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KÖSZÖNET ÉS HÁLA
AZ ÁTADOTT TUDÁSÉRT

A Rákóczi épületben két osztály búcsúzott el az általános iskolai évektõl.
Utoljára lépték át az általános
iskola küszöbét június 18-án a
Rákóczi épület ballagó diákjai.
A jeles alkalomból tartott ünnepség
a végzõsök bevonulásával kezdõdött.
A búcsúzók mûsorát Illésy Márton szavalata, Kovács Bálint szaxofonszólója
és az énekkarosok dala varázsolta ünnepivé, majd a hetedikesek tolmácsolásában az életbe kilépõ ballagóknak
szóló bölcs útravalók hangzottak el. A
távozók nevében mondott búcsúbeszédében Gál Klaudia hangsúlyozta,
hogy szép emlékekkel intenek búcsút,
megköszönve a törõdést, figyelmet, bizalmat, az átadott tudást és reményt,
amit a nyolc év alatt kaptak. – Csodálkozó tekintetû, kíváncsi kisgyermekként érkeztünk ide, most pedig öntudatos kamaszként távozunk. Felelõsek vagyunk az itt töltött évekért, a
felhasznált vagy elmulasztott lehetõségekért, amelyek elkísérnek bennünket. Feladatunk, hogy növeljük az
itt kapott értékeket. Tudjuk, mindenért
meg kell dolgoznunk, amit vágyak formájában a szívünkbe rejtünk – emelte ki beszédében a nyolcadikos tanuló. Kiss Nikolett klarinétjátéka után hagyományos eseményekkel folytatódott
az ünnepség: a ballagók átadták az iskola zászlaját a hetedikeseknek, felkötötték szalagjaikat egy-egy jelmondat kíséretében és átnyújtották a legszebb pillanataikat megörökítõ krónikás könyvet is az itt maradóknak. A
Sztankovics Anna által elõadott vers és
a Búcsúdal felcsendülése után Fábián
Ottóné fõigazgató intézte szavait a bal-

lagókhoz: – Minden tanév végén eljön a torokszorító pillanat, amikor el
kell köszönnünk a nyolc évig tanítottnevelt gyerekseregtõl. Ezt a kis csapatot különösen nehéz elengedni, hiszen
maradandó élmények fûznek össze
bennünket – hangzott el. Az igazgató
Gárdonyi Géza sorait idézve még egyszer, utoljára megragadta az alkalmat,
hogy megszívlelendõ, a jó utat mutató tanácsot adjon a gyerekeknek: „A
boldogság elsõ feltétele az akarat dolgoztatása egy cél felé, kitérés nélkül.
A boldogság egyik neme a jól végzett
munka látása, a siker érzése. A munka mutatja meg, mi az értéke az embernek.” Az esemény fénypontjaként

a kimagasló eredményt elért nyolcadikosok munkáját elismerõ díjak átadása következett. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és mûvészeti
tevékenységéért Kovács Bálint Rákóczi-plakettet vehetett át, Illésy Márton
pedig a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
díját kapta. Az év mûvészeti iskolása
címet Bodnár Áron érdemelte ki, kiváló sporteredményeinek köszönhetõen a Kulcsár Anita-díjjal Petrusovics
Máté büszkélkedhet. A Kiss Attila Alapítvány díját Koncz Ferenc adta át Varga Kristófnak, bölcsességet kívánva a
kisdiáknak, hogy mindig a megfelelõ
utat válassza.
(Folytatás a 4. oldalon.)

HIVATÁSA A NEVELÉS
A budapesti Petõfi Irodalmi Múzeumban június 3-án Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter és
Hoffman Rózsa államtitkár adták át
az idei pedagógus-napi elismeréseket. Az eseményen Csider Andor, a
szerencsi Bocskai István Gimnázium
és Kollégium kollégiumvezetõje (fotónkon) Tessedik Sámuel-díjat vett át.
Az egykori evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági
szakíróról elnevezett kitüntetést
évente egy alkalommal öt kollégiumi tanár kaphatja meg. A díjat a munkahely, a megyei és az országos szakmai szervezet ajánlásai alapján ítélik oda.
– Ön szerint minek köszönhetõ ez
a kimagasló elismerés?
– Szerintem a mögöttem álló 34
esztendõnek, ugyanis ennyi ideje
dolgozom pedagógusként bentlakásos intézményben. A Tessedik Sámuel-díj megerõsített a pedagógiai ars
poeticámban: tanítani, nevelni, fejleszteni minden pillanatban.
Másodsorban köszönhetõ a családomnak is. E rendkívül szép és nagyon nehéz hivatást és elkötelezettséget nem tudnám gyakorolni az ô
támogatásuk nélkül. Megyaszón, korábbi munkahelyemen ismerkedtem
meg a szintén pedagógus feleségemmel. Szerencsen építkeztünk, itt
telepedtünk le. Három gyermekünk
született, két lány és egy fiú. Magdi
Japánban végzett nemzetközi jogászként, majd itthon szerzett jogi és
közgazdász diplomákat. Éva orvos és
közgazdász lett. Õk már kirepültek
a családi fészekbõl. Andor fiam pedig egyetemista, fogorvosnak készül.
– Hogyan alakult eddigi pályafutása?
– Miskolcon születtem, Legyesbényén nevelkedtem, itt végeztem az
általános iskolát, majd közgazdasá-

MEGÚJULTAK A VÁROSKÖZPONT MÛEMLÉK ÉPÜLETEI
A település újkori történetének
egyik legnagyobb szabású beruházása valósult meg az elmúlt
idõszakban Szerencsen. A Norvég
Alap támogatásával a Rákóczi-várban, a református és római katolikus templomokban, valamint azok
környezetében történt jelentõs értékû felújítás és korszerûsítés, amelyeknek június 13-án, pünkösd hétfõjén volt az ünnepélyes átadása.
Szerencs Város Önkormányzata a
helyi római katolikus és református egyházközségekkel, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatósággal közösen nyújtott be sikeres
pályázatot a Norvég Alaphoz a tokajhegyaljai világörökségi területen lévõ település történelmi városközpontjában található mûemlék épületek felújítására. A
872 millió forint összköltségû beruházás megvalósítására 742 millió forint támogatást nyert városunk, amely a kiadások 85 százalékára nyújtott fedezetet.
A „Szerencs, történelmi városközpont
mûemlék épületegyüttesének és kör-

nyezetének felújítása” elnevezésû projekt az európai örökség megõrzését
szolgálta. A beruházás során a Rákóczi-vár déli szárnyának rekonstrukciójával, a tetõtér-beépítés bõvítésével diákszálló létesült, az egykori erõsség valamennyi épületére új tetõfedés került.
Megtörtént a teljes fûtési rendszer kor-

szerûsítése, a színházterem és a volt étteremszárny felújítása. Az ide vezetõ
Huszárvár út teljes rekonstrukciója
egyaránt szolgálta a településkép javítását és a mûemlék megtekintésére érkezõ látogatók számára parkolók kiépítését.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Koncz Ferenc (balra) és Entz Géza vágták át a nemzetiszín szalagot.

gi szakközépiskolában érettségiztem.
Kollégista voltam és már ezekben az
években éreztem, hogy a pedagógusi
pályát igazán nekem találták ki. A középiskola után a Nyíregyházi Fõiskolán szereztem matematika–fizika
szakos tanári diplomát, majd munka mellett elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatika
szakát. A közoktatás-vezetõi diploma megszerzését is fontosnak tartottam.
Szerencs város vezetésétõl az eltelt évek alatt sokszor kaptam újabb
és újabb feladatokat, amelyekhez
igyekeztem megszerezni a szükséges
képesítéseket. Nemcsak az egyetemi
tanulmányokra kell gondolni: kollégiumigazgatóként végeztem vendéglátó-üzletvezetõ tanfolyamot, de
például megszereztem a szakács
szakképesítést is. Ez utóbbiakat azért
éreztem fontosnak, mert a napi munkához szorosan kapcsolódik a vendéglátás, a konyhák üzemeltetése és
a turizmus. Meggyõzõdésem, hogy
elméleti alapok nélkül a gyakorlatban nem lehet hatékonyan munkát
végezni. Márpedig napjaink egyik legfontosabb értékmérõje a hatékonyság,
pontosabban a költséghatékonyság.
Ifjú pályakezdõként a megyaszói
gyermekotthonban helyezkedtem el,
majd 1994-ben kerültem a Szerencsi Középiskolai Kollégium élére.
Szakmai tevékenységem során sokszor döntögettem a paradigmákat.
Mindig valami másat, valami jobbat
akartam alkotni a saját elképzeléseim alapján. Fiatal pedagógusként
például jónak és hasznosnak tartottam az intézményes nevelést, az akkor divatos szakmai elképzelések ellenében. Az idõ ezen a téren mintha engem kezdene igazolni. Sok úttörõ kezdeményezés elindítója voltam az állami gondozott fiatalok intenzív szocializációja érdekében.
Közben elérkezett az 1994-es esztendõ, amikor Magda Gábor polgármester úr felkérésére elvállaltam a
szerencsi kollégiumi nevelõmunka
megszervezését és az intézmény vezetését. Ezek mellett feladatul kaptam, hogy a térségbe irányuló turizmus vérkeringésébe is kapcsoljam be
az intézményt.
Érdekes egybeesés, hogy 1994. június 13-án adtuk át a kollégiumot, a
Rákóczi-vár felújítása során kialakított diákhotelt pedig napra pontosan
17 év után, idén szintén június 13án avattuk fel. Talán pozitív üzenete van ennek az egybeesésnek.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás
az 1. oldalról.)
Az épületegyüttesben mûködõ Zempléni Múzeum több mint
900 ezer darabos képeslevelezõlap-gyûjteményének archiválását és tárolását újonnan
beszerzett eszközök segítik.
A várral szomszédos Kisboldogasszony
római katolikus templombelsõ és a várkert
kerítésének a felújítása,
illetve a templomkertben lévõ Nepomuki
Szent Jánost ábrázoló
kõszobor restaurálása
tette teljessé az egykor
a Rákócziak lakhelyéül szolgáló erõdítmény
környezetének
rekonstrukcióját.
A projekt további
szép eredménye a történelmi jelentõséggel
bíró református temp- A református templom impozáns külsõt is kapott.
lom külsõ és belsõ felújítása, az orgona átépítése, és a temp- és hogy élhetõ legyen az élet, mert ez
az Isten szándéka. Aki ebben a templomkert rendezése. Ez utóbbi munkálatokhoz kapcsolódó régészeti feltárás lomban most jelen van, érzi a történelem jelenlétét, hiszen a levegõben,
során a település eddigi ismert történetét felülíró, további kutatást igénylõ a falakban, vagy Rákóczi Zsigmond
szarkofágjában benne lakozik az élõ
leletek kerültek a felszínre, amelyek tovább növelhetik a település turisztikai víz történelme – buzdította a hallgatóságot Csomós József, majd a hívekvonzerejét.
hez intézett szavaiban kitért arra,
hogy ma már szorgos kezek tervszerû
OTTHONOM A TEMPLOM
munkája eredményeként gyönyörködhetnek a megszépült templomban.
A szerencsi református templomban
június 13-án délelõtt hálaadó isten- A püspök végül Isten áldását kérte,
tiszteletet tartottak. A gyülekezet tag- hogy visszatérjen a családok békesjai és az érdeklõdõk pünkösdhétfõ reg- sége, a fiatalok reménye, s hogy legyen
gelén a megújult orgona hangjára vo- vigasz és bátorítás özvegynek, árvánultak be a kívül-belül megszépült egy- nak, betegnek, gyászolónak, és a haházi épületbe. „Szép dolgain te temp- lálon levõnek egyaránt az éltetõ víz,
lomodnak gyönyörködik szívünk”– a hit által.

egy csontházra bukkantak. A régészek
130 sírt tártak fel, és egy II. századi
mûhely nyomai is napvilágra kerültek. Börzsönyi József isteni gondviselésnek nevezte, hogy idõben elkészülhetett a sokrétû munka, amely során voltak napok, amikor Farkas Sándor fõépítésvezetõ irányítása mellett
ötvennél is többen dolgoztak egyszerre. A renoválás keretében rendbe
tették a támpilléreket és kõszegélyeket, statikailag megerõsítették az épület falait, lecserélték a torony héjazatát, felújították az orgonát, restaurálták a padokat, továbbá kertészeti és
burkolási munkákat, valamint régészeti feltárásokat végeztek. Ezen felül
az épületbe elektromos fûtést szereltek be, kiépítették az villamos hálózatot, és lecserélték az ablakokat is.
A református lelkipásztor egy emléklap, valamint egy Bocskai Istvánt és
Rákóczi Zsigmondot, illetve a református templomot ábrázoló érem átadásával mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek a felújítási
munkálatokban.

A LÁTÁS ÉS LÁTTATÁS
MÛVÉSZE
A projektátadó ünnepség részeként
Schlosserné Báthory Piroska festményeibõl és grafikáiból nyílt kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk a Bocskai-Rákóczi Találkozás Gyülekezeti
Házban.
A megnyitó keretében a festõmûvész
pályáját Börzsönyi Józsefné ismertette. Többek között elhangzott, hogy
Schlosserné Báthory Piroska alapító
tagja az 1977-ben megalakult Zempléni Rajztanárok Alkotókörének, tagja a Hegyaljai Alkotók Társulásának
és a Magyar Rajztanárok Országos
Egyesületének. Számos alkalommal
volt egyéni kiállítása itthon és határainkon túl is. Schlosserné Báthory Piroska úgy fogalmazott: a kegyelmes Istentõl azt kérem, hogy adjon még nekem lehetõséget, hogy tovább folytassam ezt a tevékenységet, vannak
még ötleteim, terveim, szeretnék örömöt szerezni a képeimmel, hogy azt
az örömöt lássam az arcokon, amit én
érzek alkotás közben.

A KÕ BIZTOSAN
A HELYÉN MARAD...

A kiállítás-megnyitón Schlosserné Báthory Piroska (jobbra) mûvészi
tevékenységét Börzsönyi Józsefné ismertette.
hangzott el a hívek nyitóénekében. Az
igeolvasás után Börzsönyi József esperes mondott hálaimát a megújult
szent hajlékért és kérte Isten áldását.
Újra gyülekezeti kórus hangja töltötte be az ódon épületet, majd Csomós
József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke a Szentlélek eljövetelének és az egyház megszületésének napján párhuzamot vont a
Krisztus elõtti jeruzsálemi lombsátorünnepek és a Szerencsen most megtartott pünkösd között. – Egykor úgy
emlékeztek Isten megtartó szeretetérõl, hogy megmerítették a korsót Siloe tavánál az élet vizébõl és zsoltárokat énekeltek, hálát adva az Úr jóságáért. Ma pedig a vízcsapokból harag, gyûlölet, számítás és ezek rokonai folynak – emlékeztetett a püspök.
– Ez nem élõ, hanem „bezápult” víz,
ami élhetetlenné teszi a mindennapokat. Ha valaki szomjazik, Jézus ma
is kiált: jöjjetek hozzám és igyatok,
hogy bensõtökbõl élõ víz folyamai
ömöljenek, hogy a templomokból
újra élõ vizek patakjai induljanak el,

Az ünnepi mûsor folytatásában Korondi Klára, a Szerencsi Református
Nõszövetség elnöke elszavalta Túrmezei Erzsébet: Otthonom a templom
kezdetû versét, majd újra felcsendült
a Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra által újjáépített hangszer muzsikája.
A Norvég Alapból megvalósult projekt református templomot és környezetét érintõ munkálatairól Börzsönyi József számolt be. Az esperes
ismertette, hogy az évek során erõteljesen leromlott épület állapotfelmérésekor kiderült, hogy a felújítás
meghaladná az egyház anyagi erejét.
A pályázatot végül az elõzõ települési önkormányzat készítette el, a
megvalósítás azonban a jelenlegi városvezetés koordinálásával történt. A
rekonstrukció elsõ elképzelései 2006ban fogalmazódtak meg, majd végül
Rostás László építész tervei alapján
váltak valóra. A kivitelezésre 64 nap
állt rendelkezésre, amelyet többek között az is nehezített, hogy a templomkertben – alig fél méterre a felszíntõl – középkori csontvázakra és

A Rákóczi-vár déli kapujánál a kivitelezõ Swietelsky – Nívóber Konzorcium képviseletében Elõhegyi Tamás ünnepélyes keretek között adta át a létesítmény jelképes kulcsát Koncz Ferencnek, majd a polgármester és Entz Géza,
a kultúráért felelõs államtitkár szakmai
fõtanácsadója közösen vágták át a nemzetiszín szalagot.
A vár színháztermében megrendezett ünnepi mûsor keretében Ringer István tárogatómuzsikája fogadta a vendégeket. – A port elfújja a szél, vagy

Megújult az egykori szálloda, amely diákhotelként mûködik tovább.
elmossa az esõ, de a kõ biztosan a helyén marad – kezdte köszöntõjét Koncz
Ferenc, aki szerint a hit a maradandóságot jelképezõ, sziklához hasonlóan biztos pont a szívekben, amelyre lehet támaszkodni, jövõt építeni. Szerencs polgármestere úgy vélte, hogy az
ember egyfajta múló porszemként állíthat emléket a világ számára. Ilyen
emlék lehet egy templom is, amibõl
most kettõnek a falait sikerült megerõsíteni Szerencsen. – Azt szeretnénk,
hogy a templomaink, melyek jelképezik múltunkat – fogalmazott Koncz Ferenc –, elõre vetítsék a jövõnket is. Ennek a feladatnak kívántak eleget tenni a város elõzõ vezetõi, amikor ezt a
pályázatot útjára indították, majd
ugyancsak e céltól vezérelve folytatta
a munkát a település jelenlegi önkormányzata akkor, amikor a baljós elõjelek ellenére hozzálátott a kivitelezéshez, és ugyan nagy erõfeszítések
árán, de sikerült azt befejezni is.
Mindenkit köszönet illet, aki részt vett
ebben a folyamatban – tette hozzá a
város elsõ embere, aki beszédében arra
is felhívta a figyelmet, hogy a megvalósult beruházásnak köszönhetõen a település történelmi mûemlékei méltó
módon jelképezhetik a világ elõtt a
múltjában, jelenében és talán a jövõjében is példaértékû Szerencset.
A kultúráért felelõs államtitkár szakmai fõtanácsadója biztosította a jelenlévõket arról, hogy a kormányzat
fontos kérdésként kezeli ezt a beruházást. Entz Géza kiemelte, hogy a
Norvég Alap jóvoltából a város az adódó lehetõségeket kihasználva értékes
épületeket, épület-együtteseket magas
színvonalon újított fel annak érdekében, hogy ezáltal az egész település
arculata megváltozzék. A terv sikeres
volt, és igazi, XXI. századi kisvárossá
nõtte ki magát Hegyalja Kapuja – tette hozzá a fõtanácsadó, aki többek között említést tett arról is, hogy az esztendõ második felében megkezdõdik
a kulturális örökségvédelmi törvény teljes átalakítása. Minderre nagy szükség
van, hiszen a mai jogi környezet nem
ösztönzi a tulajdonosokat és befektetõket a régi értékek megtartására.
– Meggyõzõdésem, hogy az örökségügybe való befektetés akár középtá-

Kívül-belül régi fényében pompázik a katolikus templom.

von is megtérülhet, nemzeti szinten pedig ezt a lehetõséget nem szabad kihasználatlanul hagyni – fogalmazott
Entz Géza.
A Szerencsi Mûvészeti Iskola zenetanárainak mûsora után a diákszálló
szárnyában megrendezett pohárköszöntõn Egeli Zsolt idézte fel, hogy a
Rákóczi-vár és környéke jellegzetes kisvárosi hangulatot áraszt, megõrizve a
XVII. század akkori légkörét és hangulatát. Az alpolgármester szerint Szerencs korábbi képviselõ-testületének jó
elgondolása volt, amikor elhatározta,
hogy a templomok mellett a vár déli
szárnyának felújítását is meg kell valósítani. – A Norvég Alap támogatásával, mintegy húszhónapos elõkészítõ
munka után valósulhatott meg a református templom belsõ és külsõ felújítása, a római katolikus templom belsõ
rekonstrukciója, mellette Nepomuki
Szent János szobrának a restaurálása és
az épületet övezõ kerítés újjáépítése,
illetve a Rákóczi-vár déli szárnyában
egy diákszálló kialakítása.
Az eseményen jelen volt Polgár Tamás, a Norvég Királyság Budapesti
Nagykövetségének tanácsadója, aki
köszönetet mondott azért, hogy a Szerencsen sikeresen megvalósított projekt
által is erõsödhet a két ország közötti
együttmûködés. Polgár Tamás bejelentette, hogy a jövõ év elején újra lesznek hasonló pályázati lehetõségek és
a szerencsihez hasonló, a kulturális
örökség megõrzését szolgáló fejlesztések a jövõben is számíthatnak a Norvég Alap támogatására.

PÜNKÖSDI SZENTELÉS
A szerencsi projektzáró a délutáni
órákban a református templomban
folytatódott, ahol a felújított hangszeren Pálur János orgonamûvész adott
koncertet.
Késõbb ünnepi szentmisét tartott az
immár 250 éves Kisboldogasszony római katolikus templomban Ternyák Csaba egri érsek, aki a felújítás befejezése
tiszteletére újraszentelte az épületet.
– Különleges alkalom ez, amikor pünkösd hétfõjén, ebben a csodálatos
templomban ünnepelhetik a hívek a
Szentlélek eljövetelét. Hálát adhatunk
azoknak, akik ezt elkészítették, akik
anyagi és egyéb áldozatokat hoztak
azért, hogy mindez megvalósulhasson
– fogalmazott az egri egyházmegye vezetõje, aki szerint sokkal többrõl van szó,
mint amit a szemünk lát, hiszen ennek
a templomnak a szépsége a lelket az
Istenhez emeli. – Ez a restaurálás arra
emlékeztet bennünket, hogy minden
egyes embernek és közösségnek szüksége van a lélekben való megújulásra,
az újrakezdésre. A Kisboldogasszony
templom falai is tanítanak minket: mint
ahogy ennek az építménynek az alapjai állnak, úgy a mi életünknek is Jézusra kell épülnie, akkor tudunk igazán
termékenyek, hatékonyak lenni Isten
egyházában és a társadalomban egyaránt – fogalmazott Ternyák Csaba egri
érsek.
H. R. – M. Z.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE A LEZÁRULT
NORVÉG ALAP PROJEKTRÕL?
Börzsönyi József református esperes:
– Boldogok vagyunk a szép végeredmény miatt.
Olyan munkát végeztek el a kivitelezõk a projekt
keretében, amit saját erõbõl talán soha nem tudtunk
volna megvalósítani, vagy csak nagyon hosszú idõ
alatt, apró részleteiben. Így, hogy ilyen rövid idõ alatt
megtörtént a komplex felújítás, még a gyülekezeti
eseményekben sem történt fennakadás. A megvalósított terv az egész városképre kihat. Ez nagyon
fontos idegenforgalmi szempontból is: a megújult
Rákóczi-vár, illetve a református és katolikus templomok látogatói azzal az
érzéssel mehetnek tovább Szerencsrõl, hogy egy olyan városban jártak, ahol
gondozott, szép épületek vannak. Az ásatások során feltárt leletek fölvetik
annak a gondolatát, hogy lesz folytatása a megkezdett régészeti munkálatoknak. Egyedülálló lenne a napvilágra került leletek, köztük a csontház bemutatása, ennek teljes föltárása azonban a jövendõ reménye. A norvég követség képviselõjétõl mindenesetre bátorítást kaptunk, hogy lesz még pályázat, amely által valóra válhatnak ezek az elképzelések is.
Fazekas Lászlóné igazgató, Zempléni Múzeum:
Örömmel tölt el, hogy megvalósult ez a pályázat,
különösen a Zempléni Múzeumot érintõ része. A
képeslapgyûjtemény – amelynek egy része Szerencs
város tulajdonában van – a beruházásnak köszönhetõen sokkal nagyobb biztonságba került. A tetõ
javításával megszûnt a gyûjteményi szobák beázása. A kollekció új, tûzálló fémszekrényekbe, savmentes papírral bélelt fiókokba került. Új számítógépes hálózatunk segítségével jobban tudjuk használni azt az adatbázist, amely a már digitalizált, 130 ezer lapunkat – ami
260 ezer képet jelent, hiszen a hátoldalt is rögzítettük – tartalmazza, és ezt
a munkát új eszközeinkkel hatékonyabban folytathatjuk tovább. A látogatói
termekben kiépített kamerarendszer a kiállított tárgyak fokozott biztonságát
szolgálja. Úgy érzem, azt a mintegy 8,6 millió forintot, amely a pályázatból
a múzeum része volt, hasznosan, a céljainknak minden szempontból megfelelõen sikerült felhasználni.
Tóth László római katolikus plébános:
– Pünkösd másnapján egy csodálatos szentmisével
adtunk hálát az Istennek és a minõségi munkát végzõ
szakembereknek a megújult Kisboldogasszony templomért. A legsürgetõbb feladat a falak vizesedésének megszüntetése, valamint az elavult elektromos
vezetékek cseréje volt, de ezen felül számos, egyéb
felújítás is megvalósult, például a kerítés rendbetétele, melynek köszönhetõen immár egységes képet
ad a templom kertje és a várkert. A Norvég Alap pályázata nélkül belátható idõn belül nekünk nem jutott volna pénzünk a felújításra. Örömteli volt visszaköltözni a megszépült
épületbe, hiszen a Kisboldogasszony templomra nagy szükség van: a város
közepén található, hétköznap ezt érik el legkönnyebben a hívek. Bíztunk
benne, hogy a pályázat keretében a régi mellékoltárok és a hozzájuk tartozó két-két szobor is megújul, de végül ezek a restaurálási munkálatok elmaradtak, mert nagyon megnövelték volna a költségeket és a szûkre szabott
határidõbe sem fértek volna bele. A régi dolgok megbecsülése jeléül remélhetõleg egyszer majd ezek is egykori fényükben pompázhatnak és visszakerülhetnek az eredeti helyükre.
Uray Attiláné igazgató, Városi Kulturális Központ
és Könyvtár:
– Mindannyiunk számára öröm, hogy a harmadik
évezredben ismét megújult Szerencs történelmi városközpontjának mûemlék épületegyüttese, a johannita lovagrend és a bencés apátság helyén létesült Rákóczi-vár, a fejedelemválasztó szerencsi országgyûlés egykori világi színhelye. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár képviseletében köszönetemet fejezem ki a Norvég Királyság uralkodójának, V. Harald királynak és adófizetõ polgárainak a Norvég Alapból nyújtott támogatásért. Az európai örökség megõrzését szolgálja a beruházásból
megvalósult templomok felújítása, a várhoz vezetõ út rekonstrukciója, a Rákóczi-vár balesetveszélyessé vált tetõszerkezetének cseréje, a színházterem
fûtési rendszerének korszerûsítése, aljzatának újraburkolása, a diákszálló létesítése. A felújított történelmi környezetben szeretnénk reneszánsz látványkonyhát kialakítani, reneszánsz várnapokat, történelmi várjátékokat rendezni, „Fejedelmi jelvények” címmel országos alkotópályázatot kiírni.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja helyi kirendeltségén
nyilvántartott állásajánlatok
alapján Szerencsen élelmi szereladóként, nehézgépkezelõként, értékesítõként és házi betegápolóként lehet elhelyez-

kedni. Ugyancsak a városban keresnek kozmetikust, valamint
szakácsot. Legyesbényén mûszak vezetõ raktárost, Abaújszántón papíripari gépkezelõt,
Mádon szobaasszonyt, Taktaharkányban nehézgépkezelõt alkalmaznának.
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ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELMÉBE!
Kedves szülõk, diákok! A Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola
(Szerencs, Ondi út 1.) a 2011/2012-es
tanévben ismét elindítja érettségire
épülõ marketing- és reklámügyintézõ
szakképzését. OKJ-szám: 52 342 01
0000 00 00. A képzés idõtartama: 1
év. Felvételi korhatár: 21 életév.
Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik elhivatottságból

jönnek szakmát tanulni, de azokra
is számítunk, akiknek még nincs kialakult elképzelésük a jövõjükrõl. A
felvételi pontszámok ismeretében
elfogulatlan mérlegelést kívánunk a
sikertelenül felvételizõknek. A nálunk
töltött egy év alatt lehetõségük van
további plusz pontok megszerzésére is. A szakképzõ évfolyamon tanulók tanulói jogviszonyba kerülnek

az iskolával, melynek elõnyét élvezhetik a jelentkezõk (diákigazolvány, családi pótlék stb.), természetesen a kötelezettségek teljesítése
mellett. Jelentkezés és bõvebb tájékoztatás az iskola titkárságán, szerdai napokon augusztus 20-áig kérhetõ. Tel.: 47/362-533/106.
Gazdóf Miklósné
tagozatvezetõ

NÉGYSZÁZHÚSZMILLIÓ CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSRE

Sikeres pályázatot nyújtott be az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Északmagyarországi Operatív Programjára
Szerencs önkormányzata. A település
vízelvezetõ rendszerének fejlesztésére 424 millió forint támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága.

Az új önkormányzat az elmúlt év
õszén döntött a legégetõbb vízelvezetési problémákat megoldó mûszaki
beavatkozások engedélyezési terveinek
elkészítésérrôl. Erre alapozva nyújtotta be pályázatát a város a leghátrányosabb kistérségekhez tartozó települések belterületi és térségi vízrendezésére elkülönített pénzügyi keretre.
Koncz Ferenc polgármestert június 9én értesítette az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség arról,
hogy a kedvezõ döntésnek köszönhetõen a város a tervezett 461 millió forintos összköltségû beruházáshoz a kiadások 92 százalékának megfelelõ tá-

Az elmúlt évek nagy esõzései igazolják a pályázat fontosságát.
mogatásban részesült. Az önerõ mértéke 37 millió forint, aminek a 75 százalékára az EU Önerõ Alapból igényel
további hozzájárulást a város. A projekt keretében több mint nyolc kilométer hosszúságban újulnak meg Sze-

A SZERENCSI VERSMONDÓ
Városunk köztiszteletben álló
elõadója idõs kora
ellenére az elmúlt
idõszakban is több
rendezvényen vett
részt, ahol nemcsak saját, de Szerencs hírnevét is méltán öregbítette.
A Radnóti-díjas mûvész immár több
évtizede örvendezteti meg a zsûrit és
a közönséget színvonalas munkáival.
Mihályi Jánosné április 15-én Nagy-

kállóra utazott a Ratkó József Országos Vers- és Prózamondó Versenyre,
ahol többek között Belinszkyné Nagy
Irén: A mézeskalácsszív története
címû prózáját adta elõ.
Az Anyám Fekete Rózsa XXI. Magyar Nyelvû Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozót április 30-án tartották meg Veresegyházon, amelyen
az idén 90. születésnapját ünneplõ Ica
néni „Örökös döntõs-díjat” vehetett át.
Ezúton is gratulálunk a sikeres
szereplésekhez!

rencs fõ gyûjtõárkai. A beruházás Ondon a Monoki utcából a patakig húzódó vízelvezetõt, Szerencsen a Radnóti Miklós, Felsõkert, Bakó József, Igló,
Nagyvárad, Pozsonyi, Kassa, Fenyves,
Bástya, Bors Kálmán, Jókai utcákat, valamint a Bástya közt és a Kisvásárteret
érinti. A támogatási szerzõdések megkötését követõen várhatóan ez év októberében indulnak el a közbeszerzési eljárások a kivitelezõk kiválasztására. Az építkezés a tervek szerint jövõ
év tavaszán kezdõdik és 2012. november végéig fejezõdik be. Az önkormányzat elképzelései szerint ezzel
a programmal nem zárul le a helyi csapadékvíz-elvezetõ rendszer fejlesztése:
az Új Széchenyi Terv keretében már
megjelent az a felhívás, amire a város
újabb pályázatot nyújt be további árokrendezésre, amivel a település újabb
területein javulhat majd a lakosság életÁ. A.
és vagyonbiztonsága.

KITÜNTETETT SPORTOLÓINK
Szerencs Város Sportegyesülete idén is átadta a helyi szakosztályok 2010-ben legjobb teljesítményt nyújtó versenyzõinek az elismeréseket. Sorozatunkban a kitüntetett sportolók közül Kiss Viktória úszót és Gombos Ádám labdarúgót mutatjuk be.

HAT ÉV MUNKÁJÁNAK GYÜMÖLCSE

A FUTBALL SZERELMESE

A Bolyai iskolában jelenleg nyolcadikos Kiss Viktória (fotónkon) a Szerencsi
Tanuszoda átadását követõen egy nyári tanfolyam keretében tanult meg úszni. Harmadikosként egy évig Szabó
Miklós magánóráin fejlesztette technikáját, majd immár ötödik éve, a 2006
januárjában megalakult úszószakosztály
edzéseit látogatja. Hetente 5-6 alkalommal járt tréningezni,
de az utóbbi két évben ez lecsökkent heti 3-4 alkalomra,
mivel a Miskolci Sportiskola (MISI) atlétika szakosztályában középtávfutóként sportol.
A vékony alkatú, egyelõre apró termetû lány az úszószakosztály egyik legeredményesebb sportolója lett az évek
alatt, négy alkalommal ért el megyei diákolimpiai bajnokságot gyors- és hátúszásban. Tanulmányi eredményei is kitûnõek, rendszeres résztvevõje tantárgyi versenyeknek matematikából és kémiából, ahol szintén figyelemre méltó eredményeket ér el. Felvételt nyert a miskolci Herman Ottó Gimnázium biológia tagozatára, de szeptembertõl a Bocskai gimnáziumban folytatja tanulmányait angol tagozaton. Úgy gondolja, hogy a helyi intézményben is magas színvonalú a természettudományos oktatás, ami megfelelõ alapot adhat a
továbbtanuláshoz. Nyolc éve zongorázik is, a helyi zeneiskolában most fejezi be tanulmányait, de az úszást mindaddig folytatni szeretné, amíg jó a közösség és a sport a tanulmányaiban sem hátráltatja.

Gombos Ádám (fotónkon) sok társához
hasonlóan kisgyermekkora óta jó barátságban van a focilabdával, de csapatban
csak tizennégy évesen kezdett játszani.
Ekkor igazolt a Tiszaladány együtteséhez,
ahol három évig az ifjúsági csapatot, majd
egy esztendeig a felnõtt gárdát erõsítette. A mostani idény elején Tóth István
edzõ invitálására került Szerencsre. Gombos Ádám úgy gondolja, hogy helyesen döntött, hiszen – mint mondja – jó a
közösség, és korábbi együttesével ellentétben az SZVSE futballcsapatának tagjaként sikerült megnyerni a megyei III. osztályú bajnokságot, így a következõ szezont már a megyei
második vonalban játssza társaival együtt. A tehetséges sportoló a szerencsi felnõtt csapat legfiatalabb játékosaként a
csatár poszton összesen tíz alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, a záró mérkõzésen pedig az ifik között szerepelve szintén részese lehetett a Monok elleni 7–1 arányú
gyõzelemnek és ezzel a bajnoki cím megszerzésének. Ádám
idén érettségizett informatika szakon a miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskolában, szeptembertõl pedig a Tokaji Ferenc Gimnázium ötödéves képzésén folytatja tanulmányait. Életét teljes egészében a futball szeretete határozza meg, a szerencsi edzések mellett otthonában, Csobajon naponta legalább
két órát foglalkozik kedvenc sportjával. A helyi együttes egyik
nagy reménységeként az idei sportbálon a legjobb szerencsi
sportolók között vehette át a város elismerését.
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MINDIG JÓ LESZ VISSZAEMLÉKEZNI BÚCSÚZTATTÁK A TANÉVET

A Szerencsi Általános Iskola Bolyai
épületében két nyolcadikos osztály intett búcsút június 11-én az intézménynek, tanáraiknak és diáktársaiknak. Megkondult az iskolai harang,
majd a végzõsök osztályfõnökeik vezetésével vonultak a ballagási ünnep
helyszínére, a Kulcsár Anita Sportcsarnokba.

Szavalatok, énekszámok és hangszeres bemutatók után Nagy Regina
idézte az ókori filozófus, Hérakleitosz
szavait: – „Minden nap megszûnik valami, amiért az ember szomorkodik,
de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni.” – Büszkék és boldogok vagyunk, hogy ma mindenki
minket ünnepel, de összeszorul a
szívünk, hogy itt kell hagynunk az iskolát, a barátokat, az izgalmas és színes rendezvényeket – fogalmazott a
nyolcadikosok nevében felszólaló diáklány. Nagy Regina felelevenítette az
elmúlt évek emlékezetes pillanatait,
amelyekre – mint elhangzott – jó lesz
visszaemlékezni öt esztendõ múlva az
elsõ osztálytalálkozón.
Hagyomány, hogy az intézmény
legidõsebb tanulóitól az alsóbb évfolyamosok is elköszönnek. Korán Laura arra hívta fel a ballagók figyelmét,
hogy ez a nap egy új kezdet pillanata, amikor a világ kinyílik számukra,
és az itt megszerzett tudás jó útravaló ahhoz, hogy a középiskolás éveiket megkezdõk elkerüljék a jövõ vakvágányait. Korán Laura búcsúzóul
Márai Sándor szavait idézte: „Legtöbb
ember egy életet tölt el azzal, hogy
módszeresen, izzadva, szorgalmasan
és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyûjtik a boldogság
kellékeit a hangya szorgalmával és a
tigris ragadozó mohóságával. S mikor
eltelt az élet, megtudják, hogy nem

Tanévzáró ünnepséget tartottak június 10-én a Bocskai István gimnáziumban. Az oktatási intézmény aulájában felsorakozó diákokkal Gazdóf
Miklósné pedagógus ismertette a
2010/2011-es tanév eredményeit.

A bolyaisok utolsó iskolai sétára indultak.
elég megszerezni a boldogság összes
kellékeit. Boldognak is kell lenni,
közben.”
Fábián Ottóné fõigazgató beszédében szintén a ballagókhoz fordult:
végre megszabadulhattok minden
kötöttségtõl, a felelésektõl, a dolgozatírástól, de ide kötnek titeket az emlékek, a csínytevések, a barátok. Az
elmúlt évek örökre összekapcsolnak
bennünket. Kiérdemeltétek a dicséreteket és olykor rászolgáltatok az intõkre is, mára pedig az iskola fõszereplõivé váltatok, és ballagásotok alkalmával mindannyian ünneplõbe öltöztünk.
A Kiss Attila Alapítvány díját Zemlényi Zoltán, a kuratórium tagja adta
át Kiss Viktóriának, aki kiemelkedõ
tanulmányi és sporteredményei révén
érdemelte ki az elismerést. A Kulcsár
Anita Alapítvány is minden évben
megjutalmazza a kimagasló sportteljesítményt nyújtó fiatalokat. Ráczné Váradi Éva ezúttal Runda Tamás-

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2011-BEN BALLAGÓ DIÁKJAI
RÁKÓCZI ÉPÜLET

8. a osztály – osztályfõnök: Kamenyiczkiné Vaszil Katalin. Babos Cintia, Bohács Gergely, Fazekas Péter, Gál
Klaudia, Geda Tamara, Gergely Gréta, Homonnai Norman, Jónás Patrik Pál,
Kardos Zoltán Máté, Kiss Nikoletta, Koroknai István, Kovács Róbert László,
Lajcsák Anett, Lantos Judit, Molnár Roland, Nagy Péter, Nácsa Marcell, Popoff Csaba, Popoff Zsolt, Sági Márk, Soltész Henriett, Szabó Nikoletta, Szikszai
Tamás, Tóth Fanni, Tóth Vivien Emese, Varga Kristóf Dénes, Varga Levente, Vaszil Tamás, Zakár Gergely.
8. b osztály – osztályfõnök: Nagy Lajos. Birk Laura Petra, Bodnár Áron, Bognár Bianka, Butykai Tímea, Dócs Barbara, Gáti Enikõ, Golopi József, Illésy
Márton, Kopcsó Noémi, Kovács Bálint,
Németh Krisztina, Németh Martin,
Petrusovics Máté, Rácz Ádám Róbert,
Rolek Dávid, Sallai Zsófia, Szakál
Márk, Tímár Erhard Bence, Tóth Denissza, Tóth Laura, Varga Ádám, Vojnárovits Diána.

BOLYAI ÉPÜLET
8. c osztály – osztályfõnök: Sándorné Lakatos Marianna. Balázs Berta, Balla Bianka, Csóka Katalin Bianka, Daruka Dávid, Dendel Balázs, Fekete Eszter, Garami Fruzsina, Gyöngyösi Krisztián, Havriló Anna, Horváth Éva, Jantek Bence, Juhász Milán, Juszku Gergõ, Kalina József, Komenczi Dorottya,
Komenczi József, Krakovszky Regina,
Lazur Martina, Lipták Szimonetta, Madarász Dóra, Nagy Attila, Nagy Dóra,

Ollócki Helga, Pálházai Loretta, Soltész Gyémánt Borostyán, Szabó Marcell, Szabó Patrik, Tassi Dominik, Tóth
Anikó Tünde, Vass Csaba, Zsigmond
Judit.
8. d osztály – osztályfõnök: Jászayné Deák Erzsébet. Ambrus Bence, Bõcsi Anita, Buri Kálmán, Czakó Attila,
Csikja Ferenc, Deák Orsolya, Endrész
Georgina, Fila János, Géczi András,
Géczi Bence, Hajcsúr Hajnalka, Hegedûs Márk, Keresztesi Márton, Kiss
Viktória, Koleszár Klaudia, Kövér Tamás, Maczkó Karolina, Margitai Áron,
Méhész Nóra, Mészáros Anna Lilla,
Nagy Regina, Orgona Zsolt, Rábai Gergõ, Runda Tamás, Sipos Vivien, Szabó Lívia, Szokol Virág, Szollár Stella,Talián Zalán.

KÖSZÖNET ÉS HÁLA
AZ ÁTADOTT TUDÁSÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kitûnõ tanulmányi eredményéért,
mûvészeti, illetve sportteljesítményéért, valamint közösségi munkájáért számos tanuló részesült könyvjutalomban. A ballagási ünnepség részeként az iskolai fõigazgató – munkája elismeréseként – Rákóczi-plakettet adott át Jobbágy Istvánnénak,
valamint az Eötvös József-emlékérem
arany fokozatát vehették át Erdõ
Sándorné, Róth Gusztávné Moór
Katalin, Orosz Tiborné és Naszrainé Sárossy Eszter nyugdíjba vonuló
pedagógusok.
H. R.

nak nyújtotta át az emléklapot. Az idei
Bolyai-díjat Kalina József érdemelte
ki, valamint kitûnõ tanulmányi eredményéért Deák Orsolya, Kalina József, Kiss Viktória, Méhész Nóra, Mészáros Anna Lilla, Tóth Anikó Tünde kaptak oklevelet. A közösségben
végzett munkájukért Tassi Dominik
és Mészáros Anna Lilla vett át elismerést.
A ballagás hagyományos pillanatai következtek: a végzõsök továbbadták ittmaradó társaiknak az iskola
zászlaját és krónikáját, majd az intézmény vezetõi kézfogással búcsúztak el a „véndiákoktól”, akik utolsó sétájuk végén megkoszorúzták az
iskola névadója, Bolyai János emléktábláját.
M. Z.

A tájékoztatóban elhangzott, hogy az
iskola tanulmányi átlaga 3,95 volt,
ami a tavalyihoz hasonlóan idén is megközelíti a célként megjelölt négy egészet. A tanulók többsége keményen dolgozott, sõt, sokan a jók között is igyekeztek a legjobbak lenni: százhuszonhét diák ért el kitûnõ vagy jeles eredményt. Az iskola harmincegy osztályából a 12.A teljesített a legjobban
4,75-ös átlaggal, második a 10.H (4,6),
harmadik a 12.H (4,53) lett, míg 2,8as összesített tanulmányi eredménnyel
a 9.C végzett az utolsó helyen. A tanulmányi sikerek felsorolása után szóba került az is, hogy több tanulónak
nem felhõtlen nyaralással, hanem a pótvizsgára való felkészüléssel fog telni a
szünidõ: egy tárgyból 39, két tárgyból

8, több tárgyból 10 diák bukott meg ebben a tanévben. A Kiss Attila Alapítvány által meghirdetett „Az iskola legsikeresebb tanulója” kitüntetésre idén
Varga László Bánk 12.A osztályos tanulót javasolta a nevelõtestület. Kiss Attila egykori kiváló gimnáziumi tanár pályája méltatása után a kitüntetést Egeli Zsolt adta át a kitüntetettnek, aki – a
legkiemelkedõbb eredményét tekintve
– elsõ helyezést ért el a Szabó Magda
Országos Esszéíró Pályázaton. Az alpolgármester beszédében hangsúlyozta: Szerencs város vezetése erõsíteni szeretné a középiskola szerepét, hiszen
napjainkban a diploma nem garancia
a munkaerõpiacra történõ sikeres belépésre, ezért a Bocskai gimnázium
szellemi bázisára épülve olyan rendszert kívánnak kiépíteni, ami jó alapot
nyújt a munka világában azoknak is,
akik nem kívánnak továbbtanulni.
A gimnazisták a Neoton Família:
Nyár van címû slágere eléneklésével
búcsúztatták a tanévet.
H. R.

Nyárköszöntô dalt énekeltek a bocskais lányok.

ELKÖSZÖNTEK AZ ÓVODÁS ÉVEKTÕL
A város három nevelési intézményében összesen 99 gyermek köszönt el júniusban az óvodáktól. A
kicsik között is már megszokott ballagási ünnepségekre minden esztendõben nagy figyelmet fordítanak
a pedagógusok.
Harminchárom nagycsoportos búcsúzott június 6–7-én a szerencsi
Gyárkerti óvodától. Az ünnepi alkalomra anyukák és apukák, nagyszülõk és testvérek népesítették be
az intézményt. A versek, dalok és
mondókák között a jelenlévõk igyekeztek megörökíteni gyermekük életének fontos eseményét. A Maci, Katica, Nyuszi és Csicsergõ közösségek
nagycsoportosai szeptembertõl már
az iskolapadokban ülve tesznek kirándulást a betûk és a számok birodalmába.

A Nyuszi csoport ballagói.
A Napsugár óvoda ünnepségét a
ballagók ötvenfôs létszáma miatt a
Rákóczi iskola aulájában rendezték
meg. – Nagy és örök igazság nekünk,
felnõtteknek, hogy el kell engednünk
gyermekeinket ahhoz, hogy majd
egyszer visszatérhessenek hozzánk
– fogalmazott Angyal Györgyné, aki
azt kívánta a ballagók szüleinek, legyenek türelmesek, segítsék õket az
élet rögös útjain.
A Csalogány-épületben is megható pillanatokat élhettek át az óvodapedagógusok, szülõk és gyerme-

keik az ugyancsak hagyományos
ballagási ünnepen. A Katica és Lepke csoportokban összesen 14 apróság vállára került fel az útravalóval
teli tarisznya.
***
A szerencsi nevelési intézményekbõl az alábbi gyermekek ballagtak el az idén, hogy õsszel megkezdjék iskolai tanulmányaikat.
Napsugár Óvoda
Százszorszép csoport: Bodovics
Valencia, Gecse Jázmin, Kanalas
Valéria, Rádai László, Suller Milán.
Delfin csoport: Kovács Emõke,
Németh Nándor, Németh Nikolett,
Németh Norbert, Orosz Boglárka, Takács Martin.
Ficánka csoport: Budai Levente,
Budai Zsófia, Csákvári Ádám, Géczi Eszter, Hugya Tímea, Kovács Tamara, Lipták Evelin, Nagy Gábor, Petró Péter, Szajkó László, Tóth János,
Újhelyi Zsófia.
Mini manó csoport: Bodosi Emília, Glonczi Levente, Jánosi Levente, Kerekes Patrik, Rónavölgyi Anna,
Teleki Zsófia.
Pillangó csoport: Ekker Fanni, Ladinszki Laura, Medve Gábor, Nagy
Laura, Nagy Márk, Osvay Zsófia, Ördög Barbara, Szabó Dóra, Szabó Lilla, Szilágyi Virág, Zselenkó Réka.
Gézengúz csoport: Dorkó Dávid,
Horváth Petra, Horváth Dorina Vanda, Jakab Sándor, Kelemen Zalán, Lénárt Balázs, Majoros Evelin, Rostás
Richárd, Szendi Bítia, Vinnai Bálint.
Gyárkerti Óvoda és Ondi Óvoda
Csicsergõ csoport: Dékány Julianna, Mauks Hunor Airton, Sándor Levente, Sápi Bernadett, Zahuczki Konrád Bence.
Nyuszi csoport: Bíró Adrienn Letícia, Bodnár Adrián, Földvári Lajos,
Iván Virág, Jaczkó Benedek, Kocsis

A kis „napsugarak” is dallal búcsúztak.
Dániel, Krisztián Milán, Németh
László Levente, Szabó Petra, Szabó
Regina, Tímár Márk.
Maci csoport: Benes Donát, Busku Petra Virág, Cseresznye Zalán,
Elek Orsolya, Lemák Bence, Papp
Boglárka Enikõ, Sashalmi Vanda,
Zahuczki Zsuzsanna.
Katica csoport: Damu Ádám, Ducsai Éva Réka, Homoki Olivér, Kiss
Fanni, Lekner Zsófia, Lesnyák Barnabás, Orosz Kristóf, Sárai Gergõ Attila, Végsõ Szabolcs.
Ondi óvoda: Bõcsi Anna, Medzsibriczki Emese.
Csalogány Óvoda
Katica csoport: Alföldi Tamás, Bazsó Áron, Mezõsi Kende, Pálinkás
Petra, Szûcs Zsófia, Tóth Melinda.
Lepke csoport: Balogh Zsolt, Bogoly Botond, Domonkos Péter, Géczi Martin, Lakatos Lívia, Leskó Dániel, Mérész Tibor, Pacsuta Benedek.

A Csalogány óvoda nagycsoportosai is iskolába készülnek.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat május 26ai ülésén a második napirendi pont keretében a Városgazda Nonprofit Kft.
2010. évi beszámolójáról és mérlegérõl Tóth István ügyvezetõ szólt öszszefoglalóan.
A cégvezetõ elmondta: a társaság
éves szinten mintegy 100 millió forintot költ kötelezõ önkormányzati feladatok elvégzésére, ami számítások szerint
akár tízszeres költséget is jelenthetne, ha
vállalkozóknak lenne kiadva. Munkatársai közül többen is 10-15 éve a kft.nél dolgoznak, sõt van, aki 30 éve tevékenykedik a cégnél, õk elismerést érdemelnének. Fontos feladatuk a közfoglalkoztatás elõsegítése, melynek keretében éves szinten 100-150 olyan
személyt alkalmaznak, akik hosszú ideje kiestek a munka világából. Ugyanakkor elmondható, hogy az utóbbi évtizedben „kineveltek” egy olyan réteget,
akik jelenleg a város számos területén
tevékenykednek kiváló betanított munkaerõként. Bobkó Géza elismerõen szólt
a kft. feladatellátásáról, kiemelve, hogy
a közmunkaprogramban résztvevõket
nem könnyû a munka világába visszavezetni és nagy kihívás hatékonyan koordinálni õket. Koncz Ferenc megjegyezte, hogy a konyhakerti növények
közmunkaprogram keretében történõ
termesztése és a városi konyhán való feldolgozása további költségcsökkenést jelent. Az ingatlan-felajánlás útján szerzett
szõlõterület is rendbe van téve. Hozzátette, hogy a Városgazda Kft. tevékenységének és a befektetett nehéz munkának köszönhetõen a szerencsiek a korábban is megszokott, tiszta környezetben élhetnek, és egyéb feladatok ellátásában is sikerült a kívánt színvonalat
hoznia a kft.-nek. A határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselõtestület.

KÖNYVVIZSGÁLÓT
VÁLASZTOTTAK
Az „Egyebek” között elsõként javaslat született a Városüzemeltetõ Nonprofit
Kft. új könyvvizsgálójának megválasztására. Az elõadó, Czakóné Szikszai Orsolya ismertette, hogy a társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, Karuczka Józsefnének május 31-én lejár a megbí-

zatása, melyet nem kíván a továbbiakban vállalni. A céget alapító önkormányzat változatlan feltételekkel június
1-jétõl három évre Fekete Tibor könyvvizsgálót választotta a tisztség betöltésére.
A határozati javaslatot egyhangú szavazatokkal fogadta el a testület.

VÁLTOZÓ DÍJÚ KISTÉRSÉGI
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
A szociális igazgatásról és ellátásról
szóló helyi rendelet kiegészítése kapcsán
Porkoláb Béláné közigazgatási osztályvezetõ elõterjesztése hangzott el. A hatályos rendelet kiterjed a kistérség nyújtotta szociális ellátásokra, melyek szolgáltatási díja egy május 5-i határozat értelmében megváltozott, ezt érvényesíteni kell a helyi rendeletben is. A módosítás a szolgáltatások önköltségét, az
intézményi térítési díjat, valamint a személyi térítési díjat érintette. Hajdú Zsuzsanna kistérségi munkaszervezet-vezetõ
elmondta: a házi segítségnyújtás tekintetében nem történt változás, az tavaly
is térítésmentes volt, a támogató szolgálat esetén pedig megszûnt a jövedelmi korlát, azaz egységesen 200 forint
lett a személyi segítség. A rendeletmódosítást egyhangúlag fogadta el a testület.

SZÜNIDEI INGYEN EBÉD
RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK
A közigazgatási osztály vezetõje a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására tett javaslatot. Egy minisztériumi pályázat lehetõséget ad az önkormányzatnak támogatás igénylésére, amennyiben június 16tól legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk étkeztetését. Szerencs akkor
kapja meg a támogatást, ha a bekerülési költség 50 százalékát fedezi. Porkoláb Béláné 150 gyermek étkeztetésére
és a felmerülõ költségek fedezésére tett
javaslatot, mely szerint az önkormányzatot a 2,5 millió forintnyi összköltség
fele terhelné. A pénzügyi bizottság támogatta az ötletet. A polgármester elmondta, hogy sok gyermek rászorul erre
a támogatásra, majd a testület egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

VALÓRA VÁLT AZ 1989-ES ÁLOM I.
Az Országgyûlés 2011. április 18-án
megalkotta Magyarország új alaptörvényét, mely 2012. január 1-jén felváltja
az 1949. évi XX. törvény néven becikkelyezett – születése óta 43 módosítást,
toldást-foldást megélt – alkotmányt.
Azt az 1949-es alkotmányt, amely a
Sztálin-vezette Szovjetunió alapdokumentuma alapján készült, és amelyet Rákosi Mátyás írt alá. Ezt az alkotmányt
módosította az 1989. évi XXXI. törvény,
amely immáron átfogó és a demokratikus alapelveket megjelenítõ, de születése és szellemisége jegyét még mindig
magán viselõ alkotmánymódosítást tartalmazta. Ennek alapján kiáltotta ki
Szûrös Mátyás 1989. október 23-án hatalmas tömeg elõtt Magyarország államformájaként a köztársaságot, ezen alkotmány elsõ mondatában megfogalmazott cél valósult meg most, mely kimondja: „A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való
békés politikai átmenet elõsegítése érdekében az Országgyûlés – hazánk új
alkotmányának elfogadásáig – Magyarország alkotmányának szövegét a következõk szerint állapítja meg”.

1989. október 23-a és a rendszerváltók
nagy álma idén április 18-án, 262 országgyûlési képviselõ igen szavazatával,
21 és fél év után megvalósult. A Magyarország új alaptörvényének bevezetõjéül szolgáló Nemzeti hitvallás
megemlékezik az államalapításról, és kiemeli a kereszténység nemzetmegtartó
szerepét. Kimondja, hogy a velünk élõ
nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
A hitvallás utal az utódainkért való felelõsségtudatra is, valamint az emberi
lét alapjaként az emberi méltóságot jelöli meg. Továbbá rögzíti az elesettek
és a szegények megsegítésének kötelességét, azt, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. A hitvallás szerint az egyéni
szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki, együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet.
A magyarok tiszteletben tartják történeti
alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a
nemzet egységét. (Sorozatunkat az alaptörvény Szabadság és felelõsség címû fejezetével folytatjuk.)
Sz. Á.

INGATLANOKRÓL
DÖNTÖTTEK
A testületi ülés a Szerencs és Vidéke
ÁFÉSZ ingatlan-felajánlásának megtárgyalásával folytatódott. Szabó Lászlóné
építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõ ismertette, hogy a cég végelszámolással megszûnik, melynek érdekében értékesítik az ingatlanvagyonukat.
Ennek keretében egy ondi külterületen
elhelyezkedõ, burkolatlan mezõgazdasági utat ajánlottak fel az önkormányzatnak 1 forintos vételáron. Az elõterjesztõ javasolta, hogy ha nem fogadják
el az ingatlant, ajánlják fel a hegyközségnek. Bobkó Géza hangsúlyozta, hogy
ha az ingatlan-felajánlások sorozata a városnak kötelezettséget fog jelenteni, akkor ennek megálljt kell parancsolni. A
település érdekét nem szolgáló, ez esetben nem forgalomképes földutat nem kellene átvenni, a pénzügyi bizottság tagjai abban egyetértenek, hogy ajánlják fel
inkább a hegyközségnek. Visi Ferenc emlékeztetett, hogy történt már olyan, hogy
egy utat „kiosztottak” a tulajdonosoknak
és a városnak utólag meg kellett vennie,
amikor szükség volt rá útépítésnél.
Koncz Ferenc hozzátette, a hegyközség
dolga lenne, hogy a szõlõsgazdákkal
egyeztetve biztosítsa a mezõgazdasági
út létét. Ináncsi Tünde jegyzõ tájékoztatást adott arról, hogy ha az út bekerül
a törzsvagyonba, nem fognak tudni túladni rajta, nem lenne forgalomképes. A
testület végül nemet mondott az ingatlan-felajánlásra.
A folytatásban Szabó Lászlóné javaslata hangzott el a Helyi Építési Szabályzat
módosítására, konkrétan a Déli Iparterület maximális építménymagasságmértékének 6 méterrõl 12 méterre történõ növelésére. Heves János a hazai bürokráciát bírálva megjegyezte, hogy egy
év kellett a folyamat lejátszódásához, míg
ez a döntéshozatal elérkezett. Egeli Zsolt

hozzáfûzte, hogy voltak a városban
olyan hangok, melyek szerint az OVITberuházás emiatt hiúsult meg, de nem
ez volt az akadály, hanem környezetvédelmi okai vannak. Az állami fõépítész szakmai támogatásával alátámasztott rendeletmódosítást egyhangúlag támogatta a testület.

HORVÁTORSZÁGI
TESTVÉRVÁROS
Az „Egyebek” tizenkettes pontjában
javaslat született Podgora településsel
való testvérvárosi szerzõdés megkötésére. Bodnárné Göndör Magdolna, a
polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelõdési és városmarketing osztályvezetõje elmondta, hogy Szerencsnek
öt testvérvárossal van ilyen szerzõdése, ezek a nemzetközi kapcsolatok az
oktatási, kulturális és sportélet területén
nagy hasznot hoztak. A testvérvárosokkal az elmúlt húsz évben több közös projekt valósult meg. A horvátországi Podgora civil kezdeményezésre
kereste meg az önkormányzatot 2010
tavaszán. Meghívásukra delegációnk
már járt az 1500 lelkes településen, és
õk is viszonozták a látogatást. Podgora célja a kapcsolatfelvétellel az, hogy
az unióhoz való csatlakozásuk során felhasználják azokat a tapasztalatokat,
amelyeket hazánk korábban szerzett.
Gál András arról adott tájékoztatást,
hogy a pályázatokat próbálják igénybe
venni, ezzel is segítve a két város közötti kapcsolat erõsítését. Bobkó Géza
megemlítette, hogy a látogatások mindkét fél részérõl pénzbe kerülnek, amit
a pénzügyi bizottság nem hagyhat figyelmen kívül, de ezzel együtt a népek
barátságának jegyében támogatták a javaslatot. Egeli Zsolt hozzátette, hogy a
testvérvárosi kapcsolatokra ugyanannyi
pénz lesz, adott keretbõl kell gazdálkodni, a szerzõdés megkötésével nem

vállalnak újabb kötelezettséget. Az alpolgármester elmondta, hogy Podgora
település felajánlotta, hogy elõ- és utószezonban díjkedvezményt adnának a
szerencsi polgároknak az ottani szolgáltatások igénybe vétele esetén. Gál
András a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület titkáraként kérte a régi testvérvárosi szálak megerõsítését is. Koncz Ferenc megjegyezte, hogy friss polgármesterként az elsõ feladatai között szerepelt a podgorai delegáltak fogadása,
akik elmondták, hogy büszkék a két nép
jó kapcsolatára. A polgármester azt is
megemlítette, hogy bizonyos pályázatokat nem is tudnának beadni, ha nem
lennének testvérvárosi lehetõségeik. A
szerzõdés megkötésérõl szóló határozati javaslatot egyhangúlag támogatta
a testület.

TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ
PÁLYÁZATBÓL
A 2012. évi EUROPART ifjúsági találkozóhoz kapcsolódóan Bodnárné
Göndör Magdolna ismertetett egy pályázati javaslatot. Az osztályvezetõ felidézte, hogy a nemzetközi csereprogram
2004-ben indult útjára, 2011-ben Szerencs volt a házigazdája a programnak.
Az idei szerencsi programra 23 ezer euró
támogatást nyert az önkormányzat, a következõ évi testvérvárosi csereprogram
megtartására pedig ismét pályázat benyújtása szükséges. A pénzügyi, valamint
a jogi és ügyrendi bizottság támogatta
az elõterjesztést. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy az elnyert mintegy hatmillió forintot a szerencsi intézményekben
költötték el, tehát a városnak kézzelfogható hasznot hoz a nemzetközi esemény. További elõnyként említette,
hogy diákjaink külföldi nyelvtanulását is
lehetõvé teszi a csereprogram. A képviselõk egyhangúlag támogatták a javaslatot.
H. R.

SZEMBENÉZÕ: VÁLASZOL A POLGÁRMESTER

Most induló, havonta visszatérõ rovatunkban a városban közbeszéd témájává vált kérdésekrõl, eseményekrõl
mondja el véleményét, illetve tájékoztatja az olvasókat Koncz Ferenc polgármester.

– Egy új szerencsi cukorgyár felépítésének a lehetõségérõl röppent fel hír a
hazai sajtóban.
– Talán nem tûnik szerénytelenségnek,
ha elmondom: személyes szerepem van
abban, hogy a kormányzat a hazai cukorgyártás bõvítésével foglalkozik, aminek a három lehetséges helyszíne között
Szerencs is szerepel. Sajnos, az elõzõ választási ciklusban a kormány lemondott
a magyar cukorkvóta nagy részérõl, ami
megnehezíti az ágazat újraindítását. Ezért
hoztuk létre a Parlamentben a cukoripar
felszámolását felülvizsgáló eseti bizottságot, melynek magam is tagja kívánok
lenni. A legfontosabb célom annak az
elérése, hogy ha létesülnek cukorgyárak
hazánkban, akkor azok közül az egyik
a mi városunkban legyen.
– Szabadtéri partival zárult az Europart
program a kollégium udvarán. Voltak,
akik ezt kifogásolták.
– Több napon keresztül láttuk vendégül a hesperingeni és malchini fiatalokat, aminek a pénzügyi hátterét egy közös, európai uniós pályázat biztosította.
A brüsszeli támogatásnak 23 ezer euró
volt az összege, ez fedezte az utazások
és a szerencsi programok költségét, ahhoz az önkormányzatnak egy fillért sem
kell hozzátennie. Ráadásul a záró program kötelezõ eleme a pályázatnak, melyet dokumentációval is igazolni kell. A
következõ két évben a luxemburgi és a
német város lesz az esemény házigaz-

dája. Ezek a találkozók mindig a vendégés helyi fiataloknak szervezett, jó hangulatú közös programmal zárulnak, aminek ezúttal a kollégium volt a házigazdája. A testvérvárosi kapcsolatokból a legtöbbet a szerencsi ifjúság profitálhat, ha
el tudjuk érni, hogy a gyerekeink testvérvárosi iskolákban nyelvet tanulhassanak. Az Europart program erre is szolgálhat, a vendéglátásra nyert pályázati
pénzek pedig a helyi intézményekben jelentettek bevételt.
– Áll az útrekonstrukció a 37-es számú fõút belterületi szakaszán.
– Ezt az állami beruházást megörököltük, azonban komoly erõfeszítéseket
teszünk annak érdekében, hogy a korábbi
hibákat kijavítsuk. Így válik majd megközelíthetõvé gyalogosan és kerékpárosan az Ipari Park. Az elõkészítés hiányosságai és a tavalyi csapadékos idõjárás
miatt már egyébként is jelentõs késedelmet szenvedett a kivitelezés, idén tavasszal pedig az egyik konzorciumi tag
csõdje miatt nem indult el a munka. A
napokban ezen a területen is sikerült elõ-

relépést elérnünk. Megoldási javaslatunk
alapján lehetõséget kapott a másik konzorciumi cég a számlázásra. Reményeink szerint így rövidesen folytatódik a beruházás és reméljük, hogy a jövõben
olyan kivitelezési hiányosságok sem
lesznek, amilyenek az elmúlt idõszakban
többször is elõfordultak.
– Meglehetõsen furcsára sikeredett a
Rákóczi-vár udvarának felújítása.
– Az eredeti tervekben nyolc méter szélességben lerakott, egymástól húsz centiméter távolságra lévõ járólapok borították volna az udvar egy részét, ahol a
közöket gyöngykaviccsal töltötték volna
fel. Ezen például babakocsit tolva csak
nehezen lehetett volna közlekedni. A
mostani állapot átmeneti megoldást jelent erre a problémára, de a közeljövõben
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. saját öntésû járólapokkal burkolja majd le
a rendezvények helyszínéül szolgáló
várudvart, érintetlenül hagyva a meglevõ
zöld területeket.
– Széksértésért pénzbüntetéssel sújthatók az önkormányzati képviselõk.
– Ez a szokatlan fogalom – sok más
településhez hasonlóan – azért került be
az önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatába, hogy ilyen módon is biztosítsuk a testület méltóságának a megõrzését. A korábbi gyakorlattal ellentétben polgármesterként soha nem veszem
el a szót egyetlen képviselõtõl sem,
azonban sajnos, elõfordult, hogy egy-egy
megnyilvánulás stílusa alkalmas volt
arra, hogy rossz hírét keltse a városnak,
az önkormányzatnak. Az ilyen esetekben kiróható ötezer forint jelképes összeg,
de azt mutatja, hogy komolyan gondoljuk egymás és a vendégeink tiszteletét,
megbecsülését.
Á. A.
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JÁTÉKGÉP-FELTÖRÕKET
KERES A RENDÕRSÉG

Még április 22-én a kora esti órákban
történt egy szerencsi benzinkúton, hogy
az ott elhelyezett játékgépet eddig ismeretlen tettesek felfeszítették, abból pedig elvitték a pénzkazettát a benne lévõ
több mint 200 ezer forinttal együtt.
A rendõrség kéri, hogy aki az üggyel
kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik, jelentkezzen a Szerencsi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán.
Bejelentés tehetõ a 06-47/563-340-es
számon, vagy az ingyenesen hívható
107, 112-es segélyhívó számokon is. A
rendõrség a bejelentõ személyét bizalmasan kezeli.

MUTOGATÓ AZ ÁLLOMÁSON
A Szerencsi Rendõrkapitányság szeméremsértés vétségének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást egy kazincbarcikai lakossal szemben. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a taktaharkányi vasútállomáson június 13-án
a délutáni órákban szeméremsértõen
mutogatta magát. Az idõközben értesített rendõrök a helyszínen elfogták az
elkövetõt, akit elõállítottak a Szerencsi
Rendõrkapitányságra.

HALÁLOS HORGÁSZAT
A KIFLI-TÓNÁL
Horgászni indult az a 61 éves prügyi
férfi, aki június 16-án a csobaji Kifli-tóban lelte halálát. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
Kommunikációs Irodája által küldött tájékoztatás szerint az idõs férfi horgászott,
majd feltehetõen halat akart kiemelni a
vízbõl, amikor rosszul lett és a vízbe esett.
A Szerencsi Rendõrkapitányság köz-

igazgatási eljárás keretében vizsgálja a
rendkívüli haláleset körülményeit. Az elmúlt években több alkalommal elõfordult, hogy tragédiával végzõdtek a nyári fürdõzések Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. A legnagyobb veszélyben az
ittas fürdõzõk vannak, de a bányatavakban való átgondolatlan merülések is
könnyen halállal végzõdhetnek, illetve
a horgászás is hordozhat magában veszélyeket.

ELFOGTÁK A MEZÕZOMBORI
BETÖRÕKET
A közelmúltban történt, hogy egy mezõzombori portára a nyitott kertkapun
keresztül ment be két férfi. A tettesek az
ugyancsak nyitva hagyott garázsból elloptak egy személygépkocsit, amelyben
még az indítókulcsot is benne találták.
Miután a jármûvel kiálltak a portáról,
az elkövetõk visszamentek a házba, onnan mûszaki cikkeket, ruhát, tisztálkodó szereket és egyéb használati tárgyakat loptak el.
Ekkor ébredt fel az ingatlan tulajdonosa, megzavarva az elkövetõket, akik
elmenekültek a helyszínrõl. A sértett
azonnal értesítette a rendõrséget, és többek között elmondta, hogy milyen értékek tûntek el a házból, majd idõközben egy füves területen megtalálták
az elakadt kocsit is. A helyszínre tartó
rendõrök ellenõrizték az útba esõ szórakozóhelyeket. Az egyik kocsmában
két gyanús férfit vontak kérdõre, akik
nem tudtak egyértelmû választ adni arra,
hogy a táskájuk miért van tele különféle piperecikkekkel, ruhanemûkkel,
mûszaki eszközökkel. Mindezek mellett a ruházatukon fûfoltok voltak láthatók. Ez utóbbi azért fontos, mert utólag az is kiderült, hogy az elkövetõk a
füves területen elakadt autót megpróbálták betolni.
A Szerencsi Rendõrkapitányság nagyobb értékre dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás miatt indított
eljárást a szerencsi, illetve a prügyi férfival szemben. A bûnügyi õrizetbe vett
elkövetõk 24 órán belül, gyorsított eljárás keretében álltak bíróság elé. A taláros testület az egyiküket két év börtön-, társát két és fél év fegyházbüntetésre ítélte.

ELŐZETESBEN A TAKTABÁJI UZSORÁSOK
Újabb uzsorásokkal szemben indított eljárást a rendõrség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A négy gyanúsított a megfélemlített sértettek
helyzetét kihasználva, többek között
élelmiszereket adott kölcsön kamatra. Elõfordult, hogy öt csirkeszárny
kétezer forintba került.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
uzsora és más bûncselekmények elkövetése miatt folytat eljárást négy taktabáji gyanúsítottal szemben.
Az eddigi adatok szerint a szülõk
és fiaik évek óta több sértettel is kötöttek aránytalan mértékû szóbeli
szerzõdést, amelyek során a kölcsön

GYEREKEK ÉS A PIROS AUTÓ

A kicsik örömmel figyelték a bemutatót.
A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság nem csak szezonálisan tartja meg a Nyitott Kapuk címû programját: elõzetes bejelentkezés alapján szinte bármikor fogad látogató csoportokat
azért, hogy az érdeklõdõk közvetlenül
megismerhessék a tûzoltások, balesetek
során alkalmazott technikai eszközöket.
A lehetõséget inkább iskolás csoportok
használják ki, a bemutatók mindig nagy

FIGYELJÜNK AZ IDÕS EMBEREKRE!

Az elmúlt évek statisztikai adatai
alapján a rablások, valamint egyéb,
a lakosságot nagymértékben irritáló,
a relatív biztonságérzetet leginkább
befolyásoló erõszakos bûncselekmények áldozatai legtöbbször a védtelen, idõs emberek.

Napjaink bûnelkövetésének egyik
legdrasztikusabb formája, amikor idõs,
mozgásában korlátozott emberekre éjszaka törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan bántalmazzák, vallatják õket,
miközben a tettesek átkutatják a helyiségeket és eltulajdonítják az értékeket. Többségük az úgynevezett házalók közül kerül ki, akik késõbb viszszatérnek a sértettekhez. Az alkalmi
árusok feltérképezik a lakásokban
élõk helyzetét, késõbb pedig rablási
szándékkal térnek vissza, esetleg más
bûnözõk számára adnak tippeket.
Az elkövetõk másik típusa alkalmi
munkáját ajánlja, esetleg segítséget kér
a kiszemelt áldozattól. Az idegen kis
idõ elteltével kiismeri a házigazda szokásait, és általában bántalmazás útján
szerzi meg annak értékeit.
A vagyonvédelem hiánya, a korszerûtlen nyílászárók és zárak szintén
növelik az idõsek kiszolgáltatottságát.
Van lehetõség a megelõzésre! Az
éjszaka leple alatt támadó bûnözõk
számítanak arra, hogy a védtelen sértett álmában nem tud segítséget hív-

ni. Az Országos Rendõr-fõkapitányság összeállított egy ajánlást azon cégekrõl, amelyek a fenti bûncselekmények megelõzésére alkalmas, távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti
segélyhívó (jelzõ–riasztó) rendszert

adott pénz többszörösét kellett az adósoknak visszafizetni. Egy helyi családnak a korábban felvett néhány
ezer forintból az eltelt évek alatt több
százezer forintos tartozása gyûlt össze.
Az uzsorások a családtagok megölésével fenyegették mindazokat, akik
nem tudtak törleszteni.
Más esetben élelmiszert adtak kölcsön a rászorultaknak a bolti ár többszöröséért. Két darab, egyenként 15
centiméteres hurkát és egy csík zsírszalonnát tartalmazó disznótoros tál
4200 forintba került, más alkalommal
4-5 darab csirkeszárnyat adtak a sértetteknek kétezer forintért. Az új
„ügyfeleknek” általában azt mondták,

mûködtetnek. E szolgáltatásokról részletes tájékoztatást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Országos Szervezete adhat a
06/1/422-0079 telefonszámon, vagy
a kamara@szvmszk.hu e-mail címen.

FIGYELMETLENSÉGBÕL KOCCANÁS

sikert aratnak. A több mint harminc méterre kitolható létra, pontosabban a
védõkosárból történõ városnézés maradandó élményeket nyújt a legfiatalabbaknak. Június 14-én tállyai általános iskolások látogatták meg a tûzoltókat.

hogy szó sincs uzsorakölcsönrõl,
azonban a visszafizetésnél már közölték, hogy muszáj rárakniuk a kamatot, hiszen nekik is élniük kell valamibõl.
A gyanúsítottaknál tartott házkutatások során többek között olyan feljegyzéseket foglaltak le, amelyekben
szerepeltek a „kamatos pénzekhez”
tartozó nevek és a hozzájuk tartozó
összegek is.
Három elkövetõt – két fiú és az apa
– a bíróság elõzetes letartóztatásba helyezett, míg az asszonnyal szemben
házi õrizetet rendeltek el.

MUNKÁBAN
A TÛZOLTÓK
*Tokaji családi ház kéményébe
csapott bele június 3-án a villám. A
keletkezett tûz miatt a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
egységeit is riasztották. Másnap Monokon halomba rakott fahulladék kapott lángra. Mivel ez esetben felmerült a szándékosság gyanúja, ezért a
helyszínre érkezõ egységek tûzvizsgálatot rendeltek el. Szárazfû- és nádastûz miatt kellett kivonulniuk az
ügyeletes egységeknek június 5-én,
majd Tokaj külterületén egy Nissan
személygépkocsi csúszott az árokba,
a tûzoltók drótkötéllel és mentõkötéllel vontatták vissza az úttestre.
Ugyancsak ezen a napon a szerencsi temetõben keletkezett újabb szárazfûtûz.
*Erdõbényén történt június 11-én,
hogy a mezõgazdasági vontató nekihajtott egy gázcsonknak. A szerencsi
tûzoltók szorítóbilinccsel akadályozták
meg a gáz további ömlését.
*A sorozatos szárazfûtüzek mellett
június 14-én egy szerencsi családi házban – vélhetõen rövidzárlat miatt – a
falban lévõ vezeték kapott lángra.

ITTAS VEZETÕK ÉS
GYORSHAJTÓK AZ UTAKON

Újabb összehangolt, európai közúti ellenõrzési akcióban vett részt június 10–12-e között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság.

A TISPOL programban az egyenruhások elsõsorban az ittas, vagy kábítószer hatása alatt álló jármûvezetõk forgalomból történõ kiszûrésére fordítottak
kiemelt figyelmet.
Az akció ideje alatt 77 sofõrrel szemben összesen 560 ezer forint helyszíni
bírságot szabtak ki a rendõrök. Szabálysértési eljárást 45 fõvel szemben kezdeményeztek, ittas jármûvezetés miatt
huszonegy esetben indult eljárás (ebbõl

tizenegy kerékpáros volt, négy esetben
büntetõeljárást indított a rendõrség).
A Szerencsi Rendõrkapitányság területén 76 ellenõrzésbõl egy alkalommal mutatott pozitív eredményt az alkoholszonda. Az intézkedések során négy vezetõi
engedélyt és öt forgalmi engedélyt vettek
el a helyszínen a járõrök. Összesen öt esetben fordult elõ, hogy a biztonsági és gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásának
elmulasztása miatt közigazgatási eljárást
kellett kezdeményezni.
Továbbra is sokan hagyják figyelmen
kívül a sebességre vonatkozó szabályokat. Gyorshajtásért ezúttal huszonhét gépjármûvezetõvel szemben indult közigazgatási eljárás.

ÉTOLAJ AZ ÜZEMANYAGTARTÁLYBAN

A személyautó sofõrje nem vette
észre, hogy az elõtte haladó jármû
lassít és fékezés nélkül a kocsi hátuljába rohant, a vétlen sofõr azonban nem úszta meg ennyivel az ütközést. A baleset június 14-én a délelõtti órákban történt Szerencs belterületén, az egykori cukorgyár elõtti körforgóban. A Miskolc felõl érkezõ
három autó Sátoraljaújhely irányába tartott, amikor a kijelölt átkelõhely

elõtt egy gyalogos miatt megállt az
élen haladó kocsi. A mögötte jövõ
jármû vezetõje még idõben lassított,
azonban a sort záró sofõr figyelmetlen volt és beleütközött az elõtte haladó autóba, amit a már álló
jármûnek lökött. Személyi sérülés
szerencsére nem történt, a legnagyobb anyagi kár az elöl és hátul
egyaránt összetört kocsiban keletkezett.

Az égett olajszag miatt lett gyanús a
rendõröknek egy norvég rendszámú
személygépkocsi.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság motoros járõrei
a 3-as számú fõúton figyeltek fel az idegen azonosító jelû Mercedesre, amely
egy vizes tartályokkal teli utánfutót vontatott. Az igazoltatáskor látták, hogy az
utánfutón üres étolajas flakonok is
vannak, a csomagtartóban pedig további kannákra bukkantak.
Miután a rendõrök a kocsit bekísérték a kapitányság udvarára, értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
pénzügyõreit. Az autó benzintankjá-

ból hatvan, a csomagtartóból pedig további 132 liter, gázolajjal bekevert étolaj került elõ. Ez utóbbi üzemanyag
célú felhasználása jövedéki adóköteles, azonban a 44 éves sofõr nem fizetett adót a házilag kevert hajtóanyag
után, így jövedéki törvénysértés miatt
indítottak eljárást ellene. A pénzügyõrök lefoglalták az adagoláshoz
használt szivattyút és az étolajjal bekevert gázolajat is.
A szakácsként dolgozó férfi az eljárást követõen mintegy 50 ezer forintos bírságra számíthat, arról, hogy honnan származik az üzemanyagként felhasznált étolaj, nem nyilatkozott.

ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

KULTURÁLIS HÉT
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Óvodások nyitották meg a programot.
Harmadízben rendezték meg a legyesbényei általános iskolában május 23–27-én a Kicsik és Nagyok Kulturális Hetét. A változatos programok több helyszínen várták az érdeklõdõket.
A rendezvény hetében minden
délután 4 óráig tartottak az események. Hétfõn a programsorozat hivatalos megnyitója a település kultúrházában volt. Szepesi Nándor
igazgató köszöntõ szavai után a mazsorettek táncával kezdõdött a bemutató, majd az óvodások röpítették
vissza a közönséget egy igazi vásári
forgatagba. Ezt a napot Ki mit tud?

zárta, ahol a jelentkezõ diákok megmutathatták a tehetségüket. Másnap
a csapatvetélkedés jegyében telt el a
délután: míg az óvodások és az elsõ
és második osztályos mesekedvelõk
vetélkedõn vettek részt, addig kilenc
csapat a felsõ tagozatban mérte össze
ügyességét, gyorsaságát, kitartását és
tudását. Szerda délután az iskola második alkalommal rendezte meg játékos anyanyelvi vetélkedõjét a körzet sajátos nevelési igényû tanulói
számára hat csapat részvételével. A
legyesbényei oktatási intézményt Sipos János és Szántó István képviselte, akik csapatban a negyedik helyezést érték el. Eközben a helyi di-

KÁDÁROK A VILÁGÖRÖKSÉGBEN?

Az õsi mesterség folytatói lehetnek.
Erdõbénye önkormányzata és az Erdõbényéért Közalapítvány karöltve rendezte meg XIV. Nemzetközi Kádárnap
címmel azt a programot, ami a település
hírnevét megalapozó hordókészítõ
szakmának állít emléket.
Pünkösd vasárnapján a Kádárok-völgye került a figyelem fókuszába: hordókészítõ mesterek tartottak bemutatót
a nagyérdemûnek, ugyanekkor a szakma míves termékeit is megtekinthették
az érdeklõdõk. A kulturális mûsorokkal
színesített esemény szakmai elõadásokkal indult, amelyen Kántor Dezsõ polgármester köszöntötte a fórumon megjelenteket. Beszédében nyomatékot
adott annak a kezdeményezésnek,
amely célul tûzte ki, hogy az erdõbényei kádárok és a kádárság, valamint a
kádártánc az UNESCO kulturális világörökségének a része legyen. – Az esély
nagy, ha kellõ komolysággal és munkával tesszük a dolgunkat, már a jövõ
évben sikert könyvelhetünk el, a cím sokat lendíthet a borászatokon és a község idegenforgalmán – fogalmazott a polgármester.

Az eseményen részt vett Takács András, a Tokaj-hegyalja Fejlõdéséért Szövetség ügyvivõje, aki érdeklõdésünkre
ismertette: a világörökségi törvény az
Országgyûlés elé került, a tervezet
megtekinthetõ a Parlament honlapján.
– A törvény várhatóan 2012. január 1jétõl lép életbe, amelynek van egy nagyon fontos eleme, mégpedig az, hogy
minden hazai helyszínen újra el kell készíteni az úgynevezett világörökségi kezelési tervet. Ez a dokumentum rögzíti, hogy az adott világörökségi értékekkel hogyan lehet gazdálkodni, miként
lehet azokat megõrizni, hogyan lehet
hozzá fejlesztéspolitikát kapcsolni. A kezelési terv Tokaj-Hegyalja esetében lehetõséget ad egy térségfejlesztési program kialakítására. A világörökségi törvény hatálybalépését követõ hat hónapon belül a kormány kinevez a helyszínekre egy-egy világörökség-kezelõ
gondnokságot, amely megvalósítja a kezelési tervet – adott tájékoztatást Takács
András.
Az erdõbényei kádárnap késõ éjszakába nyúló szabadtéri bállal zárult.
SfL

ákok és az érdeklõdõk kreatív délutánon vettek részt a
Kultúrházban, ahol az
óvónõk és a pedagógusok
irányításával apró ajándéktárgyakat készítettek. A kulturális hét negyedik napján
az idõjárás is kegyes volt a
szervezõkhöz, akik ismét
megrendezték a körzeti kispályás labdarúgó-versenyt,
ahol a helyiek négy csapat
közül az elõkelõ második
helyen végeztek. Akinek
nem volt kedve szurkolni, az
rövidfilmeket nézhetett. Pénteken az önfeledt játékról
szólt minden, hiszen gyermeknapot tartottak. A pedagógusok több helyszínen várták a gyerekeket változatos programokkal: lehetett karaokézni, táncszõnyegen táncolni, drámajátékokat
játszani, focizni, kosárlabdázni, rejtvényt fejteni, origamizni, rajzolni
vagy akár cukorkát keresni az iskola udvarán, néhány gyerek szép arcfestést is kapott. A jó hangulatú napot hotdog- és jégkrémevés zárta.

ANYANYELVÜNKBÕL
VETÉLKEDTEK
Immár hagyományos módon május 25-én játékos anyanyelvi vetélkedõt tartottunk a Legyesbényei Általános Iskolában, melyen hat csapat vett részt a kistérség oktatási intézményeibõl. A vidám hangulatban
telt délutánon szókincs- és memóriafejlesztõ, gondolkodtató és ügyességi feladatokban mérkõztek meg a
tanulók. A verseny az alábbi eredménnyel zárult:
I. Kovács Roland, Bari László,
Taktaszada (felkészítõ tanár: Királyné Tamaska Tünde). II. Gombos
Anna, Szabados Dalma, Megyaszó
(felkészítõ tanár: Baloghné Miskolci
Ildikó). III. Zámbó Rebeka, Bernáth
Bence, Taktakenéz (felkészítõ tanár:
Halászné Mitró Csilla). Köszönetemet fejezem ki a gyerekeket kísérõ
és felkészítõ pedagógusoknak, valamint a verseny megrendezésében
közremûködõ kollégáimnak.
Zagyi Zsoltné pedagógus
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EÖTVÖS-EMLÉKPLAKETT
TAKTAKENÉZNEK

Taktakenéz Önkormányzata pedagógus napot tartott június 6-án a
Petõfi Sándor Általános Iskola könyvtárában.

Az ünnepségen
a helyi óvónõk, tanítók, tanárok, a
jegyzõ és a képviselõ-testület tagjai
vettek részt, melynek keretében az
önkormányzat, valamint az iskola tanulói köszönték
meg a pedagógusok munkáját. Molnár Tiborné igaz- Az elismerést Molnár Tibor polgármester (balra)
gató a jubileumi év- vette át.
fordulós pedagógusokat ajándékkal lepte meg: Gu- részesítette Taktakenéz Önkorlyás Istvánné tanárnõ 25, Gréz Zol- mányzatát a nevelési-oktatási intéztánné óvónõ 30, Zsigmond Etelka ta- mények fenntartása érdekében kinárnõ 40 esztendõvel ezelõtt szer- fejtett eredményes tevékenysége, vazett pedagógus diplomát. A köny- lamint magas színvonalú mûködtenyeket sem nélkülözõ esemény után tése elismeréseként, melyet Molnár
a Pedagógusok Szakszervezete Eöt- Tibor polgármester vett át az érdekvös József-emlékplakett kitüntetésben védelmi szervezet képviselõjétõl.

AZ ELSZÁRMAZOTTAK TENNI
AKARNAK SZÜLÕFALUJUKÉRT

Monokot az utóbbi idõben nem a falu
nagy szülöttjérõl, Kossuth Lajosról szólva emlegették. A „Kossuth apánk” iránti tiszteletet háttérbe szorította egy
egyéni karrier érdeke: a községet említve a szociális kártya, a segélyért
munka, az uzsorakamat elleni kirohanások, az internetes buszmegálló került be a köztudatba. Országos választási kampány részesévé is vált Monok. Az újságokban és a tévében való
szereplések, az utazások sok pénzbe
kerültek, amelyet a község kötelezõ feladatainak ellátása sínylett meg és immár itt van az adósságrendezés szele.
Ezt látva a szülõfalujukat szeretõ, Monokról elszármazottak egy csoportja
március 15-én megalakította a tanácsadó testületet. A tagság több szakterületen dolgozik, a tapasztalataik és kapcsolataik is sokfélék. A közös munká-

ban mindenki egyenrangú, nincs pozíció, csak egy cél: hasznos tanácsokat, javaslatokat adni a község jelenlegi vezetésének. A tagok: Fehér József,
Ficsor Miklós, Kovács Béláné, Kurecskó Miklós, Mezei László, Németh Miklós, Tverdota György. Sok közös szál
köti össze õket. Ilyen a szülõfalu szeretete, a Monokon töltött gondtalan
gyermekévek emléke, a volt iskola és
a szülõk sírja. Mindnyájukat érdekli Monok jelene, jövõje és közös az is, hogy
segíteni szeretnének. Összefogásból
példát akarnak mutatni. Szeretnék, ha
Monok visszakapná régi jogos hírnevét, és Kossuth Lajos szülõfalujaként
élne ismét a köztudatban. A tagok azt
is szeretnék, hogy az adósságrendezés
hátrányait ne kelljen megszenvednie a
szép kis zempléni településnek.
Kovács Béláné

FELCSENDÜLTEK A TÁROGATÓK

A Rákóczi-várban tizenöt évvel
ezelõtt csendültek fel elõször a kuruc
korszakhoz köthetõ fúvós hangszerek
a Rákóczi Tárogatós Egyesület tagjainak és Nagy Csaba egyesületi elnök
jóvoltából. Akkor döntöttek úgy, hogy
Szerencs méltó helye a hangszer szerelmeseinek országos randevújához,
amit az idén június 16–18. között tartottak meg Hegyalja Kapujában.
Az ünnepi megnyitón Nagy Csaba
üdvözölte a hazánk szinte minden tájegységébõl, és a határokon túlról is érkezett tárogatósokat. Elmondta, az
egyesület 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja azon személyeket
itthon és külföldön, akik hangszeren keresztül ápolják, õrzik a kuruc korszak
hagyományait. A kezdeményezés olyannyira sikeres lett, hogy tavaly már negyedik alkalommal rendezték meg a
Tárogatósok Világtalálkozóját Vaján. A
szerencsi eseményen házigazdaként
vett részt Koncz Ferenc polgármester,
aki köszöntõjében megjegyezte, hogy
a közelmúltban részt vett a csíksomlyói búcsún, ahol egyetlen hangszer,
a tárogató hangját hallotta. – Nem egy
könnyen kezelhetõ dallamforrásról

Tárogatósok a majtényi síkon.
van szó – mondta –, akik értenek a nyelvén, azokra jellemzõ a virtus, ugyanakkor a nagy elõdök tisztelete is. Éppen ezért kérem az itt lévõ zenészeket, próbáljanak meg minél több fiatalt rászoktatni a tárogatózás ízére –
adott hangot óhajának Koncz Ferenc.
A háromnapos találkozó bõvelkedett
szakmai eszmecserékben, a második
nap pedig a kirándulásé volt, ugyanis
az egyesület minden évben ellátogat
olyan helyszínekre, ahol a Rákóczi szabadságharc kiemelt eseménnyel bírt.
Most az Erdélyben található Nagyká-

roly és Szatmárnémeti, továbbá a két
település között található Majtényi-síkság volt a végcél. A kiránduláson megkoszorúzták az emlékhelyeket, a szerencsi Városi Kulturális Központ és
Könyvtár képviseletében Tarnóczy Katalin, a Rákóczi Tárogatós Egyesület részérõl Nagy Csabáné helyezte el a megemlékezés virágait. A tárogatósok a találkozó utolsó napján részt vettek és
elõadást tartottak a Rákóczi Szövetség
által szervezett XIV. Körömi Rákóczi
Fesztiválon.
SfL
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HIVATÁSA A NEVELÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tehát 17 esztendeje 21 diákkal indítottuk be a kollégiumot, majd a hatodik
év végére kinõttük az eredeti, nyolcvan
férõhelyes épületet, ezért kellett megvásárolni a volt infúziós labort. A fejlesztés eredményeként 148 fõre bõvült
a kapacitásunk. Négy-öt esztendõ után
már ez is kevésnek bizonyult. Az utóbbi idõszakban folyamatosan várólistára
kellett helyeznünk a gyerekeket, mert
nem tudtunk minden igénylõt felvenni.
A létszámnövekedéshez az intenzív
kollégiumi hatásrendszer mûködtetése
mellett hozzájárult a gimnázium is, hiszen ebben az idõszakban duplázódott
meg az iskola tanulóinak száma.
– Egy laikus talán azt hiheti, hogy egy
kollégiumba csupán bejönnek a diákok,
étkeznek, alszanak, reggel pedig elmennek az iskolába. Miben más a szerencsi intézmény?
– A kollégiumi nevelõmunka összetett feladat. Azon túl, hogy biztosítjuk a
diákok szociális ellátását, komoly segítséget kapnak a pedagógusoktól. A szaktárgyi támogatás mellett a lelki problémák megoldásában is támaszt nyújtanak
a kollégiumi nevelõk. Nem utolsó szempont nálunk a tehetséges fiatalok támogatása, a képességük kibontakoztatása.
Azt is fontosnak tartjuk, hogy diákjaink
olyan emberekké váljanak, akik értik és
gyakorolják a közösségi demokráciát.
Ezeknek a pedagógiai folyamatoknak
a támogató környezet mellett kulcsfigurája a pedagógus. Munkatársaim közül
többen kettõ, vagy többdiplomás pedagógusok, akik elhivatottan végzik munkájukat annak ellenére, hogy a kollégiumi nevelõi munkakörnek nincs nagy
presztízse. Nekem meggyõzõdésem: ez
egy nagyon nehéz és szép feladat. Aki
ezt jól végzi, az mestere a hivatásának.

Rendkívül szerencsésnek tartom magam,
hogy ilyen remek munkatársakkal dolgozhatom együtt.
A másik fontos nevelési tényezõnek
a környezetet tekintem. Hiszem, hogy
csak rendezett környezetben lehet hatékony nevelõmunkát végezni. Rend és
rendszer nélkül csekély esélyünk lehet
a sikerre.
Munkánk során nagyon fontosnak
tartjuk a szülõi visszajelzést. Éppen a
Tessedik Sámuel-díj átadásán történt,
hogy odajött hozzám egy férfi azzal: õ
hallott a szerencsi kollégiumról, ami teljesen más, mint ahogy azt általában megszokták az emberek. Információi szerint
itt valóban foglalkoznak a diákokkal, a
szülõk pedig nyugodtak, mert jó helyen
van a gyermekük. Mindezt Budapesten
hallottam. Bevallom, nagyon jól esett kollégáim munkájának ilyen szintû elismerése.
– A diákszálló mellett idén augusztustól
új feladatot kapott a város vezetésétõl,
hiszen Ön irányítja majd a megalakuló
Általános Mûvelõdési Központot.
Hogyan készül az új megbízatására?
– A feladatok széles spektrumát figyelembe véve nagy lesz ez az új szervezet, de a létszámot tekintve a legkisebb, hiszen mindössze 30 ember
munkáját kell irányítani. Három részbõl
áll majd össze az új intézmény: könyvtár, közmûvelõdés, illetve a kollégium.
Ez utóbbi is bõvül a Norvég Alapból
felújított egykori szállodával, amely
ezentúl diákhotelként mûködik tovább.
Ez újabb 50 korszerû férõhelyet jelent.
A felkérést megtiszteltetésnek érzem,
és újabb kihívásnak tekintem. Bízom
benne, hogy meg tudok felelni az elvárásoknak, de le kell szögeznem: én
magam ehhez kevés vagyok. A sikerhez
kiváló munkatársakra van szükségem.

ZENE, TÁNC, DRÁMA
ÉS KÉPZÕMÛVÉSZET

Lapis Flóra mestere Horgas Eszter fuvolamûvész lesz.
Véget ért az oktatási esztendõ a szerencsi mûvészeti képzésben. Harkályné Kovács Katalin intézményegység-vezetõ június 9-én a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében a
megjelent diákok és szülõk elõtt értékelte az elmúlt hónapok munkáját.
Többek között elhangzott, hogy tavaly összesen 525 tanuló iratkozott be
a különbözõ – zene, néptánc, képzõmûvészet, dráma – tanszakokra. Tizenkilenc pedagógus, négy helyszínen
– Rákóczi- és Bolyai épület, helyi óvodák, megyaszói telephely – végezte az
oktatást. Az elmúlt hónapokban számos helyi és kistérségi rendezvényen
szerepeltek sikerrel a szerencsi mûvészeti képzésben részesülõ fiatalok,
akik a különbözõ versenyeknek is
rendszeres résztvevõi.
Harkályné Kovács Katalin kiemelte
azokat a diákokat, akik a jövõben
mûvészeti képzést nyújtó oktatási intézményekben tovább tanulva kamatoztatják az itt megszerzett ismeretei-

ket. Lapis Flóra a budapesti Weiner Leó
Zeneiskola növendékeként, Horgas
Eszter fuvolamûvésznél mélyíti el
hangszeres tudását. A klarinétos Kiss
Nikoletta a miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában,
Bodnár Áron a Zrínyi Ilona Gimnázium mûvészeti tanszakán folytatja tanulmányait. Fuvolaelõadása után Lapis Flóra szóban is köszönetet mondott mindazon pedagógusoknak, akik
az elmúlt években segítették õt a zenei fejlõdésben.
A Scholtz Jenõ Alapítvány minden
évben megjutalmazza a legeredményesebb pedagógusokat. Az elismerést
idén Bereczky Ágnes és Szirmai Andrea vehették át.
Sikeres mûvészeti munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesültek: Bodnár Áron, Butykai Tímea,
Gáti Enikõ, Illésy Márton, Jónás Patrik,
Kiss Nikoletta, Kopcsó Noémi, Kovács
Bálint, Rácz Ádám, Tóth Anikó, Tóth
Laura, Varga Kristóf és Vojnárovits Diána.
M. Z.

A közmûvelõdés, könyvtár, illetve a pedagógia rokon területek, azonban az elõzõekben nincs gyakorlatom, ismeretem. Csapatjátékosnak vallom magam,
így biztos, hogy kiváló kollégáim a közmûvelõdési és könyvtári területen is
mesterei a szakmájuknak, ami záloga a
sikernek.
– Milyen tervekkel néz az elkövetkezõ
idõszak elé?
–Természetesen az elsõ napokban tájékozódnom kell a szakmai munkáról,
a folyamatban lévõ projektekrõl.
Mindazon programokat, melyeket a
munkatársakkal közösen jónak tartunk,
tovább visszük.
A tárgyi-anyagi feltételek megváltozása, beszûkülése tartalmi és formai megújulást igényel. A vár régi funkcióját tekintve elkülönülést, bezárkózást követelt meg lakóitól. Nekem elsõ gondolatom, hogy a Rákóczi-várat, mint a helyi
kultúra szentélyét, ki kell nyitni a szerencsiek és a látogatóközönség elõtt. Ez
azonban nem elég. Olyan programokat
kell szervezni, amely vonzóvá is teszi a
várat, és a látogatók jó érzéssel, kellemes várakozással lépnek be a kapuin.
A programoknak pedig az emberekrõl,
az embereknek kell szólniuk.
Terveim szerint meg kell keresni azokat a személyeket, akik rendelkeznek
közérdeklõdésre számot tartó attrakciókkal. Ilyen alapon indíthatunk majd
klubesteket, s szeretnék teret adni a különbözõ amatõr mûvészeknek, mûvészeti csoportoknak. Ne feledjük:
Szerencs egyfajta zenei nagyhatalommá kezd válni. A zeneiskolai képzés
lehet az alapja az általános mûvészetek, zene iránti nyitottságnak. Véleményem szerint ezen, a régmúltra viszszanyúló alapon indulhatott el például
a Hooligans, a Fanfár Ifjúsági Fúvósegyüttes, az Idiot Side, Erdõ Zoltán,
a napjainkban egyre népszerûbb Ciráda
zenekar, vagy egy másfajta mûvészeti
ágban jeleskedõ Herczeg Zoltán.
Úgy gondolom, hogy a törvényi feladatok ellátása mellett kötelességünk ugródeszkát, lehetõséget biztosítani tehetséges szerencsi fiatalok képességeinek kibontakoztatásához.
Természetesen az aktív és az idõsebb
korosztály igényeit is ki kell elégíteni,
amelyhez mindenképpen szükséges
igényfelmérés, illetve sok konzultáció a
szerencsi emberekkel, csoportokkal.
M. Z.

KISTÉRSÉGI
TEHETSÉGFEJLESZTÉS

A „Víz az élet” elnevezésû természettudományi komplex tehetségfejlesztõ mûhelyprogramban a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás településein
élõ 15 negyedik osztályos tanuló vett
részt a 2010/2011-es tanévben. A hatvanórás foglalkozás keretében olyan ismeretek megszerzésére és feldolgozására
nyílt lehetõségük a gyerekeknek, melyre az iskolai tanórák keretében és egyéni érdeklõdésük alapján nincs mód. A
tehetségígéretes diákok megismerkedtek
többek között a víz fizikai, biológiai és
kémiai tulajdonságaival, a vizek minõségével, a vízszennyezõdést okozó emberi tevékenységekkel és az ellene való
védekezés módjaival. Témanapokon, terepgyakorlatokon, tapasztalati megközelítésben szerezhettek a vízrõl ismereteket – tájékoztatta lapunkat Csider Andorné, a társulás Tehetségpont munkaközösség-vezetõje. A tanév végén lezárult – az Oktatásért Közalapítvány pályázati támogatásával megvalósult – természettudományi tehetségfejlesztõ program a tanulókat állította a középpontba, ismereteik, tevékenységük, képességeik fejlesztésére helyezte a hangsúlyt.

A PEDAGÓGUSPÁLYA
ELISMERÉSE

Réti Andrásné és Lapis László munkássága példaként szolgál.
Mûvészeti iskolások által elõadott
népdalok köszöntötték az oktatásinevelési intézmények pedagógusait
június 8-án a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett ünnepségen.
Az általános iskola Bolyai épületében megjelenteket Koncz Ferenc köszöntötte. A polgármester a diákkori
emlékeit és pedagógusi tapasztalatait
idézve arra kereste a választ, hogy mi
változott meg az eltelt évtizedekben.
Kiemelte, hogy a mai társadalomban
más szerep jut az iskolának. Aki napjainkban az oktatás bármelyik területén dolgozik, az egyre több terhet vesz
a vállára: pedagógusnak lenni emberpróbáló feladat. Lendület, lelkesedés,
elkötelezettség és jövõbe mutató hit
szükséges ahhoz, hogy egy életen át
kitartson valaki e pálya mellett.
– Ma a képzett pedagógusok egy része nem is akar tanár lenni, és aki mégis ezt a pályát választaná, annak sem
biztosan jut munka. A szerencsi önkormányzat azon van, hogy a város pedagógusainak perspektívát nyújtson, és
megteremtse azokat a körülményeket,
amelyek a nyugodt munkavégzéshez
szükségesek – hangsúlyozta Koncz
Ferenc.
E jeles esemény alkalmat adott arra
is, hogy két egykori pedagógus, akik
évtizedeken át közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat, az ünnepségen oklevelet vegyenek át. Réti
Andrásné nyugdíjas tanítónõnek vasdiplomát, Lapis László nyugalmazott
gimnáziumigazgatónak pedig gyémántdiplomát adományozott a Miskolci Egyetem Comenius Fõiskolai
kara. A polgármester mindkettõjüknek
gratulált, a többi ünnepeltnek pedig azt
kívánta, hogy ugyanezt érjék el korban,
tisztességben és megbecsülésben egyaránt.
Fábián Ottóné, az általános iskola fõigazgatója Réti Andrásné pályáját mél-

tatva elmondta, hogy Irénke néni 1946ban végzett a Tóth Pál Nõnevelõben,
s hogy Szerencsen kis megszakítással
1948 óta tanított a nyolcvanas évek közepéig, majd néhány esztendõn át
nyugdíjasként is segítette tapasztalataival az iskola munkáját.
– Sok-sok kisgyermeket tanított meg
írni, olvasni, számolni: az életbe vezette be õket türelemmel, szeretettel,
sugárzó jókedvvel, s ha kellett, szigorral.
Lelkiismeretes, hivatástudattal átitatott
munkája ma is példa számunkra –
emelte ki Fábián Ottóné.
A 82 esztendõs Lapis László pályafutásáról Gál András gimnáziumi fõigazgató szólt: Laci bácsi Sárospatakon
szerzett tanítói oklevelet 1951-ben,
majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanári diplomát. Negyven évi szolgálat után a gimnázium élérõl vonult
nyugdíjba.
– Pedagógiai elve a szeretet pedagógiája volt, tanítványait munkatársaknak tekintette: együtt örült velük sikereiknek, és sikertelenségükben is
osztozott. Tanítványait az olvasás szeretetére, nép- és hazaszeretetre oktatta, a dolgozó és alkotó ember tiszteletére, megbecsülésére nevelte. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el,
többek között a város önkormányzatától kapott Pro Urbe Szerencs kitüntetéssel.
A 84 éves Réti Andrásné köszönõ
szavai után arról szólt, hogy mindig is
nagyon szeretett dolgozni és megbecsülték a munkáját, ezért ma is el tudná képzelni magát a gyerekek között.
Lapis László Gárdonyi Géza gondolatait ajánlotta a gyakorló pedagógusok
figyelmébe, azaz, hogy minden gyermekben embert lássanak, és arra kérte az ünnepelteket, hogy tiszteljék a diákokat, neveljék õket a város boldogulására, munkaszeretetre és kötelességtudatra.
H. R.

ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁSBÓL JELES
A Magyar Vöröskereszt által megrendezett területi elsõsegély-nyújtási
versenyen a Szerencsi Általános Iskolát
képviselõ hetedik osztályos diákok elsõ
helyezést értek el. Ennek köszönhetõen
az öt fõbõl álló csapat továbbjutott a megyei döntõbe.
A megyei versenyen az elméleti tudás mellett négy esetfeladatnál is helyt
kellett állnia a csapatnak. Ez utóbbiak
nehézségi fokát mutatja, hogy bár külön kategóriában mérettettek meg a közép- és az általános iskolás diákok, de
a verseny során ugyanazon teszteket kellett megoldaniuk. Gyors helyzetfelismerésre volt szükség akkor, amikor szimulált artériás vérzést, égési sérülést vagy
egy imitált gépkocsibaleset eszméletlen

sérültjét kellett ellátniuk. Találkozhattak
olyan beteggel is, akinek a „klinikai halál” állapota miatt újraélesztésre volt
szüksége. A hosszú felkészülés eredményessége nemcsak az elért negyedik
helyezésben nyilvánult meg, hiszen a
gyerekek szert tettek a mindennapokban is alkalmazható elsõsegély-nyújtási ismeretre, és persze számos élménnyel
is gazdagodtak. A versenyen részt vevõ
diákok: Domonkos Vivien, Mérész Katinka Hanna, Sztankovics Anna, Zöldi
Csaba, Zsigmond Dávid. Az iskola csapata köszönettel tartozik Szûcs Andrásnak, a szerencsi mentõállomás vezetõjének, aki tudásával segítette a diákok
felkészülését.
Hunkó Zsuzsanna iskolavédõnõ
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ELIXÍR A LÉLEKNEK… A

Régen azt tanultuk: ÉP TESTBEN ÉP
LÉLEK. MEKKORA TÉVEDÉS!!! Ahhoz,
hogy egészségesek legyünk, elsõsorban a lelkünknek kell rendben lennie.
A legtöbb betegség lelki okokra vezethetõ vissza. A mindennapos stressz,
leterheltség, a rohanás elsodorja az
embert. Életutunk csak akkor lehet sikeres, ha jól tudjuk megoldani azokat a típusosan problémás élethelyzeteket, amelyben éppen vagyunk
{pl. gyász, veszteség (munkahelyi,
anyagi, párkapcsolati stb.), féltékenység, bukás, siker, önértékelési hibák,
viszály, elfojtás, ellentét, szerénység,
megrekedés, családi viszonyok, félelem, irigység, pánik, depresszió stb.}.
Szerencsés esetben ezekre az élethelyzetekre azonnal megfelelõ módon
tudunk reagálni, vagy alkalmazunk valamilyen relaxációs technikát a felgyülemlett feszültségek levezetésére.
De valóban kisöpörhetünk ezekkel
minden negatív érzést életünkbõl? Le
tudjuk vetkõzni magunkról a félelem,
a viszály, a gyász, az aggódás, a kudarc, a féltékenység nyomait? Meg tudunk bocsátani, ha bántódás ér minket? Pedig ha elveszítjük lelki harmóniánkat, testünkön elõbb-utóbb fizikai tünetek jelentkeznek.
Jó tudni, hogy lelki harmóniánk
megõrzésében és helyreállításában
segítségünkre lehet a XXI. század forradalmian új magyar találmánya, a
MOKSA Elixír csepp.
A „MOKSA” egy szanszkrit szó, jelentése: harmónia, felszabadulás.
A MOKSA Elixír a Bach-virágterápia és a homeopátia világon egyedülálló ötvözete. A csepp megalkotásával dr. Márkus István, szülész-nõgyógyász, klinikai onkológus és Bencze
Ilona homeopata gyógyító célja az
volt, hogy a lelki és testi szinten megborult egyensúlyi állapot visszaálljon,
a Moksa Elixírnek a tudatalatti szabályozó rendszerére való hatása következtében.
MINDEZ HOGYAN TÖRTÉNIK?
Úgy, hogy a benne lévõ 84, különféle virágszirom magasan potenciált
rezgései beindítják a lélek és test öngyógyító folyamatait. A 84 virágszirom

Tarcal Autó Kft.

A MÚLTAT MEGTAGADNI
NEM SZABAD

esszenciájának sajátos rezgései ráhangolódnak a szervezet rezgéseire.
Felismerik a kialakult és kialakulóban
lévõ betegségek lelki háttereit és hatnak a testi és lelki egészséget veszélyeztetõ élethelyzetekre.
Ha kíváncsi arra, milyen lelki okok
rejtõznek testi tünetei mögött, akkor
keresse MOKSA tanácsadóinkat:
Bernáth Jánosné,
www.marcsika.moksaelixir.hu
Tel.: 30/204-8774
Tóth Gyuláné,
www.olga.moksaelixir.hu
Tel.: 70/613-4763
Szomrákiné Tóth Edit
www.ditke.moksaelixir.hu
Tel.: 70/612-5541
NE FELEDJE:
„A világ csak belülrõl változhat
meg…” (Eckhart Tolle)
(x)

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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3915 Tarcal, Terézia kert

Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészítést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvédelmi mérés díja a jogszabálynak megfelelõen beépítésre került.
Vizsgáztatható jármûkategóriák:
Motorkerékpár
Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti)
Tehergépkocsi (3,5 t feletti)

Vizsgadíj
11 000 Ft
20 000 Ft
24 000 Ft
40 000 Ft
+ esetleges pótdíjak
Autóbusz (belföldi)
40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû
18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó
13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett)
23 000 Ft
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.

Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefonszámokon lehet.

SZERENCS

ÁRPÁD UTCA 21.: a belvárostól néhány percnyire,
805 m² bekerített telken, összkomfortos komfortfokozatú,
2006–2007. években felújított, 96 m² alapterületû, egyik
lakrészében nappali, 3 félszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,
fürdôszobából nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér,

POSTÁJÁBÓL

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, 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.

Tisztelt Autótulajdonos!
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk, valamint
nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk (4 liter 10w40 Castrol + szûrõvel már 8500 Ft-tól).

SZABADSÁG U. 2/D. Fszt. 2.: városközponthoz közeli, napos, 3 külön bejáratú szoba, konyha, elôszoba, felújított fürdôszoba, és WC, loggia helyiséges (70 m²),
komfortos, társasházi lakás. Beépített konyhai és elôszobai bútorok, szônyegpadlós szobák, zuhanyzó, 3 hôtárolós kályha, redônyök, kábeltévé, vezetékes telefon. A
biztonsági rácsozatú, elôtetôs loggia részen thermoüveges
nyílászárók. Gázcsonk a lépcsôházban. Kizárólagos használatú pincerekesz, közös használatú gyermekkocsi és kerékpártároló. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 7 800 000
Ft. Tel.: 30/564-3132.
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Mindig szívesen olvasok városunk
múltjáról a lap hasábjain. Így van ez
most is, amikor a Szerencsi Hírek május 27-i száma az elsõ és a második
világháború áldozatai, hõsei elõtti
tisztelgésrõl tudósít. Méltó és elkerülhetetlen az emlékezés városunk
azon szülötteire, akik életüket, vérüket áldozták a haza oltárán. A megemlékezõ írásban azonban nem szerepelt az a tény, hogy Szerencsen létezett az úgynevezett Hõsök kertje,
melyet az elsõ világháború után létesítettek. Ez az emlékpark magába
foglalta a mai gimnázium és a volt
középiskola területét, ahol az elültetett emlékfák tövében egy-egy hõsi
halottunk neve volt feltüntetve. Amellett, hogy nagyon szép és látogatott
parkká vált az 1950-es évek végére,
méltó emléket állított településünk

hõseinek, áldozatainak. Sajnos, a rákosista vezetés számára ennek fennmaradása nem volt elfogadható: a
parkot szétdúlták, a fákat kivágták,
a táblácskákat eltávolították. E park
helyén épült aztán a szülõotthon,
majd a gimnázium. Természetesen
ezekre szükség volt, de más, hasonlóan alkalmas terület is lett volna erre
a célra.
„A megbecsülés koszorúi” cím
alatt a lap beszámol Darvas László, a városunk egykori fõjegyzõjének síremléke elõtti tisztelgésrõl, melyet a Szerencsi Tûzoltóság szívügyének tekint. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy a tûzoltók nem engedik a feledés homályába merülni a testületért sokat
tett hajdani jegyzõ nevét. Szerintem
a város vezetése is tehetne ennek érdekében legalább annyit, hogy egykori lakóháza falán emléktáblát helyez el a Perc utca 1. szám alatt. Ar-

ról már szólni sem merek, hogy a
nevét egykor hirdetõ utca visszakapja régi nevét. Tudom, hogy az
önkormányzat anyagilag nehéz
helyzetben van, de a múltat megtagadni nem szabad és a jövõt alakítani csak a múltra építve lehet. Nálunk nem ment végbe a rendszerváltás, legalábbis az utcanevek területén. Ideje lenne erre is figyelni.
Az olvasó csupán felhívhatja a figyelmet a jelenlegi helyzetre és az
elvárható intézkedésekre. Itt sorolom
fel azon utcák, terek nevét, melyek
még az emlékezetemben élnek:
Darvas László út/Ságvári Endre út,
Bányai János út/Fürst Sándor út, Papsor utca/Sallai Imre út, Csuka Miklós út/Bajcsy-Zs. út, Szent István
út/Dózsa György út. Nem túl sokról van tehát szó, de erkölcsileg,
szellemileg annál többrõl.
Körömi Gábor
Szerencs

RÉGIÓS REFORMÁTUS TALÁLKOZÓ

Nagyszabású egyházi esemény
helyszíne lesz Tokaj, ahol július 1–
3. között tartják meg az Észak-keleti Református Találkozót. A rendezvény programja:

Július 1. (péntek): A Nagyszínpadon 16 órakor köszöntõt mond Börzsönyi József esperes és Májer János
polgármester. A rendezvényt megnyitja Csomós József püspök. 16.30
órától Ágnes Vanilla-koncert lesz,
17.30 órakor evangelizáció Steinbach József püspök elõadásában,
közremûködik a Jerikó. 20 órától a
Kormorán lép színpadra. A zsinagógában 22 órától táncházat, ezzel
egy idõben a templomban éjjeli dicsõítõ koncertet tartanak.
Július 2. (szombat): A Nagyszínpadon 10 órától Géresi Róbert püspökhelyettes tart reggeli áhítatot,
közremûködik: Kis Gergely Márton.
10.30 órától az egyházkerületek,
egyházmegyék és intézményeik bemutatkozása. A seregszemlét megnyitja Szászfalvy László államtitkár,
közremûködik a Credo. A délutáni
programot 14.15 órakor Tõkés László EP-képviselõ nyitja meg. 14.30
órától Krisz- és Hajnalcsillag-, 16 órától Misztrál-koncert várja az érdeklõdõket. 17.45 órakor a találkozót Bölcskei Gusztáv zsinatelnök
köszönti. 18 órától Kádár Ferenc tart
evangelizációt, 20 órától a Ghymes
együttes szórakoztatja a hallgatóságot. A zsinagógában 11 órától és
13.30 órától pódiumbeszélgetések
hangzanak el (nemzetstratégia és

gazdaság református szemmel). 14
órától kórustalálkozó, 15 órától ökogyülekezeti összejövetel lesz. A színházban 13.30 órától Bibliodráma tekinthetõ meg, 14.30 órától beszélgetés Tóth Máté Miklóssal. Az ENIben 11 órától Négy érzék színháza
– evangelizációs próbatétel. A temp-

lomban 13 órától nõszövetségi imaközösség, 22 órától éjjeli hangverseny. Az utcai forgatagban bábszínház és Langaléta Garabonciások várják az érdeklõdõket.
Július 3. (vasárnap): A sportcsarnokban 10 órától Csûri István püspök tart istentiszteletet.

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS KÍNÁLATUNK:
Sertéscomb
1030
Sertéslapocka
950
Sertéskaraj (hosszú)
1160
Sertéskaraj (rövid)
1220
Sertéstarja
910
Sertésoldalas
790
Sertésdagadó
910
Sertéscsülök (hátsó)
690
Sertéscsülökhús
790
70%-os kolbászhús
580
Sertés elsõ, hátsó láb
200
Sertésfej
160
Sertés fehér csont
60
Sertés húsos csont
320
Hasaaljaés tokaszalonna
580
Zsírszalonna (bôr nélküli) 300

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
Ft/kg

Csirkemell-filé
1340
Csirkecomb
650
Csirkeszárny
520
Egész csirke
650
Csirkemáj
580
Csirkefarhát
195
Bogdányi lángolt kolbász 970
Bogdányi parasztkolbász 970
Ló szárazkolbász
1620
1000
Füstölt oldalas
Füstölt bordaporc
880
Füstölt hátsó csülök
820
Sertészsír (házi, sült)
440
Füstölt csemegeszalonna,
vastag
890
Fûszeres tepertő
1060

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.

INGATLANKÖZVETÍTÉS  ELADÁSI AJÁNLATOK
fürdôszoba helyiségekkel, mindkét lakrész elôtt fedett teraszos családi ház. Külön bejárattal kazánház-padlásfeljáró,
nyári konyha, önálló épületben garázs. Az elôtérbôl belsô lejáratos pince. Érdekes építészeti megoldás, redônyök, zuhanykabin, kábeltévé, vezetékes telefon, dupla fûtési
rendszer és kandalló, kertkapcsolat. A melléképületeknél tovább bôvíthetô. Összeköltözôk, nagycsaládosok, kétgenerációs családok vagy vállalkozók részére ajánljuk.
Megfelelôség esetén szerencsi, bekecsi, legalább 2 szobás
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
13 900 000 Ft. Tel.: 70/338-5615.
KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670 m² telken, szoba,
étkezôs konyha, spájz, fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi
fûtési módozatú (fûtôberendezés nélküli), 50 m² hasznos alapterületû, tovább bôvíthetô családi ház. Redôny, a konyhában

új mosogató, új linóleum, zuhanyzó, saját derítô, 10 m² pince,
2 tárolókamra. Az ingatlan frissen festett, mázolt, kívülrôl lefestett. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.:
30/455-0164.
KOSSUTH UTCA 4.: a belvárosban, kétlakásos, osztatlan
közös tulajdonú ingatlanban az udvari, 52 m², nagyméretû,
hajópadlós szoba, nappali és boltíves konyha, fürdôszoba, tornác helyiségekbôl álló, komfortos (gázkonvektoros) lakás. A
lakás végében 15 m² tárolókamra, melynek területével a lakás
tovább bôvíthetô. A kétablakos szoba méreténél fogva kettéválasztható. A kamra mellett hangulatos, három oldalon falakkal határolt, borostyánnal befuttatott, füvesített, intim,
kizárólagos használatú kertrész. Központi fekvésére tekintettel vállalkozók részére is ajánljuk. Irányár:
5 200 000 Ft. Tel.: 30/634-8162.

BEKECS
ANTALL JÓZSEF UTCA 7.: újonan épült lakóövezetben
896 m² területû, kelet-nyugati tájolású, sík terepadottságú, szabályos alakú, bekerítetlen, növényzet nélküli, beépítetlen, belterületi, tehermentes építési telek. A szomszédos telkek
lakóházakkal beépítettek. Gáz, víz, szennyvíz az utcában. Aszfaltozott út. Építkezôk vagy befektetôk figyelmébe ajánljuk.
Irányár: 10 500 euró (EUR). Tel.: 20/529-2827.
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki ingatlan) új lakóövezetben, 896 m² telken, 149 m² alapterületû, nappali, 3
szoba, konyha, kamra, elôszoba, fürdôszoba, mosókonyha, WC,
fedett-nyitott teraszok helyiséges, kétállású garázsos, korszerû
terv alapján, magas minôségû kivitelezéssel készült, exkluzív,
fiatalos belsô kialakítású, hangulatos kivitelezésû extrákkal el-

látott, összkomfortos, új építésû családi ház kedvezô áron
(Ytong tégla, Lindab rendszer 30 éves garanciával). Rendkívül
jó benapozottság, laminált padló, kandallókémény, kábeltévé,
elektromos garázsajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek nélkül, melyek külön, térítés ellenében megvásárolhatók), tolóajtós gardróbszekrény,
kétszemélyes hidromasszázs kád, zuhanykabin, páraelszívó. 15
m² OSB-tároló. A házat a vevô által kért színre leszínezik. A kert
füvesítésre kerül. Megfelelôség esetén szerencsi, budapesti társasházi vagy kisebb kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 23 900 000 Ft. Tel.: 70/942-5369.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com
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AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!

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

Kedvezményes vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény!

VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek.
Minden típusú akkumulátor és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

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

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

SZÔLÔÉS GYÜMÖLCSTERMELÔK
FIGYELMÉBE!
Szántóföldi növényekhez
növényvédô szer kapható!

SZERENCSI
VASUDVAR
 Idomacélok széles választékban
 Álmennyezetek már 300 Ft/m -tõl
 Gipszkarton, OSB-3 lapok
 Mûanyag hullámlemezek,
kertészeti és tófóliák
 Flexkorongok, elektródák,
kötözõdrótok
 Alu, horganyzott, normál
és mini csatornák
 Tapéták, tapétaszegõk, stukkók
 Elektromos kisgépek, szerszámok, csavarok
 Locsolótömlõk széles választékban
2

A házhoz szállítás 50 000 Ft feletti
vásárlás esetén ingyenes!
Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 30/336-1290
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–12 óráig,
12.30–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

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

üzemanyagtöltô
állomás
KÍNÁLATUNK:

 E95 benzin – akció szombatonként –5 Ft/l
 Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)  Autógáz  Kenôolajok
 Bankkártyás fizetés  Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés
Cím: 3903 Bekecs,
Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es
közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

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

SZARVASMARHATRÁGYAKOMPOSZT!

Szagtalan, rostált, apró szemcsés, vegyszermentes.

CIKLÁMEN

TERMÉSZETES TÁPANYAG!
 Szobanövények, erkély- és balkonnövények,

kerti vetemények, pázsitok ültetéséhez.
 Elhasznált virágföldek megújítására.
 Öntözéshez tápoldat készítésére.

Szerencs, Rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

50 literes kiszerelésben, folyamatosan kapható. Ára: 20 Ft/liter.

Ettõl az ajánlattól majd
megjön a kedve a festéshez!

Tel.: 20/31-75-824.

Szerencsen és közvetlen környékén a házhoz szállítás ingyenes.

„JÖN A NYÁR, A ZEMPLÉN TOURIST ÖNRE VÁR…!”

Héra belsõ 16 l

4390 Ft

Héra színes 2,5 l

3050 Ft

TISZA-TÓ ÉS HORTOBÁGY 2011. július 9.
Részvételi díj: 6900 Ft/fô

Héra színes 5 l

5350 Ft

UNGVÁR – MUNKÁCS 2011. július 16.
Részvételi díj: 5500 Ft/fô

Diszperzit homlokzatfesték 15 l

6300 Ft

SZLOVÁKIAI BARLANGTÚRA 2011. július 23.
Részvételi díj: 12 200 Ft/fô

Minden 10 000 Ft feletti vásárlásnál 500 Ft értékû
vásárlási utalványt adunk ajándékba!

További akciós ajánlatokért
keresse honlapunkat vagy irodánkat!

Színkeverés helyben!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

MINDENT EGY HELYEN A CIKLÁMENBEN!
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

Eng.sz.: R-1787/1998

3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.
Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
Honlap: www.zemplentourist.hu

Pavilon
Édességbolt
Szerencs,
Rákóczi út 126.
Tel.: 47/567-609

Küllemhibás
pilótakeksz
500 g
390 Ft
(780 Ft/kg)
Az akció a készlet
erejéig érvényes!
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LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotóval jelentetjük meg az eladásra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épületeket.
Ennek költsége hozott fénykép esetén alkalmanként 500 Ft, amennyiben a fotót munkatársunk készíti el,
akkor 700 Ft. Ezért az összegért
egyszer jelentetjük meg hirdetését,
ami az internetes honlapunkra is
felkerül ilyen formában.

– Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (11-12)
– Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldövezetben lévõ családi ház sürgõsen eladó áron alul.
Érd.: 20/269-0430. (11)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
külön bejáratú, 2 + 4 szobás családi ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662. (11)
– Bekecsen 85 m2-es, Szerencs fõutcáján 100 m2-es
családi ház eladó – irodának, üzletnek is. Érd.:
20/557-7215. (11)
– Szerencsen az Ondi út 8. szám alatt 38 m2-es kis
lakás szoba, konyha, fürdõszoba és kamra helyiségekkel eladó. Érd.: 20/851-0672. (11)
– Eladó Szegeden 51 m2-es lakás. Érd.: 20/9347639. (11)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon borospince, szõlõprés, és mûanyag
ballonok (80 l, 50 l, 25 l) eladók. Érd.: 47/363-610. (11)

KIADÓ
– Bekecsen bútorozott presszó kiadó. Érd.: 20/3735914. (11-12)
Szerencsen a Csalogány közben (a városközpontban)
3 szobás, amerikai konyhás, új fürdõszobás, gázcirkó
fûtéses, egyszerû, de belül tágas ház eladó. I. ár: 7,8
M Ft. Érd.: 70/618-1054. (10-11)

INGATLAN
– Szerencsen a „pihenõparkban” 100 m2 alapterületû, tetõtér-beépítéses ház kerttel, nagy fedett terasszal eladó. Érd.: 20/340-7235. (11-12)
– Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rendezett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767976 számon. (11-12)
– Rátkán teljesen felújított családi ház sürgõsen
eladó. Érd.: 30/297-3360, 47/374-024. (11-12)
– Megyaszón a Béke úton összkomfort nélküli, 100
m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/4947-999. (11-12)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es társasházi lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/499-4557. (11-12)
– Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfortos ház eladó. Vállalkozásra vagy irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/704-6393. (11)
– Sürgõsen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi
lakás. Zárt udvar, gázkonvektoros fûtés, 2 szoba,
konyha, fürdõszoba, 2 fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft.
Érd.: 20/488-5320, 70/363-1658. (11)

EMLÉKEZÉS

– 2 db Römer King TS Plus autós gyermekülés 9-18 kgig megkímélt állapotban eladó. Érd.: 30/555-0287.
– Szerencsieknek gyermekmegõrzést vállalok. Elérhetõség: 70/340-1853, vjereoskovics@freemail.hu (11)
– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (11-12)
– Fa- és széntüzelésû folytonégõ kályha eladó. Érd.:
47/369-259. (11-12)
– Szerencsen 300 literes fagyasztóláda, hagyományos mosógép, centrifuga és mini mosógép olcsón
eladó. Érd.: 30/578-3795. (11)
– 360 db bontott cserép eladó. Ár: 20 Ft/db. Érd.:
70/312-4785. (11)
– Bontott keresztúri blokkot vásárolnék. Tel.:
20/211-1103. (11)
– Házilag gyártott, 3 mm-es vastagságú, 50 literes
üstház üsttel eladó. Érd.: 47/360-460. (11)

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

Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra,
amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa,

VEGYES

Szivárvány-Ép Kft.

Ványai
„Hozzád már csak a temetôbe mehetek,
virágot csak a sírodra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon,
azért, mert hiányzol nagyon-nagyon.”

– Szerencsen a városközponthoz közel, 50 m2-es,
másfél szobás lakás kiadó. Érd.: 70/359-6065 vagy
dszilagyi@citromail.hu. (11)
– Szerencsen a városközponthoz közel, nyugodt,
csendes helyen 56 m2-es, 2. emeleti társasházi lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 70/2729-271. (11)

0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: minden
hónap elsõ csütörtökjén, legközelebb
július 7-én 13–16 óráig. Tel.: 47/565202.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfõjén, legközelebb július 18-án 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legközelebb
július 13-án 14–17 óráig. Tel.: 47/565203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb június 29-én 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.
Az ügyfélfogadások elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ
Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület országgyûlési képviselõje minden hónap második hetének csütörtökjén – legközelebb
július 14-én, 14 és 17 óra között várja a személyesen hozzá fordulókat elõre egyeztetett idõpont szerint. A fogadóóra helyszíne a Huszárvár út 14.
szám alatti országgyûlési képviselõi
iroda.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10
és 13 óra között fogadja az érdeklõdõket. Legközelebb július 6-án. Tel.:
47/565-200.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel 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
július 4-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb július
4-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése: Dankó Anita – hétfõn és szerdán 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
Június 24–26.: Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Június 27. – július 3.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Július 4–10.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton–vasárnap: 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/560302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat. Telefonszám: 47/362-255.

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

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
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.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8–14 óra,
szerda 8–17 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8–18 óra,
kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra,
péntek 8–11 óra.

NÉMETH JÁNOS

A gyászoló család

VÉRADÁS

JÚLIUS:
1–2. (péntek–szombat):
Tokaj, egyházi találkozó keretében.
5. (kedd): Taktaszada.
7. (csütörtök): Tarcal.

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. július 1-jéig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

július 8., augusztus 12.

$

2005. június 17-én örökre
itt hagyott bennünket.
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KÖZÉLET/HIRDETÉS

A ZAKLATOTT SORSÚ TUMBA

A Rákóczi-család gazdagságának,
tekintélyének és fejedelmi ágának
megalapítóját, Rákóczi Zsigmondot
halála után a szerencsi református
templomban helyezték örök nyugalomra. Õsi fészkében, Felsõvadászon
halt meg, de szívesen tartózkodott
a családi otthonná varázsolt szerencsi várában, így végakaratában is
azt kívánta, ide temessék.

Három fia tíz évvel késõbb
díszes faragott síremléket készíttetett neki, melynek feliratát Miskolci Csulyak István
fogalmazta meg. A síremlék
felsõ lapján a Rákóczi-címer, a nyugati oldalon a következõ felirat olvasható: „Tebenned reméltem Uram,
hogy nem leszek porrá mindörökké!” A szarkofág déli oldalán egy magyar nyelvû
vers õrzi Rákóczi Zsigmond
emlékét. A templomban több sírbolt
lehetett, belsejében számos temetkezés történt, de ezek közül csak egynek az emléke maradt fenn. A sírbolt fölé a vörös márványból emelt
tumba György, Zsigmond és Pál apjuk iránti tiszteletének jele. Mások
azonban nem mutatkoztak ehhez hasonló megbecsüléssel a szerencsi uradalom fõnemese iránt. 1644-ben,
amikor Szerencset elfoglalták a német zsoldosok, kegyeletsértõ módon
feltörték és kifosztották a sírboltot.
Szalárdy János történetíró szavaival: „Rákóczi Zsigmond testét kihányták, és ami ezüst és haszonra
való koporsójok körül találtatott,

azoktul sírjukat, koporsójokat megfosztották”. Ekkor sérült meg a tumba keleti, függõleges élén látható felirat, valamint a fejedelmet és feleségét
ábrázoló reliefek is. Lorántffy Zsuzsanna a megrongált szarkofágot kijavíttatta és széleit feketére festett keményfa-kerettel megerõsítette. 1805ben Kassay József, Szerencs plébá-

nosa a város leírásában említi a
kriptában látható csontokat, „melyek
koporsó nélkül ott a porban hevernek”. A feleségen, Gerendi Annán kívül még két Rákóczit temettek el a
templomban, a fejedelem unokatestvérét, Lajost és a 25 éves korában elhunyt Zsigmond nevû fiát. A
síremlék alatti kriptába egy deszkaajtón át lehet bejutni, ott található a
fejedelem és családtagjai földi maradványait õrzõ kõurna, melyet
1849-ban a X. honvéd zászlóalj tisztikara ajándékozott a templomnak.
A katonák a csontokat szétválogatták, hamvvederbe helyezték, és megadván a végsõ tiszteletet, református

szertartással eltemették. A Magyar
Honvédség mindig kegyelettel és
tisztelettel ápolta a dicsõ õsök és
hõsök emlékét. Az elsõ világháború
idején porosz katonák, majd a 69.
Hindenburg ezredbeli tisztek látogatták meg a fejedelem kriptáját.
1915-ben, a városban tartózkodó
lembergi lengyel vasutasok közül
több mint százan rótták le kegyeletüket az országukhoz közel álló fejedelem elõtt. Ekkor
vette észre Haraszy Károly református lelkész, hogy a koponyák közül a kisebbik eltûnt, valaki ellopta. Az elhanyagolt sírboltban nyitott kõurnában, a kegyeletet is mélyen sértõ módon,
szabadon voltak a csontok. Darvas László községi fõjegyzõ
kezdeményezésére mozgalom
indult a hamvak díszes, üvegkoporsóba helyezésére, hogy a
látogatók ne tudják összefogdosni, eltulajdonítani. A munkálatokhoz szükséges költséget 1800 koronára becsülték. Az újabb renoválás azonban csak a második világégés éveiben történt. A városunkban
állomásozó zászlóalj tisztikara és legénysége 1941-ben hozatta rendbe
a sírboltot. A hetven évvel ezelõtti
munkálatok során többek között cementlapokkal kirakták az alját, és a
villanyt is bevezették.
Örök büszkesége Szerencsnek,
hogy az „öreg fejedelem” hamvai itt
pihennek, de ugyanakkor felelõssége, feladata is, hogy méltó kegyelettel
megõrizzük azokat.
O. Z. M.

Ajánlat mindenkinek,
akinek nincs ideje üdülni..
akinek kevés pénze van,
de szeret utazni...
aki szereti a társaságot...
A KIRÁLY TOURS AJÁNLATA:

AUTÓBUSZOS
KIRÁNDULÁSOK
SZERENCSRŐL

Íris, nyitható kanapé:
49 000 Ft
(Ágy mérete:190x140)

Tutajozás a Dunajec folyón
2011. július 16. (1 nap) – 6900 Ft/fő
Attila II. sarokétkező: 39 000 Ft
(Több színben
és kárpittal)

Éva 2 m blokk konyha:
69 000 Ft
(több színben, kiegészítő elemekkel is)
Bemutatótermünket a szerencsi TESCO üzletsorán is megtalálja!
ÚJ TERMÉKEK A KÍNÁLATBAN! KÉSZLETRŐL AZONNAL!

Ha csomagját nálunk feladja,
a címzett akár másnap megkapja!

JOGOSÍTVÁNY
A NYÁRI SZÜNET ALATT
A RÁCZ PÉTER AUTÓSISKOLÁNÁL!
Nyári intenzív tanfolyamot indítunk
B, M, és A kategóriákban.
Helye: Szerencs, Kossuth tér 4. (a földhivatal mellett)
Ideje: június 29., július 4. és július 6.

Telefon: 20/771-7582, 20/771-7583.

Adriai hétvége – Plitvicei tavak
2011. július 30–31.
(2 nap/1 éj) – 24 900 Ft/fő

TEMPLOMKERTI LELETEK
A ZEMPLÉNI MÚZEUMBAN

Sok szerencsi használta ki az éjszakai nyitva tartást.
A Múzeumok éjszakája elnevezésû
rendezvényt 2003-tól tartják meg
évenként, egyfajta könnyed, nyáresti
programként. A B.-A.-Z. Megyei
Múzeumi Igazgatóság fennhatósága
alá tartozó szerencsi Zempléni Múzeum egy évvel késõbb kapcsolódott
a budapesti kezdeményezéshez.
Az idei esztendõben a vidéki múzeumok június 18-án, a fõvárosiak június 25-én fogadták a látogatókat. A
szerencsi helyszínen nem várt érdeklõdés jellemezte a kiállításokat: a
kíváncsiságot elsõsorban a közelmúlt egyik régészeti feltárásának
szenzációs leletei gerjesztették. Fazekas Lászlóné múzeumigazgató érdeklõdésünkre elmondta, hogy a református templom kertjének egykori temetõjében a tavasz folyamán végeztek ásatásokat, a fellelt tárgyak közül a legértékesebbeket mutatták be
a Múzeumok éjszakáján. Megtekinthetõ volt egy vélhetõen Zsigmond király idejébõl származó ezüstpénz, egy
egészben fennmaradt fejsze, egy XIII.
századból származó indás csat, továbbá néhány unikumnak számító
„S” végû hajkarika, amelyek a X. és
a XI. századra, a korai Árpád-korra
jellemzõk. – Az ásatások során temetkezési helyekre, sírokra és egy
csontházra is rábukkantak – sorolta
Fazekas Lászlóné –, az ott talált emberi maradványokat, ruhadarabokat
azonban csak fotókon láthatta a

nagyérdemû, ugyanis a tárolást kizárólagosan speciális körülmények
között lehet megoldani. A feltárás
helyszínén készült kinagyított fényképek azokat az állapotokat örökítették meg, amelyeket a régészek elõször láttak, így most a múzeumlátogatók is „testközelbõl” részesülhettek
a feltárás élményeibõl. A tárgyi leletek valós alakjukban kerültek vitrinekbe, ám nincsenek még restaurálva, így a Múzeumok éjszakáján abban a formában voltak láthatók, ahogyan a föld alól elõkerültek. Eddig
csak leírásokból sejtettük, hogy Árpád-kori múltja van Szerencsnek, az
ásatások során napvilágra került tárgyak ezt most kézzelfoghatóan támasztják alá. Nem kisebb jelentõséggel bír, hogy elõkerült egy településrészlet földbe mélyített házzal,
illetve az ahhoz tartozó sütõkemencékkel, melyek kora a népvándorlás
idõszakára tehetõ, valamint császárkori germán házra lehet gyanakodni
a III–IV. századból, megerõsítést majd
a további vizsgálatok adnak. A Zempléni Múzeumnak ezt a kiállító helyiségét csak ideiglenesen rendeztük be,
terveink között szerepel, hogy a restaurálások után nemcsak a református templom kertjében talált tárgyakat, de az eddig fellelt valamennyi
emléket bemutatjuk, amelyek Szerencshez köthetõk – adott tájékoztatást az igazgató.
SfL

35 ÉVE SZOLGÁLATBAN

Nyárvégi séta Krakkóban
2011. augusztus 27–28.
(2 nap/1 éj) – 16 900 Ft/fő
Arany Prága
2011. szeptember 23–25. (3 nap/2
éj) – 30 900 Ft/fő

ELŐKÉSZÜLETBEN:
SZILVESZTER ZAKOPANÉBAN!
Érdeklődni: az irodánkban
és a 20/802-2116-os telefonon!
KIRÁLY TOURS
UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u.
13/b. lph. 208.
Tel./fax: 46/745-593
Tel./fax: 47/361-612 (Szerencs)
Mobil: 20/802-2116
E-mail: info@kiralytours.hu
Web: www.kiralytours.hu

A Norvég Alap támogatásával megvalósult, nagyszabású felújítási munkák június 23-ai átadásakor a református templomban megtartott ünnepi eseményen
a szerencsi gyülekezet nevében Kovács Pálné kért áldást a Börzsönyi lelkészházaspárra, akik 35 esztendeje látják el szolgálatukat a településen. A hívek egy
a templomot ábrázoló olajfestménnyel fejezték ki hálájukat. A gyülekezeti tagok
szintén köszönetet mondtak Mikulecz Károlynénak, aki immár 20 éve látja el a
harangozó feladatokat a református templomban.

2011. JÚNIUS 24. 13

SZABADIDÔ

MA SOKKAL CSENDESEBBEN...
Vízszintes:
1. Paulo Coelho idézetének elsõ
része. 13. Sári László. 14. Festõmûvészünk volt (két szó). 15. Kenyér
mértékegysége. 17. Útszakasz. 18.
Haszonállat alatt van. 19. Üres
zsák! 21. Távolba. 22. Ezüst vegyjele. 23. Emberi munkát kiváltó
eszköz. 24. Adós társa. 26. … és
fény, a NOX dala. 28. Idegen nõi
név. 30. Szundít. 32. Egyfajta sárga. 34. Nõi név. 36. Középen rálép!
37. Szabadba. 38. Plusz. 39. Páratlanul lekopik! 41. Jód, foszfor. 42.
„Kézi” mértékegység. 44. Kevert
REA! 45. Határoz. 47. Átnyergel.
49. Satöbbi, röviden. 51. Francia ás-

ványvíz. 54. Gyógynövény. 58. A
föld felé. 59. Japán pénznem, névelõvel. 60. A maszlagos nadragulyából vonják ki. 63. Az Egyesült Királyságból való.
Függõleges:
2. Hajra kenik. 3. Nadrág elhasználódik. 4. Ritka nõi név. 5.
Kettõzve: városunk. 6. Egy alkalommal. 7. .. fair lady. 8. Német névelõ. 9. Délutánt követi. 10. Banki
transzfer. 11. G.V.P. 12. Nyár közepe! 15. Az idézet második, befejezõ része. 16. Nukleáris medicina.
19. A buddhizmus egy ága. 20. Kicsinyítõ képzõ. 22. Mérgezõ ve-

A MISKOLCI NYÁRI SZÍNHÁZ
MÛSORA
24. (péntek) 20.30 óra:
25. (szombat) 20.30 óra:

1. (péntek) 20.30 óra:
2. (szombat) 20.30 óra:

JÚNIUS
EGY BOLOND
Bérletszünet
EGY BOLOND
Bérletszünet
JÚLIUS
EGY BOLOND
Bérletszünet
EGY BOLOND
Bérletszünet

SZÁZAT CSINÁL
SZÁZAT CSINÁL

SZÁZAT CSINÁL
SZÁZAT CSINÁL

gyület. 24. Bringa. 25.
Régebben több újságban is volt 27. Keverve
ráz! 29. Vár. 31. Írunk
rá. 33. Koreai autómárka. 35. Halálunkig
tart. 40. Üres kád! 43.
Madár szárnya teheti.
44. Abba az irányba.
46. Magát. 48. Római
ötvenegy. 50. Az Ibériai-félsziget leghoszszabb folyója. 52. Skandináv mitológiai alak.
53. VIP. 55. Angol és.
56. Felszívódás szerve.
57. Konferenciaközpont Amszterdamban.
61. Arab hangzói! 62.
Foszfor, jód.
Sz. A.
A június 10-ei keresztrejtvény helyes
megfejtése: Az ember
sosem tudhatja, hogy
mikor csinál magából
bolondot. A helyes
megfejtést beküldõk közül Fodor Istvánné, Szerencs, Ondi
út 8. szám alatti lakos, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 30/469-2127-es telefonszám tulajdonosa nyert. A két fõ részére szóló fürdõbelépõ a Szerencsi Hírek

szerkesztõségében (Szerencs, Népház) vehetõ át. A június 24-ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: július 1. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

ÚJ PEPPERS-ALBUM
A számos platinalemezzel rendelkezõ, Grammy-díjas Red Hot Chili Peppers tizedik stúdióalbuma,
az I’m With You augusztus 29-én
lát napvilágot. A felvételek a Los
Angeles-i East West stúdióban, és
a malibui Shangri-la-ban készültek, Rick Rubin producer vezetésével. Õ a felelõs a zenekar elõzõ
öt albumáért: a 2006-os Stadium
Arcadium-ért, a 2002-es By The
Way-ért, az 1999-es Californication-ért, az 1995-ös One Hot Minute-ért és az 1991-es Blood Sugar
Sex Magik-ért is. A keverési munkákat Andrew Scheps és Greg Fidelman végezték.
Az I’m With You, a csapat elsõ stúdióalbuma a dupla Stadium Arcadium óta, amely világszerte 28 országban nyitott az eladási listák elsõ
helyén, szülõhazájukban, az Egyesült Államokban karrierjük során
elõször. A lemezen három kiemelkedõ sláger kapott helyet: a „Dani
California” (14 hétig volt elsõ, és elsõ
helyen debütált a Billboard Alternative Chart-ján), a „Tell Me Baby” és
a „Snow (Hey Oh)”. Az album turnéja során több millió rajongó elõtt
léptek fel 2007-ben, mindenhol telt
házzal. Játszottak például a japán Fuji
Festival-on, a londoni Live Earth-ön,
a Lollapalooza-n Chicagóban, és az
Egyesült Királyságban a Leeds and
Reading duplafesztiválon.
A rocktörténelem egyik legsikeresebb zenekara, a Red Hot Chili Peppers idáig több mint 60 millió albumot adott el, ebbõl öt lett platina, hat
Grammy-díjat is nyertek. A zenekar
tartja minden idõk legtöbb kislemezének rekordját az Alternative rádiós
listán: összesen 11 dallal szerepeltek 81 hétig az elsõ helyen.
A Red Hot Chili Peppers – Anthony
Kiedis énekes, Flea basszusgitá-

ros, Chad Smith dobos, és az új
gitáros Josh Klinghoffer – már bejelentett néhány koncertet is, egyelõre az osakai Summer Sonic-ra
és a Rio de Janeiro-i Rock in Riora. (forrás: magneoton.hu)

THE BASEBALLS

ni. Hamarosan rájöttek azonban,
hogy inkább mai dalokat kellene újraértelmezni ebben a stílusban – és így is tettek. A „Strike!” 2009 májusi megjelenése gyökeresen megváltoztatta a fiúk életét.
Az elkövetkezõ 18 hónapban megállás nélkül turnéztak, megnyertek
egy csomó díjat és eladtak majd’ egymillió lemezt.
Áprilisban már megjelent a The Baseballs második albuma, a „Strings
‘n’ Stripes”. Ez alkalommal olyan dalokat dolgoztak fel, mint pl. a „Hello” (Martin Solveig), a „California
Girls” (Katy Perry), a „Quit Playing
Games With My Heart” (Backstreet
Boys) vagy a „Paparazzi” (Lady
Gaga). (forrás: magneoton.hu)

JAPANESE POPSTARS
Az elmúlt két évben a német származású The Baseballs hatalmas hazai és nemzetközi sikereket ért el
nagy slágerek – ahogy õk nevezik a
stílusukat – voc’n’roll verziójával.
Debütáló albumuk, a „Strike!” platina lett Németországban, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Hollandiában, Svájcban, ezüst
az Egyesült Királyságban, ezen kívül
magukénak tudhatnak számos slágerlistás elsõ helyet és teltházas koncertet.
Ez év márciusában a The Baseballs elnyerte a német Echo-díjat
a „Külföldön legsikeresebb hazai
elõadó” kategóriában, így ez már a
második Echo-díjuk, hiszen tavaly a
„Legjobb új elõadó” kategóriában
gyõzedelmeskedtek.
A csapat története 2007-ben kezdõdött Berlinben. Sam, Basti és
Digger véletlenül futott össze egy
stúdióban és miután kiderült közös
érdeklõdésük, az ötvenes, hatvanas
évek slágereit kezdték el átdolgoz-

A trió még csak négy éve dolgozik együtt, de energikus és jól táncolható elektronikus zenei anyagukkal máris kivívták maguknak a
dance szakma elismerését. A Japanese Popstars ismertségét annak is köszönheti, hogy Beyonce, a Depeche
Mode, a Gorillaz, vagy éppen Kylie
Minogue egy-egy dalából készítettek
észbontó remixet, vagy éppen a
Tron: Legacy címû film egyik Daft
Punk által komponált dalát (Arena)
értelmezték újjá.
A The Japanese Popstars új albuma, „Controlling Your Allegiance”
címmel június 21-én jelenik meg az
Astralwerks-nél. Az Észak-Írországból származó trió agresszív, sötét humorú dance zenéje a The Chemical
Brothers, az Underworld és a The
Prodigy képviselte elektronikát eleveníti fel, miközben lépést tart a nuelektro olyan kortársaival is, mint Justice, Digitalism és Crystal Castles.
Az album bevezetéseként, egy
igazán kreatív Facebook-megjelenést talált ki a csapat. „Feed Joshua”,
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SPORT

HOROSZKÓP
MÁSODIKOK A MEGYÉBEN
Gyõzelemmel zárta június 11-én a
megyei bajnokságot a város nõi kézilabdacsapata.
Együttesünk hazai környezetben 26–
19 arányban bizonyult jobbnak a Miskolci Sportiskola gárdájánál és második helyen zárta a küzdelemsorozatot.
Szerencs: Czagány N., Kalina A. –
Buri N. (2), Fábián J. (2), Katona K. (4),
Nácsa A. (1), Petõ N. (1), Sohajda E.
(2), Szabó R. (3), Tomkó E. (11), Edzõ:
Hevele István.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban lejátszott találkozón jól kezdtek a házigazdák, akik a 12. percre 4–1 arányú
vezetésre tettek szert. Ekkor azonban
fellazult a védekezés, miközben a játékosok sürgették a támadások befejezését, így a félidõ 11–11-es döntetlen
eredménnyel zárult. A második játékrészben elõbb felváltva estek a gólok,
majd az egyre jobb teljesítményt nyújtó hazai csapat fokozatosan elhúzott

Az ezüstérmes szerencsi együttes és közvetlen segítôik.
és megérdemelten nyerte meg 26–19
arányban a mérkõzést. A gólgyártásban ez alkalommal leginkább a beállós Tomkó Emõke jeleskedett, aki tizenegyszer volt eredményes.

A szerencsi csapat Alsózsolca mögött második helyen zárta a megyei
bajnokságot. A gólkirályi címet 18
mérkõzésen szerzett 140 találattal
Katona Krisztina szerezte meg.

KARATÉSOK NEMZETKÖZI MEZÕNYBEN

Szerencsi sportolók részvételével
rendeztek nemzetközi shotokan karate kupát június 4-én a romániai Nagykárolyban. Az utánpótlás-korosztálynak
meghirdetett viadalon 30 klub több
mint 170 versenyzõvel képviseltette
magát. A wkf szabályrendszerû megmérettetésen Varga Csaba háromdanos
karatemester tanítványai formagyakorlatban és küzdelemben egy ezüstés három bronzérmet szereztek. Második helyezett formagyakorlatban Árvay Bálint lett, a dobogó harmadik fokára küzdelemben Tóth Vivien, Koleszár Barbara, Tóth Zsófia állhatott fel.
Gál Réka katában és kümitében egyaránt negyedik helyen végzett a népes
mezõnyben.

SÚLYEMELÕ-ÉREMESÕ KAZINCBARCIKÁN

Huszonkilenc versenyzõvel szerepelt
a szerencsi súlyemelõ szakosztály a május 21-én Kazincbarcikán megrendezett területi minõsítõ versenyen és csapatbajnokságon. A vegyészvárosi viadalon Fekete László szakedzõ, valamint
Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai 15 arany-, hét ezüst- és két
bronzérmet szereztek. Eredmények:
Leány korcsoport, 36 kg: I. Katona
Petra (81 pont), II. Bakó Eszter (77 pont).
Serdülõ nõi korcsoport, +63 kg:
I. Vida Klaudia (72 kg). Felnõtt nõi
korcsoport +75 kg: I. Fekete Diána (130
kg). Fiú korcsoport, 36 kg: I. Takács
Viktor (77 pont), III. Gáspár Alex (76

pont), 40 kg: I. Vida József (89 pont).
50 kg: I. Monyók Gergõ (62 pont), II.
Halász Máté (61 pont). 56 kg: I. Sztankovics Bence (72 pont). 69 kg: I. Sztahura István (82 pont).
+77 kg: I. Bárány Gergõ (75 pont
– a fiatal versenyzõ, összesítésben 102
kilogrammot teljesített. Egy rontott gyakorlata volt, a többire maximális 15
pontot kapott a teljesítmény mellett),
II. Szabó Bence (65 pont).
Serdülõ korcsoport, 40 kg: I. Takács
Péter (versenyen kívül indult három ellenféllel szemben). 45 kg: I. Bakó
Dávid (56 kg), II. Fehér Dávid (56 kg),
56 kg: I. Takács János (95 kg). 85 kg:

EZÜSTÉREM AZ ORSZÁGOS DÖNTÕN
Két versenyen is eredményesen szerepeltek
a közelmúltban a szerencsi birkózók.
A Kaposváron június 11–12-én
megrendezett szabadfogású serdülõ
bajnokságra Illésy László edzõ két tanítványa kvalifikálta magát. A 63 kilogrammosok mezõnyében szõnyegre lépõ Golopi József a tizenhárom
fõs mezõnyben hetedik helyen végzett. A 69 kilogrammos súlycsoportú Koncz Bence (fotónkon) országos
második helyezésével újabb fényes
éremmel gazdagította a szerencsi
szakosztály trófeáinak a számát.

A május 21-én Hajdúnánáson
megrendezett Hódos Imre-emlékversenyen Szerencsrõl tizenegy fiatal vett részt, akik a 16 csapat közül a második helyet szerezték
meg. Egyéni eredmények: gyermek
II. korcsoport, 18 kg: Mezõsi Kende I. hely, Béni Szilárd II. hely. 24
kg: Tasi Márk III. hely. 38 kg: Hollókõi Zsombor II. hely. Gyerek I.
korcsoport, 23 kg: Béni Roland III.
hely. 26 kg: Nagy Kristóf V. hely.
35 kg: Pál Mihály I. hely, Molnár
Olivér II. hely. Oláh Gergõ III.
hely. +45 kg: Suhaj Trisztán I. hely.
Diák II. korcsoport, 32 kg: Sztankovics Attila II. hely.

I. Monyók Róbert (114 kg), II. Katona
Bence (72 kg). +85 kg I. Juhász Tamás
(100 kg).
Ifjúsági korcsoport, 62 kg: I. Harkály
Endre (102 kg), +94 kg: I. Ollócki István (140 kg), II. Monyók Zoltán (125
kg), III. Sztankovics József (szakításban
kiesett) lökés (82 kg).
Csapatbajnokság: Gáspár Pál Dávid
(140 kg), Molnár Péter (185 kg), Morvai Zoltán (210 kg) Árvay Balázs (190
kg), Pajger Ádám (177 kg). A csapat
III. helyezést ért el.

PINGPONG-HÍR

Az utolsó NB III-as mérkõzését Miskolcon játszotta június 4-én a város
asztalitenisz-csapata. A tartalékosan
kiálló szerencsi gárda Stadler Tamás
kitûnõ teljesítményének köszönhetõen 10–8 arányú gyõzelmet aratott
a Miskolci Tanoda együttese felett.
Ezzel az eredménnyel a szerencsiek hat pont elõnnyel szerezték meg
a bajnoki címet az NB III Észak-magyarországi B csoportjában, így a csapat õsztõl már magasabb osztályban,
a másodosztályú nemzeti bajnokságban szerepel. Az utolsó NB III-as
fordulóban lejátszott miskolci találkozón Stadler Tamás egyéniben
mind a négy mérkõzését megnyerte, Korály Tibor háromszor, míg Filácz Attila kétszer volt eredményes.
Párosban a Stadler–Filácz kettõs diadalmaskodott.

június 24. – július 8.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
A munkahelyén sok
bosszúság éri – különösen
ebben az idõszakban. A
kollégái irigységbõl, féltékenységbõl mindent elkövetnek, hogy
ne tudja kihasználni az egyébként jó lehetõségeket. Ne vállaljon túl sok feladatot, mert aligha tud mindennek eleget
tenni. A párkapcsolatában egy fontos
kérdésben egyedül kellene döntenie, a
barátok tanácsa nem lehet mérvadó,
mert õk nem tudnak az ön fejével gondolkodni. Bármennyire is bosszantani
akarják, ne vegye fel a harcot, õrizze
meg hidegvérét.
Bika (IV. 21. – V. 20.)
Most bárkit meg tud
gyõzni, mert ezúttal nem
„erõbõl”, hanem ragyogó
érvekkel oldja meg a problémákat. A párkapcsolatban nyugodt
idõszakot ígérnek a bolygók. A Bika
jegyen átvonuló Mars még akkor is felrázza, ha szíve szerint hagyná magát sodorni az árral. Jó kapcsolatai révén
kedvezõen alakulhat a karrierje, de jó
irányba terelheti a magánéletét is. Ha
valakit régóta szeretne meghódítani, június második felében bátran kezdeményezzen!
Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Minden csak megítélés
dolga. Ami a környezetének
kínos feladat, azt Ön pillanatok alatt megoldja, viszont nehezen tud tartósan egy dologra
koncentrálni, ezért rövid határidõs feladatokat vállaljon. A munkában megvalósíthatja álmait, de a magánéletben is a
figyelem középpontjába kerül. Ez jó
dolog, de telihold táján kínossá is válhat,
mert olyanok kezdenek érdeklõdni Ön
iránt, akiktõl szívesen tartaná magát
távol.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Fantasztikus ötletei nem
hagyják cserben. A barátai
és munkatársai viszont nem
mindenben lesznek a segítségére. Sõt, még akkor is hátráltatják a
munkában, ha jó szándék vezeti õket.
Pénzügyi tervei most realizálódhatnak,
addig próbálja meg visszafogni magát és
a partnerét! A nyaralásra félretett pénzhez is hozzá kell nyúlni, de augusztus
végére sikerül majd pótolni.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Nehezen tud veszíteni.
Egyelõre nem is hiszi, hogy
most épp azzal nyer, hogy
nem Ön kerül a dobogó legfelsõ fokára. Ha elnyerte volna a megpályázott állást, aligha rúghatná fel hetek
múlva egy sokkal-sokkal jobb ajánlat
kedvéért. A magánélete is felpezsdül júniusban, így a sok program miatt különben sem tudna teljes erõvel a karrierjére
koncentrálni. Tehát fogadja el a sorsát és
élvezze a pillanat örömét, ami izgalmas
szerelmi kalandot is tartogat.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Felpezsdül Ön körül az
élet, mert nagyon határozottan igyekszik érvényesíteni az akaratát, és ezt a
többiek (fõleg a fõnökei) nagyra értékelik. Rengeteg energiára lesz szüksége,
hogy azt a sok ígéretet, amit június elején tett, valóra is tudja váltani. Mivel a
magánéletében most sok a probléma, a
gondok elõl is a munkába menekül, és
ez olyan pluszt ad, ami átlendíti minden
nehézségen. A következõ hetekben
azért egy kis pihenésre is szánjon idõt,
nehogy az egészsége lássa kárát a nagy
hajtásnak.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Nem kell nap mint nap
megváltania a világot, sõt,
most még a világmegváltás
tervét is érdemes félre tenni.
A karriertervei jó úton haladnak, de sürgetni nem szabad az eseményeket. A
bolygók ezekben a hetekben inkább a lazításnak, utazásnak, új ismeretségek kötésének kedveznek. És ha valaki, hát egy
Mérleg már csak tudja, hogy sok esetben
az ismerõsökön több múlik, mint a tehetségen. A hónap közepén az érzelmeit
is felborzolhatja valaki, de ettõl a kapcsolattól ne várjon tartós boldogságot!
Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Lazítson, engedjen föl!
Nincs olyan fontos feladat,
ami ne várhatna egy-két
hetet. Fogadja el a meghívásokat, és ha alkalma nyílik rá, utazzon el.
Ha nem akar mindent egyszerre és görcsösen megoldani, több sikerre számíthat.
A bolygók (fõleg a Vénusz) váratlan érzelmi kitöréseket jeleznek. Ezúttal azonban ez lehet pozitív töltetû is! Talán egy
régi kedves ismerõs bukkan fel, akivel a
múltidézés mellett a jövõjét is áttervezheti.
Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Kedvezõ idõszak jön,
amikor több sikert könyvelhet el magának, mint
amennyi gonddal kell majd
megküzdenie. A munkában gyorsabban
halad a célja felé, mert több bolygó is a
kezére játszik és rendkívüli teljesítményre
lesz képes. A Nyilas jeggyel szemben vonuló bolygók segítik a népszerûségét, és
szerelmi téren is kedvezõ változás várható. Ha eddig nem tudta volna rászánni
magát egy komolyabb kapcsolatra, most
ki sem tudna térni elõle. Még a féltékenység kínzó érzését is megismerheti.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Hasznos tanulságokkal
szolgálhat a jelenlegi, holdfogyatkozással nehezített
idõszak, mert mindaz, ami
rossz most történik, múltbeli tévedéseinek hozadéka. Legyen türelemmel, és
ne erõltessen semmit, még akkor se, ha
jelenleg ez esik leginkább nehezére.
Amit most kikényszeríthet a körülményekbõl, abból hosszú távon nem lesz
haszna. Bolygója sikereket is ígér:
anyagi helyzete javulni fog. Növelje
munkamódszereinek hatását, és törõdjön a fizikai erõnlétével.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Tetteire a türelmetlenség
lesz jellemzõ. Kár volna elkapkodnia bármit is, mert
nem biztos, hogy akkor lesz
nyerõ, ha elsõként ér a célba. Másodikként már hasznosítani tudja az Ön elõtt
járók tapasztalatait. Ebben az idõszakban
átmeneti feszültség, idegeskedés lehetséges, amikor (saját könnyelmûsége miatt)
összetorlódnak a teendõk, és az emberi
kapcsolataiban is sok lesz a súrlódás. A
karrierharc helyett áldozzon inkább a
szerelemnek, az elszalasztott boldogságot késõbb aligha tudja bepótolni!
Halak (II. 20. – III. 20.)
Olyan új, a munkájával is
összefüggõ lehetõségekkel
találkozik, amelyek valamilyen módon átalakítják a
baráti körét, illetve a családi kapcsolatait is. Aktívan bekapcsolódik minden
közösségi programba, talán még jótékonysági rendezvényen is részt vesz,
esetleg szervez ilyet, hogy másoknak segítsen. Ezekben a hetekben elsõsorban a
gyerekek kötik le az idejét, és ha még
nincs saját gyermeke, most úgy érzi:
nem szabad tovább várnia.

SZERENCSI TÜKÖR

MÁSFÉL ÉVTIZEDE ALKOTNAK

Tizenöt éve annak,
hogy 1995. december
15-én megalakult a szerencsi székhelyû Hegyaljai Alkotók Társulása
(H.A.T).

A házigazda önkormányzat nevében Egeli Zsolt üdvözölte a jelenlévõket. Az alpolgármester szerint önmagában is kiemelkedõ, ha egy civil szervezet megéri a tizenöt
A szervezet ez idõ alatt
évet, amit pedig a
összesen tizenkét antoH.A.T. tagjai végeznek,
lógiát jelentetett meg,
az példaértékû minezzel is hozzájárulva hadenki számára. – Szezánk kortárs irodalmának
retném, ha mûveikben
népszerûsítéséhez. A jeles évforduló jegyében A hegyaljai alkotók a gimnázium aulájában ünnepelték az sokat foglalkoznának a
ma emberével, hiszen
rendezett ünnepi köz- évfordulót.
annyi társadalmi probgyûlést június 11-én Szerencs Város Önkormányzata, a H.A.T. hangzott, hogy a társulás elkötelezett lémával kell szembenéznünk, amelyek
a magyar kultúra – ezen belül az anyaközött a múzsák sem hallgathatnak –
és a Magyar Alkotók Internetes Társunyelv – nemzeti értékeinek ápolása, fogalmazott az alpolgármester. Ellása.
hangzott az is, hogy a közelmúltban
Ringer István tárogató muzsikája átörökítése terén, hogy ezzel is szolfejezõdött be a Rákóczi-vár részleges
csendült fel elsõként a Bocskai István gálja a társadalom fejlõdését. A társulat igyekszik kihasználni a lehefelújítása, ahol az önkormányzat mélGimnázium aulájában, majd Gál Ernõ
tó helyet tud majd biztosítani a szerköszöntötte a résztvevõket. A H.A.T. tõségeket, hogy alkotói minél szélevezet rendezvényeinek.
elnöke a szervezet másfél évtizedes sebb körben bemutathassák mûvéMihályi Jánosné, Radnóti-díjas elõmunkásságát méltatta, kiemelve, hogy szetüket a nagyközönségnek. Ezt a célt
szolgálta többek között az a tizenkét adó szavalata után többek között Néaz egykori alapítók olyan alkotóköantológia, amely a szervezet gondometh Sándor elõadómûvész és a Bocszösséget hoztak létre, amely az olvasó és mûvészetpártoló közönség szol- zásában látott napvilágot az elmúlt esz- kai gimnázium diákjai adtak ízelítõt a
tendõkben.
H.A.T. irodalmi alkotásaiból. M. Z.
gálatát tûzte ki maga elé célul. El-
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
PLAKÁT A FÜLKE OLDALÁN

Számos alkalommal hívtuk fel a figyelmet a plakátragasztásról szóló helyi rendeletre. A képen látható falragasz egy távközlési cég fülkéjén látható, minden bizonnyal
a társaság sem örül annak, ha a drága pénzen elkészíttetett és kihelyezett építményeiket ily módon csúfítják el.

LEOMLOTT A TEMETŐFAL

ORSZÁGOS MEZÕNYBEN A SZERENCSI KISÖRDÖGÖK

A sikeres ifjú kosarasok.
Városunk utánpótlás-csapatának
részvételével rendezték meg június 10–
12-én a Kenguru Kupa Országos Jamboree elnevezésû viadalt Szolnokon.
A Szerencsi Kisördögök csapata
a 2010/2011-es regionális küzde-

lemsorozatban folyamatosan jól
teljesített, melynek eredményeként
õk képviselhették az Észak-magyarországi régiót az U11-es korosztályú országos viadalon, ahol
Magyarország 14 legjobb együttese szerepelt.

A szívvel-lélekkel játszó szerencsi fiúk a tisztességes 12. helyezést
érték el, olyan két csapatot utasítva
maguk mögé, mint a soproniak, illetve Budapest második csapata. A
Nagy Lajos edzõ szakmai irányításával pályára lépõ kosaras fiúk a három nap alatt kitörölhetetlen élményekkel gazdagodtak, melyek tovább fokozták a kosárlabdasport
iránti szeretetüket és elkötelezettségüket. A csapatnak ez volt az elsõ,
de szándékuk szerint nem az utolsó
országos szintû bemutatkozása. Az
együttes tagjai: Asszú Áron, Balogh
András, Dorkó Szilárd, Gál Szabolcs, Halász Kristóf, Jurák Botond,
Meczó Kristóf, Nagy Marcell, Sándor Bence, Sashalmi Gergõ, Sztankovics András, Sztankovics Attila,
Varga Dávid, Vecser Milán.

Sajnálattal vettük észre, hogy az Árpád-hegyen lévõ zsidótemetõ fala a képen is
látható sorsra jutott. Nehéz elképzelni, hogy valamilyen természeti csapás okozta a
fal leomlását, inkább egy újabb vandál csoport közremûködésére gondolhatunk.

HÁZFALHOZ FOLYIK A VÍZ

TAKARÉKOSAN GAZDÁLKODÓ SPORTEGYESÜLET

Az idei esztendõ elsõ félévének szakmai munkáját és gazdálkodását értékelte
június 14-én Szerencs Város Sportegyesületének közgyûlése. Az eseményen elhangzott: az elmúlt idõszakban
valamennyi szakosztály mûködésében
szigorú takarékosság érvényesült, így a
kiadások elmaradtak a tervezett öszszegtõl.

Sohajda Edit ügyvezetõ tájékoztatása alapján az egyesület éves szinten 12,7
millió forint kiadással számol. Fõ szponzorként az önkormányzat 6,5 millió forinttal járul hozzá a mûködési költségekhez, különbözõ pályázatokból és
szponzori támogatásokból két-kétmillió
forintra számítanak. A tagdíjbefizetések

mértéke várhatóan nem éri majd el a
tervezett 1,8 millió forintot. Ugyanakkor – a vezetõség elõzetes kérésének
megfelelõen – az egyes szakosztályok
idõarányos kiadásai is elmaradnak az
eredetileg tervezettõl, így emiatt várhatóan nem borul fel a pénzügyi terv
egyensúlya. Az egyesületnek a terembérleti díj összegén felül nincs az idei
esztendõben keletkezett tartozása.
Kormos Sándor elnök köszönetet
mondott a felelõsségteljes gazdálkodásért. Mint elhangzott, a nevezési díjak
teljesítése miatt magasabbak lesznek a
második félév költségei, azonban Braun Miklós vállalkozó és a városvezetés
közötti megegyezésnek köszönhetõen
a tervezett szponzori támogatás várha-

TÉVÉS MÛSORVEZETÕ A NÉPHÁZBAN
Gréczy Zsolt újságíró, az ATV mûsorvezetõje és Ficsor Ádám országgyûlési
képviselõ volt a vendége annak a lakossági fórumnak, amit június 15-én a
Népházban tartott az MSZP Szerencsi Koordinációs Tanácsa.
Az eseménynek Rónavölgyi Endréné volt a házigazdája, a szóba került
témák között aktuális politikai kérdések, a baloldal szerepe, tervei és jövõbeni feladatai szerepeltek. Gréczy Zsolt szerint a demokratikus vívmányok
megõrzéséhez minden, azokat féltõ ember támogatására szükség van, hiszen csak összefogással védhetõ meg a demokrácia.
A feltett kérdések visszatérõ témája volt a rendvédelmi dolgozók visszavont korkedvezményes nyugdíja, a munkanélküliség, a bíróságok jogkörének megnyirbálása, a napi megélhetési problémák, valamint az emberek kiszolgáltatottságának fokozódása.

tóan túlteljesül és egyéb felajánlások is
segítik a szakosztályok mûködését. Az
elnök kiemelte, hogy ilyen módon jutottak egymillió forinthoz a birkózók,
amit egy alapítványon keresztül használhatnak fel. Az asztaliteniszezõk egy
sikeres nemzetközi pályázatnak köszönhetõen ugyancsak jelentõs összeget fordíthatnak elsõsorban a sportkapcsolatok bõvítésére, határon átnyúló
együttmûködésekre.
Az elnök a szakmai eredményekrõl
szólva ismertette, hogy a kosarasok
megnyerték az NB II Keleti csoportját,
azonban a rájátszásban nem sikerült a
bravúr, a magasabb osztályba kerülés.
Az asztaliteniszezõk azonban feljutottak az NB II-be, míg a labdarúgók õsszel
a megyei másodosztályban szerepelnek
majd. A nõi kézilabdacsapat második
lett a megyei bajnokságban, ugyancsak
ebben az osztályban álltak helyt a sakkozók. A birkózók, a súlyemelõk és a
karatésok nemzetközi, országos és regionális versenyeken szereztek értékes
helyezéseket.
A közgyûlésen kisebb vita kerekedett
a tagdíj körül, aminek a mértékét tavaly
emelte évi 400 forintról havi ötszáz forintra a közgyûlés. Ezt a pénzt azonban
nem minden szakosztály szedi be, így
a tagdíj jövõjérõl õsszel hoz majd döntést a sportegyesület.
Á. A.

A Huszárvár út és a Bástya utca sarkán található ez a köztéri vízcsap. A fotón is
jól látszik, hogy a kifolyó víz útja egyenesen a szomszédos ház kerítése felé tart, amelynek nem igazán örül a tulajdonos. Mint megtudtuk, korábban nem volt ilyen gond,
ám az utca felújítása után a vízelvezetést nem sikerült megnyugtatóan megoldani,
így az ott élõk félnek, hogy a sarki ingatlan sínyli meg a közkútból csordogáló vizet.

VIRÁGOSODÓ
TELEPÜLÉS
Kétszázezertõl is több
kiültethetõ virágot termesztett a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
A növények egy része
már a közterületeken
pompázik, a teljes díszítõmunka június végén
fejezõdik be – adott tájékoztatást Vaszily Miklós városi fõkertész, a társaság ügyvezetõ helyettese. A fajták skálája széles: egynyári- és balkonnövényekrõl van
szó, amelyeket a piac
nyitvatartási idõszakában magánszemélyek is
megvásárolhatnak. Felvételünk a szerencsi vasútállomás elõtti területen
készült.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. július 8-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerencsihirek@szerencs.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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MOZAIK/HIRDETÉS

AKADÁLYTÚRA, GYERTYAÖNTÉS
ÉS PALACSINTASÜTÉS

A Diákönkormányzatok napja keretében június 14-én a Szerencsi Általános Iskola gyermeknapját is megrendezték a Rákóczi épületben. Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt „Közoktatásban mûködõ tehetséggondozó mûhelyek támogatása” címû nyertes pályázatnak köszönhetõen, illetve a diákönkormányzat kasszájából „Dinamikus passzív rendszer tervezése és mûködtetése” címû tehetséggondozó mûhely munkájának zárásaként tehetségnapot is rendeztek az intézményben – tájékoztatta lapunkat
Varga Gábor mûhelyvezetõ.
A megvalósított Krea-Túra programsorozaton belül a felsõsöknek lehetõségük nyílt kipróbálni a gyertyaöntést, a papírmerítést, a bõrmegmunkálást, és a palacsintasütést.
Ezekkel egy idõben az udvaron a Magyar Motorok Múzeuma jóvoltából

sétamotorozást és bemutatót tartottak, melynek fõszereplõje két T5-ös,
oldalkocsis Pannónia volt. Közben az
alsó tagozatosok a városban elhelyezett ellenõrzési pontokon áthaladva akadálytúrán hódították meg
az Árpád-hegyet. A délutáni órákban

iskolánk jelenlegi és egykori tehetséges diákjai – a Storm69 és a No
Way zenekar – adtak koncertet. Az
eseménysorozatot nyolcadikos-búcsúztató buli zárta, ahol a zenét, a
dekorációt és a fénytechnika egy részét a tehetséggondozó mûhely tagjai biztosították. A „modernzenés
táncház” ideje alatt is üzemelt a belsõ
udvarban berendezett alkoholmentes koktélbár, ahol laptop DJ-k, karaoke-show, napernyõk, homok és
pancsoló várták az érdeklõdõket.
A tanévet átölelõ mûhelymunka lezárásaként június 15-én kirándulást
tettek a diákok a sátoraljaújhelyi
Zemplén Kalandparkba, a csoport
tagjai voltak az elemgyûjtõ akció
nyertesei, a diákönkormányzat legaktívabb tagjai, és fáradozásuk elismeréseként olyan gyerekek, akik folyamatosan segítették a munkát.

Szerencs, Rákóczi út 54.
(az orvosi ügyelettel szemben)

HIHETETLEN
HÁROMNAPOS

Próbatétel a fenyvesben.

AKCIÓ!

royal

Június 23–25-ig

Angol használtruha-kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47.

minden
szemüvegkeret*
és napszemüveg

Teljesen új,
nyári árukészlet
JÚLIUS 4-éN!

3000 Ft

Nyitás: 7 órakor
Több ezer márkás ruha,
cipő, bikini, kiegészítő egy helyen
Igniker Kft.

EZÜSTÉRMES
SZERENCSI TÛZOLTÓK

A megyei versenyen második helyezést elért szerencsi csapat. Hátsó
sor balról: Nácsa Bálint, Béres Tibor, Virág Gyula, Mérész Péter,
Lengyel László, Varga Csaba, Buri Attila, Dócs Róbert. Elöl: Ladinszki Zsolt, Jancsik Balázs, Gergely Roland, Kovács Norbert, Ladinszki
Levente.
Megyei tûzoltó sportnapot tartottak június 8-án a mezõkövesdi
tûzoltópályán kialakított sportközpontban.
A B.-A.-Z. Megyei Tûzoltó Szövetség szervezésében megrendezett eseményen Miskolc kivételével a megyében mûködõ összes hivatásos
tûzoltóság képviseltette magát, közöttük Szerencs tízfõs csapata. A sportnap ünnepélyes megnyitóján Kovács
Sándor, a megyei tûzoltó szövetség elnöke köszöntötte a résztvevõket, majd
Koroknai Péter, a mezõkövesdi tûzoltóság parancsnoka ismertette a verseny
menetrendjét. A csapatok elsõként a
horoglétra-mászást, azt követõen pedig a 100 m-es akadályfutást teljesí-

Egy kis
hazai...

Az akció készpénzes
vásárlásra vonatkozik.
* Szemüvegkészítés esetén.

INGYENES SZAKORVOSI
SZEMVIZSGÁLAT
Bejelentkezni
a 47/362-300-as
telefonszámon lehet.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2011. július 8-án
jelenik meg.
Lapzárta: július 1.,
10 óra.

tették. A 4 x100 méteres akadályfutás
után közbeszólt az idõjárás, így a gépjármûfecskendõrõl történõ sugárszerelés elmaradt. A szervezõk végül három versenyszám összesítését követõen hirdették ki a sportnap végeredményét. A horoglétra-mászás csapatversenyét Szerencs nyerte meg, és a
4 x 100 méteres akadályfutást is városunk tûzoltói teljesítették a legjobb
idõvel. A 100 méteres akadálypálya
és a horoglétra-mászás összesített
egyéni versenyében a szerencsi Kovács
Norbert állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az összesített csapatversenyben Sátoraljaújhely diadalmaskodott Szerencs és Mezõkövesd
elõtt, így az újhelyi gárda lett Borsod
megye legjobb csapata.

AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos hosszúkaraj
Rövidkaraj
Comb csont nélkül
Szendvicssonka

1039 Ft/kg
1049 Ft/kg
999 Ft/kg
999 Ft/kg

Juhbeles virsli
Cserkészkolbász
Sertészsír
Májas hurka

799
1199
399
599

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

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
Karajsonka aszalt szilvával
Csontos tarja
Lapocka csont nélkül
Dagadó
Oldalas
Parasztkolbász
Nyári turista
Rakott fej
Lángolt kolbász
Sütnivaló kolbász

829 Ft/kg
1429 Ft/kg
949 Ft/kg
999 Ft/kg
909 Ft/kg
899 Ft/kg
929 Ft/kg
799 Ft/kg
729 Ft/kg
899 Ft/kg
859 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász
665 Ft/kg
Füstölt sertésfej
539 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt csülök
699 Ft/kg
Füstölt darabolt comb
1299 Ft/kg
Füstölt húsos csont
499 Ft/kg
Füstölt láb
429 Ft/kg
Erdélyi szalonna
819 Ft/kg
Császárszalonna
999 Ft/kg
Kenyérszalonna
729 Ft/kg
Sertéstepertő
1429 Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es,
10-es, dobozolt 219 Ft/doboz

Termelõi tej magas
zsírtartalommal
170 Ft/liter

Az akció 2011. június 24-től a módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre,
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi Mg. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

