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NeMzeti öSSzetartozáSuNK
Méltó SzereNcSi üNNepe

Koncz Ferenc polgármester előtt tette le esküjét Csíki Sándor (balra) és Nagy Zsigmond.
Szent István, államalapító
királyunk halálának és szentté avatásának évfordulóján
Szerencs Város Önkormányzata a Rákóczi-vár udvaros palotaszárnyában rendezett ünnepséget. Az augusztus 20-ai
eseményre testvérvárosunkból, Nyárádszeredáról is érkeztek vendégek, akik közül
ketten a történelmi falak között tettek magyar állampolgársági esküt.
Az erdélyi vendégek Székelyföld és Bocskai István fejedelem zászlói alatt,
nyárádmelléki dalt énekelve
vonultak a vár belső udvarába. A rendezvény résztvevői
Ringer István tárogatózenéjére énekelték el a Himnuszt,
majd Mihályi Jánosné, Radnó-

iNdul
a taNév

Ebben az évben Szerencs valamennyi oktatási intézménye szeptember 1-jén tartja tanévnyitó ünnepségét: a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola 7.45 órától, a Bolyai János
Általános Iskola 8 órától,
a Bocskai István Gimnázium és a Szerencsi Szakmunkásképző Iskola 8 órától.

ti-díjas versmondó szavalatával kezdődött az esemény.
Koncz Ferenc polgármester
beszédében arra kereste a választ, hogy vajon mit gondolhatott magában annak idején Géza fejedelem, amikor felvette a
kereszténységet, de nem gyakorolta a vallását? Mit gondoltak feleségével, Sarolttal, amikor megszületett fiuk, akinek
a pogány Vajk nevet adták?
Eszükbe jutott-e: ha majd felnő gyermekük, milyen nagy

feladat vár rá, s eleget tud-e tenni annak? A gyermek felnőtt,
s a kereszténységet felvéve Istvánként ismerte meg a világ.
– A magyar nép ősi hittel érkezett a Kárpát-medencébe és a
kereszténység védelme alatt tudott megmaradni István jóvoltából – folytatta a polgármester.
– Ez az ünnep mindig a múlt
megbecsülését és a jövőbe vetett hitet jelentette a magyaroknak. Ez a pillanat – amikor itt
köszönthetjük nemzettársain-

kat – a kézfogást, az együttgondolkodást és a jövőt jelenti számunkra. Becsüljük őket azért,
mert kitartottak amellett, ami
nekünk e hazában olyan természetes volt. Lehetőséget adtunk
rá, hogy a mai naptól papíron
is magyarok legyenek, tudva,
hogy lelkükben, cselekedeteikben, kitartásukban, példamutatásukban mindig is azok voltak
– fogalmazott Koncz Ferenc.
A Hollóének Hungarica
Régizene Együttes által előadott dallamok után Demeter
Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
vezetője mondott ünnepi beszédet. – Ma ád Isten szerencsét e tájon Ond és Tarcal vezéreknek – idézte a honfoglalás korába visszatekintő legenda sorait, szemléltetve, hogy
több mint ezer esztendős Kárpát-medencei gyökerekkel rendelkezünk. A kormánymegbízott szerint olyan hazát választottak őseink, ahol a megmaradás sohasem volt könnyű feladat. Ez az alkalom emlékeztet
minket az elmúlt évszázadok
sikereire, kudarcaira, és ráirányítja a figyelmet az előttünk
álló harmadik évezred feladataira is. – Szent István nagysága a tetteiben nyilvánult meg,
amelyek évszázadokon át biztosították, hogy Magyarország
megmaradjon – emelte ki Demeter Ervin.
(Folytatás a 2. oldalon.)

NB i-BeN a KoSaraSoK
Szerencs sporttörténetében
kiemelkedő sikereket hozott
a 2011-es esztendő. Több csapatnak sikerült magasabb osztályba kerülnie, azonban a legfényesebb eredményt a kosárlabdázók érték el. Férfiegyüttesünk a másodosztályú nemzeti bajnokság keleti csoportját megnyerte, aminek köszönhetően végül jogot szerzett a
2011/2012-es évadban az NB
I/B osztályban szereplésre.
Már tavaly érett a siker, hiszen a csapat teljesítménye
alapján joggal követelt volna
helyet magának a magasabb
osztályban, akkor azonban
nem sikerült. Az elmúlt bajnokságban azonban már a mezőny fölé magasodott a szerencsi gárda, akik a tavaszi idényben végig a tabella élén állva
szerezték meg csoportjukban
a győzelmet.
– A rájátszás ugyan nem úgy
sikerült, ahogy szerettük volna, így első körben nem teljesült régi álmunk, a feljebb ju-

Miniszteri kitüntetés
a Szerencsi Bonbon Kft.-nek

Cégként az országban egyedüliként kapta meg Fazekas
Sándor vidékfejlesztési minisztertől az „Élelmiszerbiztonságért Díj”-at augusztus 19-én a Szerencsi Bonbon Kft.
A magyar cukrászat fejlesztéséért, illetve a minőségi édességgyártás megvalósításáért adományozott elismerést Takács
István (balra), a vállalkozás ügyvezető igazgatója vette át a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A cégvezető úgy véli: az érdem a vállalkozás valamennyi dolgozójáé, akik munkájukkal hozzájárulnak a szerencsi édességgyártás megőrzéséhez.
(Írásunk a 3. oldalon)

Formálódó német közösség

Első alkalommal rendeztek Német Nemzetiségi Közösségi és Családi Napot augusztus 23-án Szerencsen. A helyi német kisebbségi önkormányzat által életre hívott programnak közel kétszáz résztvevője volt. A négyfős testület elmúlt őszi megalakulásakor egyik célkitűzésként fogalmazták meg a városban élő, német gyökerekkel rendelkező emberek együvé tartozásának erősítését. Ennek jegyében szervezték meg a szabadidős eseményt, ami a sváb hagyományok felelevenítése mellett kötetlen beszélgetésre, barátkozásra is lehetőséget nyújtott.
(Írásunk a 3. oldalon)

Biztató futballnyitány

Az ország élmezőnyéhez tartozik a szerencsi csapat.
tás – idézte fel Gulyás László.
– Augusztusban már megkezdtük az NB II-re való felkészülést, amikor kiderült: két csapat
nem vállalta az NB I/B-ben való
szereplést, az egyikük helyére a
Magyar Kosárlabda Szövetségtől mi kaptunk felkérést. Úgy
gondolom, hogy nem az ölünkbe esett ez a lehetőség, hanem
keményen megdolgoztunk ér-

te. A testmagasság és a gyorsaság alapján már a másodosztályban sem lett volna esélyünk a sikerre, a csapat azonban gondolkodásban és küzdeni akarásban olyan többlettel
rendelkezik, amivel ki tudjuk
egyensúlyozni a hátrányunkat
és ennek az élmezőnyben is érvényesülnie kell.
(Folytatás a 15. oldalon.)

Jól indult az idény a szerencsi labdarúgócsapat számára.
A megyei II. osztályú bajnokság keleti csoportjában szereplő együttesünk az augusztus 20-ai nyitó mérkőzésen 5–2
arányú győzelmet aratott Bodrogkisfalud gárdája ellen. A
találkozó első félideje 2–2-es döntetlennel zárult. A második negyvenöt percben azonban magabiztos játékkal kerekedtek ellenfelük fölé a szerencsi játékosok, megérdemelten nyerve meg a találkozót.
(Írásunk a 15. oldalon)
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nEmZEtI öSSZEtArtoZáSunk
mÉltó SZErEncSI ünnEpE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A mi nemzedékünkön múlik, hogy sikeressé tudjuk-e tenni Magyarországot. Hosszú idő
után tettre kész kormányzást,
törvényhozást, és a magyarok
minden eddiginél erősebb hitét
és akaratát tudhatjuk magunkénak. Hasonló a feladatunk,
mint őseinknek 1011 évvel ezelőtt: új államot építeni és viszszatérni a nyugati világ vérkeringésébe, elfoglalni azt a helyet,
amit tehetségünk, munkánk és
szorgalmunk alapján kiérdemelünk. Olyan országot kell teremtenünk, ahol újra gyarapodni tudunk lélekszámban, lelkierőben,
tudásban és hitben. Az államalapítás ünnepe ezért buzdítson
minden magyart arra, hogy sorakoztassa fel tudását, erejét, erkölcsi tőkéjét, és emlékeztessen
az elmúlt ezer esztendő legsúlyosabb tanulságára: a magyar nép
megerősödéséhez mindannyiunk összefogására szükség van – szólt
az ünneplőkhöz Demeter
Ervin (fotónkon).
ESkü ÉS köSZönEt
Könnyeket csalt az ünneplők szemébe a Petró Dalma által előadott Mária-ének, melynek sorait a nyárádszeredai
vendégek halkan, együtt énekelték az előadóval. A megható pillanatok ezzel nem értek
véget: Nagy Zsigmond jegyző
és Csíki Sándor önkormányzati képviselő nyárádszeredai
honfitársaink Koncz Ferenc
polgármester előtt esküt tettek arra, hogy Magyarországot a hazájuknak tekintik, a
Magyar Köztársaság hű állampolgárai lesznek, alkotmányait
és törvényeit tiszteletben tartják és megtartják, a hazát erejükhöz mérten megvédik és
képességeiknek megfelelően
szolgálják. Ezzel – az 1957. évi
V. törvény 7. paragrafusa értelmében – megkapták a magyar
állampolgárságot.

Nagy Zsigmond köszönetet mondott azoknak a magyar embereknek, akik lehetővé tették számukra mindezt, kiemelve, hogy szülőföldjük Nyárádmente, de ez idáig
nem volt hazájuk. Most azonban csodálatos álmuk vált valóra. A jegyző hangsúlyozta:
olyan karokkal fogják Magyarországot szolgálni, hogy azokkal nemcsak köveket, hanem
hegyeket tudnak majd közös
erővel megmozdítani.
Csíki Sándor ükapja, Makkai
Zsigmond, Nyárádmente egykori országgyűlési képviselője 1902. december 5-én elhangzott parlamenti beszédéből olvasott fel. E szerint az ükapa
Erdélyországot úgy jellemezte,
mint egy jó fejőstehenet, amelyet boldog-boldogtalan fej, de
amelynek enni senki nem ad.
– Most nem feji Magyarország
Erdélyt, egy másik nemzet teszi azt, s ti, magyar testvéreim
ennek ellenére nemcsak enni adtatok ennek a baromnak,
hanem ágyat vetettetek neki,
gondoztátok és be is fogadtátok hajlékotokba. Idén augusztus 20-án visszakaptam állampolgárságomat, köszönöm ezt a
lehetőséget a szerencsieknek –
emelte ki Csíki Sándor, majd a
gyergyóújfalui kőtábla üzenetét immár magyar állampolgárként úgy fogalmazta át: ez
a föld mindig magyar volt és az
is marad.

Suba Gyöngyi (középen)
Bocskai Istvánt idézte.

Az egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új
kenyeret.
E gondolatokhoz kapcsolódva
Suba Gyöngyi, a nyárádszeredai
művelődési ház vezetője Bocskai
imáját tolmácsolva békét és áldást kért a magyarokra és ajándékul Bocskai István zászlaját
adta át Koncz Ferencnek, megköszönve a szerencsieknek a fejedelem szellemében való gondolkodást és gondoskodást. Az
igazgatónő egyúttal átadta a Székelyföldről hozott kenyeret, kérve a jelenlévő lelkészeket, hogy a
magyarországi kenyérrel együtt
azt is áldják meg.
AZ álDott kEnYÉr
A szívszorító pillanatok
után Alföldi Dóra: Adj uram
Isten című énekét Ringer István tárogatózenéje kísérte,
majd a történelmi egyházak
képviselői mondtak ökumenikus imát. Dezsőné Pájzu Anita református lelkész köszönetet mondott az isteni gondoskodásért, és reményét fejezte ki, hogy továbbra is velünk
lesz az Úr, aki nemcsak lelki
táplálékot, hanem új kenyeret is adott, melynek erejével
az Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Darvas László római katolikus plébános megköszönte
az Atyának, hogy fényt adott
és ezzel eloszlatta a hétköznapok ködét: az elmúlt ezer év
történései fényében egyre jobban látjuk népünk cselekedeteinek értékeit és Szent István

SZEnt IStván kIrálYrA
EmlÉkEZEtt A JobbIk
A szerencsi Kossuth téren
tartott ünnepi megemlékezést
augusztus 20-án a Jobbik Magyarországért Mozgalom. A
rendezvényen beszédet mondott Egyed Zsolt országgyűlési képviselő és Miklós Árpád, a Jobbik megyei frakcióvezetője.
Egyed Zsolt Szent István
király történelmi tetteiről beszélt, hangsúlyozva, hogy abban a korban tűzzel-vassal
védték az országot és sikerült
olyan szilárd alapot adniuk,
melyen ezeréves nemzet épülhetett. A képviselő beszédében
kiemelte, hogy ma is kötelességünk megvédeni hazánkat, de
most nem fegyveres katonák
ellen, hanem a globális nagytőke kizsákmányoló törekvéseivel szemben, mely sokkal
veszélyesebb, fegyver nélküli gyarmatosítás. Miklós Ár-

pád ugyancsak Szent Istvánt
méltatta, kiemelte, hogy tettei
a nemzet fennmaradásának
szempontjából kulcsfontosságúak voltak és bár nem volt
az akkori emberek körében
osztatlan sikere a kereszténység felvételével, mégis, pár
évtizeddel később az a Szent
László királyunk indítványozta a pápánál a szentté avatását,
akinek a nagyapját István közbenjárására tették uralkodásra
alkalmatlanná. Ez is bizonyítja és elismeri Szent István király nemzetalkotó nagyságát.
A nap további részében a főutcán található Jobbik-iroda
udvarán tartott családi napot
a szervezet, melyre az este folyamán szép számban érkeztek vendégek. Őket halászlével, pörkölttel, lecsóval kínálta a szervezőség, továbbá két
fiatal miskolci zenekar adott
koncertet a rendezvény zárá-

saként. A helyszínen tartózkodott a párt több megyei képviselője, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílt személyesen is megfogalmazni feléjük a kérdéseiket, kéréseiket.

Egyed Zsolt szerint napjainkban a nagytőke kizsákmányoló törekvéseitől kell megvédeni hazánkat.

apostoli tetteinek szándékát,
akinek lelke, útmutatása itt él
velünk. A lelkész a mindennapi kenyér mellett áldást kért a
magyarok áldozatos munkájára is. Damjanovics Pál görög
katolikus parókus imádságot
olvasott fel, szintén áldást kérve a megszentelt új kenyérre.
Az ünnepség zárásaként a
résztvevők Szent István király
várfalon elhelyezett emléktáblájához vonultak, ahol az önkormányzatok, intézmények,
pártok és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat.
A Szózatot Ringer István tárogatókíséretében Nagy József
szavalta el. Miután a tárogatón
felcsendültek a székely himnusz
dallamai, a jelenlévők együtt elénekelték a Székelyföldet, a magyarságot összetartó dalt.
H. R.

AZ EGYSÉG
ALKOTÓERŐ
Közel háromszáz erdélyi magyar tett állampolgársági esküt
azon az ünnepségen,
amit az abaúj-hegyközi,
a szerencsi, encsi és a
szikszói kistérségek a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal közösen rendeztek augusztus 20-án Abaújszántón. A határon túli résztvevők közül 77en Nyárádszeredáról, Szerencs
testvérvárosából érkeztek az államalapítás és az új kenyér előtt
tisztelgő eseményre.
Az ünnepség díszvendége
Kövér László (fotónkon), az Országgyűlés elnöke volt, aki beszédében felidézte: a magyar állam évszázadokon át meghatározó erő volt Európában, amit
területi nagysága mellett annak köszönhetett, hogy ha végveszélybe került is az ország,
újra és újra egységbe tudta for-

rasztani a nemzetet. – A
magyar államiság eszméjéért voltunk képesek mindig újrakezdeni, szinte a semmiből
új világot teremteni. A
határokon kívül rekedt
magyarok ismét érezhetik a hovatartozásukat, mert
végre kimondtuk, kőbe véstük,
törvénybe foglaltuk azt, hogy
összetartozunk. Ezt pedig úgy
hívják: egység – emelte ki Kövér
László, aki szerint az anyaország
egységét kell továbbvinni a határokon átívelő nemzeti egyesítés keretében, hogy összefogva ismét közös alkotóerővé válhassunk. A házelnök szerint a
magyarságnak hallatnia kell a
szavát mindenhol, ahol a nemzetet érintő döntések születnek
– legyen szó országgyűlésekről vagy európai fórumokról –
kézbe véve sorsunk irányítását.
Á. A.

Az állampolgársági eskütétel résztvevői és az ünnepség vendégei benépesítették Abaújszántó díszterét.

„mInDIG mAGYArkÉnt ÉltEm”
Szerencs erdélyi testvérvárosa, Nyárádszereda jegyzője idén áprilisban nyújtotta be
honosítási kérelmét a szerencsi
okmányirodában. Nagy Zsigmond (fotónkon) augusztus 20án városunkban tette le magyar
állampolgári esküjét, majd lapunknak is beszélt érzéseiről.
– Úgy vélem, mindig ugyanazt az életet éltem, mint bármelyik magyarországi – velem egy időben – 1958-ban
született honfitársam. Azonosak voltak az értékeink:
ugyanazokat a zenéket hallgattuk, hasonló könyveket olvastunk. Gyermekkoromban
nagymamám olvasta fel nekem a szebbnél szebb magyar
népmeséket, később a Kincskereső kisködmönt. Utána együtt
vívtunk Eger váránál Bornemissza Gergellyel, majd lettünk
Isten rabjai. Ugyanakkor néha
furcsa hangulatban az utcát jártuk egymagunkban, és vártuk
a gyöngyhajú lányt, meg az
álomarcú lányt, hogy hátha eljön hozzánk. Álltunk a kör közepén is, és elrúgtuk azt a bizonyos követ… – idézte fel ifjúkori emlékeit Nagy Zsigmond.
– 1983-ban katartikus élmény
ért: eljuthattam Magyarországra, amit utána egészen a fordulatig nem tehettem meg. Akkor
alkalmam nyílt megnézni az
István, a király ősbemutatóját,
az arról készült hanglemezt is
megvásároltam és hazavittem.
Az otthonom búcsújáró hely
lett, mert mindenki oda járt a

rockoperát meghallgatni. Lesötétítettük az ablakokat és teljes
hangerővel szólt az orosz magnóból az István, a király. Tehát
pontosan olyan élményeim voltak, mint más magyar embernek, ezért soha nem éreztem se
többnek, se kevesebbnek magam. Az, hogy a határokat átrajzolták az utóbbi száz évben,
annyiban érintett, hogy a román hadseregben szolgáltam,
a román államra esküdtem fel,
de a mindennapjaimat mindig
is magyarként éltem – emlékezett a nyárádszeredai jegyző.
– A közfeladatok ellátása
mellett fontos az életemben,
hogy tagja vagyok az Erdélyi
Unitárius Egyháznak, amelynek értékrendje biztosítja számomra azt az életfilozófiát,
ami magyarként és felvilágosult európai polgárként egyaránt segít eligazodnom a mai
világban. Alapelveink közé tartozik a tolerancia, mások megbecsülése, elfogadása és a hagyományok ápolása. A magyar

állampolgárság felvétele egyfajta tudathasadásos állapotot eredményez számomra, hiszen munkámmal a román államot szolgálom, ugyanakkor
megadta az Isten ezt a lehetőséget, ami hatalmas lelki elégtételt jelent: ezentúl nem kirekesztett „családtagnak” fogom
érezni magam. Ha megadják a
korlátozott szavazati lehetőséget is, akkor kettős állampolgárként nem Magyarország
életébe szeretnénk beleszólni,
csak olyan dolgokba, amelyek
az összmagyarságot érintik,
hiszen annak mi is részei vagyunk. Úgy vélem, hogy mint
a román közigazgatásban dolgozó szakembernek, nem fog
hátrányom származni ebből a
döntésből, az uniós jogszabályok megengedik, hogy kettős
állampolgárként köztisztviselő
legyek Romániában.
A honosítási kérelmem a
44 469-es számot viselte, Nyárádszeredában rajtam kívül eddig több százan éltek az igényléssel. A magyar állampolgárság felvétele óriási lehetőség számunkra, az ebben való közreműködés áldozatvállalás a szerencsiek részéről, amit úgy vélem, szívesen tettek. Én mindig
magyarként határoztam meg
magam, mert mindig az összmagyarságban gondolkoztam:
az a kultúrám, azon nőttem fel,
azokat az értékeket vallom. Egy
kapu most kinyílt, amiről úgy
éreztük eddig, hogy elválaszt
bennünket az anyaországtól.
H. R.
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testvérgyülekezeti
találkozó joure-Ban

Miniszteri kitüntetés
a szerencsi BonBon kft.-nek
Cégként az országban egyedüliként kapta meg Fazekas
Sándor vidékfejlesztési minisztertől az „Élelmiszerbiztonságért Díj”-at augusztus
19-én a Szerencsi Bonbon Kft.

Emlékezetes utazáson vettek részt a szerencsi reformátusok.
A múlt év szeptemberében
a 30. évfordulójára emlékeztünk annak a kapcsolatnak,
amely Szerencs és a hollandiai Joure református gyülekezetei között kialakult. Az első találkozás 1980 áprilisában, a szerencsi országgyűlés 375. évfordulóján történt, amikor egy
nyolctagú delegációt köszönthettünk templomunkban az
észak-hollandiai fríz városkából. A tavalyi látogatás viszonzására július 28-án egy 46 tagú gyülekezeti csoport kelt
útra, hogy öt napot töltsön a
csoport fele számára már ismert családok vendégszeretetében (a többi résztvevő ez alkalommal utazott először Hollandiába). Sok kedves élményben volt részünk a néhány nap
alatt. Vasárnap délelőtt és délután istentiszteleten és zenedélutánon voltunk együtt vendéglátogatóinkkal, ahol mindkét gyülekezet kórusa énekelt.
Megtekintettük a híres, 32 km
hosszú zárógátat, amely még a
világháború előtt készült, a ’30as évek válsága idején munkát
adva sok száz embernek. Ez
az építmény védi a tenger be-

áramlásától a lakott és megművelt területeket, hiszen Hollandia jelentős része a tengerszint
alatt van. Az ország hivatalos
neve (Nederland) is mélyföldet jelent. A szabadtéri múzeumban betekinthettünk Hollandia múltjába, hagyományaiba, történetébe, kultúrájába. Nagy élményt jelentett
Harderwijkben a Dolfinárium
meglátogatása, ahol delfinek,
fókák, rozmárok játékos bemutatója szórakoztatta a nagy
létszámú közönséget. Felkerestünk egy százéves, a világörökség védelme alá tartozó, de ma
is üzemelő vízátemelő szivatytyúüzemet, ami a szárazföldet óvja a túlzott esőzések idején az áradástól. Jártunk a tengertől elhódított, tengerfenékre
épült vidéken, és egy vitorlásversenyt is végignézhettünk.
A legemlékezetesebb mégis a
családok szeretete, a velük való kapcsolat volt. A gyönyörűen megépített, új idősek gondozóházában vettünk egymástól
búcsút, a jövőben várható találkozásokra gondolva.
Börzsönyi József
református esperes
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A magyar cukrászat fejlesztéséért, illetve a minőségi édességgyártás megvalósításáért adományozott elismerést Takács István, a vállalkozás ügyvezető igazgatója vette át a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A tárca vezetője az
eseményen kiemelte, hogy új
alaptörvénye van Magyarországnak, amely hű Szent István örökségéhez. Erről tanúskodik a „Nemzeti hitvallás,”
amely a következőt rögzíti:
vállaljuk, hogy örökségünket,
egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi
nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta ér-

Takács István (balra) Budapesten vette át az elismerést.
tékeit ápoljuk és megóvjuk. –
A mai napon köszönetet mondunk mindazoknak, akik a magyar mezőgazdaságot, a vidéket éltetik, akik a Kárpát-medence természeti szépségeit,
környezeti kincseit, szellemi és
anyagi értékeit védik. Magyarország ma is a vidék kulturális és természeti erőforrásaira

a linux rejtelMei
Tizenegyedik alkalommal
szerveztek Linux Akadémiát július 3-a és 9-e között Szerencsen. A népszerű operációs
rendszert bemutató mesterkurzus és konferencia magas színvonalát az ország legjobb szakemberei biztosították.
Az egyhetes programnak ezúttal 48 résztvevője volt: kis- és
nagyvállalatok kezdő, haladó és
profi rendszergazdái egyaránt
bővíthették tudásukat. Délelőttönként napi négy órában gyakorlati képzésen mélyíthették
informatikai ismereteiket az érdeklődők, délutánonként pedig
a legnépszerűbb témákat felvonultató szakmai előadásokon ve-

hettek részt a képzésnek helyet
adó Bocskai gimnáziumban.
A Linux Akadémia Kft. vezetője, a tábor szervezője, Czakó Krisztián lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a szakmai
műhely az évek során linuxos
szakemberek „bulijából” profi
kurzussá fejlődött, ami magas
szakmai presztízzsel bír országos tekintetben is.
– A tábor vonzereje abban
rejlik, hogy minden évben felmérjük az igényeket és arra törekszünk, hogy mindig a legújabb, legmagasabb színvonalú
ismeretek átadását biztosítsuk
– emelte ki Czakó Krisztián.
H. R.

támaszkodva tud megújulni
egy olyan világban, ahol sokáig úgy tűnt, hogy a silányság,
az értékvesztés lesz az úr – fogalmazott a miniszter.
Takács István érdeklődésünkre kiemelte: bár meghívót
kapott a budapesti eseményre, azonban a miniszteri kitüntetésről nem volt tudomása.
– Az adott pillanatban alig tudtam elhinni, hogy ezt az elismerést megkaptuk. Azért fogalmazok többes számban, mert
nem az enyém a díj, hanem a
cég minden dolgozójáé. Közösen teremtünk értéket, elsőd-

leges szempontként figyelembe véve a hagyományos gyártást, a városhoz kötődő ízek
felelevenítését. Sikerült megmentenünk a százéves recepteket, ezek alapján készítjük az
édességeket. A szerencsi csoki több ok miatt lett híres, őseink szem előtt tartották a legjobb kézimunkát, technológiát, és nem utolsósorban a legkiválóbb alapanyagokat. Nagy
hangsúlyt fektettek a fejlesztésre, az okításra, a fegyelemre, másrészt mindig volt egy kiemelkedő szaktudással rendelkező cukrász, aki elsajátíttatta a
szakmai fogásokat. A mestereket a fővárosi Zserbó cukrászdából csábították el, egyszóval
odafigyeltek a minőségre és ezt
tesszük mi is. Meggyőződésem,
hogy csakis az elődök munkastílusával és módszerével lehet
megmaradni a piacon, a csokoládé nagyon érzékeny termék. Mi a legkiválóbbat kínáljuk, de nem hangoztatjuk, hogy
ez a legjobb. Mindenki kóstolja
meg és döntsön, erre most kiváló alkalom a szerencsi csokoládéfesztivál – emelte ki érdeklődésünkre Takács István.
SfL

színpoMpás
ondi úti játszótér

forMálódó néMet közösség
Első alkalommal rendeztek
Német Nemzetiségi Közösségi és Családi Napot augusztus
13-án Szerencsen. A helyi német kisebbségi önkormányzat által életre hívott programnak közel kétszáz résztvevője volt.
Az Árpád-hegyi Horgásztó és Szabadidőközpontban
megtartott rendezvényen Árvay Attila üdvözölte az eseményen résztvevő családokat, a vendégeket és a fellépő
csoportokat. A szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke kiemelte: a testület elmúlt őszi megalakulásakor egyik célként fogalmazták meg a városban élő, német
gyökerekkel rendelkező emberek együvé tartozásának
erősítését. Ennek jegyében
szervezték meg a szabadidős
programot, ami a sváb hagyományok felelevenítése mellett
kötetlen beszélgetésre, barátkozásra is lehetőséget nyújtott. Az elnök kiemelte: terveik szerint rövidesen pályázatot hirdetnek a közösségük tagjainak, ami alapján
a német nyelvből tett sikeres
alap-, közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgák díját megtérítik
az érintetteknek.

Gönczfalvi József, a B.-A.-Z.
Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület elnöke köszöntőjében fontosnak
nevezte a nemzetiségi hagyományok ápolását, a kulturális örökség megismertetését.
A megyében működő tizenegy német kisebbségi önkormányzathoz Szerencs is méltó módon csatlakozott a közösségi és családi nap megszervezésével.
A rendezvényt megnyitó
Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az
elmúlt évszázadokban számos
nép fiai találtak hazára. A nem-

zet sokszínűségében egész Európa visszatükröződik. A svábok az 1700-as években telepedtek meg Tokaj-Hegyalján,
ahol szorgalmukkal és pontosságukkal hozzájárultak a
térség fejlődéséhez.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Tirk Sándorné, Rátka
polgármestere, Kiss Attila szerencsi alpolgármester, valamint
a károlyfalvai, sajószentpéteri,
sárospataki, rakamazi és rátkai
német kisebbségi önkormányzatok képviselői.
A műsorban rátkai együttesek szerepeltek: felléptek az
általános iskola néptáncosai, a
népdalkör és a Schwarzwald

A rátkai táncosok parádés műsort adtak.

Hagyományőrző Egyesület
tánccsoportja.
A kötetlen programban – a
magasból mentő tűzoltóautó
révén – a zempléni panoráma
megtekintése, rendőrségi autó
bemutatója, kisállatok megtekintése és lovaglás is szerepelt.
A vacsora a pácolt húsból készülő, klopeta bratesz elnevezésű sváb ételkülönlegesség volt.
A családi nap keretében horgászversenyt is rendeztek a szervezők, ahol az első helyet Grebely
Sándor szerezte meg. A második
helyen Orosz Péter végzett, a harmadik Balogh István lett.

A játékszerek karbantartását a Nyárutó Klub vállalta magára.
A szerencsi Nyárutó Klub az
elmúlt években „örökbe fogadta” az Ondi úton található játszóteret. A nyugdíjasok fontosnak tartják a terület rendezettségének megőrzését, ezért minden esztendőben önkéntes akciót szerveznek, annak érdekében, hogy kulturált, tiszta környezet fogadja az ide érkező
gyermekeket.
A Nyárutó Klub húsz tagja
augusztus 18-án ismét szárnyai
alá vette a játszóteret. A helyi

önkormányzat biztosította a
festékeket és a szükséges eszközöket, a szervezet tagjai pedig munkához láttak. Mázolták
a fa és fém játékelemeket, a pihenőpadokat.
Szükség is van a törődésre,
hiszen sajnálatos tény, hogy
időről időre feltűnnek olyan
személyek a városban, akik
fittyet hányva mások tulajdonára, munkájára, tönkreteszik
a közterületen található tárgyakat.

Idősklubok szentkúton
A helyi Alapszolgáltatási Központ három idősek klubja az ondi közösség szervezésében kiránduláson járt a közelmúltban Szentkúton és
környékén. A másfél órás út után jól esett már
kiszállni a buszból. Egy gyönyörű erdőben található Szentkút, ahol barátságosan fogadtak bennünket. Peregrin atya szép miséje után megnéztük a hely nevezetességeit és sétáltunk az erdőben. Mindannyian megkóstoltuk a hét forrás
vizét, megtöltöttünk pár palackot gyógyvízzel,
gondolva az otthon maradottakra is. Útba ejtettük még a Hasznoson található Mária-kegyhelyet is, ami az erdő szívében található, és olyan,
mint egy kis ékszerdoboz. Véletlenül láttuk meg
Tar községben a Buddha-templomot, ami egy
teljesen más világgal ismertetett meg bennün-

ket. Kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagabban tértük kora este haza.
Maczkó Zsoltné

4

2011. augusztus 26.

mozaik

„sorsom és fEladaTom az épíTkEzés”
Új plébánosa van a szerencsi katolikus egyházközségnek. Az egri érsek Darvas
Lászlót (fotónkon) kérte fel
a feladatra, aki eddigi életpályájáról és terveiről nyilatkozott lapunknak.
– Kassán születtem 1943. október 6-án. Ötéves lehettem,
amikor a történelem alakulása miatt apám származási helyére, Tállyára költöztünk, ott
jártam ki az általános iskolát,
majd a szerencsi Bocskai gimnáziumban tanultam tovább.
17 éves voltam, amikor édesapámat agyvérzés és infarktus
érte. Nővérem – Sulyok Katalin, aki több évtizeden keresztül a Nők Lapja munkatársa
volt – akkor már a fővárosban
élt, ezért nekem kellett átvennem a családfenntartó szerepét. Apám tevékenységét folytatva kereskedőként dolgoztam,
közben 1962-ben magánúton letettem a negyedik év vizsgáit és
az érettségit. A család még abban az évben Szerencsre költözött – mesélt a korai évekről
Darvas László.
a papI pálya állomásaI
–
Gyermekkoromban a
tállyai templom mellett laktunk,
akkor fogalmazódott meg bennem a teológia iránti érdeklődés. Tóth László atya már abban
az időben a példaképem volt,
papi körökben ma is a legjobb
barátom. Isteni gondviselésnek
tekintem, hogy én lettem az utóda. Felsőfokú tanulmányaimat
az Egri Hittudományi Főiskolán végeztem, 1967-ben szenteltek pappá. Első szentmisémet a
Kisboldogasszony templom oltáránál mutattam be. Tokajban
kezdtem meg a szolgálatot, ahol
mindössze három hónapig voltam segédlelkész. Onnan Hernádnémetibe kerültem, de ott
is csak fél évet töltöttem káplánként, ugyanis a szegilongi
plébánia megüresedett és kértem az áthelyezésemet, mert
ott a szüleim gondozására is lehetőségem volt. Négy évre rá,
1972-ben elhunyt Legyesbénye
plébánosa, így kerültem a helyére. Bényei két évtizedes tevékenységem nagyon nehezen
indult: romos templomot és plébániát örököltem, s hogy megfelelő körülményeket teremtsünk, több éven keresztül építkeztünk, miközben Megyaszót
is el kellett látnom. 1992-ben áthelyeztek Mádra, így még több
feladatom lett, hiszen két másik nagyközség, Mezőzombor
és Tarcal is a mádi egyházközséghez tartozott. Azonban minden áthelyezésről kiderült később, hogy valamilyen formában a gondviselés akarata mutatkozott meg benne. Rá kellett
jönnöm, hogy az én sorsom és
feladatom az építkezés – fogalmazott az atya –, ugyanis Mádon szintén fel kellett újítani a
templomot és a parókiát, majd
a tarcali és mezőzombori renoválások következtek.
Gazdálkodás
a fEJlEszTés JEGyébEn
– A közel 19 év alatt ezekre
a munkálatokra elő kellett teremteni az anyagi fedezetet.
A hívek adakozó kedve mindig nagy volt, ugyanakkor véges is. Azért, hogy minden fel-

letén. Az egyházközség borászatát felfejlesztettem és bár a
szőlő és a bor a plébános javadalmai közé tartozik, én azt is
a kiadások fedezésére fordítottam. Nincsenek nagy igényeim, mindig kizárólag a papi
munkám jövedelméből éltem.
Időközben egy bor- és ásványmúzeumot is létrehoztam, ezzel szintén az egyházi közösség segítését szolgáltam. Mind
a borászat, mind a gazdálkodás
betöltötte feladatát, a továbbiakban ezekkel már nem kívánok foglalkozni.
adatot meg tudjunk valósítani,
gazdálkodnunk kellett. Szinte csodák sorozata kísért a céljaim véghezvitelekor. Mindig
felfedeztem az úristen akaratát: magadnak ne akarj semmit, dolgozz, pénzt nem fogsz
kapni, de a lehetőségeket mindig megadom. Az egyik misén
az evangélium felolvasása után
villant az eszembe, hogy arról
akár egy könyvet is írhatnék.
Azóta már a hatodik kötetemnél tartok – ezek bevételeit szintén a felújításokra, valamint az
egyházközség fenntartására
fordítottam. A legelső kiadványom egy adventi elmélkedés
volt, majd egy rendhagyó dologba kezdtem: feldolgoztam a
Teremtés könyvét keresztrejtvények formájában oly módon,
hogy csak akkor lehet megfejteni a feladványokat, ha elolvassuk hozzá a Bibliát. Később egy,
a nagyböjti időszakot összefoglaló írásom is megjelent, illetve
egy, az időseknek, betegeknek
szánt kötet keresztúti ájtatosságokkal és imádságokkal. Legutóbb Jézus példabeszédeiről
írtam könyvet, jelenleg pedig
Jézus életének megírásán dolgozom, melyet Rolek Gábor
szerencsi festőművész alkotásai illusztrálnak majd.
A pihenőidőmet mindig szívesen töltöttem a természetben:
a háziállatok – kutyák, baromfi – közelében mindig felüdültem szellemileg. Így kedvemre
való volt, hogy az építkezésekre szükséges pénz előteremtése
céljából sertések, tehenek, kecskék tartásával is foglalkozhattam a régi mádi laktanya terü-

ÚJ EGyHázkÖzséG élén
– Tevékenységem elismeréseként 1995-ben címzetes esperesnek, majd érseki tanácsosnak, 2003-ban címzetes
kanonoknak nevezett ki az egri főpásztor. Ezek a gesztusok
jól estek, de lélekben mindig
megmaradtam annak, aki voltam: gyereknek, aki keservesen
kezdte az életét – hangsúlyozta a lelkipásztor. – Azt gondoltam, hogy Mádról fogok nyugdíjba menni, de Ternyák Csaba érsek többször célzást tett
rá, hogy már elegendő időt töltöttem ott és lassan ideje lenne
elköltöznöm. Az érzelmi kötődésem nagy volt, hiszen rengeteget dolgoztam a településért, az életem jelentős része
oda kapcsolódik. A hívekkel
is nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki. Sokáig nem tudtam, hová visz a sors, a főpásztor a Kisboldogasszony templom pünkösdi újraszentelésekor közölte velem, hogy engem jelölt ki Tóth László utódjául. Megtiszteltetés számomra
ez a döntés, a papi tevékenységem megkoronázása – emelte
ki Szerencs új plébánosa.
lElkI épíTkEzés
a kÖzÖsséGGEl
– A jövő titka, hogy hogyan
tudok megfelelni az új kihívásnak. Mádon mintegy kétezer lelket számlált a római katolikus hívők köre, míg Szerencsen hatezer főről van szó, ha
pedig a nyolc ide tartozó egyházközséget is figyelembe veszszük, az több mint tízezer hívőt
jelent. Úgy gondolom, hogy

az építkezést – amit egész életemben végeztem –, folytatnom kell, mert erre kaptam hivatást, de már más formában.
A dologi teendők befejeződtek, új építkezésre van szükség,
amelyre mindannyiunknak, a
teljes egyházközségnek szüksége van, ez pedig a belső, lelki építkezés. Ahhoz, hogy a mai
kor kihívásait el tudjuk viselni,
és emberhez méltó életet tudjunk élni, először is belsőleg kell
megújulni, más szemléletre váltani. Ennek jegyében a szerencsi
egyházközség jövőjét a közösségi élet felélesztésével képzelem
el, azzal a céllal, hogy a katolikus egyház az élet minden területén jelen legyen értékeivel. Kevés ember tud örülni a mai világban, a mai körülmények között, de az egyház feladata az,
hogy hirdessük az evangéliumot. De nem pusztán szavakkal, hanem úgy is, hogy annak
lényegét egy közösségben is
megéljük: egymásra való odafigyeléssel, mások segítésével,
tudva, hogy felelősek vagyunk
egymásért. Ezt az óriási lelki
munkát önmagunkon kell kezdeni, mert akkor tudjuk hitelesen tovább adni. Szeretnék a hitoktatásba minél több gyereket
bevonni, ehhez viszont a családokat kell megszólítani, hogy
tudják: a gyermekeknek szüksége van arra, hogy hitre neveljük, és ezzel egy emberibb életbe indítsuk el őket. A szülőknek,
a felnőtteknek ugyanúgy igénye
van arra, hogy lelkileg megerősödjenek, és a jövőbe vetett hittel tudjanak élni, gyermeket
nevelni. Az egyházban a családok éve van, a fő hangsúlyt tehát azok lelki segítésére helyezzük, hogy könnyebb legyen elviselni a kritikus időszakokat.
Úgy érzem, hogy ez a küldetésem, ennek szeretnék megfelelni. Egyedül azonban biztos nem
tudok. Túl azon, hogy az ember
imádkozik és kéri az Isten kegyelmét, nélkülözhetetlen a közösség közreműködése. A szerencsi emberektől azt kérem –
függetlenül attól, hogy katolikusok-e vagy sem, – hogy a közösségért dolgozzunk összefogva – fogalmazott Darvas László.
Hegymegi Rita

anGolTábor a kolléGIumban
A szerencsi középiskolai
kollégiumban nyáron sem
állt meg az élet, sorra váltották
egymást a különböző közösségek. Legutóbb egy budapesti szervezet hozta el Szerencsre angol nyelvi táborát.
– 12–17 éves korú fiatalokkal érkeztünk a városba – ismertette Kovács Géza baptista
lelkész. A tábor fő szervezője
többek között elmondta, hogy
az elmúlt évben Budapesten, a
XXII. kerületi Baptista Egyház
budatétényi közösségi házában tartották meg ezt a programot. Ott azonban nem volt lehetőség az elszállásolásra, idén
ezért választották a szerencsi
középiskolai kollégiumot, ahol
színvonalas elhelyezésben részesülnek. Mint megtudtuk,
az angol nyelvi tábor segítői
főként az Amerikai Egyesült
Államokból érkezett önkéntesek, akik a délelőtti órákban

kiscsoportos foglalkozások keretében tanították a gyerekeket az idegen nyelvre. Kovács
Géza kiemelte, hogy az amerikai oktatók – akik szintén
egy keresztény közösség tagjai – saját költségükön utaztak
hazánkba, és itt-tartózkodásuk
alatt is maguk fedezik az ellátásukat, mivel fontosnak tartják, hogy szabadidejüket feláldozva támogassák az itteni fia-

talokat, Istennek ajánlva szolgálataikat.
A fővárosi Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület által szervezett nyári rendezvény a tervek szerint jövőre is
visszatér Szerencsre, ahol nemcsak angol nyelvi programokra, hanem más közösségépítő
táborokba is várják az érdeklődőket.
M. Z.

TáncTanulás
Erdély szívébEn

A Bocskai István gimnázium
néptáncosai július 17-én Gyimesközéplokba utazhattak, hogy
gyimesi csángó táncokkal bővítsék repertoárjukat. A tizenöt
órás út hossza ellenére rengeteg
élményben volt részünk, hiszen
híres magyar városokat nézhettük meg. Mivel először jártunk
Erdélyben, így fantasztikus volt
látni a könyvekből ismert Nagyváradot, Ady újságíróvá válásának helyszínét, és a szép „kincses” Kolozsvárt, amely annyi
nagy gondolkodót, irodalmárt
adott hazánknak, többek között kortársunkat, Kányádi Sándor költőt is. Végső állomásunk
előtt áthaladtunk Csíkszeredán
is, amely mára európai szépségű nagyvárossá nőtte ki magát,
és láthattuk az elágazást Csíksomlyó felé, amely zarándokhelylyé vált, és ahol több százezer magyar ünnepli meg minden évben
Mária napját. Gyimesközéplokra
megérkezve a szakadó eső sem
vehette el kedvünket a szívélyes
vendéglátástól, mellyel a helybeli táncosok fogadtak bennünket.
Gyimeslok a világ egyik legszebb
része, ahol akkora szintkülönbségek vannak, hogy szinte elképzelhetetlen az autós közlekedés
a hegyekben. Lovakkal és gyalogosan járnak a helyiek, akiknek
legjelentősebb tevékenységük a
széna kaszálása, begyűjtése, és az
erre épülő állattartás. Az ottani
emberek számára legfontosabb a
család, hiszen csak együtt tudják
elvégezni a betakarítási munkákat. Egy zárt, csodálatos és érintetlen világ ez, amely irigylésre
méltó nekünk, rohanó, „túlcivilizált” fiataloknak. A gyimesi táncosok családjainál voltunk
elszállásolva, falusi turizmusban. Jó volt, hogy ők is magyarok, hisz így otthon érezhettük
magunkat a kicsivel több, mint
600 km távolság ellenére. Először érdekes volt számunkra az
„ízes”, archaikus magyar nyelv,
de pár nap után már mi is használtuk a régies szavakat, mint
száda: bejárat, pityóka: burgonya.
A tánctábor célja kettős volt: egyrészt, hogy megtanuljuk a csángó táncok alapjait, másrészt az ottani nép tudásának, kézművességének elsajátítása, a helyi települések megismerése. Majdnem minden nap volt táncoktatás, ahol a gyimesi táncokkal foglalkoztunk, tanultunk hejszákat,
amiket régen férfiak jártak körtáncként. A páros részből a csárdásba és a jártatósba kóstoltunk bele. Az utóbbit humoros
csujogatásokkal adják elő. Érdekes volt, hogy náluk nem külön
képzett tánctanár oktat, hanem
az idősebbektől tanulják meg a
lépéseket a fiatalok, és később ők
is tovább adják. A délutáni foglalkozások során diákjaink megismerhették a szövést, a tojásírást,
a kenyérsütést, a sajtkészítést, de

még a fejés fortélyait is. Belecsöppentünk a valódi falusi élet mindennapjaiba, ahol mindent maguknak készítenek az emberek.
Egyik nap az egyik család telkére, „kalyibájára” néztünk ki,
egy kis faházhoz, ami nagyjából
700 méterrel volt magasabban a
szállástól. Ott láthattuk, hogyan
oltják a tejet és készítenek sajtot.
Útközben pedig lehetett szamócázni. Gyönyörű volt a környék, a
magas hegyek. Amerre csak nézett az ember, akárcsak Tamási Áron Ábelje, rácsodálkozhattunk mi is a természet meseszerű gyönyörűségére: a virágzó rétekre, egy-egy fenyővel díszített
domboldalra. Nekem csak az erdők hiányoztak, de a kaszálóknak hely kell, hiszen mit adnának az állatoknak télen, ha nem
szénát. Vadállatokkal nem találkoztunk, de a kisháztól lefelé menet láttunk medvenyomokat. Túrázásaink egyik legnagyobb élménye, hogy elzarándokoltunk
az „ezeréves határhoz”, ahol határkő jelzi, hol volt „Nagy-Magyarország” egykori, legkeletibb helye. Megrendítő volt látni
a nemzeti szalagokkal jelölt határkövet, mégis reménykeltő az,
hogy a mai napig magyarok lakják e vidéket. Itt egy vasúti kiállítás is látható és az egyik Rákóczi-vár romjai, ami szintén szoros kulturális kapocs a szerencsiek és gyimesi csángók között. Az
egész csodálatos hét zárásaként
részt vehettünk a Gyimesek leghíresebb búcsúján, a Mária-Magdolna misén. Tényleg igaz a csángókra, hogy jó keresztények, hisz
a hideg, szeles, csepergős idő ellenére is rengetegen voltak a misén. Legmeghatóbb pillanata az
volt az istentiszteletnek, amikor
a magyar Himnuszt énekeltük,
ott, 600 kilométerre a hivatalos
országhatártól, mégis magyarul, fennhangon és büszkén.
Az utolsó este táncházat rendeztek a házigazdák a búcsúztatásunkra, ahova több falubeli is eljött. Élőzenére táncoltunk,
de nem csak az aznap estére
volt ez igaz, hiszen egész héten
helyben húzták a talpalávalót.
Elhiszem, hogy az ember pillanatok alatt bele tud szeretni abba
a helybe, hiszen én is nagyon jól
éreztem magam ott, és remélem,
lesz még alkalmam visszamenni! Szeretném megköszönni a
lehetőséget a Sziget Alapítványnak, a Bocskai István Gimnázium Alapítványnak, és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, melyek közreműködtek abban, hogy ez a csodálatos út létrejöhessen. Nyíri Tibor főigazgató-helyettes szellemi atyja, megálmodója, mentora és megvalósítója volt a programnak. Reméljük, lesz még lehetőségünk viszszatérni hozzád, „Édes Erdély”!
Tokár Beáta
11/A osztályos tanuló

aktuális

len megborzongtam, mert a hang
kísértetiesen hasonlított arra,
amikor a kampány időszakában
a Szerencsi Cukorgyár kemencéjébe felöntötték a mészkövet. Biztos vagyok benne, hogy akik hallottuk, többen is ugyanezt éreztük a városban. Aztán eszembe
jutott, hogy ha elkészül az új híd,
vajon mi lesz a sorsa az ideiglenes
szerkezetnek. Jó lenne, ha itt maradna, mert például Ondon nagyon rossz állapotban van az egykori téesztanyára vezető út hídja.
Gondolatban tovább kalandozva,
hirtelen újra az orromban éreztem a répaszelet jellegzetes szagát, amit hajdanán a vonaton
szüretelni érkező miskolci iskolatársaim büdösnek neveztek.
Nekünk, szerencsieknek azonban illat volt.
Jó lenne kampányidőszakban
újra hallani a mészkőnek a kemence fémgaratjához csapódását és érezni a répaszelet illatát…
Árvay Attila

nyugdíjAsbArátság

A jó kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza.
A Szerencsi Városi Nyugdíjas Klub látta vendégül augusztus 17-én a rozsnyói társszervezet negyvenfős csoportját. A programban a nyíregyházi fürdőlátogatást követően közös vacsora és barátkozás szerepelt.
A két város nyugdíjas közösségeinek az együttműködése több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Egymás eseményeinek a meglátogatása, kölcsönös vendégségek során alakult ki barátság a szlovákiai település és
Szerencs idős emberei között.
Magyar Jánosné, a Szerencsi
Városi Nyugdíjas Klub vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy legutóbb júniusban jártak Felső-Gömörben,
ahol Krasznahorka várának a
megtekintése, szalonnasütés,
vacsora és tánc is szerepelt az
egész napos programban.
Az augusztusi viszontlátogatáson a fürdőzést követően
a Rákóczi-várban folytatódott a
közös program, ahol Egeli Zsolt
köszöntötte a jelenlévőket. Szerencs alpolgármestere példaértékűnek minősítette a szlovák
és a magyar nemzethez tartozó
idős emberek együttműködését. Mint fogalmazott: a nagypolitikában lehetnek ellentétek
az országok között, de Rozsnyó
és Szerencs polgármesterei jó
viszonyt ápolnak és a két településen élő emberek is tisztelettel, megbecsüléssel viseltetnek egymás iránt.
Ruzena Kostelniková, a
Rozsnyói Nyugdíjas Klub el-
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A híd hAngjA
Több mint féléves szünet után
a közelmúltban újraindult a 37es számú főút belterületi szakaszának az átépítése Szerencsen.
Az erőltetett munkamenet miatt
alkalmanként torlódások alakulnak ki a forgalomban, ami különösen a Sátoraljaújhely irányába
kivezető részen okoz problémát.
Ez nem is csoda, hiszen itt történik a legnagyobb átalakítás az
útpálya négysávosításával és a
jelenleginél szélesebb és nagyobb
teherbírású híd építésével.
A pataknál végzett munkálatok idejére a kivitelező egy ideiglenes átkelőhelyet létesített. Erről lapunk előző számában fotót
is közöltünk.
A napokban történt, hogy az
esti órákban a családi házunk teraszán egy beszélgetés közben szokatlan, de mégis ismerősnek tűnő hangra lettem figyelmes. Némi hallgatózás után fedeztem fel,
hogy a fémszerkezetű hídon áthaladó járművek keltik a zajt. Hirte-

2011. augusztus 26.

nöke a barátság fontosságát
hangsúlyozta, ami a két közösség tagjai között megnyilvánul. Az elnök asszony elmondta, hogy örömmel érkezett a virágoktól pompázó Szerencsre,
ahol a színpompás növényekhez hasonlóan az idős emberek szíve is kinyílt egymás felé.

Szerencs, 2011. augusztus 25–28.
Augusztus 26., péntek
13 óra: Programismertető
(nagyszínpad).
13.05 óra: Megyaszói Fúvószenekar (nagyszínpad).
13.30 óra: Taktaszadai Népdalkör (nagyszínpad)
13.45 óra: Tiszakarádi Pávakör
(nagyszínpad).
14 óra. Megnyitó: Jakab István,
a Magyar Országgyűlés alelnöke
és Koncz Ferenc, Szerencs város
polgármestere (nagyszínpad).
14.15 óra: „MC DC és a csokoládé” (nagyszínpad).
14.45 óra: Szerencsi tehetségek
– komolyan (nagyszínpad).
15.15 óra: Bunjevacko Kolo
néptáncegyüttes (Srj Szabadka
– nagyszínpad); Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt (Csodamalom
Bábszínház – kisszínpad)
15.45 óra: Monoki Kossuth
Népdalkör (nagyszínpad).
16.30 óra: Szerencsi kiscsillagok (nagyszínpad).
17 óra: Kelta hastáncbemutató
(nagyszínpad).
17.15 óra: Shotokan karatebemutató (nagyszínpad).
17.35 óra: Zumba-bemutató
Bodnár Attila vezetésével (nagyszínpad).
18 óra: Glasses együttes (Szerencs – nagyszínpad).
18.30 óra: Starkalap együttes
(Srj Szabadka – nagyszínpad).
19 óra: Holdviola-koncert
(nagyszínpad).
21 óra: Heaven Street Seven
koncert (nagyszínpad); Bunyevác táncház (Vajdaság Srj – kisszínpad).
Augusztus 27., szombat
9.40 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar (nagyszínpad).
10 óra: Köszöntőt mond: Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter (nagyszínpad).
10.10 óra: Bocskai néptáncegyüttes (nagyszínpad).
10.35 óra. Ovishow: „Alsós
művészek felsőfokon” – Bolyais
tehetségek (nagyszínpad).

12 óra: Tiszakarádi Pávakör –
szóló: Csáki Anita (nagyszínpad).
12.25 óra: Hajnali táncegyüttes
(nagyszínpad).
12.55 óra: Bunjevacko Kolo
néptáncegyüttes (Srj Szabadka –
nagyszínpad); Zumba-bemutató
Bodnár Attila vezetésével (kisszínpad)
13.20 óra: Matyó néptáncegyüttes (nagyszínpad).
14 óra: Szikra tánciskola bemutatója (nagyszínpad).
14.30 óra: TT Dance Tarcal
(nagyszínpad); Harlekin Bábszínház (kisszínpad).
15 óra: Nova Táncstúdió bemutatója (nagyszínpad).
15.30 óra: Musical és Retró a
Miskolci Musical- és Dalszínház előadásában (nagyszínpad) Shotokan bemutató (kisszínpad).
16.30 óra: Gold Dance Tarcal
(nagyszínpad).
17 óra: Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület: német táncok (nagyszínpad).
17 óra: Bekecs táncegyüttes
(Erdély) fény-táncjátéka (színházterem).
18 óra: Ciráda (nagyszínpad).
19 óra: Killer Surprise-koncert
(nagyszínpad).
20 óra: Főnix tűzzsonglőrök
(nagyszínpad)
21 óra: Belmondó-koncert
(nagyszínpad).
23 óra: Hegyaljai borok éjszakája, fröccsparti, táncház a Pipás
együttessel (nagyszínpad).
Augusztus 28., vasárnap
9.40 óra: Felvonulás a KRESZparktól a Fanfár zenekarral.
10 óra: Mesesarok (kisszínpad).
10.20 óra: Programismertető
(nagyszínpad).
10.30 óra: Fanfár Ifjúsági fúvószenekar koncertje (nagyszínpad).
11 óra: Örökzöld slágerek a
Miskolci Musical- és Dalszínház előadásában (nagyszínpad).

11.40 óra: Bekecs néptáncegyüttes (Erdély) előadása
(nagyszínpad).
12.25 óra: Magyar népmesék – a Petimi Színház műsora (nagyszínpad).
13.30 óra: Kolompos együttes koncertje (nagyszínpad)
14.40 óra: Ciráda együttes
koncertje (nagyszínpad).
15.40 óra: Slágerek mindenkinek: Bodnár Attila, Papp Rita kölyökpartija (nagyszínpad).
16.30 óra: Szikra tánciskola
bemutatója (nagyszínpad).
17 óra: Showtime – Diószegi
Andrea (nagyszínpad).
17.30 óra: Díjátadó (nagyszínpad); Nicky Band műsora
(kisszínpad).
17.45 óra: Shotokan karatebemutató (nagyszínpad).
18 óra: Idiot Side- és Joinkoncert (nagyszínpad).
20.30 óra: Főnix tűzzsonglőrök (kisszínpad).
21 óra: Hooligans koncert
(nagyszínpad).
22.30 óra: Tűzijáték (nagyszínpad)
Folyamatos programok
* Csokoládé-kalandpark a
várban és a várkertben (meglepetések, versenyek kicsiknek
és nagyoknak).
* Kreatív foglalkozások a vár
udvarán.
* Pesti Barnabás: interaktív
csokoládékészítés az árkádban
és a bástya belső udvarán.
* Lovaglás, omnibusz, furfangos játékok.
* „Én és a szerencsi csoki”
rajzverseny az árkádban (korcsoportok: 0–6 éves, 6–10 éves,
10–14 éves).
* Arcfestés a vár belső udvarában.
* Pom-Pom mesék folyamatos vetítése a kaszinóban.
* Kiss Attila Alapítvány rendezésében sportversenyek:
streetball, kispályás labdarú-

nyItOtt sZEMMEL
Kátyúk a városban
Fotónk a Bekecsi úton készült, a Mikszáth Kálmán
utca kereszteződésénél, ahol hetek óta egyre csak mélyül ez a kátyú. Ha az autós szabályosan halad az úttesten, akkor jobb oldali kerekeivel éppen elérheti a
gödröt, amelynek hirtelen kikerülése balesetveszélyes
helyzetet is okozhat. Nem beszélve a környéket nem
ismerő motorosokról.
Ugyancsak hasonló a probléma a Rákóczi úton a
Nestlé előtti kanyarban, ahol szintén egy mélyedés keseríti meg a közlekedők életét.

gás, családi úszóvetélkedő,
szinkronúszó bemutató.
Sza k m a i
prog r a m:
Augusztus 26., péntek
12.30 óra: Tárogatókoncert
(belső várudvar).
12.55 óra: Fuvolások műsora
(lovagterem).
13 óra: Ünnepélyes megnyitó (lovagterem).
13.10 óra: A Bonbon Kft. 15
éve, Takács István előadása.
13.30 óra: Köszöntőt mond
Koncz Ferenc polgármester.
13.45 óra: Gombóc Artúr termékcsalád bemutatója.
14 óra: „Miért a hazait?”
konferencia
regisztrációja
(színházterem).
14.50 óra: Sajdik Ferenc kiállításának megnyitója (kisgaléria).
16 óra: „Miért a hazait?” pódiumbeszélgetés (lovagterem).
Augusztus 27., szombat
10.30 óra: Miniszteri tájékoztató a magyar EU-elnökségről
(lovagterem).
(A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.)
A csokoládéfesztivál belépőjegyárai: napi belépő szerencsi lakcímkártya felmutatása
esetében 14–60 éves korig 400
Ft, a többi korosztálynak 200
Ft. Szerencsi lakcímkártyával
nem rendelkezőknek: 14–60
éves korig 600 Ft, a többi korosztálynak 300 Ft. Három év
alatti gyermekeknek a belépés
ingyenes.
A megváltott belépőjegy
a fesztivál területén kuponként is felhasználható a következő termékek valamelyikére: 1 db csokoládé, 1 db pogácsa, 1 dl bor, 2 dl üdítő, 2 dl
ásványvíz.

A kidőlt fal

Korábban írtunk arról, hogy egy viharos, esős éjszakán ledőlt az átázott zsidótemető fala. Úgy tűnik,
a helyreállítást kevesen tartják fontosnak, mert azóta
nem történt előrelépés ez ügyben. A megrongálódott
kőfal állaga tovább romlik, az eltelt hetekben újabb darabok hullottak le belőle.

vő aknát a közelmúltban szintbe emelték, így azt már
nem kell kerülgetni.

hiányzik a tábla
Képünk a Fürst Sándor utca elejét ábrázolja, ahol
egykor lakó-pihenő övezet tábla jelezte az autósoknak, hogy az utcában csupán 20 km/h sebességgel lehet hajtani. Az ott élők hiányolják a jelzést, hiszen a
szűk aszfalton sokszor gyermekek játszanak, kerékpárosok közlekednek, az autósok pedig nagy sebességgel hajtanak végig közöttük.

Megsüllyedt aknák
Az előzőekhez hasonló közlekedési gondokat
okozhatnak a városban számos helyen megsüllyedt
szennyvízaknák. Itt nem csak a mélyedés jelent problémát, mivel bizonyos részeken már ki is mozdul a helyéről a fedlap, amely egy gépjármű súlyától felbillenve további balesetveszély forrása lehet. Jó hír az autósoknak, hogy a Kossuth utca és az Ondi út sarkán lé-

Fák a bástyán
A Rákóczi-vár helyreállítása során a kivitelezőnek
nem szúrt szemet, hogy a bástya falából több helyen
kinőtt egy-egy fa. Fotónk még júliusban készült, ám
időközben a megalakuló Általános Művelődési Központ igazgatója jó gazda módjára eltávolíttatta az oda
nem illő növényeket.
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oktatás–nevelés

A SOKRÉTŰ TEHETSÉGGONDOZÁS ÚTJÁN
A szerencsi alapfokú oktatási és nevelési intézmények
átszervezése során a két helyi általános iskolai épület ismét önálló intézménnyé vált.
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvoda és Bölcsőde vezetésére egy
évre Ráczné Váradi Éva (fotónkon) kapott megbízást. A pedagógustól nem áll messze az
új munkakör, hiszen néhány
éve már igazgatóhelyettesként
vett részt a intézmény szakmai
irányításában.
A taktakenézi származású
Ráczné Váradi Éva úgy tartja:
az általános iskolai tanár, tanító
olyan hatással lehet a gyermekekre, amely egész életét meghatározhatja. Így történt vele is,
hiszen szülőfalujában, első tanítóját megismerve határozta
el: ha teheti, később ő maga is
pedagógus pályára adja fejét.
– Sárospatakon, a Rákóczi
Gimnáziumban végeztem a
középiskolai tanulmányaimat,
majd az ugyancsak pataki tanítóképzőben szereztem diplomát – idézte fel Ráczné Váradi Éva. – Másodéves koromban mentem férjhez, akkor kerültem Szerencsre. Az új, hármas iskola megbízott igazgatója, Kulcsár Sándorné megkeresett, és kérte: jöjjek ide dolgozni, a tanulmányaimat pedig folytassam levelező tagozaton. Nem volt egyszerű a döntés, hiszen népköztársasági ösztöndíjas voltam, ekkorra már elkészült a szakdolgozatom is, tehát a harmadik évet egész lazán
tölthettem volna a főiskolán. Ennek ellenére úgy gondoltam:
ezt az álláslehetőséget – különösen úgy, hogy negyedikesek
osztályfőnökeként, gyönyörű,
új iskolában kezdjem a pályát –
nem hagyhatom ki, amikor férjemmel itt élek Szerencsen. Elvállaltam és a harmadik évet
levelezőn fejeztem be. Osztályfőnökként indult a pályafutásom, majd a lányom születése
után gyesre kerültem, ezt követően pedig napközis nevelőként
tudtak újra alkalmazni.
ÚJABB FELADATOK,
KIHÍVÁSOK
– Ha jól tudom, a tanulást mindig fontosnak tartotta.
– Ez így igaz. Eddigi életem
mindig újabb és újabb kihívásokkal, feladatokkal szembesí-

tett. Amikor a második gyermekemmel terhes lettem, már
látszott, hogy szükség van egy
háztartásökonómia-életvitel
szakos tanárra. Ekkor kezdtem el az újabb tanulmányaimat, amelynek végén 1999ben végeztem Nyíregyházán,
a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. E mellett természetesen tanítottam is.
– Háztartásökonómia-életvitel.
Mit is kell tudni pontosan erről
a tantárgyról?
– Ez tulajdonképpen az általános iskolákban oktatott technika és életvitel tantárgy második része. Ide tartozik többek között az egészséges életmód, az életvezetés, valamint
számos olyan dolog, amelyre
a mai rohanó világunkban az
anyukának, nagymamának
nincs ideje megtanítani a gyermeket. Nem vagyok biztos abban, hogy az édesanyák napjainkban is tudnak például kötni, horgolni, varrni. Mi megismertetjük ezekkel a diákokat,
ugyanúgy, mint a különböző
barkácstechnikákkal is. Egyre
több manuális tevékenységre
van szükség, mert a gyereknek
ki kell próbálnia magát, hogy
lássa, miben a legügyesebb,
különösen, ha arra gondolunk:
egyre kevesebb napjainkban az
igazán jó, kétkezi szakember.
Nem biztos, hogy mindenkinek egyetemi végzettséggel kell
rendelkeznie, fontos a jó szakmunkásképzés. Úgy gondolom
tehát, hogy az általános iskolai
technika- és életvitel-oktatás terén a gyakorlati részekre sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben.
– Az újabb feladatok sora ezzel
sem ért véget?
– Szó nincs róla, hiszen amikor elvégeztem ezt a szakot,
felkértek kistérségi munkaközösség-vezetőnek. Éveken keresztül láttam el ezt a feladatot. Kulcsár Sándorné igazgató 2005-ben javasolta, hogy vegyek részt a közoktatásivezetőképzésen, mert úgy gondolta az
előző évek munkáját látva, hogy
talán vezetői szerepben tudna
alkalmazni a jövőben. Miután
az újabb, egyetemi diplomámat is megszereztem, 2007-től
igazgatóhelyettesként dolgoztam az iskolában. 2005-ben lettem tagja a Technikatanárok
Országos Egyesületének (TOE),
majd 2007-ben megválasztottak
a szervezet titkárának. Büszke

toznak, úgy gondolom, hogy a
vezetőikkel közösen végzett,
jól koordinált munka továbbra
is eredményes lesz.

vagyok erre, hiszen a TOE tagjai között általános iskolai tanárok, tanítók mellett egyetemi, főiskolai tanárok, docensek
is megtalálhatók. Próbáljuk védeni a „mundér”, azaz a szakma becsületét és nagyon sok
tanulmányi versenyt szervezünk, pályázatokat készítünk,
amelyek a technika-életvitelre,
a gyakorlati dolgok alkalmazására, az egészséges életmódra,
az energiagazdálkodásra helyezik a hangsúlyt. Az egyik országos versenyünket a közelmúltban éppen Szerencsen rendeztük meg.
A 2010/2011-es tanévben pedig jelentkeztem a Nyíregyházi Főiskola mesterképzésére, inkluzív nevelés tanára szakon. Az inkluzív nevelés integrált, befogadó oktatást jelent.
Minden gyereket önmagához
képest kell mérni, az eredményeit önmagához képest kell
bemutatni.
– Az önkormányzat döntése értelmében újra önállósodott Szerencs két általános iskolája. Ön
pedagógusként és igazgatóhelyettesként hogyan látta az átszervezést?
– Úgy gondolom, hogy az öszszevonás után is mindannyian
ragaszkodtunk az iskolák önállóságához. Ezt mutatja többek között az, hogy az intézmények arculatát megpróbáltuk megőrizni. Véleményem
szerint kisebb tantestülettel,
kisebb létszámú gyereksereggel sokkal hatékonyabb lehet a
munka. Nehéz volt megoldani
a napi problémákat egy olyan
monumentális intézményben,
ahol több mint ezer tanuló van,
ráadásul két, különálló épületben. Sok teher nehezedett ezáltal az előző vezető vállára, hiszen az alapfokú oktatás mellett irányítani kellett az óvodákat, a bölcsődét és a művészeti oktatást is. Bár az átszervezés
után ezek az intézményegységek is az én igazgatásom alá tar-

SZÜKSÉG VAN A JÓ
PEDAGÓGUSOKRA
– Önt nevezték ki a Rákóczi iskola megbízott igazgatójának. Hogyan fogadta a városvezetés döntését?
– Örömmel vettem a felkérést. Azt hiszem, hogy titkon
minden ember vágyik arra,
hogy előre kerüljön a ranglétrán, amelynek szinte minden
fokát bejártam eddigi pályám
során. Azt azért hozzáteszem,
hogy egy intézményvezető önmagában nem sokat ér, ha nincs
mögötte egy kiváló tantestület.
Talán nem a legjobb gazdasági időszakban lettem vezető, de
ígérem, hogy legjobb tudásom
szerint próbálok megfelelni az
elvárásoknak.
– Említette, hogy a sikeres munkához elengedhetetlen a kiváló
kollektíva. A Rákócziban mi a
helyzet ezen a téren?
– Azt gondolom, remek tantestület a miénk, emellett úgy
tartom: aki ezt a pályát választotta és itt is akar maradni, képesnek kell lennie a megújulásra. Nem mondhatjuk azt, hogy
már csak néhány évem van a
nyugdíjig, kevés időm van hátra, én már nem változok. Olyan
rohanó mértékben fejlődik a világunk, hogy nekünk is haladnunk kell vele együtt, különben
lemaradunk. Nemcsak a technika fejlődésére gondolok, hanem
például arra, hogy a gyermekeink személyiségét, annak változásait szem előtt tartva olyan
pedagógusoknak kell lennünk,
hogy a lehető legjobb úton indítsuk el tanítványainkat. A kollégák többsége ilyen, a többiek pedig előbb-utóbb ráébrednek arra, hogy másképp nem tudnak
eredményt elérni.
– Az intézményvezetői feladatok
mellett marad-e ideje a tanításra?
– Az összevonás után – az
igazgatóhelyettesi teendők mellett – két évig a Bolyai épületbe is átjártam tanítani, Varga
Gábor oktatta a technikát, én
pedig az életvitelt, ugyanezt a
rendszert építettük fel a Bolyaiban is. A továbbiakban pedig
a 7–8. osztályban fogok életvitel órát tartani. A tanítást nem
szeretném feladni. Véleményem szerint sokkal nehezebb
feladat felnőtt pedagógus kollé-

gákat irányítani, tehát igazi felüdülés, ha bemegyek egy órára
és a diákok között lehetek. Vezetőként pedig csak úgy szembesülhetek az iskola valós mindennapjaival, ha magam is részt
veszek az oktatásban.
AKI TENNI AKAR…
– Milyen tervekkel kezdi az új
tanévet?
– Az iskolánkban az oktatás
irányvonala adott. Természetesen a kéttannyelvű és a művészeti képzés mellett látok lehetőséget a megújulásra. A technikateremben, az általam kialakított falon évek óta olvasható:
„Aki tenni akar, az megoldásokat keres, aki nem, az kifogásokat”. Ez az én mottóm. Ilyen kollégákat, ilyen gyerekeket, ilyen
embereket szeretek magam
mellett tudni, akik tenni akarnak és megoldásokat keresnek.
Úgy gondolom, hogy az intézményünk elsődleges profiljának a tehetséggondozásnak
kell lennie. Az idegennyelvi
képzés, a művészeti oktatás
mind-mind ide tartozik. A sikeres angoloktatásunk mellett célom, hogy a német felé is
nyissunk a jövőben. Szeretném
a legtöbbet kihozni ebből az iskolából. A minőségirányítási
programunk szerint kétévente
partnerelégedettséget mérünk.
Ez az elmúlt oktatási esztendőben megtörtént, de ha szükségét
érezzük, idén is elvégezzük annak érdekében, hogy a munka
minél hatékonyabb, mindenki
számára elfogadható legyen. A
gyermekek nevelésében és oktatásában legfontosabb partnerünk a szülő, akivel közös a célunk: a felnőttek világában boldogulni tudó, harmonikus, kiegyensúlyozott, környezettudatos emberekké formálni a kisdiákokat. Ehhez szükségünk van
az együttműködő szülői háttérre. Tanítványainknak igyekszünk minél emberibb környezetet kialakítani annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjanak teljesíteni az órákon. Nem szabad elfelednünk:
a gyermek egy élőlény, akit for-

málnunk kell, és nem hibázhatunk közben. Nem egy fadarabbal dolgozunk, amelynek faragása közben nem baj, ha mellényúlunk, legfeljebb újrakezdjük. A nevelésben, oktatásban
nincs ilyen lehetőség. Olyan tudást kell átadni a tanulóknak,
amelyre építhetnek és amikor
elhagyják intézményünket, bizton tudhatjuk: értékes, jó embereket neveltünk.
– Milyen együttműködést tervez
a Bolyai iskolával?
– Amikor ide kerültem tanítani, nem értettem az okát a két
iskola között kialakult „nem felhőtlen” viszonynak. Úgy gondolom, hogy ez már a múlt. Az
egészséges versenyszellemnek
ki kell alakulnia, hiszen az mindenkinek a javára válik. Lesznek kollégáink, akik mindkét
iskolában tanítanak, vannak
közös céljaink, érdekeink. Kocsisné Szabó Beátával, a Bolyai
megbízott igazgatójával számos
dologban hasonló az elképzelésünk.
– A családja hogyan fogadta az
új megbízást?
– Az igazgatóhelyettesi teendőim is sok időt igényeltek, nem
igazán fért bele a heti 40 órás
munkahétbe. Tehát azt mondhatom, hogy a családom már
kiállta a próbát, kezdenek hozzászokni. Azt tartja a mondás:
minden sikeres férfi mögött egy
áldozatkész nő áll, de ez fordítva is igaz – nálam ez a helyzet.
Nem lenne négy diplomám és
az előző munkakört sem tudtam volna maradéktalanul ellátni, ha nem állt volna mellettem a férjem. A lányom talán
hasonló vénákkal megáldott,
mint én, tanítóképző főiskolán
lesz most negyedéves. A fiam
pedig szeptembertől a Bocskai
gimnázium első éves diákja. Az
én szüleim is elfoglalt emberek
voltak, a tanulás mellett sok
házkörüli munkát kellett elvégeznem, ugyanakkor elvárták
tőlem, hogy maximálisan teljesítsek az iskolában. Én is megpróbálom arra nevelni a gyermekeimet, hogy a saját erejükből érjék el a céljaikat. M. Z.

TANKÖNyVEK AKÁR
HARmINcÖTEZERÉRT

ELSő OSZTÁLyOSOK LETTEK
BOLyAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. a osztály, osztályfőnök: Durbászné Pauleczki Márta
Bodnár Adrián, Bodosi Emilia, Damu Ádám, Dékány Zita Julianna, Ekker Fanni Zonga, Ficsor Debóra, Földvári Lajos, Gecse Jázmin, Glonczi Levente, Homoki Olivér, Jaczkó Benedek,
Kanyog Márk, Krisztián Milán, Lénárt Balázs, Majoros Evelin,
Mauks Hunor, Nagy Márk István, Papp Boglárka Enikő, Petro
Péter, Rostás Richárd, Sashalmi Vanda, Suller Milán, Szajkó
László, Szendi Bítia, Tőkés Bence Ferenc, Végső Szabolcs, Vinnai
Bálint Viktor, Zahuczki Zsuzsanna, Zselenkó Réka.
1. b osztály, osztályfőnök: Fancsalszki Gabriella
Benes Donát Imre, Bíró Adrienn Letícia, Buri Tamás, Csákvári Ádám, Csendi Barbara Jázmin, Damu Ádám, Dorkó Dávid, Ducsai Réka Éva, Elek Orsolya, Horváth Petra, Kovács Tamara, Ladinszki Laura, Lekner Zsófia, Lemák Bence Dominik, Lesnyák Barnabás Márk, Medzsibriczki Emese, Nagy Gábor, Németh László Levente, Németh Nándor, Németh Nikolett, Németh Norbert, Ördög Barbara, Rádai László, Sápi Bernadett, Szilágyi Virág Dorka, Takács Martin, Tóth Gábor, Tóth
János, Zahuczki Konrád Bence.

RÁKÓcZI ZSIGmOND ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. a osztály, osztályfőnök: Varkoly Erika
Alföldi Tamás, Bancsók Csaba, Bálint Viktor, Buha Patrik,
Busku Petra Virág, Domonkos Péter, Fábián Alma Anna, Fige
Bence, Géczi Eszter, Géczi Martin, Hugya Tímea, Jakab Sándor,
Jónás Zsombor Kolos, Kelemen Zalán, Kerekes Patrik Marcell,
Kiss Tamás, Lakatos Helga Lívia, Leskó Dániel, Márton Zsófia Dóra, Medve Gábor Zoltán, Mérész Tibor Zsolt, Nagy Ábel,
Nagy Tímea, Pacsuta Benedek Sándor, Poczkodi András Patrik, Szűcs Zsófia, Takács Norbert, Tóth Melinda, Rácz Kinga
Eszter, Turcsányi Botond (magántanuló).
1. b osztály, osztályfőnök: Orosz Istvánné
Balogh Zsolt, Bazsó Áron, Bodovics Valencia Mónika, Bogoly
Botond, Bőcsi Anna, Cseresznye Zalán, Hegedűs Ákos, Horváth Dorina Vanda, Iván Virág, Jánosi Levente, Kanalas Valéria, Kiss Fanni, Kocsis Dániel, Kovács Emőke Virág, Kovács
Nándor, Kozár Gellért (magántanuló), Mezősi Kende, Orosz
Kristóf, Osvay Zsófia, Pájer Vilmos, Pájer Albert, Pálinkás Petra, Rónavölgyi Anna, Sándor Levente, Sárai Gergő Attila, Szabó Dóra, Szabó Lilla, Szabó Petra, Teleki Zsófia, Tímár Márk.

Három napon át tartott a könyvvásár a szerencsi gimnáziumban.
Várhatóan idén is ezer körüli lesz azoknak a tanulóknak a
száma, akik a szerencsi Bocskai
István Gimnáziumban kezdik
meg a 2011/2012-es tanévet. A
diákok és szüleik az augusztus
15-ei héten vásárolhatták meg
az új oktatási esztendőre szóló
könyveiket.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egész intézményt
tekintve mintegy 10%-kal ke-

rült idén többe a taneszköz.
Leginkább a középiskola legifjabb tanulóinak, a kilencedikeseknek kellett a zsebükbe nyúlniuk, hiszen az idegen
nyelvi kötetekkel kiegészült
csomag ára elérhette a 35 ezer
forintot is. A felsőbb évfolyamok esetében már mérséklődött az ár, a végzősök átlagosan mintegy 10 ezer forintot fizettek a könyvcsomagért.

önkormányzat
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vÁROSHÁZI NAPLÓ
A szerencsi önkormányzat
az augusztus 18-ai ülésén elfogadta a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének programját.
Takács István megköszönte
a képviselő-testület bizalmát,
új tisztségébe történt kinevezését legjobb tudása szerint igyekszik majd meghálálni. Heves János szerint felcserélődtek a dolgok: előbb megtörtént a kinevezés, majd utána került az önkormányzat elé az ügyvezető programja. A képviselő szerint az előterjesztett anyag jellemzően a
cég tevékenységeit és feladatait
sorolja fel. Programnak az utolsó 8-10 sor nevezhető, amit kevésnek, hiányosnak talál.
Takács István kiemelte: szeptembertől decemberig kellő
idő áll rendelkezésére részletes
program kidolgozására, hogy
cégvezetőként meg tudjon felelni az elvárásoknak. Az ügyvezető igazgató által benyújtott programvázlatot Heves János ellenszavazatával, Bobkó Géza és Gál
András tartózkodása mellett fogadta el a testület.
CSÖKKENŐ SZÁLLÍTÓI
TARTOZÁSOK
Megvitatták és egyhangúlag
elfogadták a képviselők a város
idei pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Bobkó Géza elnök a pénzügyi
bizottság nevében arra hívta fel
a figyelmet, hogy a költségvetés
eddigi teljesítése 57 százalékos,
ami arányban van az éves felhasználási ütemtervvel. Az állami hozzájárulásnak köszönhetően a tavalyi hiány 108 millió forinttal csökkenni fog. Gál
András a jogi és ügyrendi bizottság nevében elfogadásra ajánlotta az előterjesztést. Heves János
szerint a dokumentumból nem
derül ki, milyen fizetési nehézségei vannak az önkormányzatnak. Korábban is kérte, hogy az
adósságállomány alakulásáról
kapjon tájékoztatást, ami elmaradt. Szeretné látni a folyamatok
irányát, a szállítói tartozásokat, a
pénzügyi helyzet alakulását. Visi
Ferenc arra hívta fel a figyelmet,
hogy az előző önkormányzat milyen súlyos örökséget hagyott a
mostani városvezetésre. Ugyanakkor számon kérik rajtuk, hogy
néhány hónap alatt miért nem
számolták fel a nehézségeket.
Ballók Istvánné, a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportvezetője ismertette: az előterjesztés
egyik melléklete tartalmazza a
félévi hiteltartozások összegét.
A kötvénykibocsátással összefüggésben az év első hat hónapjában 79 millió forint volt beütemezve, de ez nem teljesült, mert
a város ennek a módosítását kezdeményezte. Az augusztus 1-jei
kifizetésnél már a csökkentett
összeget fizették ki a pénzintézetnek. A 108 millió forintos állami segítségből pedig a felhalmozódott közüzemi és közétkeztetési számlákat egyenlítették ki, amelyek között – a korábbi időszakhoz hasonlóan –, szállítói tartozások is szerepeltek. Fekete Tibor könyvvizsgáló leszögezte: a szállítói tartozások az
előírások szerint nem részei a
féléves beszámolónak, ami korrekt módon tartalmazza a pénz-

ügyi adatokat. Koncz Ferenc polgármester szerint méltatlan a vita, ami a jelenlegi városvezetést
pazarlónak igyekszik beállítani. Ők ugyanis a költekezés helyett a takarékosság útját járják,
ezt szolgálja a zöldségtermesztés
elindítása és a megvalósított átszervezések is. A megörökölt súlyos anyagi helyzet azonban jelentősen beszűkíti a mozgásterüket, mégsem zártak be intézményeket, amire más településeken
sajnos rákényszerültek. Úgy érzi,
hogy Heves János ebbe az irányba próbálja terelni a városvezetést, amit ők igyekeznek elkerülni. Heves János kiemelte: ő a város hivatalos honlapján olvasta,
hogy 450 millió forinttal kevesebb pénzt kap az államtól a város, mint amennyibe az intézmények fenntartása kerül. Ha ez így
van, jó lenne tudni, hogy ez mivel jár az önkormányzat számára. Koncz Ferenc szerint a probléma nem újkeletű, az a korábbi években is így volt. Az utóbbi
időszakban ugyanakkor némileg javult a helyzet. A múltból
azonban még most is fel-felbukkannak olyan költségek, amivel
nem számolhattak. A polgármester leszögezte: munkahelyteremtésre és maximális takarékosságra vállalkoztak, amit teljesíteni is fognak. Ballók Istvánné ismertette: tavaly december
31-én 258 millió forint, idén június 30-án 222 millió forint szállítói tartozást tartottak nyilván
az önkormányzatnál, ami július
5-én tovább csökkent 108 millió
forinttal.
KEvESEbb
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
Módosította a testület az önkormányzat által alapított cégek ügyvezetői költségtérítését. Koncz Ferenc tájékoztatása
alapján szeptember 1-jétől mindkét társaság igazgatója legfeljebb
havi 5000 forint telefonköltséget
számolhat el. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője esetében a korábban törvénytelenül megállapított pótlékok most jogszerűen beépülnek a változatlan összegű fizetésbe. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. új igazgatójának a bérét korábban már így állapították meg.
KISbUSZ A vÁROS
SZOLGÁLATÁbAN
Szeptember 1-jétől a város átveszi használatra a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulástól a pályázaton elnyert új, tizenhat személyes kisbuszt. Kiss
Attila alpolgármester tájékoztatása alapján a járművet elsősorban a helyi oktatási-nevelési intézmények vehetik majd igénybe, különösen úszásoktatásra,
tanulmányi és sportversenyekre. Kedvezményes tarifát kínálnak majd a helyi civil szervezeteknek. Miután a jármű pályázati önrészét a kistérség fizette ki, a
buszt a szabad kapacitás terhére,
piaci alapon a környező településeknek is rendelkezésére bocsátják. Bobkó Géza a pénzügyi bizottság nevében örömmel nyugtázta az új gépkocsi használatba
vételét, amivel ki lehet váltani a
korábbi járműbérléseket. A gazdaságos működtetéshez azonban állandó sofőrre van szükség.
Heves János szerint a város autó-

parkjának bővítése szemben áll
az önkormányzat vezetése által hangoztatott takarékossági
törekvésekkel. Egy kocsi esetében nem a pályázati önrész, hanem az üzemben tartás jelenti a nagy költséget. Kiss Attila
szerint az eddigi buszbérlések
többsége kiváltható az új járművel, ami várhatóan költségmegtakarítást eredményez. Ezt Nyíri
Tibor is megerősítette, hiszen az
elmúlt tanévben csak az általános iskola és a Bocskai gimnázium több mint négymillió forintot költött ilyen célokra. Takács
István szerint is állandó gépkocsivezető kell a nagy értékű járműre, aminek fenntartási költsége az önkormányzati autópark
csökkentésével előteremthető.
Egeli Zsolt alpolgármester kiemelte: szívesen megszabadulnának az autók egy részétől, de
hat kocsira az előző városvezetés úgy kötött svájci frank alapú lízingszerződést, hogy azokat az önkormányzat csak jelentős veszteséggel tudná felbontani. Visi Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a lízingelt autók
után is fizetni kell a költséget.
Gál András kiemelte: a gimnázium szívesen visszaveszi a várostól a személyautóját, aminek
az üzemeltetési költségét is állják. Koncz Ferenc ismertette: az
elmúlt időszakban a kistérség
számos települése üzemeltetett
kistérségi buszt, Szerencs azonban kimaradt a kedvező lehetőségből. Természetesen oda kell
majd figyelni arra, hogy a jármű üzemeltetési kiadásai ne legyenek nagyok. Amennyiben
így járnak el, költséget takarítanak meg.

ALPOLGÁRMESTERI
ÉS KÉPvISELŐI
FELAJÁNLÁSOK
Kiss Attila alpolgármester
rendelkezett a május, június, július és augusztus havi tiszteletdíjáról, aminek a korábbi időszakhoz hasonlóan nem kérte
a számfejtését. Az összesen 762
ezer forint megtakarításból 500
ezer forintot a városi sportegyesületnek, edzőtáborok és versenyek támogatására, 150 ezer
forintot a Szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzatnak,
112 ezer forintot pedig a Bocskai István Gimnázium Alapítványának ajánlott fel.
Bobkó Géza öthavi képviselői költségtérítéséből háromhavi összegnek megfelelő, 115 950
forintot a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet által szervezett
Semmelweis-nap költségeire,
a kéthavi költségtérítés helyett
77 300 forintot a városi sportegyesület asztalitenisz-szakosztályának kért kifizetni.
CSOKIFESZTIvÁLRA
PÁLYÁZTAK
Csider Andor, a Szerencsi Általános Művelődési Központ
igazgatója ismertette, hogy két
pályázati lehetőségen összesen nyolcmillió forintot szeretnének igényelni a szerencsi Országos Csokoládé Fesztivál költségeire. Bobkó Géza elnök a pénzügyi bizottság nevében támogatásukról biztosította az önrész nélküli igényeket.
Heves János arra volt kíváncsi,
miért szednek majd belépőjegyet a rendezvényen, ha a költségeket más forrásból is biztosí-

tani tudják. Csider Andor szerint a város nincs olyan anyagi
helyzetben, hogy akár több tízezer embert vendégül lásson. A
belépők ehhez teremtik meg a
pénzügyi hátteret, azonban a
jegyekért szolgáltatást is nyújtanak, mert azokat csokoládéra, péksüteményre, borra, üdítőre vagy ásványvízre be lehet
váltani. Amennyiben a mostani
két pályázat sikeres lesz, az elnyert pénzzel – reményeik szerint a program támogatására –
a testület által korábban megszavazott összeget tudják majd
kiváltani. Koncz Ferenc kiemelte: a város erre a célra kétmillió
forintot különített el, de jó volna, ha ki tudnák hozni nullszaldósra az rendezvényt. A csokoládéfesztivál eddig sokkal kisebb szabású rendezvény volt.
A mostani siker jelentős részben az időjáráson múlik. A belépőjegyek szedését akár biztonsági kérdésként is felfoghatják. A két pályázat benyújtásával egyhangúlag egyetértett a testület.
Pályázatot nyújt be egy jövő
évi turisztikai rendezvényre is a
Szerencsi Általános Művelődési
Központ, ami a Kolompos táborhoz kapcsolódna és a 10 százalék
önrészt ennek bevételéből fedezné az intézmény.
KÉPvISELŐI
ÉSZREvÉTELEK
Az „egyebek” között Takács
István szólt arról, hogy a piaci árusok nehezményezték: a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. túl olcsón árulja a cég által megtermelt növényeket. Ez is
mutatja, hogy nehéz úgy jót ten-

SZERZŐdÉST KÖTÖTTEK
A NYERTES PÁLYÁZÓKKAL

A pénzügyi bizottság által
a városban működő kisvállalkozások támogatására meghirdetett pályázat eredményesnek bizonyult. A nyertesekkel az augusztus 9-ei hivatalos eredményhirdetés után
kötött szerződést az önkormányzat.
A sikeresen pályázó vállalkozások képviselőit a polgármesteri hivatal kistanácskozó
termében Egeli Zsolt alpolgármester, Szabó Éva adócsoportvezető és Bobkó Géza pénzügyi bizottsági elnök köszöntötte. Bobkó Géza kiemelte: a
meghirdetett kiírásnak az volt a
célja, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében Szerencsen történő letelepedésre, illetve beruházás megvalósítására. Az elnök hozzátette: mindezek elősegítésére hirdette meg a helyi önkormányzat az új munkahelyek létesítését, illetve a meglévő munkahelyek megtartását célzó, közvetlen előnyöket biztosító pályázatot a helyi kisvállalkozásoknak.
Bobkó Géza ismertette, hogy
a megadott határidőig öt helyi
vállalkozó nyújtott be támogatási igényt. A pénzügyi bizottság elnöke sajnálatát fejezte ki,
hogy csak ilyen kevesen éltek a

lehetőséggel, így a rendelkezésre álló keretet sem tudták kiosztani. A beérkezett igénylések közül négy felelt meg a kiírásban
szereplő követelményeknek.
Ez alapján munkahelyteremtő támogatásban részesül
Bereczk Béla egyéni vállalkozó,
aki egy fő teljes munkaidőben
történő foglalkoztatását vállalta.
A támogatási összeg ötszázezer
forint. Munkahelymegtartásra
három vállalkozás nyújtott be
sikeres pályázatot: Bereczk József vállalkozó 2 fő munkahelyének megtartására 400 000 forintot, a Zemplén Tourist Utazási Iroda Kft. 2 fő munkahelyének megtartására 400 000 forintot és a Zemplén Vektor Kft.
1 fő munkahelyének megtartására 200 000 forintot nyert el.

Bobkó Géza a szerződéskötést megelőzően kiemelte, hogy
Bereczk Béla – aki a pénzügyi
bizottság külsős tagja – nem
vett részt a döntéshozatalban.
A támogatói szerződéskötés
aláírását követően az elnök sikeres munkát kívánt a vállalkozóknak.
Az ötödik pályázó a támogatási igényt elutasító határozat ellen fellebbezést nyújtott be, aminek a pénzügyi bizottság augusztus 15-ei ülésén
helyt adott és korábbi döntését
megváltoztatva a Sági és Társa Kft.-nek egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatására ötszázezer forintot,
homlokzatfelújításra pedig maximum háromszázezer forintot
ítéltek meg.

ni, hogy azzal ne ártsanak. Felmerült, hogy jó lenne augusztus 20-án nyitva tartani a piacot. Bobkó Géza ismertette: törvényi előírás tiltja állami ünnepen a nyitva tartást. Egeli Zsolt
szerint, ha a hatóság tudomására jutna, hogy augusztus 20-án
üzemel a piac, megbüntetnék
az önkormányzatot. Heves János szerint szóbeszéd tárgya,
hogy a magasból mentő tűzoltóautó számlájából húszmillió forintot nem fizetett ki a város, amit a normatív támogatásból le fognak vonni. A képviselő szerint elég egy televízió a
városban, ami véleménye szerint kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújt. Egy újabb tv létrehozása sok pénzébe kerülne az
önkormányzatnak. A képviselő
nehezményezte, hogy a legutóbbi sajtótájékoztatóján elhangzottakra a polgármester helyett a
jegyző válaszolt, aki köztisztviselőként kioktató hangnemet
engedett meg magának. Koncz
Ferenc ismertette: a tűzoltóautópályázatnál az érintett települések nevében Szerencs vállalta a
gesztorságot, így a városon kérhető számon a teljesítetlen önrész. Az önkormányzatok nem
tudnak fizetni, ezért a kistérségi társulás keretei között keresik
a megoldást. A jelenleg működő televízió magánkézben van,
így városi televízió nem működik Szerencsen. Meggyőződése, hogy erre szükség van, aminek a költségei nem lesznek magasabbak, mint az előző önkormányzat idején. A város honlapján egy pénzügyi adat valóban
helytelenül szerepelt. Kiss Attila alpolgármester szerint Heves
János sajtótájékoztatójának adásba szerkesztése nem felelt meg a
pártatlan tájékoztatásnak, mert a
13 perces beszédében elhangzottakról – amelyben a jelenlegi városvezetést kritizálta – a másik
felet nem kérdezték meg. Barva
Attila aljegyző kiemelte: bár nem
szerencsés Ináncsi Tünde távollétében beszélni a személyét
érintő kérdéseikről, de a jegyző
azért reagált a képviselő sajtótájékoztatójára, mert ott a polgármesteri hivatal dolgozói által készített előterjesztésekkel kapcsolatban merült fel kifogás. Az aljegyző leszögezte: kollégái törvényesen dolgoznak, a polgármesteri tisztség átadás-átvételével kapcsolatos dokumentumok
elkészítésében pedig ő maga is
személyesen közreműködött.
Egeli Zsolt alpolgármester ismertette: a városi alkalmazottak
júliusi bérét úgy tudták teljes körűen kifizetni, hogy az egyik helyi adózótól 20 millió forint előleget vettek fel. Az embereknek
biztosítani kell a fizetést, ami sokaknak az egyetlen megélhetési
forrás. Árvay Attila, a Szerencsi
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke arról tájékoztatott,
hogy augusztus 13-án megrendezték az első közösségi és családi napjukat, amin közel kétszáz
fő vett részt. Szponzoroknak köszönhetően a program 260 ezer
forintba került, amiből több mint
200 ezer forintot sikeres pályázatokból biztosítottak. A fennmaradó összeget Koncz Ferenc polgármester és részben Kiss Attila alpolgármester támogatásából
fedezték.
Á. A.
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Mád a fejlődés útján
A község az egyik meghatározó települése lehet TokajHegyaljának a jövőben, aprónak aligha mondható lépésekkel halad a megújulás útján. Számos, immár befejezett, illetve folyamatban lévő beruházással találkozik a
nézelődő a mintegy kétezernégyszáz lelket számláló településen.
Tatárka József polgármester és Novák András körjegyző minden építkezési helyszínt
megmutat, a településvezetés
egyértelműen büszke az elért
eredményekre. – Ha csak a tavalyi és az eddig eltelt idei évet
nézzük, máris meglepő eredményeket látunk, persze ideértem a magánbefektetőket is
– mondja a polgármester. – A
Royal Tokaji Borászati Kft. közel kétmilliárdos fejlesztésen
van túl, a Mádi Udvarház tavaly nyílt meg. Ez utóbbi különlegessége, hogy nem az eledelekhez kínálnak megfelelő bort, hanem fordítva, a borok ízeihez illő ételeket főznek.
Tizenhárom borászat havonta
tart kulturális eseményekkel
összekapcsolt bemutatókat a
propaganda, a település megismertetésének kedvéért, az interneten keresztül bárki bejelentkezhet az eseményekre. Talán mondanom sem kell, minden a helyi értékekre alapozódik, gondolok most az ételek

Zöldségtermesztés a község határában.
alapanyagaira, a bort, azt hiszem, ez esetben nem kell külön említeni. Mádon kézzelfoghatóan, a szó szoros értelmében tapasztalható a hazai
alapanyagok kizárólagos felhasználása, legyen az gomba,
hal, vad, egyéb állati és növényi termék. De visszatérve a
beruházásokhoz, a fent említett időszakban cirka négy és
félmilliárd forint kerül felhasználásra, ekkora tőke hasznosult Mádon. Az önkormányzat
szerényebb összeget, mintegy
kétszázmilliót fordít fejlesztésekre, a felsoroltak minimum
száz fő elhelyezkedését biztosí-

tották, biztosítják. Úgy vélem,
a befektetők ráéreztek a kiváló szőlő termőhely létére, persze tudni kell, hogy Mád rendelkezik a legnagyobb, és véleményem szerint a legjobb minőségű zeolitos földdel a bor
alapanyagának termeléséhez.
Nem véletlen, hogy gombamód nyílnak meg az új vendéglátóhelyek, a napokban pl.
az Első Mádi Borház – mondja a polgármester.
A község vezetése megkezdte a részbeni önellátási képesség kialakítását az idén, melyet az önkormányzat tulajdonában lévő 4,5 hektár föld-

neMzetközi Mezőny
a kossutH-vándorkupán
Felvidéki, erdélyi és hazai
focicsapatok részvételével rendeztek futballtornát augusztus
6-án Monokon. A III. Nemzetközi Kossuth Kispályás Labdarúgó Vándorkupán tizenkét
együttes – köztük Szerencs –
lépett pályára. A győzelmet a
romániai Hosszúmező szerezte meg, a szerencsi gárda a negyedik helyen végzett.
Az
immár
hagyományos sportesemény ünnepélyes megnyitóján Demeterné Bártfay Emese köszöntötte a népes számú résztvevőket
és az érdeklődő közönséget. A
polgármester kiemelte, hogy
Kossuth Lajos szülőfaluja harmadik alkalommal házigazdája a rangos tornának, amely a
támogatóknak köszönhetően
évről évre színvonalasabb. Az
eseményt Molnár Imréné, a főszponzor Körmend és Vidéke
Takarékszövetkezet szerencsi fiókvezetője nyitotta meg,
jó szórakozást kívánva a játékosoknak és a szurkolóknak
egyaránt.
A torna mérkőzéseinek az eredménye:
Golop – Tiszaparti Lurkók
0–3, Tornagörgő – Monok 1–2,
La-Na-Technik Kft. – Rátka 2–2.
Monok – Golop 1–4, Rátka –
Tornagörgő 0–3, Tiszaparti Lurkók – La-Na Technik Kft. 1–3.
Golop – Tornagörgő 0–3, Rátka – Tiszaparti Lurkók 4–1, LaNa Technik – Monok 0–3.
Golop – Rátka 1–2, Tornagörgő – La-Na Technik Kft 1–0, Monok – Tiszaparti Lurkók 5–1.
La-Na Technik Kft. – Golop 0–3, Rátka – Monok 1–0,

Tiszaparti Lurkók – Tornagörgő 2–1.
Az A I. csoport végeredménye: 1.
Rátka, 2. Monok, 3. Tornagörgő,
4. Golop, 5. Tiszaparti Lurkók, 6.
La-Na Technik Kft.
B I. csoport:
Mád ÖFI SE – Szerencs 3–4,
Hosszúmező – Borsi 5–0, Monok ifi – MB-Szer Kft. 0–2.
Borsi – Mád ÖFI SE 2-2, MBSzer Kft. – Hosszúmező 2–2,
Szerencs – Monok ifi 4–0.
Mád ÖFI SE – Hosszúmező
0–8, MB-Szer Szerencs 0–3, Monok ifi – Borsi 2–2.
Mád ÖFI SE – MB-Szer Kft.
1–2, Hosszúmező – Monok ifi
5–1, Borsi – Szerencs 0–1.
Monok ifi – Mád ÖFI SE 0–5,
MB-Szer Kft. – Borsi 2–2, Szerencs – Hosszúmező 0–6.
A B I. csoport végeredménye:
1. Hosszúmező, 2. Szerencs, 3.
MB-Szer Kft., 4. Mád ÖFI SE, 5.
Borsi, 6. Monok ifi.
A helyosztók eredményei: 11. helyért: La-Na Technik Kft. – Monok ifi 4–4, büntetőrúgásokkal nyert Monok ifi. 9. helyért:
Tiszaparti Lurkók – Borsi 2–0.
7. helyért: Golop – Mád ÖFI SE

3–1. 5. helyért: Tornagörgő – MBSzer Kft. 4–0. 3. helyért: Monok
– Szerencs 1–1, büntetőrúgásokkal nyert Monok. 1. helyért: Rátka – Hosszúmező 0–3.
A torna legjobb kapusa: Szemán
Miklós – La-Na Technik Kft., legjobb mezőnyjátékos: Deac Remus
– Hosszúmező, gólkirály: Balogh
Róbert – Mád ÖFI SE, legsportszerűbb csapat: Mád ÖFI SE.

terület megmunkálásával indított el. Nincs olyan konyhakerti növény, amelyet ne ültettek volna ki a foglalkoztatott közmunkásokon keresztül, eddig betakarítottak öszszességében közel négy és félezer kilogramm borsót, paprikát, újhagymát, vöröshagymát,
retket, zöldbabot, fejtett babot,
karalábét, uborkát és paradicsomot. A felsoroltak egy része közvetlenül került felhasználásra az önkormányzat által
fenntartott intézményekben,
másik hányadát pedig feldolgozzák, konzerválják, gondolván a téli időszakra. Megoldották a termőterület öntözését, 40
méter mély kutat fúrattak, 250
méter hosszan csövet fektettek
le, nyolc leágazáson keresztül,
szórófejjel öntöznek. Elkezdték a terület kibővítését. Jelenleg egy hektárnyi föld áll rendezés alatt, amelyen már a jövő
évben szeretnék megkezdeni a
termelést, ugyanakkor még öt
és fél hektár szántó áll rendelkezésre hasonló céllal.
SfL

Halak és vadak
a bográcsban
Második alkalommal rendezték meg Taktaharkányban
augusztus 6-án reneszánsz találkozó keretében a hal- és
vadétel-főzőversenyt.
A pogácsafesztiválnak is
helyet adó eseményen kiemelt
hangsúlyt kapott a főzési tudományok bemutatása, szabott
időhatáron, azaz „tizenhat fertályórán” belül. A mai nyelvre
lefordított négyórás megmérettetés csak egyike volt a verseny megkötéseinek, a szervezők ragaszkodtak a reneszánsz
kor konyhakultúrájának felidézéséhez, a benevezetteknek korabeli receptek alapján és módon kellett elkészíteniük, tálalniuk az étkeket. A szabadtéri
eseményen „nagy tudású zenészek segédkeztek az hangulat
felfokozásában,” az esti tivornya és virtuskodás után a település határában található Holló-ház udvarán felállított jur-

ták és sátrak biztosítottak szállást a nyugalomra vágyóknak
– adott tájékoztatást Demján
Zsolt, a program főszervezője,
az Aranyturul Hagyományőrző Egyesület vezetője.

tánc- és Mozgáskultúra
Magas szinten
Az egykori bekecsi hagyományokat keltette életre Bodnár Attila, amikor 2011 februárjában megalapította a szerencsi Nova Tánc Stúdiót. Az
iskola vezetője augusztus 1–5.
között első alkalommal rendezett tánctábort városunkban.
Az ötnapos programon tíz
fiatal vett részt, akik főként latin-amerikai tánclépéseket sajátítottak el. A táborozás a Rákóczi-vár lovagtermében megtartott gálaesttel zárult, ahol a
résztvevők (fotónkon) a hozzátartozóik előtt mutatták be a tanult koreográfiákat.
Az újjászülető csillag nevét
viselő tánciskola hétköznapokon és hétvégeken a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházban várja az érdeklődőket, ahol latin,
illetve modern táncok technikáját tanulhatják meg hobbi
szinttől a versenyzői szintig. A
tréningeken tudás és kor alapján elkülönülő csoportokban
képezhetik magukat a táncok
szerelmesei. A 7–14 éves „junior” korosztály tagjai rövidebb
lépéskombinációkat és koreográfiákat tanulhatnak, ahol a
táncos zeneiségére, az egyéni mozgásvilágára helyezik a

hangsúlyt. A 14 évesnél idősebbek heti két alkalommal latin
táncokban (csacsacsa, rumba,
szamba, paso doble, jive) szerezhetnek rutint, valamint a
nagy népszerűségnek örvendő,
teltházat vonzó Zumba foglalkozásokon vehetnek részt, ahol
autentikus latin dallamokra
formálhatják alakjukat a mozogni vágyók. Egy harmadik
csoportban modern- és street
dance technikára épülő lépéseket, koreográfiákat is oktatnak
a stúdióban, a testtudat és a koordinációs képességek fejlesztésével párhuzamosan. Eze-

ken felül magánórák keretében egyedi koreográfia összeállítására is lehetőség nyílik. A
tánciskola vállalja csapatépítő
tánctréningek szervezését, valamint esküvői felkészítést is a
legfontosabb társastáncokból.
– A táncoktatásban részt vevők a megszerzett tudást kiválóan tudják alkalmazni a színpadon és a parketten egyaránt,
illetve az a mindennapi életüket is pozitívan befolyásolja.
Terveink között szerepel, hogy
a jövőben összevont énekestáncos produkciókkal is színpadra léphessünk, ezért musicalének oktatásával is szeretnénk foglalkozni – emelte
ki lapunk érdeklődésére Bodnár Attila.
A tánccsillagok legközelebbi
fellépése a csokoládéfesztiválon lesz augusztus 27-én 15 órától, ahol az országos látványtánc-bajnokságra készülő koreográfiájukat tekintheti meg a
közönség, ugyanezen a napon
19 órától pedig Zumba-partyra
várják a fiatalokat a szerencsi
Népházban. Aki kedvet kap,
hogy beiratkozzon a stúdió
szeptemberben induló kurzusára, az helyben, a táncstúdió
fesztiváli standján jelentkezhet.
H. R.

Műveletlen parcellák a szerencsi szőlőHegyen
Áldatlan állapotok uralkodnak a város feletti szőlőültetvényekben – állítja
Bene Sándor borász, akinek a megélhetését biztosítják az általa gondozott ültetvények. Egyre több a megműveletlen, elgazosodott terület, amelyek fertőzési gócpontként alaposan megnövelik a növényvédelmi költségeket, illetve évről évre veszélyeztetik a termést.
– Az idősebb generáció még nagy gondot fordított arra, hogy rendet tartsanak
a szőlőben – emelte ki lapunknak Bene
Sándor. – Régebben jó volt végigmenni
a hegyen, mert mindenfelé látható volt a
gondos gazdák keze nyoma. Napjainkra
azonban sok területnek van új tulajdono-

Bene Sándor aggódik az ültetvényeket
veszélyeztető szőlőbetegségek miatt.
sa. Az örökösök vagy a befektetők egy része azonban már nem törődik a tulajdonába került parcellával. Embermagasságú a

gaz, ami szórja a pollenjét és ezt az arra érzékenyek a városban is megsínylik. A szőlőbetegségeknek is melegágyai az ilyen elhanyagolt területek, ahonnan újra és újra fertőznek a gombák és más kórokozók.
Emiatt a többi szőlőtulajdonos sokszoros
költséggel tudja csak megőrizni szőlője
egészségét, hiszen ehhez többszöri növényvédelemre van szükség.
Bene Sándor szerint a problémára megoldást jelentene, ha a szőlőjükkel nem törődő tulajdonosok felajánlanák ültetvényeiket a városnak. A Hidegvölgyi út mentén
nyolcszáz négyszögölet már a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. gondoz, folyamatosan rendben tartva a területet.

sziréna / közérdekű

RENDŐRSÉGI HÍREK
GARÁZDA UNOKA
Rátkáról érkezett bejelentés a
Szerencsi Rendőrkapitányságra augusztus 1-jén reggel, miszerint egy idős nőt több alkalommal megvert az unokája. A
nénit a fején és a karján érték az
ütések, az elkövető a lakásában
összetörte a beltéri ajtók üvegét
és több használati tárgyat is. A
kiérkező rendőrök megállapították, hogy nem ez volt az első eset, így az unoka ellen ideiglenes, megelőző távoltartást
rendeltek el.
RENDŐRÖKKEL KIABÁLT
Augusztus 2-án történt, hogy
a Tokaji Rendőrőrs körzeti megbízottjai egy bejelentés után a
Tisza-parti városban igazoltattak egy tokaji lakost, aki hangosan kiabálni kezdett az intézkedő rendőrökre. Miután
ezt többszöri felszólításra sem
fejezte be, szabálysértési őrizetbe vették. Az elkövetőt gyorsított bírósági eljárás során pénzbüntetésre ítélték.
ÉBER MEZŐŐR
Őszibaracktolvajokat fogott
Szerencs határában a helyi önkormányzat mezőőre, aki erről
augusztus 2-án délelőtt értesítette a Szerencsi Rendőrkapitányságot. A kiérkező járőrök
a két fiatalkorú elkövetőt előállították, majd a bíróság gyorsított eljárás keretében figyelmeztetésben részesítette őket.
MOTOROS BALESET
Motorkerékpárral egy vízelvezető árokba csapódott egy
motoros Taktaszadán. Az augusztus 2-ai esethez kiérkező rendőrök megállapították,
hogy a kétkerekű vezetője nem
az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg járműve sebességét, ezért történt a
baleset. A motoros nem sérült
meg, a keletkezett kár azonban
eléri az egymillió forintot.
FELBORULT
A BABAKOCSI
Prügyön történt közlekedési
baleset augusztus 4-én. A Szerencsi Rendőrkapitányság helyszínelői megállapították, hogy
egy férfi segédmotoros kerékpárral közlekedett, s nem tartott kellő oldaltávolságot akkor,
amikor kikerülte a menetirány
szerinti jobb oldalon, az úttesten vele szemben babakocsit
toló gyalogost. A motor jobb ol-

dali lábtartója a babakocsi jobb
első kerekébe akadt, ami miatt
a gyerekkocsi felborult, a gyalogos és a motorkerékpár vezetője az aszfaltra esett. A baleset
résztvevői könnyű, ellátást nem
igénylő sérüléseket szenvedtek.
A SAJTOSZTOGATÓ
A mádi általános iskola területén lévő élelmiszertárolót törte
fel egy helyi lakos a közelmúltban, onnan 11 darab, kör alakú
trappista sajtot vitt magával.
A férfi egy mádi, többlakásos
ház közös udvarán osztogatta
a könnyen szerzett élelmiszert,
amikor lefülelték a rendőrök.
FESZTIVÁLI HANGULAT
Bodrogkeresztúron augusztus 6-án megvertek egy férfit.
Mint kiderült, egy helyi sörözőben megrendezett fesztiválon a sértettnek egy általa ismeretlen fiatalemberrel nézeteltérése támadt, aki megfejelte
őt. A mentők kórházba szállították a sértettet, akinek nyolc
napon túl gyógyuló sérülései
keletkeztek.
KÉSSEL TÁMADT
A RENDŐRRE
Az eleinte még ismeretlen
tettes idén áprilistól szinte heti rendszerességgel megjelent a
szerencsi Hydrosteel Szivattyú
és Környezetvédelmi Gépgyár
Kft. telephelyén, ahonnan öntőformákat, gépalkatrészeket
tulajdonított el. Olykor a több
millió forintos berendezés szétverésétől sem riadt vissza a néhány ezer forintot érő rézvezeték megszerzése érdekében.
A nyomozók beazonosították
az elkövetőt, aki a tettenérés során késsel támadt a rendőrre,
majd a közeli kukoricásba menekült. Innen már egyenesen a
börtönbe vezetett az útja. A tettes 11 rendbeli, 2 millió forintot
meghaladó értékre elkövetett lopás bűncselekményét ismerte el,
és a rendőr elleni támadása miatt is felelnie kell a bíróság előtt.
RONGÁLÓK A
TELEPHELYEN
Ismeretlen tettesek rongáltak
meg augusztus 13-ára virradó
éjszaka egy Taktaharkány külterületén lévő, sorompóval lezárt telephely udvarán parkoló
gépjárművet. A teherkocsi szélvédőjét, a két első lámpa búráját és két oldalablakát betörték,
majd az utastérbe bejutva a mű-

szerfalat és tachográfot is megrongálták. A tettesek magukkal
vittek egy rádiósmagnót, illetve
az udvaron álló üzemképtelen
személygépkocsit is feltörték.
Ez utóbbi járműből alkatrészeket, hangtechnikai berendezéseket akartak magukkal vinni, ám
ekkor a telephely őrzői észrevették a három személyt, és a rendőrség kiérkezéséig visszatartották őket. A gyermekkorú elkövetők a lopással 300 ezer forint,
a rongálással 1,5 millió forintos
kárt okoztak a tulajdonosnak.
TOLATÁS KÖZBEN
Tiszalúcon, a Kossuth úton
egy helyi lakos a gépkocsijával
a lakása garázsából figyelmetlenül tolatott ki az utcára, ahol
nekiütközött az úttesten szabályosan haladó kerékpárosnak,
aki felborult és nyolc napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.
JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL
VEZETETT
A Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének járőrei igazoltattak egy
személygépkocsival közlekedő taktaharkányi lakost. Az intézkedés során kiderült, hogy a
fiatalembert a Szerencsi Városi
Bíróság 12 hónap időtartamra
eltiltotta a vezetéstől. A sofőrt
előállították, majd szabálysértési őrizetbe vették a rendőrök.
A bíróság pénzbüntetést szabott ki a férfira.
GARÁZDA
A NEVELŐOTTHONBAN
Egy megyaszói lakásotthonban augusztus 13-án délután
megjelent egy ittas személy. A
nevelőnő először kitessékelte a
férfit, aki végül a bejárati ajtó
üvegét betörte, majd újra bement az épületbe és két gyereket bántalmazott. A kiérkező
rendőrök az elkövetőt elfogták, majd előállították a Szerencsi Rendőrkapitányságra,
ahol garázdaság vétsége miatt indult vele szemben eljárás.
ÜTKÖZÉS AZ ŐZZEL
Egy taktaszadai férfi segédmotoros kerékpárral Szerencs
irányából tartott hazafelé, amikor a menetirány szerinti bal
oldalról egy őz ugrott a jármű
elé. A motor vezetője fékezett,
de az ütközést nem tudta elkerülni és felborult. A motoros
könnyű sérüléseket szenvedett,
az őz a helyszínen elpusztult.
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TűZOLTÓGYEREKEK
MALCHINBAN

Idén nyáron immáron harmadszor vehettünk részt július 31-től augusztus 6-ig a
malchini önkéntes tűzoltóság
által szerencsi tűzoltók gyermekeinek szervezett táborban.
Ezúttal egy tó partján,
Lohmenben (MecklenburgVorpommern tartományban),
egy kempingben volt a szállásunk. Csodálatos hetet tölthettünk a német fiatalokkal, akik
a programokat illetően igencsak kitettek magukért: voltunk
Rostock-Laage-ban, Németország legnagyobb katonai repte-

VÍZBE
ESETT

Szerencsiek Lohmenben.
rén, ahol bepillantást nyerhettünk az ott dolgozó hivatásos
tűzoltók munkájába. Jártunk a
tartomány fővárosa, Schwerin
tűzoltómúzeumában és kastélyában, egy napot eltöltöttünk
Warnemündében, a Keleti-tenger partján, valamint Németország legnagyobb vidámparkjában, a lübecki Hansaparkban. A
programokat színesítették még
az éjszakai túra, a „nemzetközi csapatok” focimeccsei, a ma-

gyar gulyás közös elkészítése, a
kártyapartik, a fürdőzés, a kölcsönös nyelvtanítás és tanulás.
Ezúton is köszönetet mondunk a szerencsi tűzoltóparancsnoknak, Dócs Róbert alezredesnek a 14 fő táborozásának megszervezéséért és Koncz
Ferenc polgármesternek, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta a
város új kisbuszát.
Kissné Nagy Angelika
kísérő tanár és tolmács

ÉGETT A TETŐ

Taktabáj külterületén, a
Takta csatornához indult
horgászni két férfi augusztus 14-én az esti órákban.
A csónakból egyikük a
vízbe esett, majd a part
közeli nádasba sodródott,
ahonnan nem tudott kijutni. Az értesített szerencsi tűzoltók motoros hajóval indultak a bajba jutott
horgász segítségére, akit
sikerült időben, sértetlenül a partra szállítani.

Megyaszóra riasztották augusztus 13-án a hajnali órákban a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletes egységeit. A bejelentés szerint egy helyi családi házban keletkezett tűz. A helyszínen kide-

rült, hogy a tetőtér-beépítésű lakóépületben öt tetőtéri szoba teljes egészében kiégett, egy helyiség mennyezete, illetve az épület tetőszerkezete jelentősen károsodott. A megyaszói tűz során
személyi sérülés nem történt.

ENGEDÉLY NÉLKÜLI FÉMTELEP

Illegálisan üzemelő fémtelepet lepleztek le a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Girincsen. Az engedély nélküli vállalkozás nem
sokáig működhetett, hiszen
két nap alatt megbukott.
A lemezkerítéssel a közelmúltban körbekerített telepre a
napokban figyeltek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának járőrei, amikor egy férfi éppen vasat vitt a céghez leadni. A járőrök rutinellenőrzést
tartottak, ekkor derült ki, hogy
a TÜZÉP néven és fémfelvásárló helyként üzemelő telep nem
rendelkezik semmilyen engedéllyel. Az ott talált 2,7 tonna
alumínium-, vas-, sárga- és vörösréz-hulladékot lefoglalták a
pénzügyőrök, majd a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal azonnal el
is szállította azokat. Engedély

nélküli fémkereskedelmi tevékenység miatt indult eljárás az
ügyben. Ennek során vizsgálják majd, hogy kinek, milyen
szerepe volt az illegális fémtelep üzemeltetésében. Egy füzetet és egy vételijegy-tömböt is
lefoglaltak a pénzügyőrök.
A fém felvásárlásakor még
a látszatra is ügyeltek a dolgozók: az üzletkötéseket egy
füzetben vezették, az értékesítők pedig nyugtát, vételi jegyet kaptak.

KÖZÉRDEKű INFORMÁCIÓK
y Polgármesteri Hivatal
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hónap első csütörtökjén, legközelebb szeptember 1-jén 13–
15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képviselői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb szeptember 19-én 14–16 óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb szeptember 14-én 14–17 óráig.
Tel.: 47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb szeptember 7-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész: minden héten
szerdán 10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.:
30/914-9728.
A fogadónapok előzetes
telefonos bejelentkezés alapján történnek.
y szerencsi városi Bíróság
Elnöki fogadónap: csütörtök 9–11 óráig. Végrehajtási ügyintéző, polgári és büntető 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.

Fegyverengedély ügyintézése – Dócs Anita: hétfőn és
szerdán 8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

y szerencsi városi Ügyészség
Ügyfélfogadás munkanapokon 9–15 óráig. Vezető
ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket. Tel.: 47/361-630, 362-941.

y szerencsi
munKaÜgyi Kirendeltség
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 óráig. Tel.: 47/361-909.

y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561134. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12, és 13–15
óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügyfélfogadás szünetel.
y szerencsi
rendőrKaPitányság
Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén, legközelebb szeptember 5-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap első hétfőjén, legközelebb szeptember
5-én 9–12 óráig tart fogadónapot.

y nemzeti adó- és vámHivatal
ÜgyFélszolgálat
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–14 óra, szerda 8–17 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18
óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.
y Kistérségi
néPegészségÜgyi intézet
Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-

gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.
y gyógyszertáraK
nyitva tartása
Augusztus 26–28.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Augusztus 29. – szeptember 4.: Centrum: hétfő–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–
péntek 8–17 óráig, szombat–vasárnap: 8–14 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 5–11.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombat

8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
CíMEK, TElEFOnSZáMOK:
Alba gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433.
Szerencs gyógyszertár:
Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-302, 560-303.
y KözérdeKű teleFonszámoK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.
y véradás
Augusztus 30. (kedd): Szerencs,
7–11 óráig: a tűzoltóságon,
12–15 óráig: a rendőrségen.
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visszatekintő

NYUGDÍJBA VONULT AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ
Keveseknek adatik meg
az, hogy életük során akár
több ezerszer legyenek tanúi, amint két, boldogságtól sugárzó ifjú kimondja az
életre szóló „igent”. Jakab Jánosné (fotónkon) ezek közé
tartozik, hiszen negyven esztendős közszolgálati munkája során megszámlálhatatlan
házasságkötésnek lehetett
részese. Az anyakönyvvezető idén nyugdíjba vonult. Vele beszélgettünk munkájáról,
élete alakulásáról.
A KEZDETEK
– Teljesen véletlenül kerültem erre a pályára. Nem mondhatom el magamról – mint oly
sokan –, hogy gyermekkoromtól ez, vagy az szerettem volna lenni. Egyszerűen a véletlen hozta az életem alakulását
– idézte fel a kezdeteket Jakab
Jánosné.
– Megyaszói vagyok. Emlékszem, július volt, amikor –
miután a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban leérettségiztem –, behívtak a Megyaszói Nagyközségi Tanácsra és
munkalehetőséget kínáltak.
Voltunk ott többen is, az akkori tanácselnök tett fel nekünk
néhány kérdést, amire én is
válaszoltam, majd azt mondta: később dönt és üzen annak,
akit felvesz. Igazából nem nagyon érdekelt az eredmény, hiszen a gimnázium után egészségügyi iskolába jelentkeztem és vártam a szeptemberi
tanévkezdést. Amint hazaértem a tanácsról, otthon várt a
levél, hogy felvettek az egészségügyi intézetbe, de közben
jött az üzenet a községházáról
is, hogy másnap reggel álljak
munkába. Nem sokat aludtam
azon az éjszakán. Gondolkodtam, hogy mitévő legyek, szerettem volna tanulni, de jól jött
volna az állás is, hiszen szükség volt a pénzre. Aztán arra
jutottam, hogy szeptemberig
még sok idő van hátra, addig
legalább dolgozhatom, majd jöhet az iskola. Így kezdődött a
pályafutásom. Igazgatási előadó lettem 1971. június 22-én
a Megyaszói Nagyközségi Tanácson. Mondanom sem kell,
hogy a pályán ragadtam. Elsősorban talán azért, mert fiatalságom ellenére megbíztak
bennem, én pedig bizonyítani
akartam, hogy a rám ruházott
tennivalókat teljes odaadással
elvégzem.
– Mi volt a feladata?
– Akkoriban az igazgatási
munka sokrétű volt: a marhalevél-kezeléstől kezdve a gyámügyi, szociális területen át szinte mindennel foglalkoztunk.
Ma már ezt egy egész hatósági
osztály végzi. Tehát hagytam
az egészségügyi iskolát, és inkább ezen a pályán képeztem
tovább magam. Rövid idő eltelte után az akkori megyaszói
vezetés úgy gondolta: önálló feladatot bíz rám, akkor –
a meglévő munkám mellett –
Alsódobszán kirendeltség-vezető is lettem. A két településnek közös tanácsa volt, tehát
oda is kijártam hetente két alkalommal ügyfélfogadást tartani. Egy személyben voltam
hivatalsegéd, előadó, elláttam
a postázást, és a tanácselnöki
teendőket. Akkor ébredtem rá,
hogy én szeretem az embere-

ket, jó velük foglalkozni. Sokszor találkoztam magányos
idősekkel, akik betértek a hivatalba, és nem is volt igazán
problémájuk, csupán beszélgetni akartak valakivel.
NEGYVEN ÉV SZERENCS
SZOLGÁLATÁBAN
– Hogyan került végül a városba?
– 1972-ben férjhez mentem.
A párom szerencsi volt, akkor
költöztem ide. Eleinte még kijártam dolgozni Megyaszóra,
időközben beadtam egy kérelmet: ha lehetőség van rá, szeretnék helyben állást kapni.
1974 februárjában megszületett az első fiam, akkor eljöttem gyesre, egy esztendő múlva értesítettek a szerencsi tanácsról, hogy van egy üresedés, mehetek dolgozni. Hirtelen kellett dönteni, a fiam egyéves volt, bölcsőde hiányában
az édesanyám vállalta, hogy a
gyermek miatt otthagyja munkahelyét, én pedig ismét dolgozni kezdtem. 1975. március 1-jét írtuk, amikor a Szerencsi Nagyközségi Tanácson
az akkori anyakönyvvezető –
Szlabé Piroska – mellé kerültem, mivel ő éppen nyugdíj
előtt állt.
Működött a szülőotthon,
sok volt az anyakönyvi munka, ami mellett a gyámügy és a
népesség-nyilvántartás is hozzám tartozott. Eleinte a gyámügyek ellátása volt a fő feladatom, olykor helyettesítettem,
vagy besegítettem az anyakönyvi munkába. Az 1980-as
években létrehozták a Társadalmi Ünnepség Szervező Irodát (TÜSZI). Talán sokan emlékeznek erre az időszakra. A
TÜSZI munkatársai szervezték
az esküvőket, amelyeknél házasságkötőként is részt vehettek, de az anyakönyvezés továbbra is ránk hárult.
1981-ben született a második fiam, akkor szintén eljöttem gyesre. Abban az időszakban Schillerwein Sárika néni helyettesített, akkoriban került hozzánk Pocsainé Kovács Ilonka is. 1984-ben
Szerencset újra városi rangra
emelték, attól kezdve a fő területem az anyakönyvvezetés lett, de még mindig ott volt
a gyámügy, a hagyatéki eljárások intézése is. Körzetközpontként hozzánk tartoztak a
községek, ahová kijártunk ellenőrizni. Ez az időszak 1990ig tartott, hiszen akkor már polgármesteri hivatalként működtünk tovább. Akkor már előírás
volt, hogy főállású anyakönyvvezetőnek kell dolgoznia a településen. Az alapfeladat mellett
megmaradtak a hagyatéki, illetve a választásokkal kapcsolatos ügyintézések.
– Mi is az anyakönyvvezető feladata?
– Sokszor megkérdezték tőlem: mit tetszik csinálni hétköznap, amikor csak szombaton van esküvő? Én mindig azt
mondtam, hogy sajnos hétfőtől
péntekig is akad munka bőven,
hiszen a halálesetek anyakönyvezése, ügyintézése, a válások
bejegyzése, a névváltoztatások,
mind hozzám tartoztak. Mindezeken túl a honosítás, az állampolgársági ügyekkel való
foglalatoskodás egészítette ki a
teendők sorát. Azokat a külföl-

dieket, akik Szerencsen letelepedtek, többségében én honosítottam, intéztem az állampolgársági ügyeiket. Sokan nem
is képzelik, hogy ezek mennyi
munkával járnak.
2000-ben az okmányiroda
alapító tagja voltam. Számos
feladatot számítógépen végeztünk, ami sok esetben megkönnyítette az eljárások menetét, de például az anyakönyvbe
még ma is kézzel kell bejegyezni az adatokat.
– Mikor tartotta az első házasságkötést?
– Ehhez kapcsolódik egy
érdekes történet. A férjemmel
Megyaszón esküdtünk, és ott
voltak a párom barátai is. Egyiküktől viccesen kérdeztük: te
mikor nősülsz? Erre azt felelte:
majd akkor, ha te fogsz Szerencsen megesketni… Akkor még
fogalmam sem volt, hogy mit

hoz majd az élet, de néhány
esztendő elteltével, 1975-ben
az első házasságkötésemen ő
állt ott az anyakönyvvezetői
asztal előtt, hogy hivatalosan
összekapcsolja életét a választottjával. Bevallom, jobban izgultam, mint az ifjú pár.
– Gondolom, voltak különösen
emlékezetes pillanatok.
– Hogyne, nagyon sok. Előfordult, hogy az egyik tanú ott
helyben megkérte a kezem. A
Városi Kulturális Központ
munkatársai – akik a szombati esküvőkön rendszeresen
segítettek – hirtelen megijedtek: mi lesz most, kissé kellemetlen volt a szituáció. Én akkor azt mondtam: nyugalom,
nem kell izgulni, ilyenkor rögtön igent kell mondani, mert a
férfiak ettől azonnal megijednek. Úgy is történt, mondtam
az úriembernek: jó, persze,
üljünk le gyorsan és beszéljük meg. Úgy eltűnt, hogy azóta se láttuk. Előfordult, hogy
a menyasszony fátyla a gyertyától lángra kapott, gyorsan
eloltottuk, majd valaki viccesen megjegyezte: micsoda tüzes menyecske! Más alkalommal hiába vártuk a vőlegényt,
aki úgy tűnt, az utolsó pillanatban gondolta meg magát.
Ezek mellett talán a legemlékezetesebbek mégis azok a napok voltak, amikor ismerősök,
barátok álltak az anyakönyvvezetői asztal előtt. Emlékszem, akadtak olykor hírességek is. A közelmúltban például Schobert Norbert és Rubint
Réka volt a két esküvői tanú.

– Egy házasságkötés levezénylése nem hivatali munka, hogyan készül fel ezekre az eseményekre?
– Sokszor mondtam a kollégáknak: jó nektek, mert pénteken fél egykor véget ér a munkaidő és hétfő reggelig szabadok vagytok. Számomra ekkor kezdődött a „második műszak”: fodrászhoz menni, új ruhát keresni, hiszen egy szezonban van 60-80, esetleg száz esküvő, nem jelenhettem meg
mindig ugyanabban az öltözékben. Tehát ez egy külön hétvégi program volt.
– Hogyan alakult az utóbbi években az esküvők száma Szerencsen?
– Sajnos, elmondhatom,
hogy szinte a felére csökkent.
Míg korábban 90-100 hétvégi
házasságkötés volt, napjainkban alig 40-50-re csökkent a
számuk. Ennek talán az egyik
oka az lehet, hogy manapság
nem merik felvállalni a fiatalok
a házasság kötelékét.
MÚLT, JELEN, JÖVŐ
– Negyven esztendős közszolgálat után idén elérkezett a nyugdíj.
– Így igaz. Július 29-én és
30-án még hat esküvőt levezényeltem, augusztus 1-jétől pedig nyugdíjas vagyok. Bizonyos szempontból már vártam
ezeket a napokat. Sokszor éreztem úgy, hogy elfáradtam, talán pihenésre van szükségem,
illetve arra, hogy a családdal,
az unokákkal foglalkozzam.
Idősebbik fiamnak két leány-

gyermeke van, most több időt
szeretnék velük tölteni. Emellett rengeteg tervem van. Az
első egy köztisztviselői találkozó megszervezése, hiszen a
nyugállományba vonult kollégáknak soha nem volt lehetőségük egy közös, kötetlen beszélgetésre. Elhatároztam: ha
én egyszer megélem ezt a kort,
akkor összehívom a régi munkatársakat.
– Visszagondolva a négy évtizedre, jól választott pályát annak idején?
– Biztosan állíthatom, hogy
igen. Büszke vagyok például
arra is, hogy 1995-ben az állami anyakönyv 100 éves fennállása alkalmából az egész járásból egyedül engem delegáltak a siófoki nagy ünnepségre. Az Ezüstpart Hotelben három csodálatos napot
tölthettem el. Az évek során
kaptam különböző emlékplaketteket, 1985. április 4-én
a „Tanács Kiváló Dolgozója” kitüntetést vehettem át a
B.-A.-Z. Megyei Tanács elnökétől. 2000-ben, Szerencs Város Napján pedig a Szerencs
Városért a Közszolgálatban
kitüntetést adományozta nekem a Magda Gábor polgármester által vezetett önkormányzat. A legnagyobb elismerés azonban az emberek
szeretete. Rengeteg levél, képeslap, fénykép, apró ajándéktárgy díszíti a lakásomat, ami
számomra azt jelzi: a fiatalok
emlékeznek rám, és arra a fontos, megismételhetetlen napra.
M. Z.

HETVEN ÉVE: Új HEGYALjA
„Sorsdöntő időket élünk.
Nyugtalan kavargás a lelkekben, a fegyverek nehéz dübörgése szerte a világon. De a
történelmi fordulók nem verik le, hanem friss energiákkal telítik az egészséges nemzet lelkét” – ezzel a gondolattal indította Marton László, felelős szerkesztő az Új Hegyalja első évfolyamának első számát hetven évvel ezelőtt, 1941.
július 28-án.
Az újság új lapengedélylyel, új vonalon indult el, függetlenül az előző lapvállalkozásoktól. Az első helyi sajtó
ugyanis már 1893-ban megjelent Zemplén-Hegyalja néven,
majd a következő év elején Tokaj-Hegyalja, később Hegyalja fejlécre váltva, társadalmi, közgazdasági, szépirodalmi hetilapként folytatta pályafutását. A Simon József kiadótulajdonos és Péch Ferenc felelős szerkesztő irányította, első
pártatlan hírlapot azzal a céllal
alapították, hogy az elpusztult
hegyaljai szőlők újraélesztését,
újratelepítését előmozdítsa, és
az azonos érdekeket tömörítő egyesületek véleményének,
eszmecseréjének helyt adjon.
A fővárosi pártlapok ugyanis
nem elégítették ki a vidéki gazda- és iparosközösség érdeklődését, szellemi igényeit. A pesti újságok többet foglalkoztak
az operaház anyagi gondjaival, mint Hegyalja kétségbeejtő helyzetével.
Világégés volt 1941-ben, rengett a föld, mégis építettek. A
szűkebb haza és a helyi igé-

nyek kielégítése újraélesztették a lapkiadás hagyományát.
Ezek szabták meg a vidéki lap
tartalmát és irányát. Programja szerint a keresztény közszellem kialakítását célzó, helyi
érdeklődésű, kormánytámogató jobboldali hetilap az Új
Hegyalja. Az újság nyomtatása Farkas Elemér könyvnyomda, könyvkötészet és papírkereskedésében történt, a kiadó
és laptulajdonos Farkas István
volt. A megrendelő lap szerint az előfizetők negyedévre
2 pengőért rendelhették meg
a lapot, míg az egyes számoknak 18 fillér volt darabja. Az első szám tudósított többek között arról, hogy nyári napközi
otthonok alakultak a szerencsi
járásban, megkezdődtek a szerencsi Levente Otthon építésének munkálatai, és hogy viszszaérkeztek a szerencsi cserkészek nyári táborozásukból. A
hírekben helyi házasságokról,
kinevezésekről, áthelyezésekről, és egyéb személyi hírekről
olvashatunk. Az irodalom rovat beszámolt Mosolygó József
zempléni főesperes új, A Keleti Egyház Magyarországon című könyvéről, illetve egy eszszét közölt a gyermeki életről.

A sporthasábokon a helyi és
környékbeli labdarúgó-eredményekről tájékozódhattak a
férfi olvasók. A humor is része
volt az Új Hegyalja első, illetve a későbbi számok tematikájának. A taktaharkányi iskolában megkérdezték a nebulót:
– Milyen harkályok vannak? A
válasz: – Zöld, fekete, tarka és
Taktaharkály!
Már a megjelenést követő hetekben anekdoták terjedtek el
az újságról. Egy környékbeli olvasó küldte be a lapnak, aki a
szellemességéről ismert barátjával találkozott, és feltette a
szokványos kérdést, mi újság
Szerencsen? Ő felelet helyett
az egyik ujja hegye alá mutatott és mondá: – „Ujjhegy alja,
igen, ez a legújabb és legnépszerűbb újság!”
Mit vártak el e vidéki újság
írójától? Legyen lelkiismeretes, mint egy pap, gyógyító,
mint az orvos, igazságos, mint
a bíró. Legyen az eleven lelkiismeret, hogy egyszer már hinni lehessen benne. Ne csomagolja be homályba az igazságot! Munkatársai nem gondoltak sem vagyonra, sem elismerésre, sem rang elérésére, csak
hivatásukat teljesítették, helyi

információval, hírekkel látták
el Hegyalját.
Az Országos Magyar Sajtókamara által 1943-ban Budapesten rendezett országos
szaksajtó-kiállításon – méltatva a lap életkorát, elterjedtségét, és a kiállításon berendezett vitrin színvonalát – az Új
Hegyalját elismerő oklevéllel
tüntették ki. A következő évben kiderült, hogy az egyetlen olyan vidéki lap, amelynek
a szerkesztése egy polgári iskolai tanár, Marton László kezelésében van. A vidéki tanárság a század elején sokkal nagyobb részt vállalt a városukban, községükben megjelenő
helyi újság életében, a század
közepére ez már ritkaságszámba ment. Az utolsó szám 1944.
szeptember 26-án jelent meg.
Nem egy fontos eszme merült fel s nyert megbeszélést hasábjain. Agitáltak, kritizáltak,
dicsértek vagy bíráltak, ahogy
az igazságérzet diktálta. A lap
mindenkor annak volt szószólója, ami magyar érdek, és ami
javára válik a városnak, a vidéknek és Tokaj-Hegyaljának.
A becsületes, közcélokért lelkesülő feladatoknak munkásai, szervei maradtak évtizedeken át. A korabeli sajtó negatívumai ellenére nagy szolgálatot tett a kultúra terjesztése
ügyében. Széles néprétegek olvastak újságot, vagy legalábbis értesültek a friss hírekről általa. A nagyvilág betört az elmaradott falvakba is, így a korábbinál jóval szélesebb közvélemény kezdett formálódni.
O. Z. M.
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TelTHázAs komolyzenei esT
A XX. Zempléni Fesztivál
programsorozatának utolsó
előtti estéjén, augusztus 19-én
Johann Sebastian Bach népszerű egyházi szerzeményeiből rendeztek hangversenyt a
szerencsi Kisboldogasszony
római katolikus templomban.
A komolyzene-kedvelők a
világszerte ismert Orfeo Kamarazenekar és a Purcell Kórus közreműködésével korhű
előadásmódban hallgathatták
meg a barokk zenei darabokat.
A megújult egyházi épületben Turjányi Miklós fesztiváligazgató köszöntötte a padsorokat megtöltő közönséget, kiemelve, hogy Bach muzsikája olyan magasságokba emel,
mely elfeledteti a bajokat a hallgatósággal. A megjelentekhez
szólva Darvas László plébános
örömét fejezte ki, hogy az érdeklődők a megszépült egyházi
épületben részesülhetnek a kivételes zenei élményben, mely

A Purcell Kórus és az Orfeo Kamarazenekar barokk zenei darabokat adott elő.
lelkileg gazdagabbá tesz. A fesztiváli rendezvény résztvevőit –
köztük a Nyárádszereda testvérvárosból érkezett székelye-

ket – Koncz Ferenc polgármester is üdvözölte az egri érsek által újraszentelt „öreg” templomban, kiemelve, hogy Sze-

A

rencs önkormányzata a továbbiakban is partner abban, hogy
támogassa a jubileumi évfordulóját ünneplő Zempléni Fesztivál jó szándékát: hogy magas
színvonalon nyújtson művészi
élményeket.
Vashegyi György karmester vezényletével az oltár előtt
csendültek fel a barokk kort
idéző zeneművek magával ragadó dallamai. Bach darabjainak sokszínűségét példázva az egyházi művekből elsőként két kantáta hangzott el,
megszólalt az oboa d’ amore
versenymű, és a XVIII. század legnépszerűbb hangszeres műfajai közé tartozó, zenekarra írott szvitekből is ízelítőt
kapott a közönség. A hangverseny első részében az est legnépszerűbb darabját – a h-moll
szvitet – újrajátszatta a közönség, a másfél órás koncert végén pedig vastapssal fejezte ki
tetszését a hallgatóság.
H. R.

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 szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

y Klubkirándulás a Dunakanyarban
Nyugdíjasszervezetünk, a
Nyárutó Klub munkaterv alapján végzi tevékenységét. A 2011es programok között szerepeltek a nyári és kora őszi kirándulások is.
Elnökünk – Fincziczki Istvánné – tavasszal családi körben a Dunakanyarba kirándult, és az ott szerzett csodálatos élményeket megosztotta
a klubtagsággal, mi pedig úgy
döntöttünk, hogy nyári kirándulásunkat erre a vidékre szervezzük. Akinek internet-elérhetősége van, munkához látott, összegyűjtöttük az információkat, és augusztus elején
kétnapos kirándulást tettünk
országunk egyik legszebb vidékére: a Dunakanyarba.
Sajnos, klubtársaink közül
– korukra, illetve betegségükre tekintettel – már sokan nem
tudnak vállalni kétnapos utat,
ezért barátaink közül is szerveztünk útitársakat. Így 38 fővel indultunk el a kitűnőnek
ígérkező programra.
Úti célunk első állomása a
Vácrátóti Arborétum volt, mely

nem okozott csalódást. Nagyot
sétáltunk a százéves fák alatt,
ismerkedtünk a különleges
növényekkel és gyönyörködtünk a számtalan természeti
szépségben. Tovább utaztunk
Nagymaros felé, végig a Duna

jobb partján, majd a szlovákiai Párkányból a Mária Valéria
hídon át érkeztünk meg szálláshelyünkre, Esztergomba. Pihenés és szabad program után
a bazilikát, a kincstárt és a várost néztük meg közösen. Este

kellemesen elfáradva tértünk a
kollégiumi szállásunkra.
Másnap Visegrádra utaztunk tovább, ahol a fellegvár
kilátójából látott panoráma felejthetetlen élményt nyújtott.
Meg kell dicsérnem társaimat,
mert még a 80 évesek is vették az akadályt, és feljutottak a
várcsúcsra. Leérve a városba, a
királyi palotát néztük meg. A
Herkules-kút, a palota termei,
a gyönyörű kert, mind-mind
csodálatos élményt nyújtottak
mindenkinek. Hazafelé indultunk, de még időnkbe belefért
Leányfalun a Móricz Emlékház
megtekintése, ahol rendhagyó
tárlatvezetésben volt részünk.
A Dunakanyart az új Megyeri
hídon át hagytuk el, és fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk haza a kora esti órákban.
Köszönetet mondok klubtársaim nevében a szervezőknek
(a klub vezetőségének), amiért lehetővé tették számunkra,
hogy újabb csodálatos településeket, nevezetességeket ismerhessünk meg országunkban.
Szaniszlóné Tóth Ágnes
klubtag
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Schlosserné Báthory Piroska: Hegyalja
Szontágh Emil

Virágot ültetek a szíVedbe
Emlékbe adom neked e szép nyarat
Maradt benne egy lélegzetnyi tavasz
Szedek hozzá sok mezei virágot
Azzal díszítem az őszi oltárod

Kórusban énekeljük azt a szép dalt
Melyért a szívem azóta is él-hal
Szívedbe ültetem a nyár virágát
Őrizd úgy, mint a két szemed világát

Kötök hozzá csokrot búzavirágból
Koronát fejedre vörös pipacsból
Az éneklő madarakat hívom el
Trónodon majd velük köszöntselek fel

Hallgasd meg kérésemet, kisleányka
Bújtass el szívednek pitvarába
Hallani fogod, míg élsz, a dalolást
Virág szíved lesz s érzed majd illatát

Bodnár Edit (Dite)

Leskó Imre

Varázsecset

ÉrtelmezÉs

Átfesteném a világot,
A szürke napokat szivárvány színre,
Gondterhelt arcokra
A létörömének aranyát,
Rózsaszirmok selymét
A meggyötört szívekre.

(idézet egy alkotótárs „Nagyapó” c. verséből)

Átfesteném az egyet,
Szikrázzon benne azúrtengerek kékje,
Békegalambok tollával
Festeném a lelkeket hófehérre!

Csikorgó a kerék, lötyögős a RÁFJA,
Nagy hordó nyomását, csak az ABRONCS állja
A kocsist környékez nyugtalanság és frász,
Míg lyukas zsebében pipáért kotorász.

Átfesteném a megfakult képeket,
Színektől pompázzon fénye,
Lángot festenék az alvó parázsnak,
Fénysugarat a szemek íriszére.

Szekérkeréknek is, búcsút int a ráfja.
Egyik-másik roncsabb, fészkes fene bánja.
Lógós a küllő is, akár a szuvas fog,
Idő vasfogának, türelme is elfogy.

Átfesteném a mennyboltot
Csillagok fehér aranyát, ébenszínű éjre,
A létezés örömének csillagporát szórnám
A teremtő ecsetjéről az emberek kezébe!

Esedékes lenne, némi ráfordítás,
Nem éri meg mégse, újabroncsosítás.
Keréktalpra RÁF kell, fogja össze körbe,
Az ABRONCS a hordót, ha már bor van benne!

Átfesteném a telihold arcát
Ezüstös ragyogását ontsa a földre,
S ő szelíd mosolyával kacsint reánk,
Egy szebb s igazabb jövőbe!

Ne tévesszük össze, szezont a fazonnal,
Lényegre tapintok, keményen, azonnal!
Hordó körül ABRONCS, kerék körül a RÁF,
Nem hullának szét, mint Trianontól Hazánk.

„Dolgos kezed alatt
Feszült hordókon a ráf”
(KIIGAZÍTÁS)

Kisgyőri Szabó Zsolt

VagY Nekem
vagy nekem csillag égető lángja
nyolcvanöt fényév táncát ha járja
örökké szomjazó tekintetem
szemed könny-csókjait issza vakon
nektár-cseppjeit szívedbe sírja
tollam vérszín TEMPUS-t gyöngyöz s írja
szerelmed fénye kéklik szavakon

(Juditnak)

blúzod bársonya ha ajkamhoz ér
szenvedélyek illata oson át
szívembe ringatod vágy-mosolyát
egy végtelen csóknak Te a Tündér
simogatod sorsunk láz-álmait
izzó ajkadra lehelem ma itt
Regulus arany-pírja vagy nekem

Szerencsi híres emberek

PAszlAvszky sándor

Kevesen tudják, hogy elődeink közül kik voltak azok, akik életükkel,
munkájukkal, anyagi támogatásukkal, önzetlenségükkel megalapozták
településünk várossá fejlődését, hozzájárultak társadalmi, közösségi életének kialakításához. Akad közöttük országosan, sőt nemzetközi ismertséggel bíró híresség, de szép számmal vannak olyanok, akikről még nem
hallottunk. Őket mutatja be a most induló sorozat.
A tizenkilencedik századi katolikus lelkészek között, történetíróként
Paszlavszky Sándor volt az, aki sokat
tett azért, hogy Szerencs múltja ne legyen a feledés zsákmánya.
A plébános a szabadságharc idején, 1848. augusztus 18-án született Deregnyőn, ahol édesapja a gróf
Lónyaiak alkalmazottja volt. Gondos
szülei tudományos pályára szánták a
már kis korában feltűnően értelmes és
szorgalmas fiút és az elemi iskolák elvégzése után a sátoraljaújhelyi gimnáziumba küldték. Középiskolai tanul-

mányait Ungváron folytatta, ezután
a papi pályára lépett. A kassai szemináriumban vasszorgalmával mindig a
legelsők között állt, szabadidejét kedvenc tárgyának, az irodalomnak szentelte. Már papnövendék korában értékes irodalomtörténeti, esztétikai tanulmányokat, verseket írt. Felszentelése után rövid ideig Bodrogkeresztúron, Abaújszántón, majd Göncön káplánkodott, azután gróf Zichy Rezső házánál, Enyicskén nevelősködött. Ezen
idő alatt szerezte széleskörű ismeretségét és a tehetségét méltányló előkelősé-

gekkel kötött baráti viszonyai haláláig
kitartottak. Egyházi fönnhatósága Sátoraljaújhelyre nevezte ki hitoktatónak,
ahol tanítványai szeretetétől és tiszteletétől övezve négy évig dolgozott.
Negyvenegy évesen, 1889-ben került Szerencsre, ahol hivatásának, a
tudománynak és az irodalomnak élt.
Számos irodalmi alkotása, újságcikke, esszéje jelent meg nyomtatásban
is. Már itt fejezte be a nagyközönség,
illetve a serdültebb ifjúság részére írt:
Szent László király, avagy a Magyar
Nemzet dicsősége című tanulmányát.
A szentté avatás 700. évfordulójára,
1892-ben megjelent kötet helyben, Simon József nyomdájában készült. Alapos történeti kutatások nyomán 1896ban, a millennium tiszteletére öszszeállította Szerencs város monográfiáját. Tevékenyen részt vett a városi

közügyekben: a Nemzeti Szövetségnek megalakulása óta elnöke, a Hegyalja-mádi Takarékpénztár igazgatósági tagja volt, és más civil szervezetek
munkájából is részt vállalt.
Poéta lelke a virágok közt, gyümölcsöskertjében nyugodott meg igazán,
majd visszatért ismét becses könyvei közé. Ritka szép könyvtárat gyűjtött össze, tudományos és díszművek
egész tárházát, értékes és ritka kéziratok példányait. Az irományok között
akadt egy-egy sajátkezű rajz is. Kortársa, Roskovics Ignác festőművész – aki
iskolatársa volt – mondogatta, hogy
Paszlavszky Sándortól tanult rajzolni
és kapott kedvet a festészethez.
Igaz a mondás az ő jellemére is: aki
tudós, poéta és becsületes ember, az
nem ért a meggazdagodáshoz. Segítette az árvákat, a szegényeket, áldozott a

közjóért, az egyházért. Sokan – visszaélve jóságával – a kölcsönkért összegeket nem adták meg neki. Ám ő nem
zúgolódott még akkor sem, amikor
az anyagi gondok árja összecsapott felette. Megengesztelődve mondogatta:
„Szegények vagyunk, én is, híveim is,
mi haszna kellemetlenkednénk egymásnak. Ha nem követelőzöm, kevesebbet adok szegényeimnek, de azért,
amit nekik szántam, mégis csak szegényeimnél marad.”
Másokért és a közügyért küzdő igaz,
becsületes ember volt. Lelkesedett a
szépért, jóért és igazságért, a komoly
tudományokért, s a nemzeti ideálokért
egyaránt. Távol a várostól – melynek
tíz évig igaz lelkipásztora volt, – a budai hegyek között elterülő Farkasréti
temetőben alussza örök álmát.
O. Z. M.
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SZERENCS
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 gyermekkocsiés kerékpártároló. Azonnal beköltözhetô.
Irányár: 7 800 000 Ft. Tel.: 30/564-3132.
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,
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, mely-

nek 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 lakóhá-

zakkal 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
ellátott, összkomfortos, új építésû családi
ház kedvezô áron (Ytong tégla, Lindab
rendszer 30 éves garanciával). Rendkívül
jó benapozottság, laminált padló, kandallókémény, kábeltévé, elektromos garázs-

ajtó. 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

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

Szôlô- éS gyümölcStermelôk
figyelmébe!
Szántóföldi növényekhez
növényvédô szer vásárolható!

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert
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).
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:
Vizsgadíj
Motorkerékpár
11 000 Ft
Személygépkocsi
20 000 Ft
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti)
24 000 Ft
Tehergépkocsi (3,5 t feletti)
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.

AkcióS bozótvágók
kAphAtók!
várjuk keDveS váSárlóinkAt!

Vektor
Könyvelőiroda

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

Egy megbízható és sokoldalú partner
a céges és társasházi ügyekben

Ciklámen

Könyvelőirodánk vállalja kis- és középvállalkozások, egyéni
vállalkozók és nonprofit szervezetek teljes körű könyvelését, bérszámfejtését.
Egy helyen megtalál minden szolgáltatást, amire szüksége
lehet cégének. Cégalapítás és módosítás, jogi és adótanácsadás, könyvelés, pályázatírás, hitel, székhelyszolgálat.

szerencs, rákóczi út 97.
telefon: 47/362-546

Augusztusi festékvásár
A Ciklámenben!
eco beltéri falfesték 14 l
Homlokzatfesték 14 l
zománcfestékek
színes beltéri falfesték 2,5 l
5l

1990 ft
6300 ft
1040 ft-tól
2790 ft
4990 ft

A készlet erejéig!

bordûrök, díszlécek, rozetták nagy választéka.

mindent egy Helyen A Ciklámenben!
nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

Várjuk irodánkba jelenlegi és új ügyfeleinket!

ElérhEtőségEink:
Zemplén-Vektor Kft.
3900 Szerencs, Csalogány köz 5.
20/944-8621, 70/450-6436,
konyveles@zemplenvektor.hu
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mozaik/hirdetés

Munkaügyi változások

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
FÉnyKÉppEL
KínÁLjuK!

Külön megrendelés alap
ján fotóval jelentetjük meg
az eladásra vagy kiadásra
kínált lakásokat, épülete
ket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalman
ként 500 Ft, amennyiben a
fotót munkatársunk készí
ti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az inter
netes honlapunkra is felke
rül ilyen formában.

INGATLAN
y Taktaharkány központi helyén kétszobás, gázfűtéses,
rendben tartott családi ház reális áron, azonnali költözéssel eladó. Érd.: 20/4464-662, 47/352-004. (14-15)
y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás céljára
is átalakítható kb. 90 négyzetméter alapterületű családi
ház eladó. Érd.: 30/52-00-353. (14-15)
y Szerencs központi részén (piachoz közel) a Tatay Z. út
5. szám alatt vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó
kamra helyiségekkel. Érd.: 30/486-5534 este. (14-15)
y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m -es társasházi lakás.
Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320,
70/363-1658. (14-15)
2

y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló.
Érd.: este 30/921-2255. (14-15)
y Szerencs főutcáján, szép környezetben, felújított, háromszobás, 100 m2-es családi ház, valamint Bekecsen
85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (14)
y Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatti, kétszobás,
földszinti társasházi lakás albérletbe kiadó, illetve eladó
7,6 M Ft-ért. Szerelőaknás garázs 550 ezer forintért eladó.
Érd.: 70/967-1142. (14)
y Legyesbénye, Rákóczi út 101. szám alatti két szobakonyhás ház melléképülettel, 400 négyszögöl telken eladó. Érd.: 47/368-654. (14)

y Szerencs belvárosában, mégis csendes helyen, az
Erzsébet utca 8. szám alatt szoba, konyha, fürdőszoba, spájzos lakás eladó. Irányár: 5,8 M Ft. Érd.: 20/5317676. (14)
y Szerencs belvárosában két lakrészes családi házat
cserélnénk kisebb ingatlanra értékegyeztetéssel, ill. eladnánk. Taktaharkányban kis családi ház eladó. Érd.:
20/4464-662. (14)
y Szerencsen 89 m2-es, teljes körűen felújított, gázközponti fűtéses, tehermentes társasházi lakás eladó.
Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (14)
y Szerencsen 67 m2-es társasházi lakás eladó. Irányár:
7,5 M Ft. Érd.:30/70-12-970. (14)
y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas.
Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (14)
y Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (14)
y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfortos ház eladó. Vállalkozásra vagy irodának is alkalmas.
Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/7046393. (14-15)
y Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es társasházi lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 ezer Ft-ért eladó.
Érd.: 30/499-4557. (14)
y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rendezett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767-976 számon. (14)

MEZŐGAZDASÁG
y Szerencsen a Piroska dűlőben 800 négyszögöl furmint, hárslevelű szőlő eladó. Akár terméssel is! Érd.:
20/436-4363. (14-15)
y Szerencs-Ondon borospince, szőlőprés (60 l) eladó.
Érd.: 47/363-610. (14)

VEGYES

csal és huzattal együtt. Ugyanitt ikeás gyerekszőnyegek, micimackós és hercegnős falvédők. Érd: 70/3369232. (14-15)

y 1 db számítógépasztal, 2 db fémvázas fotel, 1 db fenyő tv-asztal, 1 db hűtőszekrény, 1 db antik ülőgarnitúra
kedvező áron eladó. Érd.: 20/9659-134. (14)

y 2 db autós gyerekülés eladó ikrektől. Érd.: 30/555-0287.

y Általános iskolai tanulók részére korrepetálást vállalok. Érd.: 20/219-3018. (14)

y Európai uniós pályázatok (mikro- és kisvállalkozások
fejlesztése, telephelyfejlesztés, helyi termék feldolgozása és értékesítése) készítése, ingyenes tanácsadás. Érd.:
70/637-8275. (14-15)
y Diplomás nyelvtanár német nyelvből korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Érd.:
30/492-7930. (14)

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

y Franciaágy olcsón eladó. Érd.: 30/278-5650. (14-15)
y Gyári Kossuth prést vásárolnék 300-500 l között. Tel.:
30/449-1584. (14-15)
y Hagyatékból hálószobabútor és konyhabútor mosogatóval eladó. Érd.: 30/486-5534 este. (14-15)
y Ikeában vásárolt fenyő gyermekágy (kiegészíthető dekor jelleggel szivárványtetővel) jelképes összegért eladó. Az ágy gyerekméretről normál méretre
(90 x 200 cm) állítható. Ágyráccsal, anatómiai szivacs-

l Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,
bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás
l Minõsített keverõbõl minõsített beton

Kapcsolattartás a szolgáltatókkal, mérőállás-diktálás,
számlák ellenőrzése, szerződéskötés, projektekben való
részvétel.

Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0-24
ó r á i g.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós
tehergépkocsival.

y Abaújszántó központjában a Kossuth tér 4. szám
alatti lakóház eladó. Az ingatlan 1986-ban épült és
2005-ben teljesen felújított, amely 116 m2 alapterületű, 3 szoba, fürdőszoba, WC, nappali, az alagsori részben garázs + egyéb tároló helyiségek, valamint 350 m2es udvar tartozik. Érd.: 20/492-8333. (14)

Ványai

y Hímzést, horgolást, falvédők, összekötők szövését olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (14)

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

Közép- és kisvállalkozások energiatanácsadása, energiaügyek intézése.

y Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es családi ház sürgősen eladó. Érd.: 20/487-1906. (14)

y Szakdolgozatok, prezentációk, egyéb kiadványok
szerkesztését vállalom. Érd.: 30/7012-970. (14)

Szivárvány-Ép Kft.

y Megyaszón a Béke úton összkomfort nélküli, 100
m2-es családi ház eladó. Irányár: 2,2 M Ft. Érd.: 20/4947-999. (14)

y Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben)
eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fűthető garázszsal, 2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361-888. (14)

y Kerítéshez való betonoszlopot vásárolnék. Érd.:
47/363-610 az esti órákban. (14)

Szeptember elsejétől a jelenle
gi kilenc hónap helyett már csak
maximum három hónapig jo
gosultak álláskeresési járadék
ra azok, akiknek megszűnik a
munkaviszonya.
Az erre az ellátásra való jogo
sultsághoz a megelőző öt évben
belül legalább 360 nap munka
viszony, vagy olyan vállalkozói
jogviszony szükséges, amely
után a munkaerő-piaci járulé
kot megfizették. További felté
tel, hogy az érintett ne legyen jo
gosult rokkantsági, vagy balese
ti rokkantsági nyugdíjra, ne ré
szesüljön táppénzben, akarjon
dolgozni, de önálló álláskeresé
se nem vezetett eredményre, és
a munkaügyi kirendeltség sem
tud megfelelő munkát ajánlani.
Az álláskeresési járadék ösz
szege a kérelem benyújtását
megelőző négy naptári negyed
évben elért átlag járulékalapok
60 százaléka, maximum a jogo
sultság kezdő napján hatályos
legkisebb munkabérnek meg
felelő összeg lesz. A közfoglal
koztatási ideje alatt a járadék fo
lyósítását szüneteltetik.

A járadék összegének számí
tási módja nem változott. Az
ellátás mértékének maximális
összege viszont módosul: ko
rábban az álláskeresési járadék
legfeljebb a minimálbér 120 szá
zaléka volt a folyósítás első idő
szakában, ez maximum 91 na
pig járt. Szeptember elsejétől az
álláskeresési járadék legfeljebb a
minimálbér összege lehet a já
radékfizetés teljes időtartamá
ra. Szeptember elsejéig az állás
keresési járadék folyósításának
második szakaszában a mini
málbér 60 százalékát fizetik ki,
függetlenül a jogosult korábbi
bérétől.
Bérpótló juttatásban – ami
foglalkoztatást helyettesítő tá
mogatás elnevezést kap – az ré
szesülhet, akiknek a szociális
igazgatásról és szociális ellátá
sokról szóló törvény értelmében
a jegyző aktív korúak ellátására
való jogosultságot állapít meg.
Annak az álláskeresőnek, aki
nyilvántartásba került, a felaján
lott munkát – ide értve a közfog
lalkoztatást is – azonnal el kell
fogadnia.

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

Megbízható szolgáltatás, reális ár. Keressen minket!
Gépies Kft.
E-mail: gepieskft@t-online.hu

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

Vegyes desszert
1000 g 1100 Ft
Az akció a készlet erejéig érvényes!

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2011. szeptember 2-ig bemutatja szerkesztőségünkben.
A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

szeptember 9., szeptember 23.
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szabadidő

Egészségünkért

Házi KoNYHa
Rovatunkban egy-egy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Várjuk vállalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen ismertetnének egy-egy általuk kiválasztott fogást.

Ezúttal a szerencsi származású Puskásné Lesnyószki
Kitti (fotónkon) ajánlja olvasóink figyelmébe egyik kedvenc
édessége, a csokoládés pite receptjét.
A fiatal háziasszony szívesen
sürgölődik a konyhában, nemcsak családja örömére, barátait
is rendszeresen vendégül látja.
Nem csupán hobbiszinten süt,
főz, idegenforgalmi-vendéglátói ismereteit is kamatoztatja,
amikor a magyar konyha jellegzetes ízvilágán kívül más
népek ételeit is a tányérra varázsolja.

A most bemutatott sütemény
receptjét azért választotta, mert
azon túl, hogy finom, könnyedén elkészíthető édesség azok
számára is, akik nem jártasak
a konyhaművészetben.
Elkészítés: A kekszet összetörjük, meglocsoljuk az olvasztott
vajjal és a formába tesszük. (Ízlés szerint adhatunk hozzá aprított mandulát, diót, vagy mogyorót is.) A tojások sárgáját sűrű krémmé keverjük 4 dkg cukorral és a keményítővel. A tejet felforrósítjuk és állandó keverés mellett a tojáskrémhez
öntjük. Lassú tűzön besűrűsítjük, félrehúzzuk és beletörjük a csokit. Az így elkészült
masszát egyenletesen elosztjuk a formában, majd a tojásfehérjét habbá verjük 10 dkg

Az allergia a szervezet immunrendszerének túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális esetben semmilyen reagálást nem váltanának
ki. A tünetek, túlérzékenységi
reakciók különböző fokozatokban jelentkeznek.
CSOKOLÁDÉS PITE
Hozzávalók:
25 dkg csokis keksz, 4 evőkanál vaj,
3 tojás sárgája, 2 tojás fehérje,
14 dkg cukor,
4 evőkanál étkezési keményítő, 6 dl tej,
egy tábla magas kakaótartalmú étcsokoládé
1 teáskanál vaníliaaroma

cukorral és az aromával, és az
egész tetejére öntjük. 30 percig
160 C-fokon sütjük.
Jó étvágyat!

Könyvajánló a szerencsi könyvtár kínálatából
ray Kluun:

allERgiás REaKció
a gyümölcsöktől?

NE VEDD El az ÉlETEm!

A történet egy házaspárról szól – Dannyről és Carmenről
–, akiknek az életében úgy tűnik, minden rendben van. Egyéves kislányukat nevelgetik jólétben, sikeres vállalkozásuknak
köszönhetően az élet örömeit is élvezni tudják, egészen addig,
míg ki nem derül, hogy Carmen rákos. A megváltozott állapot
új helyzeteket teremt: utazások és vidámság helyett orvosok és
kórházak kerülnek előtérbe. A regény a szerelemről, a kitartó
barátságról szól s egyben egy fájdalmasan őszinte történet is.

Ez többnyire szénanátha jellegű allergiás rhinitis, melynek következménye az orrnyálkahártya megvastagodása, de orrváladékozást, tüsszentést, a szem irritációját, könnyezést is eredményez. Súlyosabb esetekben a tüdőbe kerülve asztmás rohamokat is okozhat, de más formában
is jelentkezhetnek az allergéntől
függően (pl.: bőrkiütés, irritáció).
Az allergia mint betegség és
az azt okozó allergén kimutatása fontos tényező, mert a kezelés
ettől függhet. A gyógyszeres terápia fajtáját az orvos határozza
meg, de az allergiás egyén feladata, hogy elkerülje a számára gondot okozó anyagokat, így
csökkentve a tüneteket.
Augusztusban és szeptemberben Magyarországon minden
ötödik ember parlagfű-allergiától szenved. Az országban hatalmas a parlagfűvel fertőzött terület, ezért fontos lenne, hogy a sa-

a TÖRVÉNYNEK…

DiETETiKai szolgálaT
A szerencsi rendelőintézetben
legközelebb szeptember 2-án és
9-én nyújt segítséget Váradi Ferencné a személyre szabott diéta kiválasztásában. Lehetőség
van a felvetődő egyéni problémák megbeszélésére is. A rendelés beutaló nélkül is igénybe vehető, társadalombiztosítási igazolvány azonban szükséges, és a várakozás elkerülése érdekében célszerű időpontot egyeztetni.

rovatunk megjelenését
az oroszlán gyógyszertár támogatja.

HoRoszKóP
augusztus 26. – szeptember 9.
Kos (III. 21. – IV. 20.)
a lehetőségei jók, s ha új vállalkozásba kezd, három bolygó is segíti a kibontakozásban, de számítson rá, hogy a vetélytársainak száma is szaporodik. legyen óvatos, mert elvtelen, nem tiszta versenybe próbálják belehajszolni. a vénusz a szerelmi életét befolyásolja. a most kialakuló kapcsolat izgalmas,
de nem biztos, hogy tartós lesz.

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Egyelőre nem láthat a színfalak mögé, ahol pedig nagyon sok minden történik. aggodalomra viszont semmi oka, hiszen ezek a háttérben zajló események (és egy kedves jóakarója) igazából az
ön malmára hajtják a vizet. Ha megpróbál mindenütt helyt állni, akkor a magánéletét teljesen át kell
programoznia.
ráK (VI. 22. – VII. 22.)
a hét elején érdekes tapasztalatokra tehet szert, esetleg olyan új szemléletmóddal találkozik, ami elgondolkoztatja, talán még új irányba is tereli az érdeklődését, s végre nekikezdhet egy régóta halogatott tervének. a Hold felébresztheti a lelkében szunnyadó démont. Féltékenységi jelenetek
és forró ölelések váltják egymást.
oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ha egyik kollégájával vitába keveredik, legfeljebb erkölcsi sikert arathat, az anyagiak terén inkább ő lesz a győztes. a legjobb az volna, ha visszavonulna, és hagyná, hogy kivételesen az ő elképzelései váljanak valóra. az oroszlán jegyben járó vénusz önre tereli a figyelmet. Hódítási vágyát csak fokozza a Jupiter.
szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
Úgy érzi, képtelen a megszaporodott teendők végére jutni. az a baj, hogy ideje nagy részét
a mások hibáinak korrigálásával tölti. a világ felé a rideg érzéketlenség álarcát mutatja, ám amikor becsukódik a hálószobaajtó, olyan vad játékokra vágyik, amivel zavarba ejti még a partnerét is. a vénusz
most fokozza a szenvedélyét.

Függőleges:
2. Oldat része. 3. Feltéve. 4. Női énekhang. 5. Vadászati magazin. 6. Mindentudás Egyeteme, röviden. 7. … Mares, mexikói bokszoló. 8. Férfinév. 9. Spanyol, svéd
gépkocsik jelei. 10. Tevékenységet folytat
(pl.: sportot). 11. …-család, rajzfilmszereplők. 15. Az idézet második, befejező része. 17. Szintén ne. 19. Lakatos Sándor. 21.
Angol urak megszólítása. 23. Vámosi János
dala (két szó). 24. Félig édes! 27. Német névelő. 29. Ruhát piszkít. 31. Elán hangzói. 32.
Torreádorok ellenfele. 35. Budapest Sport
Iroda. 36. Bizonytalanul megy. 38. Kerti
eszköz. 39. Egyszerű gép. 41. Akadálytalanul halad. 43. Alsó végtag része. 44. Román település. 46. Érd mellől való. 48. Mű-

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
rendeződnek a dolgai, de ha azt szeretné, hogy ez a nyugodt állapot még sokáig megmaradjon, akkor nagyon oda kell figyelnie a környezetében élőkre, mert most ők kerülhetnek bajba, és magukkal ránthatják, ha nem segít nekik. vágyik arra, hogy hódíthasson, annak a közeledését azonban nem
fogadja el, aki mindent elkövet, hogy elvarázsolja.

holdak területe. 54. Szabadban. 57. Angol
sör. 59. Távolba. 61. Rizs fele! 62. Latin és.
Sz. A.
Az augusztus 12-ei keresztrejtvény helyes megfejtése: Ha víz volnék, hát volnék

»
»
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dás, a pihenés ne párosuljon felelőtlenséggel. Főként a poratkaallergiában szenvedők figyeljenek oda arra, hogy – esetleges
külföldi útjuk során – keresztallergiát okozhat a tenger gyümölcseinek: a kagylóknak és rákoknak a fogyasztása.
váradi Ferencné
dietetikus

BIKa (IV. 21. – V. 20.)
érdekes ajánlatot jelez a Mars, amit tényleg kár volna elszalasztani. óvatosságra csak az új kollégákkal szemben van szükség, akik szerzett jogaik védelmében bármire képesek. Próbálja megnyerni őket a közös ügynek, s akkor a haszon is nagyobb. Utálja, ha felborul az előre eltervezett programja.

Vízszintes:
1. Az idézet első része. 12. Becézett Lajos. 13. Település Hajdú-Bihar megyében.
14. Körzetben van! 15. Nem irigy! 16. Tamás
hangzói. 18. Azonos mássalhangzók. 19.
Előtag. Jelentése: kő. 20. Ropi jelzője lehet.
22. Keskeny törésvonal. 25. Sándor Anita.
26. Az egyik vallás. 28. Kezdődik, indul. 29.
Kettőzve: hazai zenekar, vagy édesség. 30.
Katonai rang. 32. Nota …, jól jegyezd meg!
33. A föld felé. 34. Kerítés alatt átmegy. 37.
Elerel! 40. Alkoholista. 42. Tartós elem másik neve. 45. Indiai férfinév. 47. Művészetek Palotája röviden. 49. Kettőzve: kikapsz!
50. Hadban van! 51. Páratlan zokni! 52. Román település. 53. Hibáztató. 55. Tórium.
56. .. fair lady. 57. Életrevaló, tevékeny. 58.
Kicsinyítő képző. 60. Komárom része! 62.
Iram. 63 Üres kád!

keReSZtRejtvény

ját környezetében mindenki irtsa ezt a növényt. Az általa kiváltott allergia tünetei a szem viszketése, a könnyezés, a folyamatos tüsszögés, az orrfújás. Pollenszórása már július közepe táján
elkezdődik, a maximumot augusztusban és szeptemberben
éri el, de egészen a fagyok beálltáig okozhat tüneteket. A pollen
a légutakon keresztül jut a szervezetbe, ezért szénanátha jellegű, de súlyos esetben asztmás
reakciókat is kiválthat. Leghatékonyabb kezelési módja az allergén elkerülése.
Sajnos, elég kevesen vannak
vele tisztában, hogy bizonyos
ételek fogyasztásával keresztreakció alakul ki a szervezetben,
amit keresztallergiának nevezünk. Parlagfű-allergia esetén a
görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka és a banán fogyasztása jelent kockázatot, ezért
fontos, hogy ezeket kerüljük.
A nyári pihenés időszakában
sem szabad elfeledkezni az allergénekről, hogy a kikapcsoló-

RejtvényFejtők, Figyelem!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok a megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt.

pocsolya, ha tűz volnék, hát volnék hamuja. A helyes megfejtést beküldők közül Domonkos Józsefné, Szerencs, Dózsa
út 26. szám alatti lakos, valamint a megfejtést SMS-ben beküldők közül a 70/2355918-as telefonszám tulajdonosa nyert. A
két fő részére szóló fürdőbelépő a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) vehető át. Az augusztus 26-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: szeptember 9. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
Felelős szerkesztő: Árvay attila l Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) l Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. l telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. SMS: +36(20)940-2066. l E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu l Honlap: www.szerencsihirek.hu l Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.
Kiadja: SzErENcSi vÁroSÜzEMEltEtő NoNProFit KFt. Szerencs, Eperjes u. 9. l Felelős kiadó: czaKóNé SziKSzai orSolya ügyvezető igazgató.
Szedés, tördelés: MiKoM NoNProFit KFt. 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. l Készült: a MEtalEN KFt. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-zs. utca 24. l Árusítja: laPKEr zrt. 1097 Budapest, táblás utca 32. tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél. l a lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. szeptember 9-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. l iSSN 1216-3066

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
Nyugalmát kikezdhetik a kollégák örökös ellenkezésükkel. Mindenben mást akarnak, mint
ön. a hét közepén egyéb váratlan események is adódnak, amik tovább tépázzák az idegeit, s a végkifejlet hiába hoz hasznot, nem örül neki. a kedvese érzelmi zsarolással próbálja elérni a célját, csakhogy
ezzel épp az ellenkezőjét éri el.
nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
a Neptunusz ködössé teheti a munkahelyi viszonyokat, nagy a felfordulás, ám épp ebben rejlik sikereinek titka: ön lesz az, aki rendet teremthet a káoszban. Persze, ha meri vállalni a vezető szerepet és a vele járó felelősséget. Ha egyszerre többfelé is eljátssza a vágyakozó szerelmest, kínos helyzetbe kerül, főleg ha állandó társa is van.
BaK (XII. 22. – I. 20.)
Ne dühöngjön, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogyan előre eltervezte. lehet, hogy nem álmai feladatával bízzák meg, de menet közben akár még meg is szeretheti, amit csinál. a vénusz kedvező anyagi fordulatot jelez. Jó volna, ha el tudna vonulni egy kicsit a párjával (vagy ha egyedül él, akkor utazzon el magányosan).
Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
a bolygók (és segítőkész kollégái) kihúzzák a bajból, amit azzal zúdított saját nyakába, hogy
mindent az utolsó pillanatra hagyott. a kiadós beszélgetés a párjával csak arra jó, hogy kiadja magából
a mérgét, de arra aligha, hogy végleges megoldást találjanak a kialakult konfliktusra. Főleg ha a szívében új érzés ébredezik.
HalaK (II. 20. – III. 20.)
ami néhány hete még könnyedén ment, az most sok fejtörést okoz. Pedig se a munka, se a kollégák nem változtak, csak ön türelmetlenebb. lazítson, hagyja, hogy kényeztessék, engedje, hogy a partnere vegye át a kezdeményezést, és ő tervezze meg a hétvége programját. Meglátja, jó lesz a hangulat!
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Biztató futBallnyitány
Jól indult az idény a szerencsi labdarúgócsapat számára. A megyei II. osztályú
bajnokság keleti csoportjában szereplő együttesünk az
augusztus 20-ai nyitó mérkőzésen 5–2 arányú győzelmet
aratott Bodrogkisfalud gárdája felett.
Szerencs: Tóth Péter, Sohajda
Tibor (Varga Csaba), Suller
Zsolt, Vaszily Zsolt, Budai János,
Szentirmai Gergely (Rabócz Róbert), Ladinszki Levente, Boncsér László (Takács Bálint),
Nagy László (Barabás József),
Gombos Ádám, Lengyel László. Edzők: Tóth István, Lukács
Bertalan. Szerencsi gólszerzők:
Lengyel László (2), Nagy László (2), Boncsér László.
A találkozó első szerencsi
góljára nem kellett sokat várni: Ladinszki beadott labdáját Lengyel csúsztatta a hálóba (1–0). Sajnos, a válasz azonnal érkezett, amikor egy gyors

Biztos hazai győzelemmel kezdte az idényt a város felnőtt futballcsapata.
letámadást követően Bodrogkisfalud gárdája kiegyenlített
(1–1). A küzdelmes, jó iramú
mérkőzésen az első félidő közepén ismét rezgett az ellenfél
hálója: Nagy a jobb felső sarokba húzta a labdát (2–1). A lefújás előtt egy vitatott büntetővel
ismét kiegyenlített az ellenfél,
beállítva a 2–2-es félidei eredményt. A második játékrészre
a csapat elszántan jött ki az öltözőből, aminek meg is lett az
eredménye. Nagy László a szé-

sportlövő az
európa-BajnoksáGon
A tavalyi világbajnoki 12. helyezés után idén Európa-bajnokságon is
megmérettette magát ifj. Butykai Zoltán sportlövő. A junior kategóriában
versenyző ondi fiatalember augusztus 2-án Belgrádban, az úgynevezett „60 fekvő” számban
indult, ahol a próbák után hatvan lövést kellett leadnia kisöbű szabadpuskájával, és végül 584 körrel a 18. helyen zárt.
A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület színeiben sportoló ifjú augusztus közepén a
Taktaharkányban megrende-

zett lövésztáborban is részt vett,
ám ezúttal nem saját képességei fejlesztésével töltötte az időt, hanem
a tőle kevesebb tapasztalattal rendelkezők tanításával, segítésével.
Ifj. Butykai Zoltán tervei
szerint legközelebb az országos bajnokságon szerepel, de
az indulása még nem biztos,
ugyanis felvételt nyert a szentendrei Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolába és még
nem tudja, mennyi ideje lesz a
jövőben tanulmányai mellett a
lövészetre.

táBorozó kiskosarasok

len elindulva ügyesen becselezte magát a 16-oshoz és ismét
egy szép lövéssel érdemelte ki
a népes számú közönség tapsát
(3–2). A szerencsiek többet birtokolták a labdát és az sem vette el a kedvüket, hogy a játék-

rész közepén a második sárga
lapját szerző Sullert a bíró kiállította. Ezt követően Gombos
buktatásáért a játékvezető büntetőt ítélt a hazaiaknak, amit
Boncsér értékesített. A mérkőzés lefújása előtt az ellenfél lövését hárító Tóth indította Lengyelt, aki félpályáról megindulva először a védőt, majd a kapust kicselezve megszerezte a
szerencsiek ötödik gólját (5–2).
Az ifjúsági gárda 1–3 arányú
vereséget szenvedett, a szerencsiek gólját Varga István
szerezte.
A labdarúgó-szakosztály új
weboldala: www.szvse.fw.hu
címen érhető el, ahol a csapatokkal kapcsolatos híreket olvashatnak az érdeklődők.

nB i-Ben
a kosarasok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Gulyás László hozzátette: az
NB I/B-ben előírás, hogy a csapatok öt utánpótlás-gárdát is versenyeztessenek országos szinten,
amihez ugyan korosztályi eltéréssel, de biztosítottak a feltételek. Így a fiatal kosárlabdázóknak is több játéklehetőségük lesz.
Ebben az osztályban összesen 23 csapat szerepel majd, 12
a nyugati, 11 pedig a keleti csoportban. Az alapszakaszt követő rájátszásban a két csoport
azonos helyezésű gárdái döntik majd el egymás között a sorrendet. Az első osztályban a ne-

trans HunGária Maraton

Szerencset is érintette az a
nemzetközi hegyikerékpáros verseny, amelynek mezőnye négy nap alatt közel négyszáz kilométert tett meg hazánk tájain.

Idén első alkalommal rendezték meg a Trans Hungária
Maratont, amelynek 153 versenyzője augusztus 17-én rajtolt
el Nagymarosról. A Magyarország északi régiójában kerekezők a négy nap alatt érintették
Hollókőt, Bükkszéket, Diósgyőrt, Szerencset, a cél pedig Tokajban várta őket, miközben tu-

Blazsó Márton a szerencsi rajton is az első helyről indult.
ristautakon, erdészeti területeken, kisforgalmú aszfaltutakon
kerekezték át a fél országot.

MaGasaBB osztályBan
az asztaliteniszezőK
Lapunkban már beszámoltunk róla, hogy Szerencs Város Sportegyesületének első asztaliteniszcsapata az új
évadban az NB II-es bajnokságban szerepel. A közelmúltban a korábban a megyei bajnokságban induló
második csapat is kivívta a
jogot arra, hogy ősztől magasabb osztályban versenyezzen. A Magyar Asztalitenisz
Szövetség ugyanis augusztus 8-ra helybetöltő mérkőzést írt ki a NB III észak-magyarországi „B” csoportjában, a megyei küzdelemso-

rozatban ezüstérmet elért
második szerencsi gárda, illetve a harmadosztályú nemzeti bajnokságból kiesett Holcim együttese között. A találkozón a versenybíróság Szerencset 10–0-s eredménnyel
hozta ki győztesnek, mert a
miskolciaknál három játékosnak nem volt érvényes
orvosi engedélye. A mérkőzést a két csapat ennek ellenére lejátszotta 9–9-es végeredménnyel, ami azt jelenti,
hogy jobb játszmaaránnyal
így is Szerencs került volna a
magasabb osztályba.

A verseny negyedik, egyben
utolsó napján Szerencsre érkezett a mezőny. A Rákóczi-várnál felállított rajtkapunál Koncz
Ferenc köszöntötte a résztvevőket. A polgármester köszönetet
mondott a szervezőknek azért,
hogy a 400 kilométeres futam
során Szerencs is vendégül láthatta a mezőnyt és kísérőiket,
majd a jelenlévőket az augusztus 25-én kezdődő IV. Országos
Csokoládé Fesztiválra invitálta.
A Trans Hungária Maraton
kerékpárosai szombaton 10
órakor rajtoltak el Hegyalja Kapujából, majd a borvidék szőlőterületein, hegyeken és patakokon átkelve, Monok, Tállya,
majd Erdőbénye érintésével,
85 kilométer megtétele után
érkeztek Tokaj központjába.
A verseny abszolút győztese a
szegedi Blazsó Márton lett, aki
az összesítés alapján a legrövidebb idő alatt teljesítette a 400
kilométeres távot.

Egészségügy

Lapunk előző számában adtunk hírt arról, hogy a szerencsi
fiú utánpótlás-kosárlabdacsapatok közös edzőtáborozáson voltak Encsen. Fotónkon a programon résztvevő fiatalok és a szakmai munkát irányító pedagógusok láthatók.

Halak a tóBan

A Szerencsi Horgászegyesület
idei vállalásának megfelelőn elvégezte nyárvégi haltelepítését a
Homokos-tavon. A szűkös költségvetés alapján úgy tűnik, hogy
ebben az évben már nem lesz lehetőség hasonló akcióra.
Az augusztus 16-ai délelőttön
mintegy 450 kilogramm nyurgapontyot helyeztek el a Malomtanyán található állóvízben, ahol a
helyi pecások már birtokba is vehették kedvenc horgászhelyeiket.
A civil szervezet lehetőségeihez mérten igyekszik minden
esztendőben megteremteni a
kulturált vízparti időtöltés feltételeit. Ehhez hozzájárul az a né-

hány helyi sporttárs, akik rendszeresen vesznek részt az önkéntes parttakarítási, területrendezési munkákban. Az elmúlt
években elvégzett mederkotrások, téli nádvágások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy
napjaikban a korábbinál sokkal
rendezettebb a Homokos-tó környéke. A haltelepítés elsősorban
anyagi kérdés. Azt az egyesület
is csak saját, tagdíjakból befolyó
bevételeiből tudja megvalósítani. A tagság létszáma – ha kismértékben is – sajnos csökken
Szerencsen, ez pedig vélhetően
napjaink gazdasági nehézségeire vezethető vissza.

Korszerű hallásvizsgáló
a fül-orr-GéGészeten

A Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet közelmúltban megvalósított fejlesztése keretében
számos helyi szakrendelés
kapott új eszközöket.
A szerencsi rendelőintézet fülorr-gége szakrendelése nemrég egy korszerű hallásvizsgáló készülékkel is gazdagodott.
– Az audiométer pontos adatokat nyújt a doktoroknak – tájékoztatta lapunkat Dégi Katalin szakorvos, aki hangsúlyozta: a pontos hallásértékeléshez
zárt szoba, és egyéb berendezések is szükségesek lennének, de
a tájékozódó vizsgálathoz az új
műszer is tökéletes. A doktornő
példaként említette az olyan eseteket, amikor a szülők azzal hozzák be gyermeküket: nem hall
semmit, hatszor kell neki szól-

ni… – Ilyenkor a
fizikális vizsgálat
után elvégzünk
egy hallásmérést,
amely során kiderül, hogy valóban
beteg-e a kicsi füle, észlelhető-e a
halláscsökkenés.
A másik új beszerzés egy ultrahangos készülék
a fül-orr-gégészeti szakrendelésen.
Dégi Katalin szerint ezzel könynyen megvizs- Dégi Katalin szakorvos (jobbra) szerdángálható többek ként várja a betegeket.
között az, hogy
az arcüregben normális levegő gítséget nyújt majd a jövőben. A
van-e, vagy valamilyen kóros fo- szerencsi fül-orr-gége szakrenlyadék, esetleg szövetszaporulat. delés hétfőtől csütörtökig 8–15
A röntgennél sokkal olcsóbb el- óra között, míg pénteki napon
járás és eszköz szintén nagy se- 8–13 óráig fogadja a pácienseket.

vezési díjak és a játékengedélyek kiváltása nagyságrendekkel többe kerül, amit Braun Miklós szerencsi vállalkozó támogatásából sikerült fedezni. Az önkormányzat a termet, az utazást
és a kiadásaik egy részét biztosítja, ami nélkül ugyancsak nem
volna esélyük az NB I-ben szereplésre. A további költségeket
szponzorációból szeretnék előteremteni.
A csapat összetétele nem változik, a szakosztály vezetésébe az
egykori sikeres játékos, Jánossi
Tamás is szerepet vállal. Cél a
biztos bennmaradás, amire tudása alapján jó esélye van kosarasainknak. Amennyiben a
kulcsjátékosok közül többen jó
formát mutatnak egy találkozón,
gyakorlatilag minden ellenfelük
ellen van esélyük a nyerésre.
A férfi kosárlabdacsapat első
NB I-es mérkőzését szeptember 17-én játssza majd az MTK
Törökbálint nevű gárda ellen a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
Á. A.

laBdarúGóMenetrend
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó
Szövetség megyei II. osztályú keleti, felnőtt szerencsi csoportjának 2011/2012.
őszi sorsolása:
1. forduló: augusztus 20.
(szombat) 17 óra: Szerencs
– Bodrogkisfalud.
2. forduló: augusztus 28.
(vasárnap) 17 óra: Mikóháza – Szerencs.
3. forduló: szeptember 3.
(szombat) 16.30 óra: Szerencs – Boldogkőváralja.
4. forduló: szeptember 10.
(szombat) 16.30 óra: Szerencs – Bodroghalom.
5. forduló: szeptember 18.
(vasárnap) 16 óra: Karcsa –
Szerencs.
6. forduló: szeptember
24. (szombat) 16 óra: Szerencs – Kenézlő.
7. forduló: október 1.
(szombat) 15 óra: Tarcal –
Szerencs.
8. forduló: október 8.
(szombat) 15 óra: Szerencs
– Tiszaladány.
9. forduló: október 16.
(vasárnap) 15 óra: Hollóháza – Szerencs.
10. forduló: október 22.
(szombat) 14.30 óra: Szerencs – Ricse.
11. forduló: október 29.
(szombat) 14.30 óra: Mezőzombor – Szerencs.
12. forduló: november 5.
(szombat) 13 óra: Szerencs
– Pácin.
13. forduló: november 12.
(szombat) 13 óra: Erdőbénye – Szerencs.
14. forduló: november 19.
(szombat) 13 óra: Szerencs
– Tokaj.
15. forduló: november 26.
(szombat) 13 óra: Tiszakarád – Szerencs.
Az U–19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt találkozó előtt 2 órával korábbi kezdési időpontban.
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HIRDETÉS

royal
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Rákóczi út 47.

Teljesen új,
ŐSZI ÁRUKÉSZLET
szeptember 5-én, HÉTFŐN
Márkás sportcipők, felnőttruhák, kabátok…
Next, Dorothy Perkins, Morgan, Per Una
Igniker Kft.

CS-KER TRANZIT KFT.
UTAZÁSÁHOZ INTÉZZEN MINDENT
EGY HELYEN
Valutaváltás, utas- és gépjármû-biztosítás,
egyéni, buszos és repülôs utak, repülôjegyek

SZERENCSI INDULÁSÚ UTAK
SZEPTEMBER VÉGÉN ERDÉLYBEN 2011. szeptember 29.–október 2. 39 900 Ft/fô
ARANY PRÁGA 2011. október 14–16. 30 300 Ft/fô

ÓRIÁSI NYÁRVÉGI AKCIÓK!
 MŰSZAKI

VIZSGÁZTATÁS
 TELJES KÖRŰ DIAGNOSZTIKA
 VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
 OLAJCSERE, FÉKMÉRÉS
Telefon: 30/439-2000, 47/368-194, 30/2573-336
Bekecs, Honvéd u. 224.
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
 Földmunkavégzés  Épületek bontása
 Rakodás, föld-, kavicskitermelés

 Szóródó anyagok szállítása 10-27 tonna között

Tel./fax: 47/360-025. Mobil: 30/9538-512
Bekecs, Honvéd u. 224.

PARALIA busszal: 36 400 Ft/fôtôl
SARTI busszal: 44 900 Ft/fôtôl
GYULA: 9900 Ft/fô
TUNÉZIA repülôvel: 59 900 Ft/fôtôl + illeték
KORFU repülôvel: 43 900 Ft/fôtôl + illeték
RODOSZ repülôvel: 54 900 Ft/fôtôl + illeték
RIMINI egyénileg: 64 800 Ft/apartman/hét

Egy kis
hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK
Karajsonka
aszalt szilvával
Csontos
hosszúkaraj

1399 Ft/kg
1059 Ft/kg

Comb csont nélkül 1029 Ft/kg
Nyári turista
749 Ft/kg
Lángolt kolbász
829 Ft/kg
Füstölt oldalas
1040 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
Rövidkaraj
Csontos tarja
Lapocka
csont nélkül
Dagadó
Oldalas
Szendvicssonka
Parasztkolbász
Juhbeles virsli
Rakott fej
Cserkészkolbász
Füstölt
sertéskolbász

829 Ft/kg
1099 Ft/kg
979 Ft/kg
999 Ft/kg
929 Ft/kg
929 Ft/kg
999 Ft/kg
929 Ft/kg
899 Ft/kg
729 Ft/kg
1299 Ft/kg
680 Ft/kg

Füstölt sertésfej
Füstölt tarja
csont nélkül
Füstölt csülök
Füstölt
húsos csont
Füstölt láb
Erdélyi szalonna
Császárszalonna
Kenyérszalonna
Sertészsír
Májas hurka
Sertéstepertő

539 Ft/kg
1049 Ft/kg
699 Ft/kg
499 Ft/kg
429 Ft/kg
819 Ft/kg
999 Ft/kg
729 Ft/kg
399 Ft/kg
599 Ft/kg
1429 Ft/kg

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

Termelõi tej magas
zsírtartalommal 170 Ft/liter

Az akció 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–csütörtök 7–17 óráig, péntek 7–19 óráig,
szombat 7–12 óráig.

További akciós ajánlatokért keresse honlapunkat vagy irodánkat!
Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, www.zemplentourist.hu

A Szerencsi Hírek következô száma
2011. szeptember 9-én jelenik meg.
Lapzárta: szeptember 2., 10 óra.

Szerencs, Rákóczi út 54. (az orvosi ügyelettel szemben)
Visszavonásig, illetve a készlet erejéig

minden szemüvegkeret
50 százalék kedvezménnyel.
Diákigazolvány felmutatásával kedvezmény
a szemüveglencse árából.
Részletek az üzletben.

INGYENES SZAKORVOSI SZEMVIZSGÁLAT
Bejelentkezni a 47/362-300-as telefonszámon lehet.
KELETI ÉS NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK ÜZLETHÁZA

MEGNYITOTTA
AUTÓJAVÍTÓ MÛHELYÉT!
Szervizünkben szolid áron biztosítunk
magas színvonalú szolgáltatást!
KÍNÁLATUNKBÓL:
Kerékösszetartás-beállítás lézeres futómûpadon 4500 Ft
Gumicentrírozás, -szerelés 500-tól 1500 Ft-ig
Minden típusú személy- és kisteherautók javítását,
karbantartását, olajcseréjét elvégezzük.
Vizsgáztatásra felkészítést és vizsgáztatást vállalunk.
Javítási óradíjaink:
személygépkocsi 4500 Ft+25% áfa,
kisteherautó 5000 Ft+25% áfa.
Javításnál csak a ráfordított munkaidõt számítjuk fel!
Címünk: 3900 Szerencs, Nyár út 4.
Tel.: 47/561-017, 561-018.
E-mail: nagyautósbolt@nsgauto.hu

