély fájdalommal tudatjuk

mindenkivel, akik 

ismerték és szerették, hogy

Lakárdy Albert Lajos

2016. szeptember 6-án,

88 éves korában visszaadta

lelkét teremtőjének.
A Gyászoló család



A kényelmes vásárlási lehetőség elsősorban idő-
seknek, vagy a szállításhoz megfelelő járművel
nem rendelkezőknek lehet csábító, főleg, ha az
ajánlott vételár is kedvező. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a házaló árusok nem minden
esetben jó szándékúak, gyakran megkárosítják
a gyanútlan embereket, amihez különböző mód-
szereket alkalmaznak. Tűzifa adásvételéhez kap-
csolódóan a leggyakoribb megtévesztési mód,
hogy a megvásárolt – azaz kifizetett – mennyi-
ség jelentősen elmarad a ténylegesen lepakolt
fa mennyiségétől. Hiába a vevő előtt elvégzett
mérés, a csaló szándékkal érkező házalók jól
tudják, hogyan játszhatják ki a vásárlók figyel-
mét. 

A rendőrség arra biztatja a lakosságot, hogy tű-
zifa vételnél a lehető legkörültekintőbben járja-
nak el, kizárólag ellenőrzött helyről, megbízható,
ismert kereskedőktől vegyenek fát. A vásárlás
részleteit illetően pontosan tisztázzák, hogy mi-
lyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk vagy ömlesz-
tett formában fogják-e szállítani. A megrende-
lést és az árat rögzítsék írásos formában is. Pon-

tosítsák, hogy a szállítás, valamint a rakodás
költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt külön kell
megtéríteni. A leszállított mennyiséget mérjék
le, arról kérjenek számlát. Hozzáértés hiányában
kérjenek segítséget megfelelő szakembertől.
Gyanús körülmények észlelése esetén a 107-es,
vagy 112-es segélyhívószámok valamelyikén te-
hetnek bejelentést az állampolgárok.
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A fűtési szezon közeledtével elkezdődött a tűzifa beszerzés időszaka. A kisebb településeken és falvakban ilyenkor
feltűnnek a tüzelőt árusító házalók és ezzel egyidejűleg gyakoribbá válnak a fűtőanyag eladással kapcsolatos

bűncselekmények is – hívja fel a figyelmet a Szerencsi Rendőrkapitányság.

VigYázat, Csaló tűzifaárusok!

közérdekű informáCiók
szerencsi polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail:
hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 
14 órától, legközelebb október 17-én. Nyiri Tibor alpolgármester: min-
den hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb október 20-án.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legkö-
zelebb október 5-én. A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján tör-
ténnek a (47) 565-202-es számon.

szerencsi Járási Hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240

(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 óráig.
szerencsi Járási Hivatal és Járási gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

nemzeti adó- és Vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15

óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és
csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

Ügyeletes gyógyszertárak
Szeptember 23-25.: Alba Gyógyszertár. Szeptember 26. – október

2.: Szerencs Gyógyszertár. Október 3-9.: Centrum Gyógyszertár.
gyógyszertárak nyitva tartása

Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitva tartás: H–P:
8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-
054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Sze-
rencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Sze-
rencs: Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra,
V: 8–19 óra.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47)

362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén,
szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától az első
munkanap reggel 7 óráig.

szerencsi művelődési központ
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/362-290. Igazgató:

20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

a szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340-6089

Szerencsen az alábbi kutyák várják, hogy új esélyt kapjanak és szerető gazdára ta-
láljanak. Az ebekről további információ kérhető a Szerencsi Kóborkák Állatvédő
Alapítványtól a 70/628-4271-es telefonszámon.

gazdit kereső kóborkák



A versenyzők Mini, Újonc, Haladó, Prémium és Vasember kategóri-
ákban indulhattak. Idén összesen 88 versenyző nevezett: egyénileg
67-en indultak és 7 háromfős csapat is összemérte erejét. Többen
technikai problémák miatt kénytelenek voltak feladni a versenyt és
a hőség sem kímélte a sportolókat, ennek ellenére szép eredmények
születtek. A megmérettetést végül 82-en fejezték be. 
A szerencsi triatlon jótékonysági versenyen összesen 88 ezer forint
gyűlt össze a nevezésekből, amit Dr. Egeli Zsolt alpolgármester to-
vábbi 12 ezer forinttal kiegészített. Az összegyűjtött 100 ezer fo-
rinttal a Kulcsár Anita Alapítványt támogatják, mely a jó tanulók,
jó sportolók jutalmazását tűzte ki céljául. 
A program Vasember kategóriáját 1200 m úszás, 30 km kerékpározás
és 8 km futás után a férfiak közül Vámos Imre (2:06:16), a nők közül
Váczi Kira (2:28:46) nyerte meg. További eredmények a szerencsihi-
rek.hu honlapon olvashatók.

Idén Szerencs volt a házigazdája annak a tízéves múltra visszatekintő
labdarúgó-tornának, melyet a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Dél-
vidékről és az Anyaországból érkező diákok számára szerveztek szep-
tember 9-11-én. Míg korábban középiskolás diákok vettek részt a sport-
programon, ezúttal az általános iskolás korosztályból kerültek ki a részt-
vevő magyar diákok. A rendezvényt szervező Parajos Tibor cserkésztiszt
lapunk tájékoztatására elmondta, hogy a torna célja ezúttal is az volt,

hogy a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozzanak és barátságokat
kössenek egymással az egységes magyarság gondolata jegyében. 
A mérkőzéseket a Bocskai István Katolikus Gimnázium műfüves pályáján
rendezték meg szeptember 10-én. A hazánktól elszakított területekről
érkező fiatalokon kívül pályára léptek a szerencsi Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, és
az ötletgazda miskolci Lévay József Református Gimnázium diákjai.

Az Összetatartozás Celspan nemzet-
közi birkózó kupát szeptember 3-án
rendezték meg Balkányban, ahol 
20 klub sportolói indultak a megmé-
rettetésen. Szerencsről nyolc ver-
senyző lépett a szőnyegre. 

A kupán ezüstérmes lett gyermek 
I. kategóriában Barócsi Balázs (38 kg)
és diák I. kategóriában Pál Mihály (58
kg). Szintén a dobogó második fokára
állhatott a serdülők között Nagy Kris-
tóf (42 kg), míg Molnár Olivér (58 kg)
bronzot szerzett, Suhaj Trisztán (58 kg)
pedig az ötödik helyen zárt. Diák II. ka-
tegóriában Szarka Zsigmond és Deme-
ter Dániel (38 kg) tisztes helytállással
versenyeztek, de nem szereztek győ-
zelmet. A serdülő lányok között az
újonc Beregi Linda (52 kg) négyszer
birkózott, de egyelőre még nem ért el
kimagasló eredményt – adott tájékoz-
tatást Illésy László edző.
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érmes ifJú
birkózók

CsodaszarVas labdarúgó torna

A 2016/17. évi bajnokság nyitómérkőzését szeptember 4-én, hazai pályán kezdte az SZVSE asztalitenisz
csapata. A vendég Egri Coop SC II. két – szerencsés és értékes – ponttal távozott Szerencsről. A mérkőzés
a páros meccsek lejátszását követően még 1–1-re állt, azonban az ezt követő 16 egyéni mérkőzés során
az ellenfél (a hét összecsapásból ötöt megnyerve) már 8–4-re is vezetett. A megmérettetés utolsó har-
madában az SZVSE jól hajrázva a döntetlenért játszhatott, de ezt a mérkőzést 2–0-ás vezetésről 3–2-re
elveszítettük, így a végeredmény 10–8-as vereség lett számunkra – tájékoztatta lapunkat Csorba István
edző, hozzátéve, hogy a tavalyi bajnokság IV. helyén végzett csapatunkból a DVTK-hoz távozott az első
számú játékosunk, Bodnár József. Ezzel lényegesen meggyengültünk, így az ez évi célkitűzésünk csupán
az NB II-ben való bennmaradásunk lehet.

Vereség a nYitómérkőzésen

A SzerencsVSE kosárlabda szakosztályának U14 csapata szeptember 9-11. között
8 csapatos kosárlabdatornán vett részt a csehországi Kyjovban.

J. Hradec, Kyjov és Brno „A” csapatának legyőzése után csoportelsőként játszot-
tunk az 1-4 helyezésért. Megfáradt együttesünk itt két vereséget szenvedett, így ne-

gyedikek lettünk a megmérettetésen – tájékoztatta lapunkat Nagy Lajos edző.

kÜlföldi kosárgála

Köllő Ábel, asztaliteniszező újonc az augusztus 14-én, Karcagon megrendezett XXVI. Szent István Kupán
két érmet zsebelt be: a 13 évesek korosztályában a tízéves sportoló ezüstérmet szerzett, a 11 évesek
között pedig első helyezett lett. Ezen felül – mint a verseny legifjabb játékosa – Ábel kapta meg a leg-
fiatalabbnak járó kupát is. A Budapesten megtartott Reménységek Kupája országos versenyen szep-
tember 4-én a dobogó legfelső fokára állhatott korosztályában az ifjú szerencsi asztaliteniszező.

Nyolcadik alkalommal rendeztek triatlon versenyt városunkban, melynek szeptember 11-ei megnyitóján Kiss Attila, a rendez-
vény szervezője és Egeli Zsolt alpolgármester köszöntötte résztvevőket a Bocskai István Katolikus Gimnázium sportudvarán.

triatlon VersenY szerenCsen

többszörös dobogós
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keresztreJtVénY
VÍZSZINTES: 2. A beküldendő megfejtés első ré-

sze. 11. Nemesfém. 12. Csekély fűtőértékű barnaszén. 13.
Üzletben e mögött áll a kiszolgáló. 14. …: Agyő! 15. Di-
agonális. 16. Török tiszti rang. 17. Mustafa … Atatürk: tö-
rök politikus volt. 19. Made … Hungary: hazai termék.
20. Szolmizációban c hang. 21. Magyar származású, ame-
rikai milliárdos politikus (György). 22. Ilona egyik bece-
neve. 23. Nagyon öreg. 24. …fla: lélegzet, szusz. 26. Este
fele! 27. Római 2-es. 29. Francia, thaiföldi és spanyol au-
tók jele. 31. Talár azonos hangzású betűi! 32. Az abc utol-
só betűje kiejtve. 33. Ország. 35. A hidrogén és bór vegy-
jele. 36. Teke közepe! 37. Argon, kén és alumínium vegy-
jele. 38. Thaya parti osztrák város. 39. Az ingre varrják.
41. Szélein zárt! 42. Félig tejfölös! 43. Aluliba. 45. Indiai
bennszülött lakos.

FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második, befejező
része. 2. „Az” acél szálából, szalagjából hajlított vagy
csavart, rugalmas alkatrész! 3. Dunántúli megye. 4. Bort
… a pohárba. 5. Kettős betű. 6. Az esőből keletkező víz-
tömeg az út alapját megrongálja. 7. Mértékegység rend-
szer. 8. Beszéd közben hadonászik. 9. Gránit párosszámú
betűi! 10. Gerlice.14. Bírói eljárás jogi vita eldöntésére. 17.
Mesterségéhez nem értő, rossz munkát végző személy.
18. Lábakon nyugvó, vízszintes lapból álló bútordarab.
21. Konyhafőnök. 25. Város Németországban. 28. Tanin-
tézmény. 30. Ruhadarabot rosszul, kicsire, szűkre mére-
tezve készít el. 34. 1/32 Font. 35. …-Bihar megye. 37. „A”
szépelgés. 38. Német női név. 40. Hangtalan műsor! 42.
…-tak: óraütés. 44. A -be párja. 45. Horvátország autó-
jele.

A 2016. szeptember 9-ei rejtvényünk megfejtése: Ó jaj, az őszi reggelek! Kerengve
hulló levelek. A beküldők közül Hallgató Zoltán, 3900 Szerencs, Szabadság út
5/1. szám alatti olvasónk 2 db belépőjegyet nyert a Szerencsi Művelődési Központ
szeptember 20-ai operett estjére. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 30-ig postai
borítékban vagy levelezőlapon juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth
tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. A helyes megfejtő nyereménye: családi
jegy a Régi játékok és csokoládé szobrok kiállításra, ami átvehető a Turisztikai Köz-
pontban (Szerencs, Rákóczi út 121.).

kos: iii. 21. – iV. 20.
Ebben a ciklusban rengeteg energiá-

val rendelkezik. Munkájában új lehetőségek kí-
nálkoznak, sőt az is lehet, hogy egy áldásos ba-
ráti közbenjárás segíti üzlethez. Abban is re-
ménykedhet, hogy nem várt pénz áll a házhoz.

bika: iV. 21. – V. 20.
Az utazás jegyében telik ez az időszak.

Vigyázzon, hogy ne sodorja magát és
hozzátartozóit felesleges költségekbe. Tartós és
új szerelmi kapcsolatokban egyaránt pozitív for-
dulat várható.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
A hivatásában különösen nagy meg-

terhelésre számíthat mostanában, ami
nem áll arányban az érte kapott jövedelemmel.
Itt az ideje annak, hogy magasabb fizetést har-
coljon ki magának. Ha teheti, szánjon időt a ki-
kapcsolódásra is ebben a ciklusban. 

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Halmozott kiadásokat jeleznek az ak-

tuális égi állások, érdemes alaposan
megfontolnia a napokban, hogy mire költ. Ez-
úttal kivételesen kérje ki családtagjai vélemé-
nyét is. A magányosok szíve ajtaján egy új sze-
relem kopogtathat. 

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
A napokban végre a várva várt lazí-

tásé lesz a főszerep, melyet igazán megérdemel
az elmúlt dolgos időszak után. A munkát most
tegye le egy időre: vegye a nyakába a világot,
utazgasson, gyűjtsön új élményeket.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Szakmájában váratlan és kedvező le-

hetőségek ígérkeznek a következő termi-
nusban, ennek köszönhetően kedvező fordulatot
vesz az anyagi helyzete is. Ezzel elhárul az aka-
dály az elől, hogy összekösse életét a párjával.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Pénz érkezésére számíthat mostaná-

ban és ez arra buzdítja, hogy kockáztas-
son. Ezúttal nem is teszi rosszul, ha bátran él a
lehetőséggel. Hozzátartozóira megfelelő meny-
nyiségű időt fordítson, ez a befektetés kama-
tozik a legjobban.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Eseményekkel teli ciklusra számíthat,

új feladatokkal bízzák meg és számos új
ismeretséget is köthet. Nem fog minden zökke-
nőmentesen haladni, mert az egészsége közbe-
szól. Ez jelzi majd, hogy lassítania kell több te-
kintetben.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Érzelmi életét tekintve kedvezőtlen

fordulat elébe néz. Ne csüggedjen, rövid időn
belül rátalál az Önnek rendelt társra. Kirobbanó
energiáit most a sport területén vezetheti le a
leghatékonyabban.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Hivatalos ügyei a reményei szerint ala-

kulnak és otthonában is harmónia veszi
körül, így most jól érzi magát a bőrében. Most,
hogy mindent rendbe tett maga körül, itt az ide-
je befelé is figyelnie, önmagára is időt szánnia.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Remek üzletet hozhat tető alá, ha a

napokban tevékenyen és figyelmesen
végzi munkáját. Nem ilyen szerencsés a magá-
néletben: ezúttal magányos időszakot jeleznek
az égiek, de vigasztalja, hogy ez csak átmeneti
állapot.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Rendezetlen családi kapcsolatait és

az ezzel kapcsolatos érzéseit tegye vég-
re tisztába. Mindez jó hatással lesz fizikai és
mentális egészségére is, főleg a párkapcsolatá-
nak lelki-érzelmi oldalára, valamint a hivatásá-
ban is sokkal jobban teljesít majd.

Horoszkóp szeptember 23. – október 6.
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