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SIKERES CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL
Szerencsen soha nem látott
számú látogató volt kíváncsi az augusztus 25–28-a között megrendezett IV. Országos Csokoládé Fesztiválra. A
négy napon át tartó programsorozat nyitó estéjén az Edda
és a Jászmagyarok együttes
fogadta a közönséget, majd
péntektől vasárnapig jobbnál jobb kulturális programok, sportesemények, gyermekjátékok és sok-sok csokoládé várta a helyi és a városba
érkező vendégsereget.
Népdalkörök, fúvószenekar, hagyományőrző csoportok követték egymást a fesztivál színpadain, miközben sorra léptek fel a helyben élő fiatal tehetségek. Szinte megszámlálhatatlan az egymást
követő programok sora, amely
négy napon át szórakoztatta a
publikumot. A színpadi bemutatkozások mellett pedig
hatalmas sikert aratott a csokoládé-kalandpark, ahol nemcsak az édes masszából lehetett képeket festeni, de volt itt
lovagi torna, íjászat, célba lö-

SZÁZmILLIó
ÁRVíZVÉDELEmRE

Közel négymilliárd forint felhasználásáról döntött szeptember elején a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára kiírt pályázat keretében az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. A támogatásban részesített 39 fejlesztés
között szerepel a „Szerencs
város környezetbiztonságának a növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése” elnevezésű projekt.
Szerencs Város Önkormányzata a sikeres, önerő nélküli pályázat eredményeként
100 millió forintot fordíthat
többek között a Fecskés városrész védelmében 170 méter hosszban vasbeton támfal építésére. Az ondi településrészt is érintő beruházás
keretében több mint hétszáz
méter hosszúságban történik majd töltésépítés és rendezés, kijavítják, illetve újra
cserélik az elhasználódott
patakmenti műtárgyakat. A
lakosság élet- és vagyonbiztonságát javító beruházások
kivitelezése a közbeszerzési
eljárások miatt várhatóan a
jövő évben kezdődik meg.

Informatikai fejlesztés
a szerencsi iskolákban

Közel 52 millió forint értékű oktatástechnikai beruházás
történt az idén nyáron a szerencsi általános iskolákban és a
Bocskai gimnáziumban. A teljes egészében pályázati támogatásból megvalósult informatikai fejlesztés projektzáró eseménye augusztus 18-án volt a Rákóczi-várban. Mint a fórumon elhangzott: a Rákóczi iskolába 20,5 millió forint, a Bolyai iskolába 17 millió forint, a Bocskai gimnáziumba pedig
10 millió forint értékben kerültek új számítógépek, interaktív
táblák és biztosított a vezeték nélküli internet-elérés.
(Írásunk a 7. oldalon.)

ZTSZ-nap Tállyán
A fesztivál egyik kedvelt látványossága a csokiszökőkút volt.
vés és megannyi népi hagyományt idéző játéklehetőség is.
Ugyancsak népszerű volt az
arcfestés, a kézműves bemutató, és természetesen a rengeteg csokoládé, amelyből bőven
jutott kicsiknek és nagyoknak.
A már hagyományosnak számító csokiszökőkútnál mindvégig hosszú sorokban álltak
az emberek, hogy megkóstolják az édességeket. Nem volt
hiány a vásári árusokban sem,
gazdagon megrakott standok

csalogatták a látogatókat. Külön pavilonokban kínálták nedűiket a helyi borászok.
„Egy like, egy csoki” – szólt
a szervezők felhívása a legnagyobb internetes közösségi oldalon, ahol egy tetszésnyilvánításért a fesztivál helyszínén
egy csokoládét kapott mindenki ajándékba.
Az időjárás ezúttal kegyeibe
fogadta a rendezvényt, hiszen
az elmúlt esztendők esős hétvégéi után most ragyogó napsü-

tésben telt a négy nap. Már-már
sok is volt a jóból, hiszen a közel negyven fokos meleg próbára tette mind a szervezők,
mind pedig a látogatók tűrőképességét.
A kulturális programok sorából kiemelkedett a sok színvonalas néptáncelőadás, amelyek között városunk fiataljai
mellett a Délvidékről és a Székelyföldről érkezett vendégek
is emelték a színvonalat.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ÁLLamI KITünTETÉS
a REFORmÁTuS ESpERESnEK
Kimagasló színvonalú egyházi szolgálatáért, valamint a
Szerencs városáért végzett áldozatos munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át augusztus 20án Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, a Magyarországi Református Egyház Zsinat
Teológiai Bizottságának tagja.
A Szerencsen 35 éve szolgáló lelkipásztor Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettestől vette
át a magyar állam által adományozható legnagyobb kitüntetés
lovagkereszt fokozatát.
– A mai napig titok számomra, hogy ki terjesztette fel a nevem a köztársasági elnök elé,
mindenesetre köszönetet mondok mindazoknak, akik rám
gondoltak, engem javasoltak.
Csupán néhány nappal korábban értesültem róla, hogy az új
kenyér ünnepén ebben az elismerésben részesülhetek. A cere-

Az idei esztendőben Tállya volt a házigazdája a szeptember 3-án megrendezett Zempléni Településszövetség (ZTSZ)
Napjának. A hegyaljai község hagyományos szüreti mulatságához kapcsolódó programra több száz fellépő és érdeklődő érkezett. A szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar felvezetésével megtartott szüreti felvonulásban a civil szervezet tagtelepülésének kulturális csoportjai – köztük a Bocskai
gimnázium néptáncosai – is részt vettek. Az ünnepségen
adták át a ZTSZ által alapított Zemplénért kitüntető elismerést. A tállyai eseményen a szerencsi önkormányzat is képviseltette magát, az ízek utcájában csipetkés babgulyással és
túrós batyuval látva vendégül a programon résztvevőket.
(Írásunk a 8. oldalon.)

Bővülő létszámú sakkviadal

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes adta át Börzsönyi Józsefnek.
móniára a feleségem és a legidősebb fiunk kísért el – idézte fel
lapunk érdeklődésére Börzsönyi József.
– Milyen érzések kavarogtak Önben a kitüntetés átvételének ünnepi pillanatában?
– Meglepettség, öröm és csodálkozás. Arra gondoltam, hogy

vajon milyen okok miatt kerülhettem oda. És eszembe jutottak
azok, akik a munkám végzésében mindvégig mellettem álltak
és segítettek: a családom, a gyülekezet, és Szerencs városa, melynek önkormányzata a közelmúltban a díszpolgárává választott.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Zemplén
Kupa nemzetközi egyéni sakkversenyt augusztus 18–21.
között Szerencsen. A Bocskai gimnázium immár hatodszor volt a helyszíne a sportegyesület sakkszakosztálya által szervezett rangos viadalnak, ahol ezúttal közel százhúsz versenyző ült asztalhoz. Hat címviselő, egy nemzetközi mester és öt FIDE-mester, valamint közel ötven ifjúsági versenyző érkezett a városba, hogy részt vegyen a négynapos megmérettetésen.
(Írásunk a 15. oldalon.)
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SIKERES CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ekker Róbert szobrászművész idén is vállalkozott arra,
hogy hatalmas csokoládétömbökből faragja ki az egykor Sajdik Ferenc grafikus által megálmodott mesefigurákat. Így
készült el Picur és Pom-Pom
édes mása, és idén meglepetésként egy Rákóczi Ferenc fejedelmet ábrázoló csokoládéalkotást is megtekinthettek az
érdeklődők. Rekordkísérletre
vállalkoztak többen is a rendezvény ideje alatt: Bíró Kati
saját csúcsteljesítményét megdöntve készítette el a 380 kilogrammos Zsanna-Mannát.
Rimóczi László cukrászmester pedig megalkotta Magyar-

A Hooligans együttes koncertjére több ezren voltak kíváncsiak.

Látványsátorban készültek a kézi desszertek.

ország legnagyobb, 100 kilogramm grillázs felhasználásával készített épületmakettjét,
amely a szerencsi Rákóczi-várat ábrázolja.
Minden este sztárelőadók
szórakoztatták a nagyérdeműt. Így volt látható pénteken
a Holdviola és a Heaven Street
Seven, másnap a Belmondo zenekar. Sok érdeklődőt vonzott
a Bajcsy-Zsilinszky utca lezárt
szakaszán megtartott motoros
kaszkadőr-bemutató.
Vasárnap reggel a Szerencsi Ifjúsági Fúvószenekar, a
taktaharkányi mazsorettek
kíséretében vonult végig a vá-

ros főutcáján. Részt vett a menetben a nyárádszeredai tánccsoport, amely később a színpadon is szórakoztatták a közönséget. A felvonulás záró
csoportját Koncz Ferenc polgármester vezette, aki Gombóc Artúrral közösen egy veterán, oldalkocsis motorral hajtott végig a településen, invitálva a nézelődőket a fesztivál helyszínére. A gyerekek
útközben a szerencsi idősotthonba is betértek, ahol csokoládéval kínálták a lakókat.
A IV. Országos Csokoládé
Fesztivál zárónapján rengeteg érdeklődő érkezett Szerencsre. A mintegy tizenötezer fős fizető, vasárnapi vendégsereg nagy része késő éjszakáig kitartott. Az esti koncertet a helyi fiatalokból álló
és hazánkban is egyre népszerűbb Idiot Side nyitotta meg,
majd az ugyancsak szerencsi
Join melegítette be a közönséget az érkező sztárcsapatnak. A Hooligans augusztus
28-án fantasztikus koncertet
adott Szerencsen. Sok együttes megirigyelhette volna a hatalmas, mindvégig tomboló és
a zenekar slágereit éneklő közönséget.
A fesztiválról készült további fotók megtekinthetők a
szerencsihirek.hu oldalon.
M. Z.

SZÜKSÉG VAN JÓ MINŐSÉGŰ MAGYAR TERMÉKEKRE
A fesztivál második napja
a szakmai programok jegyében telt. A délelőtti ünnepélyes megnyitón Koncz Ferenc
köszöntötte a résztvevőket,
üdvözölve a nap díszvendégét, Jakab Istvánt, az Országgyűlés alelnökét.
A polgármester kiemelte,
hogy Szerencs már megtette az
első lépéseket a kiváló magyar
termékek felemelkedése érdekében és véleménye szerint a szerencsi csokoládénak – amely
megalapozta a város hírnevét
– illeszkednie kell a hungaricumok sorába. Ezt az álláspontot a
megfelelő helyen és időben parlamenti képviselőként is hangoztatni fogja a jövőben.
Jakab István szerint a negyedik csokoládéfesztivál szakmai programja kiváló alkalom arra, hogy a résztvevők
szót váltsanak egymással a
minőségi magyar termékekről, azok előállításának helyzetéről. – Amikor a városba
érkeztem, megpillantottam a
két árválkodó gyárkéményt
– idézte az Országgyűlés alelnöke –, amely jelezte, hogy az

egykori Szerencsi Cukorgyár
már nem létezik. Ez a kép feladatot is ad számunkra: a kiváló szerencsi csokoládégyártáshoz minőségi, magyar alapanyagot is biztosítanunk kell.
Néhány év múlva újra lehetőség nyílik az országban arra,
hogy a még meglévő egyetlen magyar cukorgyár mellé
új épülhessen. Azt gondolom,
ezen a területen egyszer már
példát mutatott ez a település,

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke szerint a kiváló
szerencsi csokoládégyártáshoz minőségi, magyar alapanyagot is biztosítani kell. A
fotón jobbra: Koncz Ferenc,
Szerencs polgármestere.

MIÉRT A HAZAIT?
A szakmai program keretében termelők és kereskedők
töltötték meg a lovagtermet az
„Összefogás a hazai élelmiszeripar támogatására” című pódiumbeszélgetésen, ahol Bauer
Éva, az Európai Élelmiszerlánc
Parlament szekcióelnöke arról
nyitott vitát, hogy ki mit ért az
alatt, hogy „hazai”.
Az eszmecserét Hidvégi Molnár Judit, a Magyar Turizmus
Zrt. észak-magyarországi regionális marketingigazgatója kezdte meg, aki a helyi gasztronómi-

ai specialitásokat kiemelve fontosnak nevezte, hogy az itt élő
emberek el tudják adni termékeiket. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnökeként elmondta: a hazai termék választása mellett az szól,
hogy itt állítják elő, itt teremt
munkahelyeket. Kiváló adottságaink vannak mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben, ezért joggal felkerülhet a vendégasztalra a helyben termelt áru. Életminőségünk összefügg a vásárlási szo-

amikor 1887-ben nyolc hónap
alatt felépítette Európa akkor
legkorszerűbb cukorgyárát.
Nem véletlen tehát – szögezte le az alelnök –, hogy 1923-

ban a világ egyik leghíresebb
csokoládégyára is Szerencsen
létesült, amely a tokaji borral
együtt ismertséget biztosított a
városnak és a térségnek.

ÉRTÉKMENTŐ
édességgYÁRTÁs

Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője a cég saját
termékével kínálta Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert.
Szerencsé a vezető szerep
abban, hogy van kiváló minőségű magyar csokoládé, az érdem pedig azoké az elkötelezett helyi szakembereké, akik
e területen tevékenykednek –
fogalmazott Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter a
fesztivál harmadik napjának
megnyitóján.
A megjelentekhez szólva
Koncz Ferenc polgármester kiemelte: a kormányzat kitüntetett módon támogatja Szerencset, látva, hogy a város ragaszkodik a helyi hagyományokon
alapuló csokoládégyártáshoz,
amely egyre inkább erősödik
és előbb-utóbb európai hírnévre is szert tud tenni.
Köszöntő szavai után a miniszter beszámolt róla, hogy
hazánk uniós elnökségének fél
éve alatt a szerencsi csokoládé
Európa legtávolabbi zugaiba is

eljutott a delegációk számára
készített, hungaricumokat rejtő ajándékcsomagok révén, melyek Magyarország jobb megismertetését szolgálták.
– Az, ami Szerencsen megvalósul, a magyar termékek érdekében végzett munka iskolapéldája: a helyi csokoládégyártás valódi értékmentés – hangsúlyozta Fazekas Sándor, majd gratulált a tradíciókon alapuló édességgyártás alkotó-teremtő munkájához. A magyar cukoripar
helyzetéről szólva a tárcavezető
kiemelte: az uniós agrárpolitika
reformján belül lépéseket tesznek azért, hogy újra legyen erős
hazai cukorgyártás. Mint mondta: mindent megtesznek annak
érdekében, hogy ez a törekvés sikeres legyen, a gyárépítés egyik
legvalószínűbb helyszíne pedig
az évszázados cukoripari hagyományokkal rendelkező Szerencs
lehet.
H. R.

SpORTVERSENYEK A CSOKOLÁDÉ JEGYÉbEN
A korábbi három évben
is rendeztek úszóversenyt a
csokoládéfesztiválokon, idén
azonban a vizes sport mellett
már labdarúgó- és kosárlabda-bajnokságot is hirdetett
augusztus 26–27-ére a Szerencsi Polgári Együttműködés
Egyesület. A viadalokhoz a
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás pályázata nyújtott anyagi segítséget, de támogató volt a Szerencsi Bonbon Kft. és Szerencs Város
Sportegyesülete is. A sportversenyekre nevező és azon
résztvevő minden sportoló
csokoládét és a fesztivál két
napjára szóló belépőjegyet
kapott ajándékba.
Pénteken reggel a műfüves
labdarúgótornával kezdődtek
a sportversenyek, melyet há-

rom korcsoportnak szervezett
meg Szabó Miklós testnevelő
tanár. Szintén három korcsoportnak rendezte meg Nagy
Lajos, a Szerencs VSE kosárlabda szakosztályának vezetője a
streetball bajnokságot a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban szombaton kora délután.
Az úszóvetélkedő és -verseny szombaton volt a vá-

kásainkkal: ha magyar terméket
veszünk le a polcról, az magyar
munkahelyeket jelent.
Gyaraky Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszer-feldolgozó főosztályának
vezetője – aki 1992-ben kezdeményezője volt az azóta már
megszűnt Kiváló Magyar Termék védjegy kidolgozásának –
tájékoztatott, hogy jelenleg akkor jeleníthető meg Magyarország származási helyként egy
árucikken, ha az utolsó lényeges
előállítási műveletet hazánkban
végezték, amiről a tudatos vásárló tudja, hogy fals adat. A fő-

osztályvezető a jövőbeni szabályozás szempontjából fontosnak
tartja, hogy a megjelölés érthető, és könnyen ellenőrizhető legyen. A feldolgozott termékek
között az új szabályozás szerint
várhatóan három kategóriát fognak megkülönböztetni. Ez alapján „magyar termék” az, amely
teljes egészében magyar alapanyagokat tartalmaz. „Hazai
termék” az, amelynél több mint
fele a felhasznált anyagoknak
Magyarországról származik,
és „hazai feldolgozású termék”
az, amelynél a feldolgozás öszszes műveleti lépése itt történt.

rosi tanuszodában. A játékos sportvetélkedőre 11 gárda (egyenként 3–5 fővel) nevezett. A résztvevők között volt
két budapesti csapat is, annak
köszönhetően, hogy egy héten
át Szerencsen edzőtáborozott
a budapesti AQUA Szinkronúszó Sportegyesület.
A váltóúszással, sorversenyekkel és pontgyűjtő játékokkal fűszerezett vetélkedőt
három szerencsi lányból öszszeállt csapat nyerte meg: Majoros Réka (1999), Kiss Bettina
(2001), Kiss Viktória (1997).
A második helyezett a Debrecenből érkezett Katona házaspár lett, akik mellé két szerencsi gyermek, Hernádi Panna és Tamás Ádám csatlakozott a vetélkedő során. A harmadik helyezett a budapesti AQUA I. csapata lett, akik
pontegyenlőség miatt úgynevezett szétúszás során kerültek az AQUA II. és a szerencsi
Szarka család elé.
Az úszóversenyeket 50 méteres távokon hirdették meg

gyors-, mell-, hát- és pillangóúszásban. Az egyéni úszó
versenyszámokra szintén nem
csak szerencsiek és nem csak
gyermekek neveztek, hanem
a budapesti vendégsportolók
és szép számmal felnőttek is.
A fiúk és férfiak versenyszámaiban sorra helyi úszószakosztályos fiúk győztek, de az
50 méteres pillangóúszásban
debreceni győzelem született.
A lányok viadalában a legkisebbek között két budapesti és
egy debreceni győzelem mellett rendre a helyi lányok szereztek aranyérmeket.
A csokoládéfesztivál harmadik napjának sportrendezvényei az uszodában zárultak
a budapesti AQUA Szinkronúszó Sportegyesület bemutatójával, melyre mintegy 100 fős
közönség látogatott el. A bemutatón Árkovics Lajos egyesületi elnök adott tájékoztatót
a sportágról, valamint a nézők
megtekinthették az egyéni, páros, valamint csapat kűröket,
melyek mindegyike nagy sikert aratott.
A sportversenyek eredményhirdetése szombaton 19 órától volt a fesztivál nagyszínpadán, ahol a győztes labdarúgó-,
streetball- és úszóvetélkedő-csapatok tagjai csokoládéból készült kupákat, a fesztivál logójával ellátott pólókat vehettek át
Zemlényi Zoltántól, a szervező
Szerencsi Polgári Együttműködés Egyesület elnökétől.
Á. A.

csokoládéfesztivál

Mesés alkotások
a falak között

A
csokoládéfesztivál
szakmai programja keretében bemutatott új termékcsalád, a Pom-Pom édességsorozat csomagolásának illusztrálására Sajdik Ferenc
grafikusművészt kérte fel a
Szerencsi Bonbon Kft. Az
idén 80 esztendős művész
alkotásaiból tárlatot tekinthettek meg az érdeklődők a
rendezvény ideje alatt a Rákóczi-várban.
A kiállításmegnyitó keretében Ekker Róbert szobrászművész egy Pom-Pom és Picur
mesealakját ábrázoló csokoládészobrot leplezett le a lovagteremben, példaképe, a fesztiválon jelenlévő Sajdik Ferenc tiszteletére. Az egy tömbből fara-

gott, mintegy 300 kilogramm
csokoládéból készült mű alkotója elmondta: elismeréssel adózik az idős grafikus munkásságának, több alkotása során az ő
stílusa ihlette. Ekker Róbert kiemelte: néhány éven belül az
összes Sajdik-figurát szeretné
elkészíteni csokoládéból, melyeket egy szerencsi kiállítás keretében láthatna a közönség.
Papp László, a váci Sajdik-galéria vezetője tárlatnyitó beszédében ismertette: a fesztiválon
kiállított táblaképeken megelevenedtek Sajdik Ferenc mesefigurái, jellegzetes vonásokkal ábrázolt karikatúrái és grafikái. A sajátos élethelyzeteket
megörökítő tablókon az emberek saját életük pillanataira ismerhettek.

Picur csokoládészobrát Ekker Róbert mutatta be. A fotón jobbra Sajdik Ferenc.

az eredMényes
Munka Megbecsülése
Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Általános Művelődési Központ
(ÁMK) a csokoládéfesztivált
értékelő záró estet tartott augusztus 31-én a Rákóczi-vár
udvarán. Az eseményen a rendezvény sikeres megvalósításában szerepet vállaló önkormányzati intézményi dolgozók, valamint az önkéntesek
vettek részt.
A fesztivál szervezésével megbízott ÁMK-igazgató,
Csider Andor értékelő beszédében felidézte: már az első
pillanatokban világos volt számára, hogy egyedül nem tudja megoldani a hatalmas feladatot. Sorra kereste meg a városi
intézményeket, hogy lehetőségeik szerint kapcsolódjanak be
a rendezvényszervezésbe. Így
történt, hogy a műsorok szerkesztésében az iskolák vállaltak szerepet, a rendet és tisztaságot a Városgazda Kft., a nyugalmat a helyi polgárőr egyesület biztosította. A fesztivált népszerűsítő marketingfeladatokat
a város közéleti lapjának munkatársai látták el. A Városüzemeltető Kft. alkalmazottai is kivették a részüket a munkából
és sok önkéntes felnőtt és fiatal
is fáradozott azon, hogy a négy
nap eredményesen záruljon. Az

intézményvezető az összesített
adatok alapján elmondta: a sikerre utaló első jel az volt, hogy
a csütörtöki Edda-koncertre közel 1200 jegyet adtak el, amivel
az első nap költségvetését kihozták nullszaldósra. Másnap
mintegy kétezer, harmadnap
hatezer vendég vásárolt belépőt, míg a rendezvény zárónapján több mint 15 ezer fesztivállátogató érkezett. A kitelepülő vállalkozók és kereskedők,
valamint a kollégium és a helyi
üzletek jelentős bevételre tettek
szert és turisztikai haszna is
volt a csokoládéfesztiválnak. Elhangzott, hogy a képviselő-testület által korábban megszavazott két millió forintos támogatást nem veszi igénybe az ÁMK,
ugyanis a belépődíjak bevételéből, a helypénzekből és pályázati forrásból valószínűleg fedezhető lesz a fesztivál teljes költsége, ami azt jelenti, hogy a négynapos rendezvény nem terhelte
a város kasszáját.
Koncz Ferenc polgármester
köszönetet mondott a megjelenteknek, hogy négy napon
keresztül, reggeltől estig tartó
munkájukkal hozzájárultak a
rendezvény várakozáson felüli sikeréhez.
Az augusztus 31-ei est költségeit a szervezők felajánlásokból
biztosították.
H. R.

A fesztivál sikeres rendezésében részt vállaló valamennyi dolgozónak köszönetet mondtak a szervezők.
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a polgárMester szerint
Jó hírünket vitte a fesztivál

– Egy esztendővel ezelőtt úgy
gondoltam, hogy az akkori csokoládéfesztivált már nem lehet
túlszárnyalni. Az idei rendezvény után azt kell mondanom,
hogy tévedtem – emelte ki lapunknak nyilatkozva Koncz
Ferenc polgármester.
Idén négynapos volt a program, amely korábban soha nem
látott számú érdeklődőt vonzott a városunkba. Az időjárással is szerencsénk volt, de
a siker zálogát a közel kétszáz
szerencsi ember összefogásában látom, akik fáradhatatla-

nul dolgoztak azért, hogy az
ide érkezők jól érezzék magukat. Közalkalmazottak, városi
cégek munkatársai, önkéntesek és közmunkások egyaránt
kitettek magukért, amiért mindenkit köszönet illet. Ugyancsak elismerés jár azoknak a
vállalkozásoknak, akik támogatásukkal segítették a program megvalósulását.
Úgy érzem, hogy megmutattuk a nagyvilágnak, hogy Szerencsen a Bonbon Kft. révén sikerült megőrizni a csokoládégyártást és népszerűsítettük a

helyi borászatok termékeit is.
Szinte nem volt az országban
olyan hírcsatorna, amely valamilyen módon ne számolt volna
be a fesztiválról. Ezzel a programmal jó hírét keltjük a városnak!
Szerencset az élelmiszeripar
emelte ki a környezetéből és azt
szeretnénk, hogy ez a jövőben
is így legyen – folytatta Koncz
Ferenc. – Nagy megtiszteltetés
volt számunkra, hogy egy-egy
napra ellátogatott hozzánk Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke és Fazekas Sándor vi-

dékfejlesztései miniszter, akik
támogatnak bennünket abban
a törekvésünkben, hogy Szerencset újra fejlődési pályára
állítsuk.
Erdélyi és délvidéki fellépők révén az idei csokoládéfesztivál nemzetközi jelleget
öltött – emelte ki a polgármester. – Bízom benne, hogy jövőre már európai kitekintést biztosíthatunk a vendégeinknek,
akiket a szerencsiekkel együtt
már most jó szívvel invitálok
az V. Országos Csokoládé Fesztiválra.

A HELYI ÉDESSÉGGYÁRTÁS MEGŐRZŐI
Az, hogy ma is van Hegyalja Kapujában csokoládégyártás, egyértelműen a Bonbon Kft.-nek köszönhető. Ez
a manufaktúra immár megerősödve hirdeti, hogy Szerencs a csokoládé városa –
emelte ki az élelmiszeripari
szakmai program Rákóczivárban tartott ünnepi megnyitóján Koncz Ferenc polgármester.
A városvezető elmondta,
hogy négy évvel ezelőtt a helyi
csokoládégyártás megmentése
érdekében döntöttek a fesztivál
megszervezéséről, hogy megmutassák az országnak: létezik
a szerencsi csokoládé. Ma már
nem a megmaradás, hanem a
továbbfejlődés a cél, ami a Bonbon Kft.-nek köszönhető. Munkája megbecsülése jeléül Koncz
Ferenc üveg emléktárgyat adott
át Takács István cégvezetőnek
„Szerencs Város Önkormányzatának elismerése és köszönete a Bonbon Kft. 15 éves fennállása alkalmából” felirattal.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke méltató beszédében hangsúlyozta, hogy a 15
éves vállalkozás tradíciókra építve ért el olyan sikereket, amelyek az ország határain túl is jelentőséggel bírnak. A
helyi édességgyártás megszűnése után Takács István kezdeményezésére nagy rutinnal
rendelkező, a hagyományokat tisztelő, elkötelezett szakemberekkel együtt élesztették
újjá a fénykorában nagy jelentőséggel bíró helyi csokoládégyártást, hogy a míves munka

régi dicsőségét visszaszerezzék. Sikerüket a vidékfejlesztési minisztertől augusztus 19én átvett „Az élelmiszerbiztonságért díj” is jelzi. Jakab István
megjegyezte, hogy a törvényalkotás során Koncz Ferenc a térség országgyűlési képviselőjeként mindig szem előtt tartja a
város és a régió ügyeit. Ezt példázza a közelmúltban benyújtott módosítása a chipsadó-javaslathoz, mellyel elérte, hogy
a szerencsi csokoládégyártás
ne szenvedjen komoly hátrányokat.
A Bonbon Kft. 15 évét ismertető Takács István előadásában
először a magyar édesipar helyzetéről szólt. Elhangzott, hogy a
Szerencsi Csokoládégyár fénykorában, a ’70-es években 2400
főt foglalkoztatott. Míg 1989–
90 táján hat csokoládégyár, illetve keksz- és ostyaüzem működött hazánkban, amelyek
mintegy 130 ezer tonna édességet állítottak elő, jelenleg 25–30
ezer tonna csokoládé készül itthon, és mintegy százezer tonnát importálunk. Annak idején
42 országba exportált a szerencsi gyár édességet, ami méltán
szerzett hírnevet a városnak. A
privatizáció időszakában aztán
sorra zártak be és alakultak át
a gyárak, a megmaradt gépekből, berendezésekből azonban
felépült néhány üzem.
Takács István ismertette,
hogy a Bonbon Kft.-t 1996-ban
alapították. Hárman kezdték a
munkát, ma már azonban száz
főt foglalkoztat a cég. A korábbi gyártó struktúrára alapozva kezdetben minden termék-

félét kis volumenben gyártottak, majd ahogy fejlődött a vállalkozás, olyan édességeket is
piacra dobtak, amelyek korábban nem szerepeltek a gyár régi termékpalettáján. Először
csak ipari félkész áruféleségekkel foglalkoztak, mert nem volt
pénz arra, hogy széles körben
kereskedjenek, később kezdtek késztermékeket gyártani.
Jelenleg 170-féle édességet kínálnak. Mindenhol jelen vannak a hazai kereskedelemben:
privát kereskedők és a multinacionális cégek egyaránt a partnereik sorát gyarapítják. A kft.
az elmúlt öt évben háromszor
szerepelt a megye top 100-as
vállalati sorában, a közelmúltban megkapott minőségbiztosítási díj is a száz dolgozó munkáját dicséri.
– A Bonbon Kft. missziós feladatot tölt be: alapfilozófiánk,
hogy megtartsuk Szerencsen

az édességgyártást, valamint
az, hogy mindig a legkiválóbb
minőséget biztosítsuk – hangsúlyozta a cégvezető.
A közönség soraiban helyet foglaló kiemelt kereskedelmi partnerekhez szólva
Terbe Zsolt kereskedelmi tanácsadó, a Pom-Pom édességsorozat megálmodója mutatta be az igényes kivitelezésű,
gazdagon illusztrált csomagolásba burkolt új termékcsalád
tagjait, melyek már megtalálhatók a boltok polcain. Takács
István kiemelte: a népegészségügyi termékadót elkerülendő, a
cég által gyártott tejcsokoládék
mindegyike 41 százalék kakaót tartalmaz, hogy a gyerekek
jó csokoládét ehessenek.
A program zárásként a Csillag születik felfedezettjei,
MCDC rapper és Szabó Ádám
harmonikás szórakoztatták előadásukkal a megjelenteket.

A Szerencsi Bonbon Kft. kiállított termékei már a téli ünnepeket idézték.

„NEM MONDHATUNK LE A VIDÉKRŐL”
A szakmai program részeként Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Rákóczivár lovagtermében adott tájékoztatást Magyarország európai uniós elnökségének a tapasztalatairól.
A tárcavezető ismertette,
hogy az eltelt fél esztendőben
az ország szempontjából rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk: a nemzetközi közvélemény elismerte, hogy a magyar
elnökség eredményes volt. Számos olyan kérdésben sikerült
döntésre jutni, amelyek a többi
tagállam mellett a mi érdekeinket is szolgálják. Soros elnökségünk alatt mintegy 300 tanácsi
munkacsoport-ülést tartottak
hazánkban a döntéshozatalok

előkészítéseként. Harminchárom magyarországi rendezvényen több mint 2500 delegáltat
fogadtunk, ami az ország megismertetése szempontjából óriási előrelépést jelent.
Fazekas Sándor kiemelte,
hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által felügyelt területeken egyetlen olyan döntés sem
született, ami a magyar érdekekkel ellentétes lenne. A gazdák jövedelmének a 40 százalékát az unió adja, ezért a több
száz tárgyalt napirend között
az egyik legfontosabb téma a
közös agrárpolitika 2013 utáni jövője, az agrártámogatási
rendszer megvitatása volt. E
kérdésben nyolcvan százalékos támogatottsággal sikerült
egy olyan álláspontot elfogad-

tatnunk, amely a kis- és vidéki gazdaságok talpon maradását szolgálja. Többek között azt
is elértük, hogy új közös halászati politika legyen 2013/2014től, s hogy az édesvízi haltartás is bekerüljön a támogatott
kategóriába. Környezetvédelmi
szempontból fontos előrelépés,
hogy megtörtént az elektromos berendezések hulladékainak gyűjtéséről szóló irányelv
átdolgozása. A miniszter tájékoztatójából kiderült, hogy komoly vitát váltott ki a génmanipulált növények termesztésének kérdése. Az Európai Parlament végül elfogadta azt a rendelkezést, amely szerint GMOkérdésben az adott tagországok
saját maguk dönthetnek. Hazánkban az új alkotmányba

foglalták bele a GMO-mentes
termesztés követelményét.
Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy a soros elnökséggel eltelt félév hasznos volt, általa az
ország nemzetközi megítélése nagymértékben javult. A továbbiakban erre építve tudjuk
előbbre vinni a saját ügyeinket.
Ilyen például a cukoripar fellendítése az új közös agrárpolitika
keretében. – Nem mondhatunk
le a vidékről. Megszerzett pozíciónk alapján reménykedhetünk, hogy néhány helyen újraindítható lesz az országban a cukorgyártás. Ehhez eredményes
magyar érdekképviseletre van
szükségünk, amelyhez szilárd
alapokat teremtettünk az uniós
elnökségünk alatt – fogalmazott
a miniszter.
H. R.
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A MÚLT ÖRÖKSÉGEI ÉS A JÖVŐ
A vidékfejlesztési tárca komoly lépéseket tesz a régiónkat érintő aktuális problémák
kezelésére. Fazekas Sándor
szakminiszter (fotónkon) több
kitörési pontot felvázolt, amikor a fejlődési lehetőségekről
nyilatkozott lapunknak.
– Az utóbbi években drasztikusan leépült a hazai feldolgozóipar,
ezen belül a cukorgyártás. Van
reális esély arra, hogy a közel
jövőben újra cukorgyár épüljön
hazánkban?
– A cukoriparban történtek
jól szemléltetik azokat a káros döntéseket, amelyek az előző szocialista-szabaddemokrata kormányzat alatt születtek.
Ezekben a nemzeti érdekek feladása érhető tetten, ezért is alakult parlamenti vizsgálóbizottság, amely a privatizáció és a
későbbi bezárások körülményeit vizsgálja. Az ország lemondott a cukorkvótánk döntő hányadáról, melynek fejében kártérítést vettek fel a termelők. Most tulajdonképpen
azt kellene visszaszereznünk,
amiről egyszer már lemondtunk, – ez pedig rendkívül bonyolult feladat. Jelenleg egy cukorgyárunk működik, és szinte minden megyében van egy
bezárt telephely. Döntően DélAmerikából importáljuk a cukrot, tehát ebből a kiemelten fontos termékből nem vagyunk
önellátók. Az elmúlt tavasszal
tapasztalt cukorár-emelkedés
mutatott rá arra, hogy az unió
és ezen belül Magyarország kiszolgáltatott a világpiaci folyamatoknak. A magyar uniós elnökség alatt felvetődött a gondolat, hogy a cukorkvótákat
meg kellene emelni 10-15 százalékkal, azonban nekünk ez
nem nagy segítség, ugyanis
annyira alacsony szinten van a
kvótánk (105 ezer tonna), hogy
csak a szükségletünk egyharmadát fedezi. Ugyanakkor elfogadtuk Lengyelország kezdeményezését, amely az uniós cukorpolitika felülvizsgálatára tett
javaslatot. A magyar agrárdiplomácia egyik fontos célkitűzése, hogy hatásos érdekvédelemmel lépjünk fel 2014-ben, amikor a cukorkvótákkal kapcsolatos jelenlegi uniós szabályozás lejár. Már vannak érdeklődő befektetők is, akik fantáziát
látnak a magyar cukorgyártásban. Hogy mennyi az esély arra, hogy gyár épüljön hazánkban, az nem tudható, mert nem

látható előre, hogy milyen folyamatok lesznek a világ élelmiszerellátásában. A közelmúltban tapasztalt szélsőséges ármozgások például az egész világgazdaságban, így a hazai agráriparban is komoly problémákat okoztak. Az unió nagy erőkkel dolgozik azon, hogy ezeket
a drasztikus áringadozásokat
valahogy kiküszöbölje. Ez befolyásolja a cukoripar jövőbeni
kilátásait is.
– A tokaji borvidéken miként
egyeztethető össze a vidékfejlesztés céljai a világörökségi címmel?
– A világörökségi cím óriási
lehetőségeket rejt a vidék szempontjából, sokkal szegényebbek
lennénk nélküle. Többek között
Tokaj-Hegyalja értékeit is megismerteti a világgal. Rengetegen
jönnek ide azért, mert a különböző kiadványok a világörökségek sorában említik ezt a régiót, mint elsőrangú turisztikai célpontot. Az előnyök mellett persze kötelezettségekkel is
jár, ami környezetkímélőbb tájgazdálkodást és nyersanyaghasznosítást feltételez. Azonban ez nem teljesíthetetlen feltétel, hiszen a nem világörökségi területeken is arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb tájseb, visszafordíthatatlan beavatkozás okozzon csorbát a természet rendjében. Ráadásul a világörökségben rejlő
lehetőségeknek még csak a töredékét aknáztuk ki. A tokajhegyaljai tájegység kidolgozás
alatt levő fejlesztési programja feltárja a további értékeket,
hogy a térség felvirágzását elősegítsék. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával augusztus 1-jétől újra van borászati kutatóintézet Tokaj-Hegyalján. Ennek az intézménynek
a tevékenységét korábban leépítették, felszámolták, és az a sajátos helyzet állt elő, hogy a világ
legjobb bortermő vidékén nem
volt borászati-szőlészeti kutatás.
Most ezt az űrt pótolta a tárca.

A térség foglalkoztatási helyzetének javítására komoly esélyt
látok, például a helyi élelmiszer-alapanyag értékesítésében
és feldolgozásában, ami integrálható a térség mezőgazdasági programjába is. Így közvetlenül a helyben megtermelt javak
kerülhetnek a fogyasztók elé a
vendéglátásban, vagy akár a
közétkeztetésben.
– A tavalyi év extrém módon csapadékos időjárása a Takta vidékén is komoly áradásokat és belvízgondokat okozott. Milyen lépéseket tett azóta a tárca azért,
hogy ne forduljon elő ismét hasonló?
– Az ár- és belvízvédelem érdekében milliárdos beruházások valósultak meg az elmúlt
időszakban, illetve több ezek
közül befejezés előtt áll a Sajó
és a Hernád völgyében. A belvíz elleni védekezésre a minisztérium ebben az évben is 2 milliárd forint támogatást biztosított, így a víztársulatok el tudták látni ütemezett feladataikat.
A következő évben a közmunkaprogramban résztvevőknek
is nagy szerepe lesz majd a belvízelvezetés és az árvízi védekezés megvalósításában, ami a
helyi foglalkoztatási helyzetre
is hatással lehet. E célra is milliárdokat kíván fordítani a kormányzat.
– Szerencs szempontjából milyen
fejlesztési lehetőségeket lát?
– Örömmel tapasztalom,
hogy Szerencsnek olyan ambiciózus vezetése és olyan kiváló
vállalkozói vannak, akik konkrét, határozott elképzelésekkel
rendelkeznek a település jövőjét
érintő fejlesztési irányokról. A
várost fémjelező csokoládégyártás mellett például a helyi borászat is egy olyan terület, amelyet a minisztérium részéről támogatni tudunk. A kitűzött célok megvalósítása érdekében a
települési mezőgazdasági programban érdemes összefoglalni a
helyi terveket és lehetőségeket.
Továbbá: a királyi városok mintájára érdemes lenne a fejedelmi városokat is összefogni egy
szövetségben, s egyfajta településhálózatot alkotni, ami egy turisztikai szakmai programra is
felfűzhető a történelmi-művelődési kapcsolatrendszer mellett.
E kezdeményezésnek Szerencs
lehetne az elindítója. Mindezek
olyan kitörési pontokat jelentenek, amelyekből a település és a
térség is tud profitálni.
Hegymegi Rita

Valóra VÁlt az 1989-es Álom iV.
Magyarország új alkotmánya
szerint a magyar állam és a helyi önkormányzatok tulajdona
nemzeti vagyon, és ilyet csak
törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben
meghatározott kivételekkel, az
értékarányosság követelményének figyelembe vétele mellett.
Minden, közpénzekkel gazdálkodó szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával, ezek az adatok közérdekűek.
Beépül az alaptörvénybe a
Költségvetési Tanács intézménye. Tagjai az államfő által hat
évre kinevezett elnök, valamint
a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Állami Számvevőszék el-

nöke. A büdzsé elfogadásához
a jövőben szükség lesz a testület előzetes jóváhagyására. Magyarország hivatalos pénzneme
a forint. Ezen túl csak konkrét jogi érdekkel lehet az Alkotmánybírósághoz fordulni, bírói döntéseket is vizsgálhat a testület, és a
valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével egyedi jogvitákban
is dönthet majd. Új elem, hogy
utólagos normakontrollt csak a
kormány, a képviselők negyede
és az alapvető jogok biztosa kérhet, a törvények előzetes vizsgálatát viszont az Országgyűlés
is indítványozhatja. Az Alkotmánybíróság a költségvetési és
adókérdésekben korlátozott jogkörét akkor kapja vissza, ha az
államadósság a GDP 50%-a alá

csökken. A testület 11 helyett 15
tagú lesz, a bírák mandátuma kilenc helyett tizenkét évre szól. Eljárása határidőkhöz lesz kötve.
A legfőbb bírósági szerv a
Kúria lesz, az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével
pedig megszűnik a bírák és az
ügyészek szolgálati jogviszonya. A bíróságok igazgatása átalakul. A jövőben az eddigi négygyel szemben csak egy ombudsman lesz, az alapvető jogok biztosa, az egyéb feladatköröket helyettesei látják el. Számos területen sarkalatos törvény bontja ki
az új alkotmány rendelkezéseit. Az alaptörvény mintegy harminc kétharmados jogszabályt
vetít előre.
Sz. Á.

Állami kitüntetés
a reformÁtus esperesnek
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Több évtizedes egyházi szolgálata után mire sarkallja ez a komoly
elismerés?
– Legfőképpen azt erősíti meg
bennem, hogy ameddig az Úristen erőt ad, tovább folytassam
azt a munkát, amiért idáig fáradoztam.
– A közeljövőt tekintve milyen feladatok várnak Önre?

– A Szerencsi Református
Egyházközség gyülekezeti élete a megfelelő rend szerint halad tovább, annyi változással,
hogy a feladatok ellátását két új
munkatárs segíti a jövőben. A
Tiszáninneni Református Egyházkerület hetvenkét gyülekezetének gondjai a jövőben is feladatokat rónak rám, jelenleg több településen hasonló felújítások va-

lósulnak meg, mint a mi templomunk esetében. A sárospataki
teológiai képzésen szeptembertől továbbra is közreműködöm
a növendékek oktatásában. Szerencsen szeptember 18-án lesz a
hittanos tanévnyitó, a katolikus
egyházzal együttműködve azon
munkálkodunk, hogy a hitoktatás ismét méltó teret nyerjen a
H. R.
gyermekek életében.

Hatékony gazdÁlkodÁs,
MInŐSÉGI MunKAVÉGzÉS
Új ügyvezető igazgatója van
szeptember 1-jétől a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft.-nek. Takács István (fotónkon) a társaság jövőbeni működésében a hatékony gazdálkodást és a minőségi munkavégzést tartja a legfontosabb célkitűzésnek, miközben az önkormányzattól átvett intézményeknél a takarékos működtetést és
a feladatok költséghatékony ellátását helyezi a középpontba.
– Az elmúlt időszakban számtalan alkalommal tették fel nekem
a kérdést: miért jöttem vissza dolgozni Szerencsre úgy, hogy a főváros közelében, egy színvonalas
szálloda műszaki igazgatói székét
kellett otthagynom – előzte meg
érdeklődésünket Takács István.
– Megvallom őszintén, nem volt
könnyű a döntés. Közel harmincéves munkaviszonyom során kellő gyakorlatra és tapasztalatra tettem szert, aminek az utóbbi esztendőkben beérett a gyümölcse.
2005–2008 között a Szerencsi Városi Tanuszodában dolgoztam
vízgépész és uszodamester beosztásokban, majd innen átcsábítottak az akkor megnyíló, tarcali Andrássy Kúria Hotelbe, ahol
műszaki és fürdőszolgáltatás-vezetőként alkalmaztak. Tevékenységemnek is köszönhetően a vendéglátóhely több elismerésben részesült, amikor 2009-ben a Budapesttől mintegy 25 kilométerre
fekvő Herceghalomról kerestek
meg: műszaki igazgatóként vegyek részt a négycsillagos Abacus
Business & Wellness Hotel üzemeltetésében. Az azóta eltelt időszakban a szálloda számos díjat
elnyert az általunk nyújtott szolgáltatások magas színvonalának
köszönhetően. Büszke vagyok arra, hogy már az első évben a hotel
legjobb részlege lett a műszaki, és
2010-ben a cégen belül Az év vezetőjének választottak. A munkámat anyagilag is elismerték, gyakorlatilag minden feltétel adott
lett volna a költözéshez, a családommal mégis Szerencs mellett
tettük le a voksunkat. Így aztán
maradt számomra a heti kétszeri utazás, a többnapos távollét a
szeretteimtől. Most, az új megbízatással ugyan csökken a jövedelmünk, de így ott és azért a településért dolgozhatok, ahol igazán otthon érzem magam. Szeretném a három évtized alatt megszerzett tudásomat és tapasztalatomat a város érdekében kamatoztatni. Az elmúlt években a napi munka mellett sem mondtam
le a tanulásról. Pályafutásom kezdetén esztergályos és technikusforgácsoló szakképesítéssel rendelkeztem, majd minőségirányítási rendszerfejlesztő lettem. A

Nyíregyházi Főiskolán gépészmérnöki diplomát szereztem. Tenisz sportoktatói, uszodamesteri,
valamint a vízforgató berendezéskezelő gépész oklevéllel is rendelkezem. Most pedig ötvenévesen,
az Óbudai Egyetem biztonságtechnikai mérnök mesterszakának végzős hallgatója vagyok.
– Számomra nem jelent gondot a
kollégák irányítása, összefogása,
az eddigi munkatársaim kitartó,
lelkiismeretes és segítőkész embernek ismertek meg – emelte ki
az ügyvezető igazgató. – A nehéz
feladatokat kihívásnak tekintem
és a problémák megoldására törekszem. Az elmúlt időszakban
áttekintettem a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. szerteágazó tevékenységét, találkoztam
a különböző egységekben dolgozó kollégákkal. Augusztusban
még a felmentési időmet töltöttem Herceghalmon, így keveset
tartózkodtam Szerencsen. Az elkövetkező hetek, hónapok azonban már elmélyült munkával telnek, hiszen részleteiben is meg
kell ismernem a cég tevékenységét, feltérképezve a hatékonyság
javításának a lehetőségeit. Gondolok itt többek között arra, hogy hol
tudunk még költséget megtakarítani, illetve plusz bevételre szert
tenni. A társaság nehéz pénzügyi
helyzetben van, mozgásterünket
behatárolják az alapító önkormányzat által biztosított támogatások időbeni elhúzódása és
a szolgáltatásainkat igénybe vevők anyagi lehetőségei. A nagy
összegű követelések miatt a társaság nem tudja fizetési határidőre teljesíteni a szállítói tartozásokat. A működés gazdaságosabbá
tétele érdekében át kell tekinteni
az általunk működtetett létesítményekben az irodahasználatot,
hogy minél több helyiséget bérbe tudjunk adni, ezáltal is növelve a bevételeket. A wellnessház és
a tanuszoda szolgáltatásait szeretném a lehető legszélesebb körben
népszerűsíteni és a kínálatunkat
minél inkább a vendégek igényeihez alakítani. Ehhez piackutatást
végzünk és megvalósítjuk az önkormányzat által elfogadott marketingtervben szereplő célkitűzéseket. Javítanunk kell a sportléte-

sítmények kihasználtságát is, értékesítve a rendelkezésre álló szabad kapacitást.
– Az új tanévben a kollégiumban megszűnt az ebédfőzés –
folytatta Takács István –, ami a jövőben a Bolyai iskola konyhájára
koncentrálódik. Úgy gondolom,
hogy felül kell vizsgálni a hétvégi főzés kiváltását is. A közétkeztetésnél elsődleges szempont a jó
minőség, az előírt mennyiség és
lehetőség szerint az egészséges
táplálkozás figyelembevételével
kialakított sorrend. Fontosnak
tartom, hogy a beszállított termékek elsősorban magyarok legyenek, és azokat helyi vállalkozótól vásároljuk. Az épületüzemeltetésnél kiemelt cél a költségek visszaszorítása, a megüresedő bérlakások hasznosítása. Jelenleg cégünk végzi az iskolák és a
polgármesteri hivatal takarítását.
Úgy gondolom, hogy ezt a megosztást át kell gondolni a jövőben:
talán szerencsésebb, ha a dolgozókat a munkavégzés helyszínén
foglalkoztatják.
Az év elejétől a cég a kiadója a
Szerencsi Hírek közéleti lapnak,
amelynek a megjelentetésénél elsődleges szempont a takarékosság és a függetlenség. Folyamatban van a Szerencsi Városi Televízió működéséhez szükséges
technikai háttér megteremtése.
Próbafelvételek már készültek az
augusztus 20-ai ünnepségen és a
csokoládéfesztiválon, reményem
szerint hamarosan megindul az
adások készítése és sugárzása a
helyi kábeltelevíziós rendszeren.
– Valamennyi, a társasághoz
tartozó tevékenységnél áttekintjük a kollégákkal a bevételi lehetőségeket, a szolgáltatások értékesítésére akciótervet dolgozunk ki – emelte ki az ügyvezető igazgató. – Az ingatlanok bérbeadásánál igyekszünk kedvezőbb feltételeket elérni. A kiadások csökkentése érdekében fontosnak tartom a szállítói követelések átütemezését, a beszerzések
újragondolását, a felesleges kiadások megszüntetését, a közüzemi
szolgáltatóknál kedvezőbb díjak
elérését. A létesítmények üzemeltetési költségeit fogyasztást csökkentő intézkedésekkel, illetve erre szolgáló berendezések beszerzésével és üzembe helyezésével
is mérsékelni kívánom. Minden
kollégámtól pontos munkavégzést és takarékos szemléletet kérek, hiszen csak így biztosítható a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. eredményes működése. A magam nevében annyit tudok ígérni, hogy a rám bízott javak felett jó gazda módján őrködöm és ugyanezt várom el a beosztottjaimtól is.
Árvay Attila

aktuális

szErEncsI HÍrEk
ONLINE

Időként a médiumoknak
is szükségük van megújulásra, még akkor is, ha az
olvasók, előfizetők sokszor ragaszkodnak a már
jól megszokott külsőhöz,
az egyfajta állandóságot és
ezáltal nyugalmat sugárzó
tartalomhoz.

A 2011-es esztendő nyarán újabb mérföldkövéhez
érkezett a Szerencsi Hírek.
Közéleti lapunk néhány hete megújult külsővel és tartalommal jelentkezik és elindult a Szerencsi Hírek ONLINE is.
Az internetes újság rendszeresen közöl friss híreket,
közérdekű információkat,
fotógalériával. Oldalunkon
megtalálható a lap több esztendős archívuma, de a képviselő-testület üléseiről készült vágatlan videofelvételek is újranézhetők. Hamarosan jelentkezünk friss képes
beszámolókkal is, melyeket
a most alakuló Szerencsi Városi Televízió stábja készít. A
Szerencsi Hírek ONLINE le-

hetőséget ad a látogatóknak
arra is, hogy a közzétett cikkekről és egyéb tartalmakról véleményt alkossanak.
Keressék fel honlapunkat a
szerencsihirek.hu internetes címen, ahonnan értesülhetnek a várost érintő legfontosabb – fotókkal, videókkal
illusztrált – hírekről, eseményekről.
A kor vívmányaihoz igazodva lapunk megtalálható
a legnépszerűbb közösségi
oldalon is, amely ugyancsak
friss információkkal szolgál
a Szerencsi Híreket kedvelőknek.
Kedves olvasóink! Kérjük, a jövőben is tiszteljenek
meg minket azzal, hogy az
újságárusoknál, az üzletekben, vagy a postahivatalokban megvásárolják a Szerencsi Híreket. Mi az elkövetkező időszakban is igyekszünk
megfelelni az Önök bizalmának. Legyenek továbbra
is hűséges előfizetőink és látogassák rendszeresen megújult honlapunkat!
A szerkesztőség

INduL A VÁROSI
tElEvÍzIÓ
Felgyorsult napjaink emberének kevés ideje marad az
információszerzésre, értesülni a legfontosabb hírekről,
eseményekről. Mindezek tudatában érthető, hogy az írott
sajtó mellett manapság egyre
nagyobb teret hódítanak a televíziók, rádiók, gigantikus
méreteket ölt a világ internetes társadalma.
Szerencsen évtizedek óta
működik első számú helyi médiumként a Szerencsi Hírek városi közéleti lap. Az újság szerkesztői fontosnak tartják, hogy
naprakész, közérthető információkkal, hírekkel lássák el az olvasókat. A fentiek alapján mára kiderült, hogy szükség van a
fejlődésre, a változásra. Néhány
hónappal ezelőtt helyi szakemberek, illetve a város vezetőinek közös törekvései révén
született meg a Szerencsi Városi Televízió életre hívásának
gondolata.
A Szerencsi Hírek munkatársai és az önkéntes segítők sokszor szabadidejüket feláldozva
kezdtek hozzá az elképzelések
megvalósításához. Számos, komoly anyagi ráfordítást igénylő
tervezési és kivitelezési feladatot sikerült „házon belül”, saját szakemberek segítségével
elvégezni, amelynek eredményeként ma már elmondhatjuk, hogy néhány hét múlva a
PR TELECOM kábeltelevíziós

hálózatán felcsendül a Szerencsi Városi Televízió szignálja.
Nagyon fontos megjegyeznünk a következőt: a városi televízió fejlesztése kizárólag támogatásokból befolyt pénzből történik, tehát az új médium létrehozása nem terheli a
város költségvetését. A működéshez szükséges eszközök, az
elengedhetetlen pénzügyi háttér megteremtése hosszú folyamat, a hiányosságokat pedig az
alkotók igyekeznek lelkesedéssel pótolni.
A Szerencsi Városi Televízióban a tervek szerint a nap 24 órájában képújságot láthatnak a nézők, hetente egy alkalommal félórás magazinműsor számol be a
friss helyi hírekről, eseményekről. A kamera ott lesz a település intézményeiben, tudósítás
látható majd ballagásokról, szalagavatókról, sporteseményekről, kulturális rendezvényekről.
Szerencs Város Önkormányzatának üléseit rendszeresen, vágatlanul tűzi műsorra a Szerencsi Városi Televízió, amely a Szerencsi Hírek és a Szerencsi Hírek ONLINE munkatársaival
közösen nyújt teljes körű szolgáltatást a lakosságnak.
Várjuk Önöket hamarosan a
tévéképernyő előtt és ne feledjék: hitünk szerint a Szerencsi
Városi Televízió műsorainak az
emberekről és az emberekhez
kell szólnia!
Az SZVTV szerkesztősége
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ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ

Erdélyből települt át Magyarországra az elmúlt években az a két idős hölgy, akik
szeptember 1-jén a Rákóczivárban Koncz Ferenc polgármester előtt tettek állampolgársági esküt.
Osváth Emma, nyugdíjas pedagógus a romániai Mezőbánd
községben született, egy ideje
már Szerencsen él rokonainál.
A jelenleg már Ondon lakó Erdő Emma 1928-ban magyar
nemzetiségűként látta meg a
napvilágot, a Máramaros vármegyei Visk községben. 1994ben települt át Magyarországra, és most ő is élt a lehetőség-

gel, hogy újra magyar állampolgár lehessen.
Koncz Ferenc beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy
Magyarország szétdarabolódása után a határon kívül rekedt
embereknek úgy kellett magukban hordozniuk magyarságukat, hogy ezért jó esetben
csak kritikát, máskor gyalázatos megaláztatásokat is el kellett viselniük. A polgármester
azt kívánta az esküt tevőknek,
hogy immár hivatalos állampolgárságukkal olyan plusz
dolgokat éljenek meg hátralévő
életükben, amiben talán eddig
nem lehetett részük.
M. Z.

Koncz Ferenc gratulált elsőként az állampolgárságot szerzett
eskütevőknek.

Hagyományőrző néptáncosok
A Hajnali Néptánc Együttes
2005 nyarán alakult meg azokból a tanulókból, akik az általános iskolai években rendszeres tagjai voltak a Szerencsi Művészeti Iskolának. Az
együttes 17 főből áll, amely folyamatosan bővül a művészeti iskola néptánctagozatáról
kikerült diákokkal – tájékoztatta lapunkat Bajári Éva
néptáncoktató, az együttes
vezetője.
Több alkalommal vettünk
részt városunk és a környékbeli települések rendezvényein. Eredményesen szerepeltünk a Sárospatakon megrendezett Zempléni Szóló Néptánc Fesztiválon, ahol különdíjban részesültünk. 2006 tavaszán a Szerencsen megtartott amatőr gálán is sikeresek

voltunk. A sárospataki középdöntőn felvették a csoportot a
B.-A.-Z. Megyei Amatőr Egyesületek névsorába – tudtuk
meg az oktatótól.
Tevékenységük alapja a magyar nép hagyományos táncés zenei kultúrája, amelyet
igyekeznek mindenkor olyan
szinten művelni, hogy méltóak legyenek a közönség elismerésére. Műsoraik a magyar

nyelvterület legszebb táncait és a magyarsággal együtt
élő nemzetiségek tánchagyományait mutatják be. Rendszeresen részt vesznek a
hadadi és golopi kézműves és
néptánctáborban.
– Gyakorlás nélkül nincs siker, ezért minden pénteken este
19 órakor összejövünk a Rákóczi iskolában – folytatta Bajári
Éva. – A fellépések előtt gyak-

A Hajnali Néptánc Együttes fellépései sikert aratnak.

nyItott szEmmEl
Rend és tisztaság
Az idei csokoládéfesztivál nemcsak a sok
látogatóról, a rengeteg programról szólt,
meg kell említeni azt a munkát is, ami a
színfalak mögött történt a négy nap alatt.
A programsorozat vendégei többször elismeréssel nyilatkoztak a helyszínen tapasztalt rendről és tisztaságról. A szervezők fontosnak tartották, hogy az érkező vendégek
kulturált környezetben töltsék el az idejüket
Szerencsen. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai mindvégig járták a
közterületeket, és ügyeltek arra, hogy ne legyen eldobott szemét a területen. Ugyancsak fontos szempont volt a rend megőrzése a több tízezres tömegben, amelyhez a

polgárőrök és a Szerencsi Rendőrkapitányság rendszeresen jelenlévő járőrei is nagyban hozzájárultak.

Új burkolat

tonsétány, a körülötte lévő zúzalékkal szinte alkalmatlan volt arra, hogy ott nagyobb
vendégsereget lehessen fogadni. A csokoládéfesztivál előtti hetekben megtörtént az
udvarrész rendbetétele, a két kapu közötti szakaszt saját öntésű betonlapokkal borították a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársai.

Mozog a híd!

Korábban is szóltunk arról lapunkban,
hogy augusztus 1-jétől számos, helyi intézményt érintő változás történt Szerencsen.
Ilyen volt többek között a Szerencsi Általános Művelődési Központ létrehozása, amely
magába foglalja a középiskolai kollégiumot,
a közművelődési részleget a könyvtárral
együtt. Mint ismeretes, idén fejeződött be
a Rákóczi-vár felújítása is, amelynek eredményeként részben új burkolatot kapott a
külső vár udvara is. Sajnos, a keskeny be-

ANyAKöNyVI
HÍrEk
Születtek: Kiss-Orosz Dávid,
Szepesi Gitta, Kasét Koppány
Levente, Kamarási Loretta,
Dányi Kristóf.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Hegedűs
Henrietta –Zámbó Péter, Ambrus Borbála – Belényesi Péter,
Kiss Klaudia – Lipusz István
Gábor, Dragony Kitti – Hege-

rabban próbálunk, hogy minden a legtökéletesebben menjen. Nagyon jó hangulatban telnek a foglalkozások, ehhez persze arra is szükség van, hogy
mindenki teljes erőbedobással dolgozzon. Célul tűztük
ki, hogy táncainkkal továbbra is színesítsük Szerencs életét. Szeretnénk, ha testvérvárosaink is megismernék egyesületünkön keresztül vidékünk tánckultúráját. Egyúttal
csoportunk is nyitott új koreográfiák megismerésére, tájegységek táncainak elsajátítására.
Ezen az úton már elindultunk:
egy éve Szatmárnémetiben szerepeltünk a szüreti fesztiválon.
Akik kedvet és elhivatottságot
éreznek a magyar népi kultúra iránt – emelte ki a tánctanár
– bátran csatlakozzanak egyesületünkhöz.

dűs György, Szikszai Renáta –
Jakab István, Halász Zsuzsanna – Lakatos Péter, Tamás Zsuzsa – Pethes Balázs, Nagy Ingrid – Babinszki Ákos.
Elhunytak: Suhaly Tibor
László 60 éves, Girincsi Jánosné (Hornyák Zsófia) 90 éves,
Klausz László 82 éves, Bakó
Sándorné (Kamenyiczki Teréz) 80 éves.

Tévedés ne essék, ezúttal nem a most épülő közúti hídról fogunk szólni, hanem arról
a régi műtárgyról, amely az ondi tanyánál
vezet át a Szerencs-patakon. Rozoga és balesetveszélyes. Legalábbis annak látszik, különösen akkor, ha egy-egy nagyobb méretű
jármű, mondjuk, megrakott kamion akar átjutni a kicsi patak túloldalára.

opErEtt trIÓ állásajánlatok
A VÁRBAN
A Borsod-Abaúj-Zemplén

A Szerencsi Általános Művelődési Központ szervezésében szeptember 9-én (pénteken) 18 órai kezdettel a Rákóczi-vár színháztermében a Madách Színház fiatal művészei:
Bebesi Horváth Kata, Rózsavölgyi Hajnalka, Galát Norbert
lépnek fel. Az Operett Trió fergeteges, látványos műsort ad.
Belépődíj: 800 Ft, 14 év alatt
és 60 év felett 500 Ft.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen
autószerelőként, kőművesként
és laboránsként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a városban
keresnek pénzügyi, biztosítási tanácsadókat és vagyonőröket. Ondon könyvelőt, Legyesbényén ács-állványozót
és Abaújszántón fuvarszervező raktárost alkalmaznának.
Tel.: 47/361-909.
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Tanévkezdés a BolyaiBan
Az önállósult Bolyai János
Általános Iskolában 456 gyermek kezdte meg a 2011/2012es tanévet, közülük 58 elsőosztályos először lépte át az iskola
küszöbét – tudtuk meg a Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott szeptember 1-jei
évnyitó ünnepségen.
A vakáció végét jelző első
csengőszó után a nyolc alsó- és
kilenc felsőtagozatos osztály diákjait és szüleiket a létesítmény
új megbízott igazgatója, Kocsisné Szabó Beáta köszöntötte. Szavalatok és nyárbúcsúztató dallamok után az intézményvezető
ismertette, hogy helyettesének
Kissné Nagy Angelikát választotta. Egy fővel bővült a tantestület, így összesen harminc pe-

Az iskola legifjabb diákjai.
dagógus, két pedagógiai munkát segítő, és két további foglalkoztatott, valamint egy gazdasági ügyintéző végzi majd a
mindennapi feladatokat az intézményben. Elhangzott, hogy

a nyári szünetben megtörtént
az iskola tantermeiben a szükséges karbantartás, a fenntartó önkormányzatnak köszönhetően a nebulók megszépült
környezetben kezdhetik a tan-

BecsengeTTek a gimnáziumBan
Elszaladt ez a nyár is! Még
ki sem hevertük a vakáció fáradalmait, az iskola csengője már figyelmeztet, elindult
az év, megkezdődik a komoly
munka – ezekkel a mondatokkal kezdte tanévnyitó beszédét
szeptember 1-jén reggel a szerencsi Bocskai gimnáziumban
Gál András igazgató.

A középiskola történetében
a mostani az 57. tanév, a diáksereg 937 tanulót számlál. Az
összevont intézményben öszszesen 93-an dolgoznak. Az
igazgató ismertette, hogy új tanárként érkezett a gimnáziumba Bodnárné Göndör Magdolna, Takács Tímea és Éliás Balázs angol nyelvszakos, valamint Erdélyiné Mészáros Erika testnevelés szakos kollégák.

A tanévnyitón az iskolavezetés és a vendégek mögött 937
diák sorakozott fel.
A gimnáziumban a nyár sem
telt tétlenül: a kollégiummal közösen számítástechnikai tábort
szerveztek. Tizennyolcadszor
adott otthont az intézmény az
országos képzőművészeti tábornak és ötödik alkalommal

évnyiTó a RákócziBan

rendeztek az iskolában nemzetközi sakkversenyt. Augusztusban a gimis fiú kosárlabdacsapat már készült az előtte álló időszak megmérettetéseire. A
főigazgató kiemelte: egész nyáron teltházzal működött a simai
ifjúsági tábor és a középiskolai
kollégium. A tanévkezdés előtt
második alkalommal tartottak
gólyatábort. Elismerés illeti a
szervező tanárokat és a munkájukat segítő 12 diákot, akik igazgatói dicséretben részesülnek.
Gál András arról is szólt,
hogy a gimnáziumban a nyár
folyamán elvégezték a szükséges karbantartásokat: tizennégy
tanteremben teljes felújítás történt falfestéssel, parkettacsiszolással és lakkozással, a táblák átfestésével. Kijavították a megrongálódott székeket, padokat,
tanulóasztalokat. Megtörtént
a vizesblokkok átalakítása, két
osztályban kicserélték a székeket, így tiszta iskolában, otthonos tantermekben kezdhették
meg tanulmányaikat a diákok
a gimnáziumban.
Á. A.

évet. Egy sikeres pályázat eredményeként idén már többek között tíz interaktív tábla, tíz projektor, tíz laptop, és negyvenkilenc tanulói számítógép is segíti a színvonalas oktatást a Bolyai
iskolában.
A diákok számára a tanulmányi átlag és a fegyelem javítását tűzte ki célul Kocsisné Szabó Beáta, a szülőket pedig az iskola alapítványainak lehetőség
szerinti támogatására kérte a tehetséggondozó program fejlesztése érdekében.
Az ünnepség után a gyerekek a tantermekbe vonultak,
ahol megkezdték az első tanítási napot: az osztályfőnöki órák
keretében megismerték a házirendet, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültek, valamint megkapták órarendjüket és ellenőrzőjüket. A két elsős osztály megszeppent kisdiákjai szüleikkel együtt hallgatták meg Durbászné Pauleczki
Márta és Fancsalszki Gabriella
osztályfőnökök első jó tanácsait az induló tanévre.
H. R.

ismeRkedés
az iskolával

A leendő elsősök a néptánc alaplépéseit gyakorolták.
Az intézménnyel és a leendő tanítókkal ismerkedett az
a hatvan gyermek, akik szeptember elsejétől megkezdték
tanulmányaikat a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Általános
Iskolában.
– A hagyományos gólyatábor elsődleges célja, hogy az ifjú
diákok barátkozzanak az épü-

gólyaTáBoRBan
az ifjú Bocskaisok

Ismerkedés Szerenccsel.
Kétnapos gólyatábort szervezett leendő diákjainak augusztus 23–24-én a szerencsi
Bocskai István Gimnázium.
A középiskola legifjabb tanulói megismerkedhettek az in-

tézménnyel, vetélkedőkön, kirándulásokon vettek részt. A
közös játékok mellett a fiatalok bejárták Szerencs utcáit,
tájékozódtak a helyi nevezetességekről.

let hangulatával, Varkoly Erika
és Oroszné Hatalyák Éva pedagógusokkal – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Derda Péterné.
– Fontos számunkra – folytatta az igazgatóhelyettes –, hogy
a gyermekek ne csak az első tanítási napon találkozzanak osztályfőnökeikkel, a kissé kalandos, játékos délelőtt sokat segít
az elsősök beilleszkedésében.
A gólyatábor résztvevői négy
helyszínen, csoportokban vettek részt a foglalkozásokon. A
tornateremben sportesemények
várták őket, ismerkedtek a néptánc alaplépéseivel, egy másik
helyiségben a hangszeres oktatásról tartottak tájékoztatót
a zenepedagógusok. A képzőművészeti szekcióban úgynevezett kreatív kendőket készítettek a kicsik, akik az általuk
festett ruhadarabokat egy hónapig viselik majd, ezzel is jelezve, hogy ők a Rákóczi iskola
legifjabb diákjai.
Amíg a gyermekek a pedagógusok irányításával a játékos
foglalkozásokon vettek részt, a
szülők egy fórum keretében a
két tanítóval beszélgettek a nebulók életkori sajátosságairól,
megosztva egymással a tanévkezdéshez szükséges legfontosabb információkat.
M. Z.

a gimnázium új diákjai
Az első osztályosok beléptek a betűk és a számok birodalmába.
Két első osztály, összesen
hatvan kisdiák foglalta el helyét szeptember 1-jén a Rákóczi iskola ünnepélyes tanévnyitóján.
A versek és énekszámok után
Ráczné Váradi Éva megbízott
igazgató köszöntötte az ifjúságot és a tantestület tagjait. A tanári karban történt változásokról elhangzott, hogy Kerekes
Réka tanító–angol szakos pályakezdőként a gyesen lévő Tamás Mária idegen nyelvi óráit
tartja meg a jövőben. Az igazgató bemutatta az új anyanyelvi lektort, Britney Maria Farkas
személyében.
A legkisebbekhez szólva
Ráczné Váradi Éva kiemelte:
sok izgalmas dolog vár rátok
a betűk és számok birodalmában, figyeljetek mindig a tanító nénire, szerezzetek sok piros
pontot, hogy szüleitek veletek
együtt örülhessenek! Az igazgató hangsúlyozta, hogy ebben az iskolában mindig kivételes pedagógusok dolgoztak,

soha nem volt könnyű a feladatuk, hiszen munkájuk lényege,
hogy megmutassák a tanítványoknak az élet értékeit: tudás,
kitartás, becsület és szeretet.
Az idei nyár sem múlt el
nyomtalanul az iskola életében,
mivel komoly technikai fejlesztés valósult meg a szünidő alatt:
több mint 50 millió forintos sikeres pályázat révén 46 számítógép
és monitor került az informatikai
részlegbe, és 15 tanteremben szereltek fel interaktív táblákat. Az
önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően sok-sok
esztendő után minden terem
és vizesblokk tisztasági festését
el tudták végezni, megújultak
az irodák, új székek kerültek az
ebédlőbe. A szünidő alatti szellemi gyarapodást segítették a sikeres napközis, kézműves, hagyományőrző, sport, horgász, tanulásfejlesztő és zenei táborok.
A szerencsi Rákóczi iskola
szeptember 1-jén 450 diákkal
kezdte meg a 2011/2012-es oktatási évet.
M. Z.

9. A – angol tagozat, osztályfőnök: Dr. Búzáné Tóth Márta.
Birk Laura Petra, Bőcsi Anita, Csikai Bertalan, Forrai Eszter,
Gál Klaudia, Gergely Gréta, Gulyás Brigitta, Illésy Márton, Jónás Patrik Pál, Kiss Viktória, Kovács Bálint, Krakovszky Regina, Marsi Viktória Krisztina, Németh Krisztina, Németh Martin, Puhnyák Anita, Rácz Ádám Róbert, Sallai Zsófia, Soltész Renáta, Szokol Virág, Tomkó Fanni, Tóth Laura, Tóth Levente, Tóth
Vivien Emese, Varga Ádám, Vaszil Tamás.
9. B – általános–biológia–informatika–művészeti–német tagozat, osztályfőnök: Nagy Attila.
Almási Annamária, Ambrus Bence, Bálint László Dávid, Balogh Nikolett, Baráti Fanni, Bodnár István, Bodor Henrietta, Botos Fruzsina, Breitenbach Attila, Butykai Tímea, Csengeri Bence, Drozsnyik Judit, Fehér Anikó, Fekszi Emese, Ferenczi Félix
Béla, Forgács Gábor, Füredel Georgina, Geda Tamara, Gombos
Alex Albert, Görzsöny Tünde, Halász Krisztina, Hugya Erika,
Kertész Sára, Kocsis Kitti, Kovács Dalma, Lantos Judit, Majoros
Fanni, Molnár János, Nácsa Marcell, Németh Cintia, Nyilas Zsófia, Paksi Renáta, Sáfrány Viktor Nándor, Soltész Anna, Soltész
Henriett, Szabó Nikoletta, Szollár Stella, Sztója Regina, Takács
Attila, Tassi Dominik.
7. H – hatosztályos tagozat, osztályfőnök: Reményiné Járai Katalin.
Bánóczki Noémi, Bliszkó Zsófia, Bogár Bianka, Czink Helga, Csupi Letícia, Daruka Dániel, Fogarasi Bence, Hugai János, Jámbor Zsófia, Kardos Levente, Kontra Kincső, Kormos
László, Kovács Márton, Lábas Loránd, Lezényi Nóra, Madarasi Erik, Nagy Evelin, Nagy Katalin Boglárka, Nagy Martin
Raul, Németh Barbara, Novák Dávid, Papp Máté, Petró Krisztián, Pusztai Zsanett, Radványi Dániel, Soltész Dominik, Szabó Zsolt, Szadai Szabolcs, Szaniszló Zsófia, Szilágyi Dóra, Szirmai Alexandra, Tokár László, Tóth Tamás, Vanger Dominika,
Vinnai Patrik, Vitelki Luca.

9. Kg – ügyviteli tagozat, osztályfőnök: Gergely Lászlóné.
Albert Ramóna, Babos Ábrahám, Babos Cintia, Bauer Réka,
Buri Virág Kamilla, Cseppely Vivien, Csere Hajnalka, Garami
Fruzsina, Haraszti Zalán, Kertész Zsuzsanna, Lajcsák Szimonetta, Luhály Dóra, Maczkó Karolina, Margitai Áron, Maticsek
Adrienn, Nagy Attila, Nagy Bettina, Nagy Dóra, Nagy Nikolett Vivien, Ollóczki Helga, Orgona Zsolt, Popoff Csaba, Popoff
Zsolt, Preg Eszter, Soltész Gyémánt Borostyán, Stefán Edina, Szabó Marcell, Tóth Adrienn, Tóth László, Törőcsik Vivien, Vass
Csaba, Zsíros Fanni.
9. Ra – rendészeti tagozat, osztályfőnök: Taracközi Katalin.
Alföldi Alex, Ambrus Barbara, Bársony Fanni, Czakó Attila,
Dendel Balázs, Dénes Rafael, Dócs Barbara, Endrész Georgina,
Géczi Bence, György Jácint, Hatvani Kinga, Homolya Marcell,
Jakab Kinga, Juhász József, Kanyugh Kitti, Kerényi Marcell, Keresztesi Márton, Koliba Ilona, Ladomérszki István, Liszkai Pál,
Márton János, Mika Gréta, Nagy Enikő Erzsébet, Nagy Regina,
Novák Norbert, Olexa Zsolt, Pálóczi Benedek, Pazicsák Petra,
Rosta Zsolt, Szabó Patrik, Takács Bence, Takács Péter, Tóth Dalma, Tömör Róbert, Túri Enikő, Váradi Lajos, Varga Kristóf Dénes, Várhegyi Bence, Veleczki Szabolcs, Vitányi Diána.
9. Rb – rendészeti tagozat, osztályfőnök: Sándor Bence.
Adorján Róbert, Árvai Petra Bianka, Balázs Dániel, Bancsók
Imre, Baráz Márkó, Béres Benjamin, Bujdosó Bence, Czinke Norina Dalma, Dankó Eszter, Daruka Dávid, Fábián Máté, Fábián
Róbert, Géczi András, Glonczi Márk, Gulyás Pálma, Hajnal Tamás, Horváth Szabolcs, Karajos Ferenc, Kiss Dániel, Kovács András, Lakatos Júlia, Menyhért Patrik, Németh Márk, Ondó István,
Orosz Tóth Ivett, Palviscsák Zsófia, Prihoda Olivér, Radics Richárd, Runda Tamás, Slíz Attila, Somosi László Dominik, Svelta
Szabolcs, Szabó Bence, Szakálos Jenifer Alexandra, Takács Kinga, Talián Zalán, Váradi Jenő.
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önkormányzat

városHázI NaplÓ
FeJleszteNÉK a sImaI táBort
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. telephelyeként működő Simai Ifjúsági Táborban konyha és étkező létesítésére pályázik a város. Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezető az önkormányzat legutóbbi ülésén kiemelte: a fejlesztés tervei a korábbi időszakból már rendelkezésre állnak, így azok benyújthatók a száz százalékos támogatottságú kiírásra. Kiss Attila ismertette: a tervezett építkezés költsége 37 millió forint. Tavaly pályázati önrészre
10 millió forint volt elkülönítve a város büdzséjében, amit nem
használtak fel. Gál András kiemelte: lehetőségük szerint az elmúlt
évben és azt megelőzően is áldoztak a táborra. Nem okoz-e gondot a pályázatnál, hogy a létesítmény jelzálog alatt áll? Koncz Ferenc emlékeztetett: 1998–2002 között azért esett el a Hunyadi iskola egymilliárd forint értékű fejlesztésétől a város, mert az épületre korábban jelzálogot jegyeztek be. Ez most nem fordulhat elő.
FIgyelmeztetÉs zárt ülÉseN
Koncz Ferenc polgármester a 2009–2010. évekre vonatkozóan
célvizsgálatot rendelt el az önkormányzat intézményeinél a gépjármű-beszerzésekre vonatkozóan – tájékoztatott Barva Attila aljegyző.
– A vizsgálatot a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési egysége végezte, melynek során megállapítást nyert, hogy
az önkormányzati gépjárművek beszerzése az adott időszakban túlnyomó részben az Autó-kontakt Kft.-től történt, ami az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezésébe ütközik.
Ennek értelmében az augusztus 18-án tartott zárt képviselő-testületi ülésen a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosát, Bobkó Gézát, illetve a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató főigazgatóját, Gál Andrást Szerencs Város képviselő-testülete a Kjt. 46. § (8) bekezdése értelmében fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül figyelmeztetésben részesítette. A testület döntését mindkét intézményvezető tudomásul
vette – ismertette az aljegyző.

Szembenéző

válaszol a polgármester

Rovatunkban a városban
közbeszéd témájává vált kérdésekről, eseményekről mondja el a véleményét, illetve tájékoztatja az olvasókat Koncz
Ferenc polgármester.
– Az idén belépőjegyes volt a
csokoládéfesztivál, amiről eltérő
vélemények fogalmazódtak meg
a település lakói körében.
– Amikor felmerült az ötlet, hogy elsősorban a résztvevők zavartalan szórakozása
érdekében belépődíjat kellene szedni a csokoládéfesztiválon, elleneztem az elképzelést.
Ami a biztonsági okokon túl
mégis meggyőzött a belépőjegyes rendszer hasznosságáról,
az volt, hogy az önkormányzatunk nem vállalhatta magára
egy ilyen nagyszabású rendezvény anyagi terheit. A fesztivál
évek óta nagyszámú érdeklődőt vonz nemcsak a régióból,
hanem az ország távolabbi részeiből is. A belépők árát úgy
alakítottuk ki, hogy vendégeink a helybélieknél nagyobb
összeggel járuljanak hozzá a
programok költségeihez. Az
volt a célunk, hogy a városnak

INFormatIKaI FeJlesztÉs
Közel 52 millió forint értékű oktatástechnikai beruházás történt az idén nyáron a
szerencsi általános iskolákban
és a Bocskai gimnáziumban. A
teljes egészében pályázati támogatásból megvalósult informatikai fejlesztés projektzáró eseménye augusztus 18án volt a Rákóczi-várban.
Koncz Ferenc polgármester
köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban az
oktatás rendszerében a számítógép-használat már alapkészségnek számít. A most megvalósított beruházás akkor térül meg, ha a megvásárolt eszközöket a pedagógusok a mindennapi munkájuk során alkalmazni is fogják.
Nyíri Tibor tanácsnok (fotónkon) ismertette,
hogy a szerencsi önkormányzat még 2008-ban
nyújtott be támogatási igényt a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírásra. A Jövő iskolája Szerencsen elnevezésű projekt megvalósítására tavaly decemberben írtak
alá szerződést, majd eredményes közbeszerzési eljárás után
az idei nyári szünetben történt
az informatikai eszközök beszerelése és üzembe helyezése.
Az elnyert 52 millió forintból a
Rákóczi iskolába 20,5 millió forint, a Bolyai iskolába 17 millió
forint, a Bocskai gimnáziumba
pedig 10 millió forint értékben
kerültek többek között új számítógépek, laptopok, interaktív
táblák, továbbá biztosított a vezeték nélküli internet-elérés is.
Az új technika a sajátos nevelési igényű fiataloknak is lehetőséget biztosít a számítástechnikai eszközök használatára. A
beszerzett PC-kből a Bolyai is-
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ne kerüljön pénzébe a rendezvény, amit az idei kiemelkedő
látogatottságnak köszönhetően sikerült elérnünk. A vendégeink egyértelműen kedvezően fogadták a belépőjegy-rendszert, amiért külön szolgáltatás
járt és biztosította, hogy a négy
nap alatt a nagy tömeg ellenére
még hangosabb szóváltás sem
történt. Arról, hogy jövőre kérünk-e szerény mértékű hozzájárulást a szerencsiektől, megfelelő elemzések után hozunk
majd döntést.
– A meghirdetett takarékossági
program ellenére észrevehetően
nem csökkent az önkormányzat
által üzemeltetett gépjárművek
száma.
– Az ésszerűsítési lépéseink
sora több tízmilliót takarít meg
a városnak. A gépkocsifutás
költségei például harmadával csökkentek. Sajnos, a túlduzzasztott gépkocsi-állományunkból csak egyet sikerült
eladnunk, pedig tízet szerettünk volna. Több kocsit meghirdettünk, de olyan ajánlatokat kaptunk, amelyek ezeknek
a járműveknek az elherdálását
jelentették volna. Ekkor döntöttünk úgy, hogy a helybélieknek
biztosítunk lehetőséget a vásárlásra, de a Geisenheim téren kiállított autók megvételére senki nem jelentkezett. Tudomásul kell vennünk, hogy jelenleg nagy a pangás a gépjárműpiacon. Akik korábban svájci

frank alapú hitelre vásároltak
– mint ahogy az előző szerencsi
városvezetés is így tette –, azok
közül többen még fizetni is hajlandóak azért, hogy valaki átvegye tőlük az alaposan megemelkedett törlesztőrészletek
teljesítését. Ráadásul, amíg
nincs minden kifizetve, addig
a kocsi úgyis a banké. Azt tervezem, hogy a most eladhatatlan kocsik túlnyomó részét
nem használjuk, azokat egy
lerakatba helyezzük addig, míg
nem javul a helyzet a használtautó-piacon.
– A napokban került fel a város
hivatalos honlapjára több belső
ellenőrzési jelentés, amelyeknek
a megállapításai alapján az elmúlt képviselő-testületi ülésen
szigorú felelősségre vonás történt.
– Az érintett intézményvezetők a gépjármű-beszerzéseknél
valóban követtek el szabályta-

lanságokat, de tisztában vagyunk azzal, hogy ezeket az
ügyleteket döntő mód nem a
saját akaratukból kötötték. A
képviselő-testület figyelmeztetésben részesítette a vezetőket,
mert számunkra elsődleges,
hogy ilyen esetek a jövőben ne
történhessenek. Ugyanakkor
számos területen folytatódnak
a visszamenőleges belső ellenőrzési vizsgálatok, mert véleményem szerint minden olyan
esetet fel kell tárni, ahol figyelmen kívül hagyták az előírásokat vagy a város érdekét.
– Az önkormányzati dolgozók
február óta nem kapták meg a
havi cafetéria-juttatásukat.
– A város jelenlegi pénzügyi
helyzetében azt tartom elsődlegesnek, hogy megőrizzük a
munkahelyeket és minden dolgozónak tudjunk bért fizetni.
A kérdés egyszerűen úgy vetődik fel: cafetériát fizetünk
és utcára teszünk embereket,
vagy nem fizetünk cafetériát,
és megmaradnak a munkahelyek? Amennyiben a többletjuttatást biztosítanánk, ezek veszélybe kerülnének és családok
maradhatnának kenyér nélkül.
Ezért született meg az a döntés,
hogy átmenetileg felfüggesztjük a cafetéria-kifizetéseket, így
ezen a jogcímen az elkövetkező
időszakban nem tudunk biztosítani étkezési jegyet, illetve
egyéb, igénybe vehető szolgáltatást.

FelKÉszülteK az úJ taNÉvre

Új interaktív táblák segítik az oktatást.
kolába 49, a Rákóczi iskolába
46, a Bocskai gimnáziumba 22
darab jutott. A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően jelentősen javult az iskolák oktatási célú informatikai infrastruktúrája, ami hozzájárul a diákok
esélyegyenlőségének a biztosításához.
Gál András igazgató hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi gimnázium egyik sikerágazata az informatika. Az intézmény hat, jól
felszerelt számítógépteremmel
rendelkezik, amivel kevés középiskola büszkélkedhet a me-

gyében. Emellett több mint hetven laptop is szolgálja az oktatást a gimnáziumban.
Kocsisné Szabó Beáta, a Bolyai iskola igazgatója úgy vélte: a mostani fejlesztésre nagy
szükség volt az eddig a város
mostohagyermekének számító intézményben. Ráczné Váradi Éva, a Rákóczi iskola vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az esélyegyenlőséget
nemcsak a hátrányos helyzetű
gyerekeknek, hanem a tehetséges diákoknak is biztosítani kell
a közoktatásban.
Á. A.

A szerencsi oktatási és nevelési intézmények felkészültek
a 2011/2012-es tanév indítására, a személyi és a tárgyi feltételek egyaránt biztosítottak
a létesítményekben a sikeres
munkavégzéshez – hangzott
el az augusztus 30-án megtartott igazgatói értekezleten.
A tanévkezdés előtt idén is
egyeztető megbeszélésen vettek részt a polgármesteri hivatalban a szakmai tevékenységet
irányító szakemberek. Nyíri Tibor közművelődési tanácsnokként ismertette, hogy a szorgalmi időszak szeptember 1-jével
kezdődik és 2012. június 15-ig
tart, ugyanakkor felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy
az általános iskolákban 183, a
gimnáziumban pedig 182, tanítással töltendő nap az előírás. Többek között elhangzott,

pályázat KIválÓ egyetemIstáKNaK,
főiskolásoknak

Szerencs Város Önkormányzatának a felsőoktatási hallgatók jegyzettámogatásáról szóló
rendelete értelmében azon hallgatók pályázhatnak, akik: felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytatnak; első diplomájukat szerzik;
Szerencsen életvitelszerűen élnek; hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek; az igénylést megelőző félévben tanulmányi átlaguk meghaladja a 4,5-öt; Köztársasági Ösztöndíjban nem részesülnek; családjukban az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi

nyugdíjminimum 200%-át (azaz:
57 000 Ft-ot ).
A támogatás iránti kérelmet
az erre a célra készített nyomtatványon lehet benyújtani Szerencs Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési Osztályára
2011. szeptember 30-ig. A nyomtatványhoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény igazolását az
előző félév tanulmányi átlagáról,
a jelen félévre történő beiratkozás
tényéről, továbbá valamennyi, a
pályázóval közös háztartásban
élő családtagnak a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra
vonatkozó jövedelemigazolását.
A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult, a jogi és

ügyrendi, valamint a pénzügyi
bizottság javaslatának figyelembevételével. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A támogatást, a testület döntését követő 30
napon belül, a Polgármesteri Hivatal Városgazdasági Csoportja
utalja a jogosult számlájára. A jogosulatlanul igénybe vevő a támogatás összegét köteles viszszafizetni. A támogatás mértéke
hallgatónként legalább 10 000 Ft,
legfeljebb 20 000 Ft.
A pályázat mellékletei letölthetőek a város hivatalos honlapjáról (www.szerencs.hu), kinyomtatott állapotban a Polgármesteri Hivatal portáján beszerezhetők.

hogy az őszi érettségi vizsgára
október 5-ig jelentkezhetnek a
középiskolások, valamint október 14-ig kell felmérni azon
elsős kisdiákok körét, akiknél
az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabban kell támogatni az alapkészségek fejlesztését.
Koncz Ferenc polgármester
a fenntartó önkormányzat nevében arra hívta fel az oktatási-nevelési intézmények vezetőnek a figyelmét, hogy Szerencsnek, mint járási központnak a lehető legszélesebb lehetőségeket kell biztosítania a kultúra és az oktatás terén. A városvezető fontos jövőbeni feladatként emelte ki a Simai Ifjúsági Tábor megfelelő színvo-

nalú rendbe tételét, a Rákóczivárban rejlő lehetőségek teljesebb kiaknázását, valamint az
uszoda és fürdő forgalmának a
fellendítését, melyben nemcsak
a helyi, hanem a térségbeli oktatási intézmények is nagy szerepet játszanak. Gál András gimnáziumigazgató kérdésére válaszolva Koncz Ferenc kiemelte: úgy látja, hogy amíg a város
jelenlegi anyagi helyzete fennáll, nem lesz lehetőség cafetériajuttatások biztosítására.
Ináncsi Tünde jegyző az oktatás és nevelés szakmai színvonalának a megőrzése mellett
takarékos gazdálkodásra és a
fenntartóval való szoros együttműködésre kérte az intézményvezetőket.
H. R.

Füzetcsomag
cIgáNy taNulÓKNaK

Tanszercsomagokat osztott
a településen élő roma tanulóknak augusztus 25-én a Rákóczi-várban a Szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A Koncz Ferenc polgármester anyagi támogatásával megvalósított akció keretében idén
120, nehéz anyagi körülmények

között élő diák jutott – összesen
közel 200 ezer forint értékű –
iskolakezdési támogatáshoz.
Az eseményen a polgármester
képviseletében jelen lévő Egeli
Zsolt alpolgármester adta át az
elsőként érkező jogosultaknak
a tanuláshoz nélkülözhetetlen
füzeteket.
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2011. szeptember 9.

kistérség

ZtsZ-nap tállyán
Az idei esztendőben Tálylya volt a házigazdája a szeptember 3-án megrendezett
Zempléni Településszövetség
(ZTSZ) Napjának. A hegyaljai község hagyományos szüreti mulatságához kapcsolódó
programra több száz fellépő és
érdeklődő érkezett.
A szombati eseményt megelőző napon tartotta közgyűlését a ZTSZ az Európa mértani középpontjaként számon
tartott településen. A Vincellér
Házban megjelenteket Májer József elnök köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a 71 települést tömörítő szövetség komoly értéket jelent, hiszen összefogással
sokat tehetnek a községek és városok, illetve az egész térség fejlesztése érdekében. Osika József
tállyai polgármester az emberi
kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, amelyek minden múlandó értéket felülírnak. – Jó a
szövetség tagjának lenni – tette
hozzá a polgármester, aki szerint az együttműködést mindaddig fenn kell tartani, míg annak egyetlen zászlóvivője is

A szerencsi Bocskai Gimnázium táncosai is felléptek a kulturális programban.
akad. Ódor Ferenc abaúji országgyűlési képviselő köszönetet mondott a ZTSZ-nek azért,
hogy a megyei közgyűlés elnökeként végzett munkájáért elismerésben részesítette.
A Zemplénért Díjat ugyancsak tavaly elnyerő Vojnár László, Tolcsva korábbi polgármestere magánszemélyként kérte fel-

vételét a ZTSZ-be, amivel a közgyűlés egyetértett.
Másnap a szerencsi Fanfár
Ifjúsági Fúvószenekar felvezetésével megtartott szüreti felvonulásban a ZTSZ tagtelepüléseinek kulturális csoportjai –
köztük a Bocskai gimnázium
néptáncosai – is részt vettek.
Az ünnepélyes megnyitó ke-

retében az önkormányzat nevében köszöntötte Osika József
polgármester és Rencsiné Ágh
Márta a kilencvenéves Cservák
Ferencnét, akit a kerek évforduló alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölt.
Májer József elnök felidézte,
hogy a Zempléni Településszövetség 1994-ben alakult meg és
1998-ban rendezték meg az első közös ünnepüket, amit azóta
minden évben más tagtelepülésen tartanak.
A ZTSZ által alapított Zemplénért kitüntető elismerést idén
Kovács János, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés főjegyzője vette át.
Az eseményen a szövetség
vándorzászlaját Osika József
adta át Oláh Krisztiánnak, a
következő évi ZTSZ-nap helyszínéül szolgáló Cigánd polgármesterének.
Az idei tállyai eseményen a
szerencsi önkormányzat is képviseltette magát, csipetkés babgulyással és túrós batyuval látva vendégül a programon résztvevőket.
Á. A.

jubileumot Ünnepeltek a dalosok
Nem mindennapos ünnepet tartott augusztus 27-én
a Tállyai Kővirág Népdalkör Egyesület. A civil szervezet negyedszázados születésnapra invitált barátokat, ismerősöket, magyar népdalokat
gyűjtő és előadó csoportokat.
A napjainkra négy Arany Páva Díjjal, sok-sok arany fokozatú minősítéssel, számtalan elismeréssel rendelkező egyesület tagjai Tállya Bánya-telepi
kultúrházában randevúztak a
meghívottakkal. Osika József
polgármester rövid köszöntője
után Nagy Adrienn, a Tállyai
Idősek Otthonának vezetője ismertette a népdalkör pályafutását. Beszédében hangsúlyozta, a csoport számos személycserén esett át, az alapító tagok
közül már csak ketten vannak
az egyesületben. Voltak, akik
úgy döntöttek, hogy elhagyják a népdalkört, mások felvételüket kérték és megint mások
már az égi énekesek között, valahol egy felhő szélén figyelik
a földi társak munkáját, és ta-

A 25 esztendős kórus.
lán velük együtt örülnek az elért sikereknek. Kalina Ferencné, a csoport szakmai vezetője –
pedagógusi hivatása és családja mellett – talán a népdalkörre fordította ideje legnagyobb
részét, önként vállalt feladatul,
a magyar népdalok szeretetére, annak továbbadására, megörökítésére. A népdalkör munkáját, történetét megörökítette,
az első húsz esztendő történéseit könyv formájában jelentette
meg. Az elmúlt öt év legendája ugyancsak elkészült, de legnagyobb sajnálatra ez technikai

okok miatt nem jelenhetett meg
a huszonöt éves jubileumra. A
népdalkör letett valamit a népi
hagyományok őrzésének asztalára, Tállya hírnevének gyarapítására és ezt nem lehet elvitatni. A születésnapi eseményen résztvevő Gerzanics Magdolna nemzetközi újságíró, a
Vass Lajos Szövetség és a Kossuth Szövetség elnökségének
tagja ugyancsak erre hívta fel a
figyelmet, amikor a népdalkör
munkásságáról beszélt, illetve
gratulált az eredményekhez.
Ez utóbbit tették az eseményt

megtisztelő baráti népdalkörök Abaújszántóról, Nyírlugosról, Prügyről, Jánokról (Szlovákia), és Szögligetről. És hogy
lesz-e még újabb öt év – nos, ez
nem a Tállyai Kővirág Népdalkör Egyesület tagságán múlik.
Merthogy ők biztos mindent
megtesznek a népdalokért –
ha kell, önerőből is.
SfL

Hetvenöt apróság aZ új óvodában

Az „Óvoda felújítása (átépítés,
bővítés) fűtéskorszerűsítés Taktaharkányban” című ÉMOP-os
pályázat elsősorban a bővítéssel együtt járó korszerűsítésre,
energiatakarékossági és esélyegyenlőségi szempontok betartására, a nevelési környezet
és pedagógiai kultúra színvonalának emelésére, az óvodások
jobb életminőségének javítására
fókuszált. A felújítás során pótolták az eddig hiányzó helyiségeket, így a nevelőtestületi és a
logopédiai szobát, a szülői várót, a tornaszobát, a szertárakat,
raktárakat, szülői mosdót, ételmaradék-tárolót, könyvtárat,
kerékpár- és babakocsitárolót.

Az augusztus 27-én megtartott avatási ceremónián Filep
András polgármester ismertette a beruházás részleteit. Elmondta, hogy 2009 novemberében döntött az önkormányzat az egészségház megvalósításáról, kihasználva az ÉMOP,
illetve a Szerencs Kistérségi
Társulás LHH-s programjának
lehetőségeit. Az eredeti tervektől eltérően azonban csak hatvanmillióra pályázhattak az
előzetesen kalkulált százmillió forinttal szemben. A 2010ben megválasztott képviselőtestület arra az elhatározásra
jutott, hogy a magas önrész ellenére is vállalja az egészségház megépítését, amely bruttó
nyolcvanhárommillió forintból
valósult meg. Az új létesítmény
három fő épületrészből áll, az
első a háziorvosi szolgálat igé-

A hetvenöt óvodás és tíz alkalmazott számára biztosították az
esélyegyenlőséget és az egészséges környezetet, figyeltek az
energiatakarékos kivitelezésre,
a szabadban vadonatúj játszóteret alakítottak ki. Fontos szempontként kezelték az akadálymentesítést. Az augusztus 31én megtartott avatóünnepségen
Varga László polgármester a kivitelezés alatt készített diasorok
bemutatásán keresztül érzékeltette a munkafolyamatok fázisait. Beszédében hangsúlyozta,
hogy a pályázat során a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolására, az azt támogató intézkedések bevezetésére is törekedtek. A fogyatékosokon kívül haszonélvezői a fizikailag akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, a beteg
és idős emberek is. A pályázat-

Impozáns, új épületnek örülhetnek a taktaharkányiak.
hoz szükséges önerőt Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzata és a BM EU Önerő
Alapja biztosította, a teljes beruházás közel százhatvanhárom millió forintba került, ebből a támogatásoknak köszönhetően csupán 3,8 millió forint
terhelte az önkormányzatot. A
kivitelezés jogát – közbeszerzési eljárás keretében – a Szerencsi Szivárvány-Ép. Építőipari
és Szolgáltató Kft. nyerte el, és
a cég kiváló minőségű munkát
végzett.

A rátkai óvodások sváb népviseletben vonultak fel.
Tizennyolcadik alkalommal rendezte meg Rátka
önkormányzata azt a nemzetiségi fesztivált, amelyre szeptember 3-án mintegy
háromszáz vendég érkezett a
zempléni településre.
A szerencsi Fanfár Ifjúsági
Fúvószenekar felvezetésével,
a helyi óvodások, általános
iskolások, valamint a környező települések hagyományőrző csoportjai mellett az ugyancsak svábok által lakott Hercegkút, Károlyfalva, Törökbálint, a szlovákiai Medzev, a
lengyelországi Krzyzanowice,
illetve a Romániából érkezett
Krasznabéltek települések
képviselték magukat azon a
felvonuláson, amely a rátkai
nemzetiségi fesztivál nyitányát jelentette.
A szabadtéri színpadon Tirk
Sándorné polgármester üdvözölte a vendégeket, hangsúlyozva, hogy ez a hagyományos program frissen tartja a lakosság identitástudatát, erősíti nemzeti hovatartozásuk érzését. Mint elhangzott, ezen a helyen 261 évvel
ezelőtt a németországi Fekete
erdő környékéről telepedtek
le a svábok. – A több évszázados nehézségek ellenére itt vagyunk, érzelmileg még ma is
kötődünk az őshazához. Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, de őrizzük őseink nyelvét, ápoljuk hagyományainkat – emelte ki Tirk Sándorné.

Egeli Zsolt beszédében elsőként Koncz Ferenc szerencsi polgármester, országgyűlési képviselő üdvözletét adta át a jelenlévőknek, majd
visszatekintett a történelembe és felidézte azt az időszakot, amikor az 1750-es években a német ajkúakat betelepítették Magyarországra. Szerencs alpolgármestere méltatta a svábok kitartó
szorgalmát, példaként említve többek között, hogy a XIX.
század elején Rátka messze
földön híres volt a dohánytermeléséről. A földművelés mellett azonban az állattenyésztés terén is mindig
kiemelkedtek környezetükből a rátkai emberek. – A XX.
század első felében nem bánt
kegyesen a sors az itt élőkkel
– fogalmazott Egeli Zsolt. –
A felszabadítónak mondott
megszállók a sváb nevű embereket málenkij robotra vitték. Sok év telt el, napjainkban pedig már nincs különbség közöttünk, mindnyájan
egyelőek vagyunk, a fesztivál pedig azt szolgálja, hogy
a rátkaiak az identitásukat
megőrizzék a jövő számára is.
A nap további részében
sorra mutatkoztak be a színpadon a vendégként érkezett csoportok, majd az esti órákban néhány sztárvendég műsora után szabadtéri bállal zárult az idei rátkai
nemzetiségi fesztivál.
M. Z.

a köZség új egésZségHáZa

Taktaszada önkormányzata üresen álló telkeket hasznosított a településen, a három ingatlant magába foglaló területre új egészségházat
építettek.

Taktaharkány Nagyközség
Önkormányzata európai uniós források felhasználásával
újíttatta fel a Szivárvány Napközi Otthonos Óvodát.

ápolják a
Hagyományaikat

Szalagátvágás. A fotón balról: Filep András és Bobkó Géza.
nyeit elégíti ki vizsgálóval, rendelővel, váróval. Az épület második részében kapott helyet a
házi segítségnyújtás és a nőgyógyászat, végül a harmadikban alakították ki a védőnői szolgálatot. Természetesen mindegyik egység rendelkezik akadálymentesített kiszolgáló és mellékhelyiségekkel, külön-külön felszereltek a
víz, az áram és a gáz mérésé-

re szolgáló eszközök. Az épület telefonnal, internettel és riasztóegységgel van ellátva, az
egészségház udvara két bejáratú. A létesítmény bemutatását követően Bobkó Géza, a
szerencsi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet igazgatófőorvosa vágta át az avatószalagot. Az eseményen részt vettek
a Szerencsi Többcélú Kistérségi
társulás munkatársai is.

sziréna / közérdekű

ITTAS SOFŐR
Augusztus 21-én az esti órákban történt, hogy egy személygépkocsi a bekecsi Honvéd úton
haladt a 37-es főút irányába, majd
egy enyhén jobbra ívelésű kanyarban áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol összeütközött a szemben szabályosan közlekedő autóval. A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban a vétkes sofőrnél alkalmazott
alkoholszonda pozitív eredményt
mutatott.
kutya egy tolVaj
Egy mezőzombori családi ház
udvarára, a kerítésen keresztül
mászott be a helybéli elkövető,
hogy ellopja a tulajdonos láncra
kötött, három hónapos kutyáját.
A feljelentés után a rendőrség elfogta a tettest, aki időközben már
eladta a lopott jószágot.
MOHAGYŰJTÖGETŐK
A Szerencsi Rendőrkapitányság Tállyai Rendőrőrsének járőrei a közelmúltban tetten érték
azt a négy személyt, akik zsákokba mohát gyűjtöttek. Nem sokkal
ez után a Tokaji Rendőrőrs beosztottjai a Tisza-parti város és Bodrogkeresztúr közötti útszakaszon egy gépjárműben 14 zsák
mohát találtak. A szakértő szerint az úgynevezett fehérlő ván-

kos moháról van szó, ami védett
kategóriába tartozik, és az eltulajdonított növény értéke eléri a 115
ezer forintot.
CSALÓ TŰZIFAÁRUSOK
Egy fával megrakott teherautó és három személy jelent meg
augusztus 25-én egy taktakenézi
családi háznál. A fuvaros közölte a tulajdonossal, hogy a fia által rendelt fát hozták meg. Mivel
a tulaj úgy tudta, hogy a fia valóban rendelt tűzrevalót, hagyta, hogy lepakolják a rakományt,
amiért a szállítók végül 66 ezer
forintot kértek. A károsult kevesellte a mennyiséget és sokallta az
árat, ám a faárusok hamar távoztak a helyszínről. A történtek után
hívta csak fel a fiát, aki közölte vele, hogy valóban szándékában áll
fát vásárolni, de még nem beszélt
senkivel ezzel kapcsolatban. A
rendőrségi bejelentés után a 37es számú főúton, a gesztelyi körforgalmi csomópontnál állították
meg a tehergépkocsit, az elkövetők ellen pedig csalás vétsége miatt indult eljárás.
soroMPót rongáltak
A Tarcal és Mezőzombor között
lévő vasúti átjáró fénysorompóját
rongálta meg az ismeretlen tettes
az augusztus 24-e előtti időszakban. A helyszíni szemle során kiderült, hogy az elkövetők mindkét csapórúdon betörték a fehér,
illetve vörös optikákat, a tarcali
állomás egyik utasperonján lévő
oszlopról pedig három hangszórót tulajdonítottak el.
Vigyázz, tolVajok!
A károsult augusztus 27-én a
szerencsi hipermarket parkolójában éppen a kocsijába pakolta be

a vásárolt árut, amikor eddig ismeretlen tettes a vállán lévő táskájából eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő mintegy hétezer forinttal.
ÜtközÉs
kanyarodás közBen
Egy személygépkocsi vezetője
augusztus 27-én a szerencsi Kandó Kálmán utcán balra, nagy ívben akart kanyarodni, ám nem
biztosított elsőbbséget a szemből,
szabályosan érkező motorosnak,
akivel összeütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt.
önBÍráskodó
kölCsönadók
Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Tállyai Rendőrőrsön. Egy
tállyai lakosnál augusztus 27-én
jelent meg a két férfi, akik egy
korábbi tartozás fejében százezer forint készpénzt követeltek
rajta, majd az összeg átadásának
helyéről és időpontjáról is megegyeztek. A sértett feljelentést
tett a rendőrségen és elmondta,
hogy az összeg kifizetése érdekében személyesen és telefonon
is már többször megfenyegették, mi több, kilátásba helyezték,
hogy a házát felgyújtják, őt pedig
felakasztják. A pénz átadása az
előzőleg egyeztetett helyen történt, ami után a Szerencsi Rendőrkapitányság nyomozói elfogták
az öt elkövetőt, akik nem voltak
ismeretlenek a hatóság előtt. Korábban többször követtek már el
erőszakos bűncselekményeket. A
rendőrség bűnügyi őrizetbe vette
őket, majd a Szerencsi Városi Bíróság elrendelte az előzetes letartóztatásukat.

Tiszalúcon, a Bem úton augusztus 18-án egy kisfiú lába
beszorult a radiátorcső és a fal
közé. A tűzoltók feszítővas segítségével segítettek a bajba jutott gyereknek, majd átadták a
mentőknek.

Ugyancsak Tiszalúcon augusztus 22-én egy villanyoszlopon elhelyezett kábeltévés doboz égett.
Az ügyeletes szerencsi egység kihúzós létra és puttonyos fecskendő segítségével eloltotta a tüzet.
Ugyanezen a napon Mezőzom-

A képviselő-testület szintén
eladásra jelölte ki – a volt Bocskai úti sportpálya területén ki-

alakított – Szerencs 2060/1.,
2060/2., 2060/3., 2060/4., 2060/5.,
2060/6., 2060/11., 2060/12.,
2060/13., 2060/14., 2060/15.,
2060/16 hrsz., 435–497 m2 nagyságú telkeket lakásépítés céljára. A telkek kikiáltási ára: 2500
Ft/m2.
Az ingatlanokra az értékesítés során – azok beépítésének
biztosítása érdekében – 4 éves
elidegenítési tilalom érvényes
és az önkormányzat javára viszszavásárlási jogot kell bejegyeztetni. Az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos szerződéskötési és kitűzési költségeket a

polgári jog szabályai szerint a
vevők fizetik.
Ugyancsak vannak eladó
városi telkek a Vörösmartydél – kereskedelmi szolgáltató övezetben. A terület elhelyezkedése, környezete: Szerencs Miskolc felőli bejáratánál, a 37-es számú főút mentén. A terület közvetlen szomszédságában a város déli alközpontja található oktatási intézményekkel, a munkaügyi központ kirendeltségével és üzletekkel, lakóterülettel. Szemben,
a 37-es számú főút túlsó olda-

boron, a Dobó István úton és Prügyön, a Bolyai úton lévő családi
házak tetőterének padlásáról, valamint augusztus 23-án Tokajban
egy Dobó úti hétvégi ház kéményéből darázsfészket távolítottak
el a tűzoltók. Augusztus 26-án
Szegilong külterületén 200 négyzetméteren gaz és szárazfű kapott lángra. Másnap Abaújszántó és Erdőbénye külterületére vonult az egység szárazfűtűzhöz.
Augusztus 29-én Mezőzomboron, a Batthyányi úton egy Peugeot 309 típusú, benzin-gáz üzemelésű személygépkocsi motortere kapott lángra, ami beavatkozást igényelt a tűzoltóktól. Augusztus 31-én Taktaharkány külterületén 2 hektár területen, Megyaszón a Petőfi úton pedig 200
négyzetméteren égő szárazfű
adott munkát a szerencsi tűzoltóknak.

Módosult jogosultság
lakásfenntartási táMogatásra

Az
energiatámogatással
kapcsolatos kormányzati dön
tésekkel összhangban, szep
tember 1-jétől változtak a szo
ciális törvény alapján adható
lakásfenntartási támogatás
jogosultsági feltételei.
Ezzel egyidejűleg Szerencs
Város Önkormányzata módosította a szociális törvény végrehajtására vonatkozó helyi rendeletét. Tekintettel arra, hogy
a jogszabály a szociális alapú gázár- és távhőtámogatás
megszüntetésével anyagi segítség nélkül maradó jogosultak többségét befogadja a lakásfenntartási támogatás rendsze-

rébe, ezért az önkormányzat
hatályon kívül helyezte a helyi
szinten ilyen jogcímen biztosított szociális juttatásra vonatkozó szabályokat.
Ezentúl normatív alapon jogosult a támogatásra az, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át
(71 250 Ft). A jogosultság megállapításánál nem kell figyelembe venni a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányát, viszont az igénylők vagyoni helyzetét vizsgálni kell. A támogatást elsősor-

eladó önkorMányzati telkek
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, Szerencs 501/63 hrsz.-ú,
566 m2; 501/64 hrsz.-ú, 566 m2;
501/65 hrsz.-ú 565 m2; 501/66
hrsz.-ú 597 m2 nagyságú Laktanya úti telkeket lakásépítés
céljából eladásra kijelölte. Az
értékesítés licit keretében történik, melynek mértéke 100 forinttal növekszik, induló licitárként 2500 Ft/m2 kikiáltási ár
meghatározásával.
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REndŐRSéGI HíREK
kiszÚrta a guMikat
Keresi a rendőrség azt az ismeretlen tettest, aki augusztus 20–
21-e között Szerencs-Ond külterületén, az úgynevezett Feketehegy dűlőnél lévő földúton parkoló személygépkocsik gumiabroncsait kiszúrta. A rongálással a
három kocsiban több mint százezer forintos kár keletkezett.

2011. szeptember 9.

lán pedig kertvárosias lakóterület, illetve a Nyugati Iparterület (volt DIGÉP) helyezkedik
el. A 37. sz. főútról a kihajtás a
befektetési terület felé körforgalmi csomóponton keresztül
történik, mely mellett két benzinkút (MOL, AGIP) üzemel. A
területen 2008. évben Tesco és
Lidl áruház épült.
Területnagyság: hrsz. 2902/5:
11 393 m2; hrsz. 2902/8: 21 848
m2; hrsz. 2902/12: 24 448 m2;
hrsz. 2902/11: 16 058 m2. Telekmegosztással igény szerint alakítható, legkisebb telekméret
5000 m2.

Építhetők: kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó-ipari létesítmények; építménymagasság: 9
méter, beépíthetőség: 40%; saját
telken parkoló biztosítandó, kötelező zöldterület aránya: 20%.
Közművek a terület határán:
ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos energia, távközlési kábel.
Ingatlanárak: 8000 Ft/m2 induló licitár.
Befektetési szándék esetén felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési
Osztályán kérhető. Telefon: 47/565215, e-mail: muszak@szerencs.hu,
szabone@szerencs.hu.

ban természetben kell nyújtani, a közüzemi szolgáltatók felé történő utalással, különösen
abban az esetben, ha a jogosultnak tartozása áll fenn.
A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszám, ahol a
háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1. Második nagykorú tag arányszáma 0,9. Minden további nagykorú arányszáma személyenként 0,8, első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8. Minden további kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,7, azzal a kivétellel, hogy amennyiben a nagykorú családtag magasabb összegű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban, illetve a kiskorú
családtag magasabb összegű
családi pótlékban részesül, illetve, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2del nő.
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Szerencs Város Polgármesteri Hivatalához
az ügyfélszolgálaton rendelkezésre álló, vagy Szerencs város
honlapjáról (www.szerencs.hu)
letölthető adatlapon nyújtható
be, melyhez az ott feltüntetett
igazolásokat csatolni kell.

KÖZéRdEKŰ InFORMÁCIÓK
y Polgármesteri Hivatal
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hónap első csütörtökjén, legközelebb október 6-án 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 21-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 október 3-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap első hétfőjén, legközelebb október 3-án
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
Szeptember 9–11.: 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.
Szeptember 12–18.: Centrum (ügyeletes): hétfő–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 19–25.: 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.
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
Szeptember 22. (csütörtök): Abaújszántó.
Szeptember 27. (kedd): Mád.
Szeptember 29. (csütörtök): Mezőzombor.
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A CSÉPLŐGÉPTŐL A VETERÁN AUTÓKIG
Idősebb Bereczk Károly az
1880-as évektől gépész-kovácsmester volt Szerencsen. Az
1900-as esztendőkben kerékpárgyárat akart alapítani, azonban ez az akkori gazdasági körülmények miatt meghiúsult. A
mesterséget tovább adta fiainak,
s unokái – köztük Bereczk Béla – életét még napjainkban is a
gépek, autók és motorok szeretete határozza meg.
Apáról fiúra szállt a mesterség.
A gépészkovácsnak több majorsága is volt Szerencsen és környékén, elsősorban mezőgazdasági eszközök javításával, gépi
csépléssel foglalkozott. A falusiak összehordták a szalmát, illetve a termést, a feljavított gépekkel verték ki a magokat. Emellett még szinte minden lakatos
és egyéb fémipari munkát elvégeztek, amire akkoriban igény
volt. Bereczk Károly 52 éves korában egy kútfúrásnál vesztette
életét, azonban fiai – ereikben a
fém és a gépek szeretetével – vitték tovább a családi hagyományt.
2011-et írunk, s csaknem egy
évszázaddal az után, hogy a
nagyapa elkészítette első cséplőgépét, unokája ma sem tud szabadulni az olaj, a benzin, a csiszolódó fémek illatától.
„Bereczk Béla autójavító mester”. Ez áll a 65. életévét taposó műhelytulajdonos névtábláján. – Apám és a testvérei mind
örököltek valamit a nagyapa gépek iránti szeretetéből. Az öt fivér közül volt, aki mozit üzemeltetett, gépészkovács lett, vagy éppen lakatosműhelyt nyitott – idézi fel a családi históriát Bereczk
Béla. – Apám, aki járműműszerész volt, itt telepedett le, ebben
a házban, ahol ma én is lakom a
családommal. Gyerekként mindig ott sürögtem a műhelyében,
majd később ipari szakmunkástanuló lettem a miskolci 16-os autójavító vállalatnál. Később elvégeztem a gépipari technikumot,
aztán egy-két évvel utána a mestervizsgát is letettem. Együtt folytattuk a mesterséget: apám varrógépekkel, biciklikkel, motorkerékpárokkal foglalkozott, én pedig az autókat javítottam. Nagybátyám géplakatos lett és azért
említem őt is, mert a fiával, Józsival nőttünk fel. Együtt tanultuk
a szakmát és mindig jól megvolt

egymással a két család. Sokan
furcsának tartották, de nem voltunk egymás konkurenciái.
– Ifjabb Bereczk Béla mikor lett önálló iparos?
– Fiatal éveimben, néhány esztendeig dolgoztam az AFIT-ban,
aztán hazajöttem. Azóta itthon
vagyok és végzem a dolgomat. A
jelenlegi vállalkozási forma 1987től működik. Eleinte általános
gépjárműjavító voltam, 2-3 fővel
dolgoztunk, majd átálltunk a karosszéria- és a karambolos munkákra. Ez egy kicsit kényesebb, érdekesebb volt számomra. Talán 20
éve annak, hogy eljutottam Hollandiába, ahol jó baráti kapcsola-

– Működőképes?
– Tökéletesen működő, levizsgáztatott kocsi. A motorját a tulajdonos már megjavíttatta, mi
az alváz, a karosszéria és a futómű rendbetételére kaptunk megbízást.
– Honnan érkezett a Fiat Balilla?
– Hollandiából, egy idős házaspáré, akik hobbiautónak
használják majd, klubokba, találkozókra járnak vele. Büszkén mondhatom, hogy néhány
általunk felújított autó bejárta az egész világot, hiszen ezeket a járműveket az egész földkerekségen kedvelik, kiállításokon mutatják be.

Bereczk Béla: a veterán autók felújítása komoly szakértelmet
igényel.
taim alakultak ki. Ottani ismerőseim megbíztak egy-egy idősebb
autó rekonstrukciójával, majd
következtek az újabb megrendelések. Ezt követően csak régi autók rendbetételével foglalkoztam,
olykor bejött egy-két helyi munka, de ezek idővel teljesen megszűntek. Ma már szinte száz százalékban külföldi megrendeléseket teljesítünk: belga, holland, német ismerősök, autós klubok kérésére végezzük el a javításokat, veterán járművek felújítását.
– Ha jól látom, most is éppen egy
különleges kocsin dolgoznak.
– Igen, ez egy 1932-es Fiat Balilla, amelynek karosszériája félig-meddig fa szerkezetű. Nagyon érdekes munka. Ezzel a darabbal még sok dolgunk lesz, hiszen nagyon az elején járunk. Ez
egy klasszikus, régi rugózású és
motorikus felszereltségű Fiat, de
maga a karosszéria még átmenetet képez az ősi fiáker és fémből készült autó között. Ez éppen
most, szétszerelt állapotában látszik leginkább.

– Volt még ezen kívül is emlékezetes jármű, amely megfordult
Bereczk Béla műhelyében?
– Hogyne, nagyon sok. Most
eszembe jutott az öreg Porsche,
ami szintén egy igazi különlegesség volt. Átalakításokat kértek
rajta. Fontos volt, hogy az eredeti
állapotába kerüljön, a festék színének és minőségének is olyannak kellett lennie, mint amikor
régen kigurult a gyárból.
– Gondolom, nem naponta érkeznek a megrendelések, tehát felvetődik a kérdés: meg lehet ebből élni?
– Igen, mert ebből kell megélni.
Nem nagy boldogság számomra, amikor kétezer kilométert autózom Európán át, tréleren vontatva a kész kocsit, visszafelé pedig hozom a javítanivalót. Nehéz és fáradságos dolog, de örülök, hogy 65 éves korom ellenére még tudom ezt csinálni. Természetesen meg kell említenem
a kiváló kollégáimat, akik a műhelyben nap mint nap sokat dolgoznak azért, hogy ezek az öreg
jószágok újra életre keljenek. Két

BIzTATÓ SzüRETI ELŐzETES
A szőlő érettségi állapota korai szüretet ígér a Tokaji
borvidéken. Az idén betegség
nem tizedeli a termést, a fürtök egészségesek és úgy tűnik,
felvásárlóból sem lesz hiány.
– Az ültetvények állapota kielégítő, fertőzések nem mutatkoznak a parcellákon – emelte
ki érdeklődésünkre Bogacskó
Józsefné, a szerencsi határt is
magába foglaló Rátkai Hegyközség hegybírója. – Az utóbbi napokban a vitorlaleveleken
ugyan megjelent a peronoszpóra, de ez már nem befolyásolja az idei termést, ami jó közepes mennyiségűnek ígérkezik. A minőség azonban várhatóan nagyon jó lesz, mert az
augusztus 29-ei próbafokolásnál a muskotályos fajtáknál 17es volt az érték, a furmint-hárslevelűnél pedig 13-14 körül volt
a cukorfok, ami a jobb fekvé-

Az idén korán beérett a termés.
sű területeken a 16 fokot is elérheti. Sok helyen már ez utóbbi borszőlő fajták is jóízűen fogyaszthatók.
A gazdák örömére szolgálhat, hogy már megjelentek a felvásárlók és úgy tűnik, ebben az
éven kereslet lesz a borvidéken
a szőlőre. A muskotályos fajták
kilójáért az előzetes információk szerint 100-120 forint közötti
összeget kínálnak és szeptember első harmadában, előzetes
egyeztetés szerint meg is kezdik
az átvételt. A hegyközségi irodában rendelkezésre áll a tele-

fonszám, amelyen lehet jelentkezni.
Bogacskó Józsefné szerint a
nagyszüretre sem kell sokat
várni, hiszen a muskotályos
fajták után várhatóan szünet
nélkül elkezdődik a borszőlők
felvásárlása. Október közepén
már csak mutatóban lesz szőlő
az ültetvényeken.
A Rátkai Hegyközségnél két
vevő jelentkezett be, akik öszszességében 35 ezer mázsa szőlőre tartanak igényt. A gazdák
hamar pénzükhöz jutnak, mert a
papírok leadásakor fizetnek, ami
mindössze 3-4 napos határidőt jelent. Egy kikötést azonban nem
szabad figyelmen kívül hagyni:
kizárólag egészséges, lisztharmattól és szürkerothadástól mentes szőlőfürtökre van igény. Ezeknek a cégeknek az elérhetőségei
ugyancsak rendelkezésre állnak
a Népházban található hegyközségi irodában.
Á. A.

munkatársam van, akik értik
és szeretik ezt a mesterséget. Ez
nem egy hétköznapi autószerelő
műhely, ez egy más világ. Rengeteg a kézi munka, sokszor 2-3 hónapon át alakítjuk a fémet, hogy
összeálljon az ősrégi, 50-60 éves
konstrukció.
– Ha jól értem, csak a karosszériajavítással foglalkoznak?
– Mindent elvállalunk, de leginkább csak a karosszéria- és futómű-helyreállítás a feladatunk.
Eredeti állapotba hozzuk a kárpitozást, és a fényezésért is mi
vagyunk a felelősek. Időnként
szükség van a motor javítására is,
de ez nem jellemző, mert NyugatEurópában erre számos műhely
szakosodott. A mi munkánk meg
ritkaság arrafelé.
Igazából nem válogatunk,
mindent elvállalunk, ami öreg,
felújítható és helyrehozható. Emlékszem, volt egy idős Alfa Romeo, amelynek rekonstrukciójánál mintegy hat négyzetméter
vaslemezt használtunk fel. A veterán autókhoz ma már nincs alkatrész, vagy csak kevés helyen
fellelhető. Sokszor az eredeti jármű műszaki leírását is nehéz felkutatni.
– Mi a különbség például egy mai
törött autó, és egy veterán kocsi
helyreállítása között?
– A modern járműipar általában tömegcikkeket gyárt. Nagyon érdekesek ezek a mai autók,
mert ezek általában komolyabb
sérüléseknél, akár egy cipő, eldobhatóak. Egyszerűen erre vannak kitalálva. Maximálisan védi
a vezetőt és az utasokat, de amikor ezt a feladatát letudta, vagy
korosabbá válik, akkor gyakorlatilag ki lehet dobni. A nyugati országokban ezt annyira komolyan
veszik, hogy egy bizonyos szintű
sérülés esetén kivonják a kocsit a
forgalomból.
Az öreg autóknál más a helyzet. A régi karosszéria-elemeket
darabra, részekre bontva újra lehet gyártani. Az ezzel foglalkozó szakemberek között szinte
kézről kézre járnak a különböző
leírások, amelyek alapján igyekszünk az eredeti állapotot visszaállítani. Előfordul azonban az is,
hogy kapunk egy-egy alkatrészdarabot, vagy mondjuk részegységet, és az alapján hozzá képzeljük, legyártjuk a többit – ez nálunk mindennapos dolog.
– Szerintem kevesen tudnak róla,
hogy Szerencsen ilyen különleges
mesterséget űz valaki.
– Ez talán valóban így van,
éppen ezért már gondolkodom
azon, hogy a jövőben kicsit megmutassuk magunkat az itt élő
embereknek. Jövőre úgy próbálom időzíteni a munkáimat, hogy
az V. Országos Csokoládé Fesztiválon ki tudjunk állítani egy-egy
szép járművet. Hátha kedvet csinálunk a fiataloknak, mert azt
tudni kell, hogy a szakmai utánpótlás terén komoly problémák
vannak.
– Erről jut eszembe, folytatja-e valaki a családi hagyományt?
– A fiam közgazdász lett, igaz,
gyermekkorában sok időt töltött
a műhelyben, de más pályát választott magának. Van még három lányom, és talán a kicsi unokámban öröklődött a gépek szeretete. Ugyan még csak 3,5 éves,
de nemigen tudnék olyan autómárkát kérdezni tőle, amit ne
tudna akár megmutatni is. Talán belőle lehet még egyszer igazi profi szakember.
M. Z.

JÓ NAPoT!

Sok-sok évvel ezelőtt szlovákiai testvérvárosunkban alkalmam volt
részt venni egy Kossuth Lajost ábrázoló szobor avatásán. Az ünnepségen ott élő magyarokkal együtt énekeltük hazánk himnuszát.
Felemelő érzés volt. Hazatérve hallottam ezt a mondatot: jó volt ott
magyarnak lenni! Külhonban énekelni a magyar nemzet imáját…
Évek, talán évtizedek teltek el, és eljutottam Erdélybe. Szilágyballa
határában, mezőgazdasági területek mentén jártunk, a helyiek éppen a kukorica betakarításán dolgoztak. Kézzel törték a tengerit, ló
húzta kocsi vitte a termést a tárolóba. A földek között jöttek, mentek az emberek, szinte percenként hallottam az üdvözlést: jó napot!
Először jártam ezen a földön, és szinte megmeredve bámultam magam elé, a magyar szavak hallatán. Magyar volt a köszöntés, a kétkezi munka, az étel, de magyar volt az arcokon a vidámság és a keserűség is… Ekkor értettem meg, hogy valójában mit jelent az idegenbe szakadt magyar föld.
Jó néhány esztendő telt el, s most ismét előtört bennem az érzés,
ami egykor a kis erdélyi faluban ejtett hatalmába. – Jó napot! – köszöntöttek idén augusztus 20-án a hozzánk érkező székelyek, akik
életük talán legemlékezetesebb pillanatai miatt utaztak több száz kilométert, hogy végre ők is magyar állampolgárokká váljanak. Leírhatatlan az érzés, amit ezen a nem mindennapi eseményen átélhettünk Szerencsen. Büszke voltam, hogy itt lehetek, büszke, hogy ők is
itt vannak, hogy részesei voltunk annak a pillanatnak. – Esküszöm!
– mondták a fogadalomtévők – ekkor tört elő belőlem az emlék, és az
a régi érzés, amely sokunkban ott lakozik mélyen, legbelül, de mégsem veszünk róla tudomást: jó magyarnak lenni! Ezen a napon újra értelmet kapott a hétköznapi köszöntés: jó napot!
Muhi Zoltán

A FüRDŐ
MARKETINGTERVE
A szerencsi önkormányzat július 28-ai ülésén fogadta el a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft. marketingtervét,
amely elsősorban a fürdő
és wellnessház népszerűsítésére szolgál.

A kísérleti jelleggel most
bevezetett rendszert Nagy
Gábor (fotónkon)
dolgozta ki, aki
szeptember 1-jétől
a cég marketingmenedzsereként dolgozik. – Az újítás lényege, hogy a jelenleg meglévő egész
napos jegyek mellett egy olyan bérletrendszert kínálunk a látogatóknak, ami 40–80 órára szól
és egy meghatározott időintervallum alatt felhasználható – ismertette Nagy Gábor.
– Ezek a belépők jóval kedvezőbb árúak lesznek, mint
a napijegy. Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy
kevés vendégnek van ideje
arra, hogy egy egész napot a
wellnessházban töltsön, inkább hetente többször térnének be néhány órára.
A kedvezményes bérletek
igénybevételéhez olyan adatokat kérünk az igénylőktől,
amelyek segítségével célirányosan tudunk a számukra

aktuális ajánlatainkról, akcióinkról tájékoztatást adni. Az új rendszerben jobban
mérhetővé válik, hogy kik járnak a fürdőbe és melyek azok
a célcsoportok, akiket eddig
még nem, vagy nem elég hatékonyan értünk el a szolgáltatásainkkal.
Reklámkampányt is indítunk – folytatta Nagy Gábor –, amely során a környező településeken élőket
igyekszünk megszólítani online és
offline marketing
eszközökkel egyaránt. Népszerű,
szerencsi kötődésű
híres embereket kérünk majd fel arra, hogy működjenek közre a fürdő népszerűsítésére szolgáló videoreklámok elkészítésében.
Az előzetes tervek alapján például a szerencsieknek
nem pénzbeli kedvezményt
nyújtanánk, hanem bónuszként a létesítmény környezetében lévő szolgáltatások
igénybevételére kapnának
lehetőséget partnermarketing segítségével.
A kísérleti program az év
végéig tart – emelte ki a menedzser –, majd az elért eredmények elemzése után születhet döntés a folytatásról.
Á. A.
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RAndevúztAk
az amatőr irodalmárok
Hetedik alkalommal rendezték meg Tarcalon augusztus 21–26. között a Hegyaljai Alkotók Társulása (Szerencs), valamint a Magyar
Alkotók Internetes Társulása
(Miskolc) tagjainak nyári találkozóját.
Az ország számos térségéből
– Leányfalu, Szolnok, Alsózsolca, Miskolc, Szerencs, Nyíregyháza, Kótaj, Szentistván, Mályi
– érkeztek vendégek az alkalomra. Az irodalom, képzőművészet, grafika, üvegfestészet, valamint más művészeti értékek alkotói egy héten át

ismerkedtek társaik szerzeményeivel, alkotásaival, műhelymunka keretén belül véleményezték azokat, tanáccsal látták el egymást. A képzőművészek kiállításon mutatták be
a nagyközönségnek az elmúlt
egy évben született legjobb alkotásaikat, a tárlat szeptember 10-ig tekinthető meg a helyi „6 Puttonyos Borfalu” kiállítótermében. Az írók, költők meglátogatták a Bodrogkeresztúri Idősek Otthonának
lakóit is, műsorral kedveskedtek nekik, színesítve a hétköznapok egyhangúságát. A Leskó Imre által vezetett tartalmas

A

A szerencsi csokoládéfesztivál egyik sztárvendége volt Veres Róbert, azaz
ahogy az egész ország ismeri: MC DC. A Csillag születik című tehetségkutató műsor nagy felfedezettjével, a
pörgős nyelvű rap-bajnokkal a Rákóczi-várban beszélgettünk.
Alkotással és egymás munkáinak megismerésével teltek a napok a nyári találkozón.
hét irodalmi esttel zárult, a táborlakók a számukra legkedvesebb alkotásaikat mutatták
be az érdeklődő közönségnek

– adott tájékoztatást lapunknak Drozda Aranka, a tarcali
Könyves Kálmán Művelődési
Ház igazgatója.

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.

Nem halt még ki
A becsület
Augusztus közepén történt,
hogy Szerencs egyik töltőállomásán tankoltam, és a pénztárcámat az autóm tetején felejtettem induláskor, ami lesodródhatott. Mindez fel sem tűnt egészen addig, míg körülbelül húsz
perccel később a lakásom ajtaján nem csengetett két fiatalember, akik az elhagyott tárcát annak teljes tartalmával: több tízezer forinttal és a hivatalos irataimmal maradéktalanul viszszahozták nekem. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
ismeretlenségbe burkolózó becsületes megtalálóknak, hogy
fáradságot nem kímélve segítettek jó tettükkel.
Nagy Lajos
(elérhetőség a szerkesztőségben)
HAzAmentünk
máriához
Régi szép emlékek idéződtek
fel bennem, amikor augusztus
22-én Vácra zarándokoltunk a
Hétkápolnához, ahol 1997-ben
elkezdtük a szeminárium első
évét a Dunáninneni Egyházkerület első éves papnövendékeivel. Jó volt újra visszatérni az
Alma Materhez, hisz máig nagyon sok olyan élményt hordozunk, ami nyomot hagyott kis-

papi, majd papi életünk megélésében. Most zarándokként
mentünk Vácra Szerencsről a
Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepén. Két busz telt meg
lelkes emberekkel: elvittük örömünket, bánatunkat, aggodalmunkat, betegeinket és sok-sok
jótevőnket a Szűzanya elé, hogy
mutasson be minket Szent Fiának és esdje ki számukra Isten
üdvösségre segítő kegyelmét.
Az eseményen új plébánosunk,
Darvas László atya mutatott be
szentmisét, kiemelve, hogy bár
messziről jöttünk, a Boldogságos Szűzanyához mindig hazaérkezünk. Ő úgy fogad bennünket, mint a legszeretőbb
anya, akihez odabújhatunk, aki
szavak nélkül is tud vigasztalni
és mindig derűt, erőt sugároz a
nyitott szívű, Krisztust szerető
emberek felé. A szentmise után
megtekintettük a székesegyházat és az altemplomot, felkerestük a kanonoki és a püspöki sírokat, hiszen több, a mi egyház-

mC dC, a PÖrgőS
NYelVŰ raP-baJNok

megyénkben szolgált egyházi személyiség is nyugszik ott.
Értük mondott imádságunk
végeztével megcsodáltuk a főtemplom páratlan művészeti
kincseit, a klasszicizáló barokk
érdekességeit, művészettörténeti sajátosságait. Utunkat folytatva Gyöngyösön megtekintettük
a Szent Bertalan templomot is,
majd egy tartalmas napot zárva érkeztünk haza Szerencsre.
Kecskés László
római katolikus káplán
zamárdibaN
táboRoztunk
Nagy nap volt az osztályunk
életében július 26-a, hiszen bőröndökkel megrakodva elindultunk a Balatonra. A rossz

idő ellenére jó hangulatban érkeztünk meg Zamárdiba. Az első napot szálláshelyünk, a tábor
és az új környezet megismerésével töltöttük. Máris ízelítőt
kaptunk a bőséges és nagyon
finom tábori konyha kínálatából is. Hegyvidéki gyerekek lévén, sokunkat ámulatba ejtett a
Zamárdi kilátóból elénk táruló panoráma, a hatalmas vízfelület látványa. Sajnos, csak
egy-két napon volt annyira jó
idő, hogy megmártózhattunk
a kissé hideg „magyar tengerben”. Kirándultunk, túráztunk,
felfedeztük a Balaton szépségeit. Hajóval eljutottunk Tihanyba, ahol megnézhettük a világhírű apátságot is. Az időjárás
nem szegte kedvünket, sokat
játszottunk, sportoltunk, cirkuszi és szabadtéri mozielőadást is
néztünk. Az egy hét elteltével
élményekben gazdagon, elfáradva értünk haza. Köszönjük
Szabó Miklós osztályfőnöknek
és Bodnár Nikolett alsó tagozatos tanítónak, hogy megszervezték és velünk együtt töltötték ezt a táborozó hetet. Köszönjük szüleinknek is, hogy lehetővé tették számunkra a közös nyaralást.
Juhász Attila, Kalina Hella,

Majoros Réka, Meczó Kristóf
Bolyai iskola, 6. b. osztály

– Mennyire változott meg az
életed az első televíziós szereplés óta?
– Ha lehet mondani, a 180
fokos fordulat közhelyével élnék… A műsor előtt villanymotor-tekercseket készítettem, ahogy mondani szokták, „rendes munkahelyem”
volt Mezőtúron. Amikor bekerültem a műsorba, a korábbi életemet fel kellett adnom
és Budapestre költöztem. Azóta is ott élek, onnan járok a
fellépésekre, riportokra, különböző eseményekre.
– Milyen ember a magánéletben Veres Róbert? Mesélj magadról!
– Ugyanazt az életet élem,
mint a többi 29 éves fiatal az
országban. A szabadidőmet
szívesen töltöm a barátaimmal és rengeteget foglalkozom a zenével. A fellépések
mellett szükség van a kikapcsolódásra és nagyon fontos,
hogy a barátokra mindig számíthatok.
– Honnan jönnek ilyen gyorsan a szövegek? Foglalkozol-e
írással, vagy csak zenére, közönség előtt mondod el a gondolataidat?
– Megmagyarázni nem tudom, receptje nincs ennek a
műfajnak. Nagyon fontos a
szókincs és talán egy kicsit
a reakcióidő. Meglátok a közönségben egy érdekes figurát és már dől is az agyamba a
sok információ róla, amit hirtelen ki is mondok. Természetesen ennek a zenei alappal
is stimmelnie kell, ehhez pedig ritmusérzék szükséges.
Írással ez idáig nem foglalkoztam, mert ez „freestyle”,
azaz egyszeri és nem feltét-

lenül megismételhető. Minden fellépés minden száma
más és más, egyetlen dalt kivéve, amit mindig előadok: ez
kifejezetten rólam szól.
– Hogy tetszett a szerencsi
csokoládéfesztivál? Hogy érezted magad a városunkban?
– Megérkezésünk után ellátogattunk a Szerencsi Bonbon Kft. üzemeibe, ahol olyan
dolgokat láttam, amit eddig
még soha. Édesszájú vagyok,
így számomra ez maga volt
a Kánaán. Nagyon nagy szeretettel fogadtak a szervezők
és ezúton is köszönöm, hogy
gondoltak rám. Helyes kis város Szerencs, de ha itt élnék,
elég gyakran kellene fogorvoshoz járnom, vagy edzőterembe – persze a sok csoki miatt.
– Hogyan telt az idei nyár?
Sok fellépésed volt?
– Ebben a műfajban nem
sok lehetőség van a nyári pihenésre. Hála az égnek, úton
vagyunk fellépésről fellépésre.
Hetente 4-5 településen is színpadra léptem, emellett a Csillag születikből ismert Horváth
Tamással közös videoklipet
is forgattunk, amit hamarosan bemutatunk. Reményeim
szerint a zenei televíziókban és
természetesen az interneten is
látható lesz az anyag.
– Mikor és hol találkozhat veled legközelebb a közönség?
– Nem szeretnék egy naptárnyi adatot az olvasókra
zúdítani, inkább azt kérném:
keressen rá mindenki Veres
Róbert nevére a Facebook-on,
jelöljenek, ott minden információ megtalálható rólam.
M. Z.

Egy borász naplójából

leSz még Szőlő, leSz még lágY keNYér

Halkan dúdolgatom magamban Honthy Hanna dalát. Nem is tudom, miért ez jutott eszembe a szőlősorok között járva.
Talán mert idén a búzatermés jó volt, magtárakban
pihen már, várva, hogy a belőle készült foszlós, illatos
kenyérszelet mellé szőlőt együnk. Mint gyerekkorunkban tettük.
A szőlőnk már érik rendesen. Persze, a csemegeszőlő
már hetek óta kint van a polcokon.
De a szőlőt nekem az jelenti igazán, amiből bort is
készítünk.
Bizonyíték arra, hogy egész éven jó gazda módjára műveltük az ültetvényeinket.
Széles mosolyomat látva, a levelek takarásából kacsintgatva visszamosolyognak a fürtök, ahogy a tőkék között
lépegetek.
Ismerik ezt az érzést?
Szerintem igen. Nem tudom már, melyik falubeli öregtől hallottam, de elég sokszor emlegetem ezt is.
Akkor vagy boldog, ha naponta megérezheted a jól elvégzett munka örömét.
Mindegy, hogy mi a munkád. Az a fontos, hogy ha
kiadod kezed közül, az olyan legyen, hogy büszke lehess rá.

Kinevethetnek, de én most ezt érzem és ez jó.
Bár lehet, hogy izgulnom kellene. A jó szőlő a metszéstől végzett munkák gyümölcse.
A bor élete innen indul majd. De mint az évszázados házaknak a gondosan rakott alap, úgy a borainknak
a lelkét a Tokaji borvidéken termelhető, egyedi szőlőfürtök alapozzák meg.
Bár van egy másik mondás, amit Gundel Karcsi barátomtól hallottam egy gazdag ismerősünk panaszkodása után.
„Mindenki a maga szintjén nyomorog.”
Nekünk nincs miért elégedetlenkednünk ez éven.
Hozzánk, akik szőlőt nevelünk, bort készítünk, nagyon
kegyes a Jó Isten és a Természet.
Másnak talán jelentéktelennek látszó apróságokkal is
mennyi örömet tud szerezni.
Állok a tőkék mellett a rátkai Padihegyen. Orromban
édesen bódít az érett szőlő illata. Hallom, hogy a darazsak, méhek zümmögve lopkodják a legédesebb szemeket.
Lágy meleg szellő surran mellettem. Kékesen vibrálva
terül el délen Szerencs mellett a sík alföldi táj.
Megnyugtató, hogy itt lehetek. Annyira jó mélyet lélegezni, hogy szinte elbódul az ember, mint egy korty tokaji bortól.

Lecsípek hol innen, hol onnan egy szemet a kezem alá
kívánkozó fürtökből.
A sárgamuskotály bogyója már nem szeplőtelen sárga. Legtöbbjén még ott van a hamvasság, de a sok napfénytől olykor barnás apró foltok is jelzik az érettségét.
Fogam közé harapva fröccsen belőle a sajátos zamatú
parfümös lé. Gondolkoznom sem kell, milyen bor lesz
majd belőle, mert számban már érzem is, hogy mustból
iható borrá alakulva milyen karaktere lesz.
Naná, hogy nem férfias. Úgy fog viselkedni, mint egy
fiatal, de kinyílt szemű tudatos hölgy.
Ápolt test, jó alak, ringó járás. Diszkrét, elegáns parfümillat. Csilingelő kedves hang, sugárzó játékos pillantás. Ugye, nem is olyan rossz mindez borban?
A furmint és hárslevelű még nem ért ilyen állapotba.
De egyre több az édesedő szem és egyre harmonikusabb
savtartalmuk. Nyelvemen, mint a borban is, játszadozik
az izgalmas sósság, vulkáni ásványosság.
Tetszik, ahogy kóstolgatom a szemeket. Régen éreztem
ilyen pazar zamatot, koncentráltságot.
Rögtön kaparászok emlékeim között. 2003, 2000,
1999, 1993, 1988, 1985, 1978, 1975, 1972.
Ha ilyenek lesznek a borok, mint ezekben az években,
akkor szélesebben fogok mosolyogni.

A Divinóban a Junibor tagjaként Angelika lányom tartott borkóstolót. Természetes, hogy indulás előtt nem csak
szőlőfürtöket szedtem a kosárba, hanem le-lehajolva emeltem fel a Padihegy sziporkázó köveit is. Osztatlan sikert
aratott a száraz sárgamuskotály borunk kóstoltatása közben kínált szőlő és a mellé kézzelfogható meleget sugárzó
kövek. Így kerek a bor élete és a miénk is.
Rám fér, azaz mindenkire ráfér egy pazar fantasztikus évjárat.
Igaz, kicsit úgy állunk még, mint az egyszeri gazda.
Most, hogy nyakunkon a szüret, észbe kapok, hogy talán nincs is hozzá helyünk. Hova tesszük?
Még nem tudom, de kint nem maradhat.
A hegyek, kövek a helyén, kenyérnek való már van,
mosolygós szőlő is biztosan lesz. Majd jó gazda módjára
igyekszünk, hogy a bort se rontsuk el.
Mi bajunk lehet?
Aki kételkedik benne, hogy a köveink élettel teli sugárzása, a szőlő mosolygása, a melengető napsugár ragyogása, boraink egy kortya boldoggá tehet, az jöjjön velünk
szüretelni szeptember 17-én.
Megtapasztalni, hogy van még szőlő, van még lágy
kenyér!
Árvay János
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hirdetés

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

Szeptemberi akció
a ciklámenben!
beltéri falfestékek 14 l
zománcfestékek
Homlokzatfesték 14 l
tapéták

1 990 Ft-tól
1 040 Ft-tól
6 490 Ft-tól
699 Ft-tól/tekercs

továbbá díSzlecek, rozetták,
cSemperagaSztók kedvezô áron!

mezÕgAzDASági SzAkbolt

kaphatók még: l csavarok, anyák, alátétek
l vágókorongok, csiszolókorongok l elektródák
l zárak, lakatok l háztartásigép-alkatrészek
l vegyi áruk, tisztítószerek

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

nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

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

AkcióS bozótvágók
kAphAtók!
várjuk keDveS váSárlóinkAt!

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

Szivárvány-Ép Kft.

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

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

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

Szállítás darus vagy platós
tehergépkocsival.
l Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,
bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás
l Minõsített keverõbõl minõsített beton

500 g 299 Ft
(599 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!
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.
Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefoszámokon lehet.

IngATlAnKözveTíTés l elAdásI AjánlAToK

SZERENCS
ERZSÉBET TÉR 6. Szerencs város központjában,
558 m2 (155 négyszögöl ), déli-nyugati tájolású,
aszfaltozott úton megközelíthetô, belvárosi ingatlan. Az ingatlanon 2 lakrészbôl álló ( I.: szoba,
konyha, kamra, elôszoba, II.: szoba, konyha)
ROMOS állapotú lakóház található. Az ingatlan
kizárólag elektromos árammal ellátott. Minden
szolgáltatás néhány percre elérhetô. Építési vállalkozók vagy befektetôk figyelmébe ajánljuk,
kettô, kis önálló használatú kerttel rendelkezô
garzon kialakítására! Irányár: 1 400 000 Ft . Tel.:
30/407- 6677 vagy 47/361-499.
RÁKÓCZI U. 131., 2. em. 9. ajtószám: déli
fekvésû, napos, 2 külön bejáratú szoba (parkettás) konyha, kamra, elôszoba fürdôszoba
(fürdôkádas), WC helyiséges, elektromos hôtároló
kályhás társasházi lakás (53 m²) tárolókamrával
(15 m²). Azonnal beköltözhetô. Irányár:

Pilóta keksz

4 500 000 Ft. Tel.: 70/529-6342 vagy 20/5441213. Pelényi-ingatlan ÁRENGEDMÉNYES!
KÖLCSEY U. 67.: tetôtérbeépítéses, tovább
bôvíthetô, földszintjén nappali, szoba, konyha,
étkezô, elôszoba, WC, fürdôszoba, gardrób,
tárolókamra, terasz, emeletén 2 szoba, WC, elôtér
helyiséges (134 m²), összkomfortos ingatlan garázzsal, kazánházzal, pincével. Megfelelôség esetén dunakeszi ingatlant beszámítanak. Augusztustól beköltözhetô. Nagycsaládosok figyelmébe
ajánljuk. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 30/3532573. Oleszkáné Deák Anita ÁRENGEDMÉNYES!
SZABADSÁG U. 2/C, 1. emelet 3. ajtó: városközponthoz közeli, 2 szoba (szônyegpadlós), konyha, fürdôszoba, WC, elôszoba, loggia helyiséges,
komfortos (2 hôtárolós kályha) társasházi lakás
(57 m²) pincerekesszel, közös használatú tárolóval. Beépített konyhai és elôszobai szekrények,

felújított lépcsôház. Alacsony társasházi költség.
Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.: 70/280- 4245.
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.

LEGYESBÉNYE
KOSSUTH UTCA 18. (Mózer Tamás) A község központjában, észak-dél tájolású, jó
benapozottságú, szabadon álló, kétlakásos,
részben eredeti stílusában felújított falusi

parasztházak és melléképület, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban (kô és tégla). A
nagyobb ház 2,5 szoba, konyha, fürdôszoba,
tornác, míg a kisebb ház 2 szoba, konyha,
fürdôszoba helyiségekbôl álló, összesen mintegy 128 m² hasznos alapterületû, kompletten
felszerelt, komfortos. A kisebb ház nyílászárói
hôszigeteltek. Sarokkád, zuhanyzó. Gázcirkofûtés mindkettôben. Saját derítô, rácsozat
a nyílászárókon, vezetékes telefon, hajópadló.
A kisebb házhoz melléképület is tartozik. Az
ingatlan tovább bôvíthetô. 2002. évtôl folyamatosan felújítás alatt álltak. A telek teljesen
bekerített, részben kôkerítés. Tehermentes. A
mintegy 60 méter utcahossz szükség esetén a
telek megosztását is lehetôvé teszi. A kertben
90 vegyes, termô gyümölcsfa, díszfa, ásott kút.
A kert végénél kezdôdô dombos tájrész egyedi

hangulatúvá teszi a külsô részeket. Csendes
elhelyezkedésére tekintettel üdülô céljára,
vagy két család részére is kiválóan alkalmas.
Befektetôk vagy összeköltözôk figyelmébe
ajánljuk. Irányár: 16 500 000 Ft. Tel.: 20/2104061. Megtekinthetôséghez telefon: 47/368753.

BEKECS
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki-ingatlan)
új lakóövezetben, 896 m² telken, 149 m²
alapterületû, nappali, 3 szoba, konyha, kamra,
elôszoba, fürdôszoba, mosókonyha, WC, fedettnyitott 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, kandalló kémény, kábeltévé, elektromos
garázsajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek nélkül, melyek külön térítés ellenében megvásárolhatók),
tolóajtós gardróbszekrény, 2 személyes hidromasszázs kád, zuhanykabin, páraelszívó. 15 m²
OSB-tároló. A házat a vevô által kért színre leszínezik. A kert füvesítésre kerül. Megfelelôség esetén szerencsi, budapesti társasházi vagy kisebb
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 23 900 000 Ft. Tel.: 70/942-5369.

Érd.: Dr. Gálné dr. Ugrai Edit, ügyvéd
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com
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mozaik/hirdetés

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
y Használt, 200 literes fagyasztó és hűtőszekrény eladó. Érd.: 47/369-259. (15-16)

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 Szerencsen 40 m2-es, összkomfortos, különálló kis
lakás kiadó. Érd.: 47/364-355, 20/444-6262. (15-16)
y Tartós bérletre, társasházban, a város központjában, I. emeleti, kétszobás lakás, bútorozottan vagy
üresen, októberi beköltözéssel kiadó. Érd.: 20/9331737. (15-16)
y Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, második emeleti társasházi lakás 4,5 M forintért eladó.
Érd.: 20/5411-213. (15-16)
y Szerencsen 89 m -es, teljeskörűen felújított, gázközponti fűtéses, tehermentes társasházi lakás eladó.
Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (15-16)
2

y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére
is alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/4914918. (15-16)
y Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldövezetben lévő családi ház sürgősen eladó áron alul.
Érd.: 20/269-0430. (15-16)

In memorIam

y Tölgy színű, 4,5 méter hosszú szekrénysor eladó.
Irányár: 30 000 Ft. Érd.: 70/326-9914. (15-16)
y Használt, 200 literes fagyasztó és hűtőszekrény eladó. Érd.: 47/369-259. (15-16)

y Szerencs központjában, boltokhoz, iskolához
közel, a Csalogány közben 2,5 szobás, új fürdőszobás, cirkófűtéses, amerikai konyhás ház, 800
m2 telken eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.: 70/6181054. (15-16)
y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakrészes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb
ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Érd.:
20/4464-662. (15-16)

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

özv. Bodnár Sándorné
volt legyesbényei lakos
2010. szeptember 8-án, életének
78. évében örökre itt hagyott minket.
a gyászoló család

y Szerencsen a Piroska dűlőben 800 négyszögöl furmint, hárslevelű szőlő eladó. Akár terméssel is! Érd.:
20/436-4363. (15)

VEGYES

y Szerencs, Petrikovits utcában, jó állapotú családi ház eladó. Irányár: 16 000 000 Ft. Érd.: 30/5767798. (15-16)

y Szegiben 100 literes, egyedi Kossuth-prés, daráló,
hordók eladók. Érd.: 30/9461-069. (15-16)

y Taktaharkány központi helyén kétszobás, gázfűtéses, rendben tartott családi ház reális áron, azonnali
költözéssel eladó. Érd.: 20/4464-662, 47/352-004. (15)

y Felújított, üzemképes, Whirlpool, felültöltős automata mosógép nagyon kedvező áron eladó. Érd.:
20/415-6404. (15-16)

y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás céljára is átalakítható, kb. 90 négyzetméter alapterületű
családi ház eladó. Érd.: 30/520-0353. (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. (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.: 20/4885320, 70/363-1658. (15)
2

y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m -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. (15)
2

MEZŐGAZDASÁG
y 100 literes hidraulikus szőlőprés és szőlődaráló eladó. Érd.: 47/362-822 vagy Szerencs, Mikszáth K. út
29. (15-16)

„Egy évre visszaemlékezve, a szívünk nagyon fáj,
Mert akit szerettünk, nincs köztünk többé már.
Nélküle szomorú és üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Maradandó emlék marad drága lényed,
Fájó kegyelettel ôrizzük emléked.”

y Miskolc Tapolcán a Juno fölött, lakott utcában, kétszintes családi ház eladó, ami üdülőnek
is alkalmas, bolthoz, buszmegállóhoz közel, panoráma kitűnő. A tetőtér beépíthető, a ház két
garázzsal rendelkezik. Irányár: 19,9 M Ft. Érd.:
70/618-1054. (15-16)

y Törpe schnauzer kan kutyámmal fedeztetést vállalok Szerencsen. Tel.: 70/401-7232, 30/412-6918. (15-16)

y Takarítást, idős asszonyok gondozását vállalom
Szerencsen és környékén. Érd.: 20/344-4661. (15-16)
y Franciaágy olcsón eladó. Érd.: 30/278-5650. (15)
y Gyári Kossuth-prést vásárolnék 300-500 l között.
Tel.: 30/449-1584. (15)
y Hagyatékból hálószobabútor és konyhabútor mosogatóval eladó. Érd.: 30/486-5534 este. (15)
y Ikeában vásárolt fenyő gyermekágy (kiegészíthető dekor jelleggel szivárványtetővel) jelképes öszszegért eladó. Az ágy gyerekméretről normál méretre (90 x 200 cm) állítható. Ágyráccsal, anatómiai szivaccsal és huzattal együtt. Ugyanitt ikeás gyerekszőnyegek, micimackós és hercegnős falvédők. Érd:
70/336-9232. (15)
y Európai uniós pályázatok (mikro- és kisvállalkozások fejlesztése, telephelyfejlesztés, helyi termék feldolgozása és értékesítése) készítése, ingyenes tanácsadás. Érd.: 70/637-8275. (15)

Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

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

Könyvelőiroda

Egy megbízható és sokoldalú partner
a céges és társasházi ügyekben.
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.
Várjuk irodánkba jelenlegi és új ügyfeleinket!

ElérhEtőségEink:
Zemplén-Vektor Kft.
3900 Szerencs, Csalogány köz 5.
20/944-8621, 70/450-6436,
konyveles@zemplenvektor.hu
Szerencsi vállalkozás keres AcÉlszerKezet szerelÉsÉhez
fizikai munkakörben szerelés vezetőt német nyelvtudással.

Tel.: 30/ 9581-483

Minőségi gyermekruhák olcsón
Új üzlet nyílt a napokban Szerencs főutcáján. A Rákóczi út
71. szám alatt, a Népháztól
mintegy ötven méterre Bekecs irányában található boltban gyermekruhák bizományi átvételével és értékesítésével foglalkoznak. A tulajdonosok szerint jelentős igény
van az ilyen jellegű kereskedelmi tevékenységre, ahol a
családok a már kinőtt, de még
jó állapotú gyermekruhákért
pénzt kapnak, mások pedig jó
áron tudnak hozzájutni azok-

hoz. Ez egy olyan üzlet, ahol
mindenki jól jár. A bolt kínálatában állandó és idényjellegű ruhadarabok mellett cipők,
játékok, kiságyak, babakocsik,
bébikompok, kismamaruhák
és a csecsemők gondozásához szükséges eszközök egyaránt megtalálhatók. Nemcsak kisgyerekeseknek, hanem
felnőtteknek is érdemes betérni a boltba, mert alkalmanként
ők is használt, de jó minőségű
ruhadarabokat vásárolhatnak
rendkívül kedvező áron.

Lovak bértartása, lovagoltatás
igényes, boxos rendszerű istállóban. Fedeles lovarda, patamosó, öltöző, WC, zuhanyozó,
szakszerű, lelkiismeretes állatgondozás Bodrogkisfaludon.

Telefon:
30/447-8877
Holland cserepes virág és kertinövény-vásár

Ványai

Vektor

30-50%-kal olcsóbban
Magnólia – tulipánfák 690 Ft
Szobanövények 400 Ft-tól
Örökzöldek 350 Ft-tól
Virágzó cserjék 690 Ft
Nyitva: 8–12 óráig.

Szeptember 20-án, kedden
Szerencsen a Népházban.

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

Prügy község északi részén – a Prügy 126/4
és 126/5 hrsz. alatt – gabonatároló eladó.
A közúttól szilárd burkolatú úton megközelíthető
13 432 m2 alapterületű,
2000 tonna kapacitású
síktárolót kínálunk értékesítésre vállalkozók részére. Az ingatlan közművesített, községi vízhálózattal,
elektromos árammal, telefonnal, mérlegházzal és 20
tonnás hídmérleggel rendelkezik, kerítéssel körbezárt. A terménytárolóhoz
kapcsolódik fűthető szociális létesítmény és a munkák elvégzéséhez szükséges kb. 200 m2 beton térburkolat. Az ingatlanon lévő építmény területe
1800 m2. Az ingatlan tehermentes. Főbb hasznosítási lehetőségek: gabona,
illetve szemestermény-tárolás, takarmánykeverő, hűtőház (átalakítással).

Az ingatlan irányára: 50 M Ft

ÉrdeKlődni: 47/563-330.

Közép- és kisvállalkozások energiatanácsadása, energiaügyek intézése.
Kapcsolattartás a szolgáltatókkal, mérőállás-diktálás,
számlák ellenőrzése, szerződéskötés, projektekben való
részvétel.

Megbízható szolgáltatás, reális ár. Keressen minket!

tyúKvásár!
a szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
tyúKÉrtÉKEsítÉsI aKCIÓt hirdet
a siskai tojótelepen
szeptember 9-től
(szombat, vasárnap is),

Gépies Kft.
E-mail: gepieskft@t-online.hu

aMíG a KÉsZlEt tart, 350 Ft/db áfás áron.
Befizetés: a helyszínen.

Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.
Érdeklõdni a 20/669-5762-es telefonszámon lehet.

MegKözelíthetõ:
SzerencS felõl a 37-eS SzáMú fõúton a 15-öS KiloMétert
jElZô tábla után balra, taKtaharKány FElÉ.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. szeptember 16-ig bemutatja szerkesztőségünkben.
A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

szeptember 23., október 7.

14 2011. szeptember 9.

szabadidő

Egészségünkért

Házi konyHa
Rovatunkban egyegy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Továbbra is
várjuk vállalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen
ismertetnének egyegy általuk kiválasztott fogást.

Ezúttal a mezőzombori Nagy
Marietta (fotónkon) ajánlja olvasóink figyelmébe egy finom
torta receptjét.
A huszonöt éves, marketing és reklámügyintéző lányt
már gyerekként is érdekelték a
gasztronómia rejtelmei, komolyabban azonban csak másfél éve foglalkozik kedvenc
hobbijával. Volt kitől ellesnie
a sütésfőzés fortélyait, hiszen
édesanyja negyvenöt esztendeje szakács. A most bemutatott
torta receptjét azért választotta, mert könnyű piskótatészta
az alapja, ugyanakkor nagyon

dekoratív, ezért a családi alkalmak kedvelt desszertje.
Elkészítés: A tésztához való
tojást és kristálycukrot kikeverjük kemény habbá, majd a
lisztet a sütőporral beleszitáljuk és az egészet összekeverjük. Kivajazott, kerek tortaformába téve készre sütjük. A karamellás krémhez a margarint
a porcukorral kikeverjük, majd
hozzáadjuk az elkészült pudingot, és az apróra vágott karamellkockákat. A piskótát az így
kapott krémmel megtöltjük és
a csokoládés krémmel bevonjuk. Tetszés szerint dekoráljuk.
Jó étvágyat!

KARAMELLÁS CSOKITORTA
Hozzávalók:
Piskóta: 6 tojás, 12 evőkanál kristálycukor,
12 evőkanál liszt, 1 kiskanál sütőpor
Karamellás krém: 1 rama margarin,
20 dkg porcukor, 1 csomag karamellás puding,
fél liter tej, 5 db tejkaramell kocka
Csokoládés krém: 1 rama margarin,
20 dkg porcukor, 2 evőkanál kakaópor

Az SZÁMK ajánlatából

A vendég:

egely györgy

A Szerencsi Általános Művelődési Központ szervezésében szeptember 15én 18 órától a Rákóczivár színháztermében vendégünk dr. Egely György gépészmérnök, feltaláló, szakíró.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Szerencsi Általános Művelődési Központ 3900 Szerencs,
Rákóczivár 1. Tel.: 47/362254, www.kultkozp.lib.szerencs.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szeptember az
iskolakezdés hónapja
Az őszi időszak legfontosabb
napja a legtöbb családnál az iskolakezdés. Az iskolába, óvodába induló gyermekek élete megváltozik, megkezdődik a fontos
feladatokkal teli időszak. Ahhoz, hogy teljesítőképességük
a legjobb legyen, megfelelő módon kell a szervezetet táplálni.
A pedagógusok gyakran tapasztalják, hogy a gyermekek
nem tudnak kellőképpen figyelni, fáradtak. Ennek a leggyakoribb oka, hogy reggeli nélkül indulnak el otthonról, a szervezetük egyébként is megnövekedett
energiaigényét nem elégítik ki.
A gyermekek táplálkozásánál
a szükséges energiamennyiség
függ a gyermek korától és fizikai
aktivitásától is.
Az egészséges táplálkozás
irányelvei között eddig is szerepelt, hogy nagy tápanyagtartalmú, kevés kalóriát tartalmazó
ételeket fogyasszanak a gyermekek. Sajnos, annak ellenére, hogy
gyakran halljuk a figyelmeztetést,
a fiatalkori elhízás, a testsúlyfelesleg egyre nagyobb mértékben jelenik meg a gyermekpopulációban is. Ez a következő generáció
egészségének előrejelzéseként is
értékelhető. Jó lenne minél egész-

a pénzről

dietetikai szolgálat
A szerencsi rendelőintézetben
legközelebb szeptember 9én
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
szeptember 9. – szeptember 23.
KoS (III. 21. – IV. 20.)
a nyár múltával sokkal keményebb időszak kezdődik, mint az előző években, mert most szinte naponta következnek be változások a munkahelyén is, a magánéletében is. a Mars a munkához kellő lendületet és ötleteket ad, de a párkapcsolatban türelmetlenné teheti. a nyáron fellobbant szerelem sorsa most dől el.

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Nem szabad mindent a véletlenre bízni. a következő hetekben még inkább észnél kell lennie,
mert egy súlytalan vallomás, egy felelőtlen ígéret is nagyon kínos helyzetbe hozhatja. a Szaturnusz és
a vénusz a segítségére lesz, hogy kordában tudja tartani szertelenségét, s komolyabban vegye az életet.
rÁK (VI. 22. – VII. 22.)
Úgy érzi, mindent megtett, és mégsem értékelik kellőképpen a munkáját (vagy a párkapcsolatban az odaadását). talán mert itt is, ott is azt adja, amit elképzelése szerint adott helyzetben adni illik, és nem azt teszi (mondja, csinálja), amit a másik szeretne. Folyamatosan felülbírálja a főnökei
és a párja kérését.
oroSZlÁn (VII. 23. – VIII. 23.)
Minden lehetséges, de sajnos mindennek az ellenkezője is. az oroszlán jegyen átvonuló Mars
kettős hatása leginkább azokat érinti, akik valamilyen téren változtatni akarnak az életükön. az ehhez
szükséges erő és lendület meglesz, de ha túlzásokba esik, akkor ugyanez az erő akár rombolhat is. Karriert, kapcsolatot, reményeket.
SZűZ (VIII. 24. – IX. 23.)
a vénusz segíti az ötletei valóra váltását, de útjába hozhat egy irigy ellenfelet is, aki nem egészen tiszta módszerekkel szeretné kiütni a nyeregből. Ne vegye át a módszereit. tegye a dolgát, s ha
nem hagy támadási felületet, akkor az ellenfél lassan kifárad, és ön kerül ki győztesen, anélkül, hogy
energiát vesztene.

Függőleges:
1. Az idézet második, befejező része. 2.
Henger formájú édesség. 3. Vér van benne.
4. Nagymama becézve. 5. Női név. 6. Üresen néz! 7. Becézett Etelka. 8. Júliusi kikapcsolódás. 9. Kiejtett X! 10. Szén, hidrogén.
11. Tévés műsor. 20. Esőn áll. 22. Amit lenyelünk. 26. Hála betűi! 28. Kettős mássalhangzó. 30. Raktárirányítási rendszer, röviden. 32. Gimnáziumi tantárgy. 34. Település BoszniaHercegovinában. 36. Reggeli ital. 38. Hiányzást dokumentáló irat. 41.
Idegen férfinév. 43. Részben szerel! 45. Talál. 47. Kétszer három. 50. … Zoltán, focistánk. 51. Török katonai rang volt. 52. Floridai város. 53. Képzési ág. 55. Karon, lábon

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Most négy bolygó is a Mérleg jegyben jár, minden téren a segítségére lesznek, hogy céljait valóra tudja váltani. a 12-i teliholdig az események is arra kényszerítik, hogy változzon, s akár a munkában, akár a magánéletben új utakra térjen. Ehhez nemcsak jó erőnlétre van szükség, hanem kellő
adag önbizalomra is.
SKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
E csillagjegy szülöttei általában kerülik a feltűnést, szívesen vonulnak a háttérbe. Ön is úgy érzi: az önreklám helyett többet érnek a tettek. csakhogy a következő hetekben épp attól szenved majd,
hogy a tetteit nem nagyon veszik észre, mert vagy valaki „eltakarja”, és nem tudja megmutatni magát,
vagy „lenyúlják” a sikereit a kollégák.

látszódhat. 58. Német Ön 59. Koreai autómárka. 61. A kis malac teszi. 64. Garai Nóra. 66. Rizsszem.
Sz. A.
Az augusztus 26ai keresztrejtvény helyes megfejtése: A törvénynek soha nem

»
»
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nye a testsúlyfelesleg és az azzal
összefüggő civilizációs betegségek egyre nagyobb számban történő megjelenése. Nagyon fontos
lenne, hogy gyermekeink táplálkozásának alakítását ezek a gondolatok is irányítsák. A szülők és
a társadalom feladata a jövő generáció egészségének védelme!
váradi Ferencné dietetikus

BIKA (IV. 21. – V. 20.)
Hétmérföldes léptekkel halad a célja felé. Máris újabb ajánlatot kap. talán a hirtelen előrelépés lehetősége, az egyre növekvő felelősség megrémíti. Ha az önbizalmát az eddigi sikerek sem edzették meg, akkor legalább higgyen a barátainak és a partnerének. a Jupiter ösztönzi, erővel tölti fel, de
túlzásokra hajlamosítja.

Vízszintes:
1. Az idézet első része. 12. Földet művelő. 13. Páros nyak! 14. Nem visz! 15. Kés
lényege. 16. Az elején gurul. 17. Taxis ügyfele. 18. Dara darab! 19. Vagánykodás. 21.
Erez hangzói! 22. Szájban van. 23. Zirc két
vége! 24. Részben iszik. 25. Tegnap után.
26. Számunkra Magyarország. 27. Termelő
szövetkezet. 29. … mail, légiposta. 31. Női
név. 33. Elektronikus információszolgáltatás, röviden. 35. Ajtót nyit. 37. Autós iskolánk volt. 39. Természetes logaritmus. 40.
Latin és. 42. Szálloda. 44. Etilalkohol. 46.
Ellenbe. 47. Feltéve. 48. Nátrium. 49. Agyi
parancsot közvetít. 51. …újváros, hajdúsági település. 53. Kén, szén. 54. Postai küldemény. 56. Intenzív terápiás osztály. 57. Térképen felfelé van. 60. Hosszú ideje. 62. Idegen női név. 63. Aha. 65. Szarkofág rejti. 67.
Rangjelző. 68. Köret.

keReSZtRejtvény

ségesebben táplálni a csemetéket, zsírszegény, üres kalóriáktól
mentes ételeket biztosítani számukra. Inkább otthonról vigyenek egészséges szendvicset, rostokat és kevés cukrot tartalmazó
kekszeket, gyümölcsöt, valamint
folyadékként gyümölcslevet, ásványvizet, teát, az üres kalóriákat tartalmazó üdítők helyett.
Naponta legalább háromszor –
de akár ötször is –, fogyasszon
gyümölcsöt, zöldséget a gyermek, továbbá megfelelő mennyiségben vegyen magához teljes értékű fehérjéket, zsírszegény tejtermékeket, felvágottakat és teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret, péksüteményt. A helyes táplálkozás kialakításában a család
szerepe meghatározó.
A test harmonikus fejlődéséhez, a jó teljesítőképességhez
alapvető a kiegyensúlyozott táplálkozás. A nem megfelelő tápanyagbevitel esetén kialakulhatnak a hiánybetegségek, míg a túlzott energiabevitel következmé-

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

a betűjét, hanem a szellemét kell tisztelni. A helyes megfejtést beküldők közül
Komlósi Andrásné, Szerencs, Rakodó út
6. szám alatti lakos, valamint a megfejtést
SMSben beküldők közül a 20/2611270es
telefonszám tulajdonosa nyert. A két fő
részére szóló fürdőbelépő a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház)
vehető át. A szeptember 9ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje:
szeptember 16. Megfejtésüket SMSben is
elküldhetik a 20/9402066 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: taKÁcS iStvÁN 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 23-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. l iSSN 1216-3066

nyIlAS (XI. 23. – XII. 21.)
a bolygók esélyt kínálnak, hogy megvalósítsa dédelgetett álmait, de legyen óvatos, ha vezetői beosztást kínálnak, mert akik eddig a kollégái voltak, nehezen fogadják el főnökként. rengeteg álmatlan éjszakája lesz, mire sikerül megoldani a problémákat. Szétzilálódik a magánélete. a 12-i teliholdig ne hozzon semmiben végleges döntést.
BAK (XII. 22. – I. 20.)
Sikert sikerre halmoz a hivatásában és a szerelemben is. a bolygók átvonulása kivételesen jóval több esélyt teremt, mint amit egyáltalán kívánni tudott magának. Nincs kizárva, hogy egyéb meglepetés is éri. a hosszú távú terveit 12-e után kezdje valóra váltani. a vénusz és a Szaturnusz találkozása
a magánéletében boldog fordulatot ígér.
VíZöntő (I. 21. – II. 19.)
Szeptember első fele még a feltöltődés ideje, ekkor szellemi nyugalomra volna szüksége, ám
a fizikai terhelés kifejezetten jót tenne. Ne takarítással, otthoni munkákkal vezesse le a felhalmozódott
feszültséget, hanem kirándulással, sporttal. Egy kiadós méregtelenítő program, vagy fogyókúra is fokozhatná az erőnlétét.
HAlAK (II. 20. – III. 20.)
Megfeledkezhet egy korábban tett ígéretéről. Ha figyelmeztetik rá, fogadja el a kritikát, és
ne támadással reagáljon! a hónap elején könnyen összevesz a barátaival. a vita hevében olyasmi is kiszaladhat a száján, amit később már bánni fog, de kevés a lehetőség, hogy a közeljövőben jóvátegye.
a párkapcsolata is elég zilált.
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Bővülő létszámú
nemzetközi sakkviadal
A Zemplén Kupa nemzetkö
zi egyéni sakkversenyt huszon
egyedik alkalommal rendezték
meg augusztus 18–21. között
Szerencsen.
A Bocskai gimnázium immár
hatodszor volt a
helyszíne a rangos viadalnak,
ahol ezúttal közel százhúsz versenyző ült asztalhoz – nyilatkozta Balogh
László főszervező (fotónkon).
A legerősebb mezőnyben 32-en
szerepeltek, míg a „B” csoportban 69-en mérték össze tudásukat. A fiatalok versenyére tizennyolcan neveztek. A nemzetközi jelleget Szlovákiából és Romániából érkezett sakkozók biztosították. A szabályok betartásáról Kristóf Péter nemzetközi versenybíró és Balogh Imre I. osztályú versenybíró gondoskodtak.

– Az elmúlt években folyamatosan csökkent a versenyre
jelentkezők száma, tavaly 84 fő
vállalkozott a négynapos megmérettetésre. A mostanihoz hasonló, 119 fős létszámú sakkversenyt tudomásunk szerint ebben
az évben még nem rendeztek
Magyarországon. Ez talán annak is köszönhető, hogy mi nem
emeltük a nevezési összeget, viszont a díjak kecsegtetőek voltak. Ez alkalomra hat címviselő,
egy nemzetközi mester és öt FIDE-mester, valamint közel ötven
ifjúsági versenyző érkezett Szerencsre. Igyekeztünk a vendégeink kedvébe járni, akik jutányos
áron vehették igénybe a tanuszoda és a wellnessház szolgáltatásait. Ha már Hegyalja kapujában
vagyunk, nem maradhatott el a
borkóstolás sem, a feleségem pedig immár hagyományosan házi készítésű süteményekkel készült a schnellversenyre. Az

utóbb említett megmérettetést –
amire Budapestről, Miskolcról,
Tiszaújvárosból és Sárospatakról is voltak jelentkezők – Medvegy Zoltán nemzetközi nagymester nyerte, akivel 26 táblán
szimultánban is kipróbálhatták tudásukat az érdeklődők.
A négynapos küzdelemsorozat
díjátadó ünnepségén Döme Aladár, a megyei sakkszövetség elnöke és Kormos Sándor, szeren-

csi sportegyesületének elnöke
adta át a díjakat és az ajándékokat. A viadalon a szerencsi sakkszakosztály versenyzői közül a
„B” csoportban legjobb hazai játékosként Tóth Csaba részesült
különdíjban. A legjobbak mezőnyében a legeredményesebb
2000 élőpont alatti sakkozóként
Tóth Levente vehetett át tárgyjutalmat.
Á. A.

az úszók nyáron nem csak pihentek
Szerencs Város Sportegye
sülete a 2006. évben alapított
úszószakosztályt. Az edzések
és a felkészülés fő időszaka
az iskolai tanévhez kötődik,
hiszen a szakosztály trénere,
Farmosi István vezette edzé
seket általános és középisko
lás korúak látogatják. A nyá
ri időszak részben a pihené
sé, de az edzésszünet mindig
rövidebb, mint a hivatalos va
káció.
A dolgos nyári időszakot június 15-től hétnapos úszó napközis tábor nyitotta meg. A résztvevő 6–14 éves gyermekeknek
hétfőtől vasárnapig 8–16 óra között szerveztek programokat a
szakosztály vezetői. A délelőttöt
az uszodában töltötték két edző,
Farmosi István és a Miskolcról
kijáró Kis József vezetésével. A
már évek óta folytatott humán
fejlesztő foglalkozások a Bolyai
iskolában és a várkertben voltak Figéné Kovács Mónika és
Dorgainé Botos Hedvig irányí-

ért. A legjobban Farmosi Zsombor (4 arany, 1 ezüst, 2 bronz) és
Kiss Viktória (2 arany, 1 ezüst,
1 bronz) szerepelt.

tásával. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban négy alkalommal
Sohajda Edit, Profáncsik Orsolya és Katona Krisztina tartottak kézilabdaedzéseket, háromszor pedig Endrész Tamás
és Nagy Renáta kosárlabda-foglalkozásokat. Napi két alkalommal a Bolyai konyhája biztosította az étkezéseket. A napközis tábor költségeinek nagyobb
részét a résztvevő gyermekek
szülei finanszírozták, kisebb
részben a sportegyesület. Az
iskolai vakáció kezdetétől egészen június 30-áig folytatódtak
az edzések.

előkészületi
kosármeccs rozsnyón

Szerencs szlovákiai testvér
városában játszott előkészü
leti mérkőzést augusztus 24én az SZVSE férfi kosárlabda
csapata.

A két NB I/B-s együttes öszszecsapása 50–66 arányú szerencsi győzelemmel zárult.
BK SPD Roznava – SZVSE
50–66. Rozsnyó, 300 néző.
SZVSE: Molnár K., Birk L.
(17/3), Takács K. (2), Kovács S.
(20/9), Endrész T. (3). Csere: Szárnya G. (12), Marton P. (10/6), Kovács Á. (2), Pallai Á., Kállai F.,
Bodnár P. Edző: Gulyás László.
A negyedek eredményei: I. 18–
19, II. 8–17, III.14–12, IV. 10–18.
– Sok néző előtt, jó hangulatú mérkőzést játszottunk az új
és nagyon szép rozsnyói sportcsarnokban – ismertette Gulyás
László edző. Mindkét csapat az
erőnléti edzések időszakát éli,
így az idény eleji forma, valamint az afrikai forróság rányomta bélyegét a játékra. Az izzadt

kezekből a vártnál gyakrabban
csúszott ki a labda, és a parkettát
is a szokásosnál sűrűbben kellett
törölni. – Úgy tűnt, hogy irányítónk távollétében is inkább mi
alkalmazkodunk jobban a szokatlan körülményekhez – emelte ki Gulyás László. Kevés kosár
esett, de ez teljesen érthető annak fényében, hogy a felkészülés ilyen korai szakaszában mérkőztünk, illetve, hogy leginkább
a védekezésünk újrafogalmazásán munkálkodtunk az edzéseken. Egyébként gyakorlatilag végig vezetve, biztosan nyertünk
szlovák NB I/B-s ellenfelünk otthonában. Nagyon hasznos volt
ez a túra minden szempontból.
Egyrészt örülök, hogy valóban
körvonalazódik egy nagyon
hasznos együttműködés a rozsnyóiakkal, másrészt ez a mérkőzés jó felvezetése volt a következő időszaknak, amelyben megpróbálunk minél több edzőmérkőzést játszani a bajnokság első
fordulójáig.

átúszták a Balatont
A Balaton-átúszáson 2006-tól
minden évben részt vesznek a
sportegyesület sportolói, általában 10-14 fővel. Az idei évben a
július nem kedvezett a nyíltvízi úszásnak, ezért a XXIX. Balaton-átúszást háromszor is elhalasztották. Mivel augusztus
első felétől az időjárás kedvezőre fordult, augusztus 6-án
megrendezték az 5,2 km-es távon a tömegsportrendezvényt.
A szakosztály berkeiből ezúttal csak négy fő úszta át a Balatont, ami az alacsony vízhőfok
miatt érthető is. A szokásos 10
ezer körüli átúszó létszám helyett idén csak 4500 ember teljesítette a távot, közöttük Szerencsről Kovács Péter (1994),
Kovács Kristóf (1998), Kovács
Péter (1964), Kiss Attila (1970),
valamint Májer Anita és Szabadkai István.
orszáGos versenyen
Augusztus 3-4-én rendezték
meg Gyulán a FUNRE országos úszóversenyt, mely az idei
évben már nem a Magyar Úszó
Szövetség által rendezett hivatalos OB volt, hanem vidéki
sportegyesületek összefogásával tartották meg. Emiatt is alacsonyabb versenyzői létszám
és némileg gyengébb mezőny
állt össze a versenyekre, mint
az elmúlt években. Szerencs
Város Sportegyesületét öt versenyző képviselte: Farmosi Kata (1999), Kiss Viktória (1997),
Szemán Gábor (1999), Farmosi
Zsombor (1999), Takács Márk
(1998). Mivel a szerencsi sportolók egyhónapos edzésszünet után érkeztek a viadalra,
az egyéni legjobb eredményeiktől általában elmaradtak, de
érmes helyezést mindenki el-

edzőtáBor
haJdúnánáson
A rendszeres úszóedzések
augusztus 8-án kezdődtek hétköznaponként a délelőtti órákban, melyeknek egyik célja a
hajdúnánási edzőtáborra történő előkészítés volt. Az immár ötödik alkalommal megrendezett nyári tréningezésen
16 szerencsi sportoló vett részt
augusztus 16–21. között. Mint
minden évben, az időjárás ezúttal is kegyes volt a résztvevőkhöz, hiszen végig kánikulai forróságban edzettek naponta két
alkalommal a Hajdúnánási
Strandfürdő 50 méteres – nem
fedett – versenymedencéjében.
A szállás és étkezés a stranddal szomszédos Bányász Üdülőben volt. A hatnapos edzőtábor sportolónként 28 ezer forintos költségének az előteremtéséhez a szülők is nagymértékben
hozzájárultak.
Farmosi István szeptember
elsejétől hétköznaponként délután 14.30, illetve 15.30 órától,
vagyis a korábbi években megszokott rend szerint várja tanítványait úszóedzésekre.
Kiss Attila
szakosztályvezető

iii. szerencs triatlon
Harmadik alkalommal
rendezi meg jótékonysági
sporteseményét Szerencs
Város Sportegyesülete és a
település önkormányzata.
A program elsődleges célja a triatlon és a szabadidősport népszerűsítése, a versenylehetőség biztosítása. A
nevezési díjakból és támogatói felajánlásokból befolyó
összeget a Kulcsár Anita Alapítvány számlájára fizetik be
a szervezők.
A III. Szerencs Triatlon
szeptember 11-én 10 órakor
kezdődik, amelyre BorsodAbaúj-Zemplén megyéből
érkező, gyermek-, ifjúsági és
felnőtt korú amatőr (Magyar
Triatlon Szövetség versenyengedélyével nem rendelkező) sportolók nevezését fogadják el a szervezők.
Korcsoportok: mini táv:
csak 2001. és később születettek; újonc táv: 2000. és később születettek, 1995–1999.
születésűek, 1988–1994. születésűek, 1987. és korábban
születettek; haladó táv: 1995.
és később születettek, 19961988. születésűek, 1987. és korábban születettek; prémium
táv: nyílt korcsoport; vasember táv: nyílt korcsoport.
A verseny résztvevőinek
a szervezők oktatást és rész-

letes tájékoztatót tartanak a
sportág szabályairól szeptember 8-án 17 órától, majd szeptember 9-én 17 órától a Városi
Tanuszodában. A szervezők
várják továbbá magánszemélyek és vállalkozások anyagi
támogatását, amit szintén a
Kulcsár Anita Alapítvány
javára ajánlanak fel. A kísérő programok között lesz kerékpáros ügyességi vetélkedő
és kosárlabda-dobóverseny
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A versenyre jelentkezni
a nevezési lap kitöltésével a
Szerencsi Városi Tanuszoda recepcióján lehet a rendezvény napján 8.30–9 óra
között. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláson kívülről, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye más településeiről érkező sportolók a szerencsivse@freemail.
hu címre megküldött, kitöltött nevezési formanyomtatvánnyal nevezhetnek.
További információ kérhető: a városi tanuszoda recepcióján, valamint Szerencs Város Sportegyesülete (3900 Szerencs, Rákóczi u.
89.); tel.: 20/310-9906; e-mail:
szerencsivse@freemail.hu
A nevezési lap és a részletes versenykiírás letölthető a
szerencsihirek.hu oldalról.

sporttáBor pályázati
támoGatással

Húsz szerencsi általános iskolás részvételével tartottak sporttábort augusztus 22–26. között
Tiszalúcon. Nagy Lajos vezetésével, Endrész Tamás és Endrészné
Nagy Renáta segítségével a fizikai képességek fejlesztése mellett elméleti képzést is kaptak a
tanulók.
Délelőtt és az esti órákban
röplabda-, foci-, asztalitenisz-,
függőteke-, úszó-, kajak-, cso-

csó- és számháború-versenyeket szerveztek a diákoknak.
Délutánonként háromórás tornatermi foglalkozást tartottak
a taktaharkányi iskola termében. Itt elsősorban a kosárlabda
technikai elemeinek elsajátítása
volt a cél. Tiszavasváriban strandolással zárult a második alkalommal, a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megrendezett sporttábor.

Fölényes ideGenBeli Győzelem
Sikeresen vette az akadályt a megyei II. osz
tályú bajnokság keleti csoportjának második
fordulójában a város felnőtt labdarúgócsapata.
Együttesünk augusztus 28-án idegenben Mikó
háza gárdájánál 1–5 arányban bizonyult jobbnak.
SZVSE: Tóth Péter (Novák Ádám) – Sohajda Tibor, Vaszily Zsolt, Budai János, Ladinszki Levente, Gombos Ádám, Lengyel László, Boncsér László
(Varga Csaba), Barabás József, Rabócz Róbert (Takács Bálint), Szentirmai Gergely. Edzők: Tóth István
és Lukács Bertalan.
A mikóházai pálya felújítása miatt Sátoraljaújhelyen megrendezett találkozó kezdetekor a házigazdák játszottak támadóbb szellemben, ám a 23.
percben egy szerencsi kontra végén Szentirmai
Gergely talált be az ellenfél hálójába (0–1). A második félidőre magabiztosan kijövő szerencsi csapat második gólját a 49. percben Vaszily Zsolt fe-

jelte (0–2). Az 58. percben Gombos Ádám tört be
a 16-oson belülre és bár a kapus beleért a lövésbe,
de a labda a kapuba pattant róla (0–3). Az ellenfélnek több kimaradt helyzete is volt, ami megboszszulta magát. Ladinszki Levente a 66. percben félpályáról megindulva 16 méterről hatalmas kapufát rúgott, de a kipattanóra érkező Lengyel László
a kapuba pofozta a labdát. (0–4). A 77. percben ismét Gombos volt eredményes, aki egy indítást követően a kapus mellett a hálóba helyezte a labdát
(0–5). A találkozó végén a házigazdák is örülhettek, mert a 87. percben tizenegyesből 1–5-re módosították a végeredményt.
Az ifimérkőzés eredménye 4–3 lett Mikóháza javára. A szerencsi utánpótláscsapat sajnos csak 9 emberrel tudott kiállni. A gólszerzők Knapp Imre (1)
és Árvai Zoltán (2) voltak.
A labdarúgó-szakosztályról további információk a
www.szvse.fw.hu honlapon olvashatók.
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HIRDETÉS

Egy kis
hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK
Oldalas
Comb
csont nélkül

859 Ft/kg
1029 Ft/kg

Nyári turista
Lángolt
kolbász

749 Ft/kg
829 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
Karajsonka
aszalt szilvával
Csontos
hosszúkaraj
Rövidkaraj
Csontos tarja
Lapocka
csont nélkül
Dagadó
Szendvicssonka
Parasztkolbász
Juhbeles virsli
Rakott fej
Cserkészkolbász

829 Ft/kg
1499 Ft/kg
1099 Ft/kg
1159 Ft/kg
979 Ft/kg
999 Ft/kg
929 Ft/kg
999 Ft/kg
929 Ft/kg
899 Ft/kg
729 Ft/kg
1299 Ft/kg

Füstölt oldalas
1040 Ft/kg
Füstölt
sertéskolbász
680 Ft/kg
Füstölt sertésfej 539 Ft/kg
Füstölt tarja
csont nélkül
1049 Ft/kg
Füstölt csülök
699 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt láb
429 Ft/kg
Erdélyi szalonna 819 Ft/kg
Császárszalonna 999 Ft/kg
Kenyérszalonna 729 Ft/kg
Sertészsír
399 Ft/kg
Májas hurka
599 Ft/kg
Sertéstepertő
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 2011. szeptember 9-től módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre pénteken
nyitástól, szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse ﬁgyelemmel a Szerencsi MG. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

CS-KER TRANZIT KFT.

corsó

Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Rákóczi út 77.

ELKÖLTÖZTÜNK!

Megújult környezetben,
extra minőségű ŐSZI árukészlettel várjuk
az új GYERMEKRUHA üzletünkben.
Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig.
Igniker Kft.

MEGNYITOTTUNK

 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.

SZERENCSEN, A RÁKÓCZI ÚT 73/2. SZÁM ALATT!

UTAZÁSÁHOZ INTÉZZEN
MINDENT EGY HELYEN

Szerencs, Rákóczi út 54. (az orvosi ügyelettel szemben)
Szeptember 17., illetve a készlet erejéig

minden szemüvegkeret
50 százalék kedvezménnyel.

Valutaváltás, utas- és gépjármû-biztosítás,
egyéni, buszos és repülôs utak, repülôjegyek
SZEPTEMBER VÉGÉN
ERDÉLYBEN

Diákigazolvány felmutatásával kedvezmény
a szemüveglencse árából.

2011. szeptember 29.–október 2.
4 nap/3 éj.
Részvételi díj: 39 900 Ft/fô

Részletek az üzletben.

INGYENES SZAKORVOSI SZEMVIZSGÁLAT

ARANY PRÁGA

Bejelentkezni a 47/362-300-as telefonszámon lehet.

2011. október 14-16. 3 nap/2 éj.
Részvételi díj: 30 300 Ft/fô

Információ és jelentkezés:
Zemplén Tourist Utazási Iroda Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, www.zemplentourist.hu

Az akció 2011. augusztus 1-től visszavonásig érvényes.
Jelen hirdetés a takarékszövetkezet részéről nem minősül ajánlattételnek,
célja kizárólag a figyelem felkeltése. Érdeklődjön a fiókjainkban, ahol megtekintheti
a betéti szerződés részletes szabályait az üzletszabályzatban.

A Szerencsi Hírek következô száma
2011. szeptember 23-án jelenik meg.
Lapzárta: szeptember 9., 10 óra.

