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Nyíltság, őszinteség és becsület
Egy esztendővel ezelőtt, 

az önkormányzati választá-
sokon Szerencs lakossága új 
városvezető mellett tette le a 
voksát. Az eltelt időszak törté-
néseiről, a település jelenlegi 
helyzetéről és a jövőről beszél-
gettünk Koncz Ferenc polgár-
mesterrel, aki nem elfelejtve 
egykori szavait, ma is a mun-
kahelyteremtésben látja Sze-
rencs jövőjét.

Írásunk a 6. oldalon

Emlékezés az aradi vértanúkra

Az aradi vértanúk tiszteletére tartottak megemlékezést 
október 6-án Szerencsen. A Kossuth téren megrendezett 
program keretében Darvas László római katolikus plébá-
nos idézte fel az egykor hősi halált halt tábornokok emlékét, 
majd a Bocskai István Gimnázium diákjai adtak műsort.

Írásunk a 2. oldalon

Kedvelni és érteni a művészetet

A művészeti oktatás jelenlegi formájában 2007-től műkö-
dik Szerencsen. A képzés elődje, a szerencsi zeneiskola jó 
alapot teremtett a napjainkban már négy szakágat magába 
foglaló iskola létrehozásához. Az évek óta tartó sikert jel-
zi, hogy a 2011/2012-es tanévben közel hatszáz diák vesz 
részt a délutáni néptánc, zenei, képzőművészeti és dráma-
foglalkozásokon.

Írásunk a 3. oldalon

Diplomaták szüreteltek Hegyalján
Hazánkba akkreditált nagykövetek, a diplomáciai testü-

let mintegy kétszáz tagja látogatott el október 13-án a Bod-
rogkisfalud határában levő Patrícius Borház szőlőterületé-
re. E hagyományos program kiváló alkalom a térség borá-
nak külföldön történő népszerűsítéséhez.

Írásunk a 10. oldalon

HÁZI KEDVENCEK  
AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN

Az állatok világnapját 1931 
óta Szent Ferenc emléknap-
ján, október 4-én ünnepelik 
szerte a földkerekségen. Sze-
rencs város nevelési és oktatá-
si intézményei egyaránt csat-
lakoztak az állatok világnap-
ja programsorozataihoz. A 
legkisebbek játékos foglalko-
zásokon vettek részt, az álta-
lános iskolákban pedig min-
den gyermek bemutathatta 
a számára legkedvesebb ma-
darat, emlőst, halat, vagy ép-
pen hüllőt. Szinte megszám-
lálhatatlan volt a rengeteg há-
zi kedvenc, a pedagógusok leg-
nagyobb meglepetésére a várt-
nál is népszerűbb volt az isko-
lai állatparádé.

Assisi Szent Ferenc a legenda 
szerint nemcsak értette az álla-
tok nyelvét, hanem beszélgetett 
is velük, miközben azt hirdet-
te, hogy mindent szeretnünk 
kell, ami körülvesz minket, le-
gyen az élő vagy élettelen. A 
halálát követő második évben, 
1228-ban szentté avatták, de a 
20. század derekán VI. Pál pápa 
a környezetvédők védőszentjé-
vé is avatta. Magyarországon 
1991-től, elsősorban állatvédő 
szervezetek és állatkertek ren-
dezésében tartanak rendszere-
sen megemlékezéseket, az utób-
bi években azonban az óvodák, 
iskolák és a természetvédelem-
mel foglalkozó szervezetek is 
tartanak programokat, azt hir-
detve, hogy nemcsak kutyát-
macskát tarthatunk, hanem a 
hüllők, halfélék, díszmadarak, 
pókok, rovarok, egyéb állatok 
megszámlálhatatlan faja és faj-
tája válhat mindannyiunk házi 
kedvencévé. 

A Bolyai János Általános Is-
kolában Kádár Orsolya, bioló-
gia szakos pedagógus felhívá-
sára rengeteg házi kedvenccel 
érkeztek a gyermekek iskolá-
ba. – Igazából egy élmények-
ben gazdag bemutatót akar-
tunk létrehozni a diákoknak, 
ahol lehetőségük volt arra, 
hogy bemutassák társaiknak 
háziállataikat – ismertette Ká-
dár Orsolya. – Célunk az volt, 
hogy minél közelebbi kapcso-
latba kerüljenek a gyerekek az 
állatokkal, ismerjék meg e jeles 
nap fontosságát, azt, hogy min-
den nap úgy kell viselkedni a 
házi kedvenceinkkel, mintha 
születésnapjuk lenne: gondoz-
zuk őket úgy, hogy az nekik a 

legjobb legyen és ők ezt meghá-
lálják a szeretetükkel. 

A diákok hatalmas rajongás-
sal vették körül a kiállításra ér-
kezett házi kedvenceket. Volt 
tyúk, kacsa, tengerimalac és há-
zi nyuszi, sőt, egy tokaji állatke-
reskedő jóvoltából néhány egzo-
tikus különlegességgel is megis-
merkedhettek a tanulók. 

Hasonló volt az érdeklődés a 
Rákóczi iskolában is, ahol szintén 
hatalmas gyermek- és állatzsivaj 
törte meg a délutáni csendet. 

Kamenyiczkiné Vaszil Ka-
talin, biológia–földrajz szakos 

pedagógus érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a gyerekek na-
ponta kérdezgetik, hogy hoz-
hatnak-e állatot az iskolába, 
ez a hétköznapokon nem le-
hetséges, azonban most bárki 
bemutathatta a hörcsögét, ga-
lambját, az óriásnyulat, vagy 
éppen az akváriumban tartott 
díszhalait. 

Bárdos Flóra a hároméves 
Lulut hozta el az iskolába, s 
mint mondta, ez az apró jó-
szág a táncoló egér és a törpe-
hörcsög keveréke. – Élénk kis 
háziállat, kék szeme van, nem 

szokott tőlem messzire elmen-
ni – mesélt lelkesen kedvencé-
ről Flóra. 

A szerencsi Csalogány utcai 
óvodában is megemlékeztek az 
állatok világnapjáról. A gyer-
mekek apró játékszerekből ál-
lították össze saját kis állatkert-
jüket. Fontos, hogy a kisgyer-
mekkorban tudatosuljon, hogy 
a háziállat nem dísztárgy, nem 
játékszer. A kutya, macska, 
vagy bármely más kedvenc ré-
sze lehet az életünknek, megfe-
lelő gondoskodással, szeretettel 
igazi társra lelhetünk bennük. 

SZENNYVÍZÁTEMELŐ-CSERE A FECSKÉSEN
Mintegy tízmillió forintos 

beruházás keretében, össze-
sen harminc házi szennyvíz-
átemelő újul meg december 
15-én Szerencsen. 

A város szennyvízelvezető 
rendszerének jelentős része a 
1990-es évek második felében 
épült ki. Az akkori beruházás so-
rán többnyire gravitációs csator-
nahálózatot alakítottak ki, azon-
ban vannak városrészek, ahol az 
úgynevezett nyomott rendsze-
rű technológiát alkalmazták. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy az ingat-
lanról elvezetendő szennyvíz 
egy beépített tartályba kerül, 
ahonnan elektromos vezérlésű 
szivattyú juttatja az utcai gerinc-
vezetékbe. Az elmúlt bő egy év-
tized alatt jelentősen elavult át-
emelők miatt az utóbbi időszak-
ban sok hibabejelentés érkezett a 
szolgáltatóhoz, egyre gyakorib-
bá váltak a javítások.

Többek között ez is indokolta 
azt, hogy a közelmúltban a há-
zi szennyvízbeemelő egységek 

rekonstrukciójáról döntött a há-
lózat tulajdonosa, azaz Szerencs 
önkormányzata. A tízmillió fo-
rintos anyagi fedezetet a város 
a Borsodvíz Zrt. által fizetett 
használati díjból különítette el 
erre a célra. Ez az összeg 30 da-
rab házi szennyvízbeemelő cse-
réjét teszi lehetővé.

A munka során új, magyar 
gyártmányú, nagy falvastag-

ságú edényzet kerül a földbe, 
ami az egyes területeken kiala-
kuló magas talajvíznyomásnak 
is ellenáll. Ugyancsak a beruhá-
zás részét képezi a szintén jó mi-
nőségű gépészeti berendezések 
beépítése. Az új szivattyú és ve-
zérlőegység hosszú távon is biz-
tonságosabb üzemelést tesz le-
hetővé, és sokkal költségtakaré-
kosabb lesz az áramellátása is. A 
várhatóan december 15-éig tar-
tó rekonstrukciós munkák első-
sorban a fecskési városrészt, va-
lamint a Dózsa György út, Ko-
lozsvár utca és Bocskai utca kör-
nyékét érintik. Az önkormány-
zat megbízásából a Borsodvíz 
Zrt. elvégezte a meglévő rend-
szer felülvizsgálatát, amely sze-
rint a leginkább indokolt helye-
ken cserélik ki a szennyvízát-
emelő szerkezeteket. Lapunk 
értesülései szerint a következő 
évben folytatódhat a rekonst-
rukció, amire a szolgáltató ál-
tal 2012-ben fizetendő haszná-
lati díj nyújthat újabb fedezetet.

M. Z.

Kiváló minőségű magyar be-
rendezéseket épít be a szol-
gáltató.

A gyerekek jó barátságban vannak az állatokkal.
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EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA
Az aradi vértanúk tiszte-

letére tartottak megemléke-
zést október 6-án Szerencsen. 
A Kossuth téren megrende-
zett program keretében Dar-
vas László, római katolikus 
plébános idézte fel az egykor 
hősi halált halt tábornokok 
emlékét.

A városi megemlékezést a 
Bocskai István Gimnázium ta-
nulóinak műsora nyitotta meg. 
Az emlékoszlop és a kopjafák 
mellett Darvas László, római 
katolikus plébános idézte fel a 
162 esztendővel ezelőtt kivég-
zett mártírok emlékét. Mint el-
hangzott, ezen a napon emlé-
kezni kell arra az októberi haj-
nalra, amikor köd borította a 
tájat és a felállított akasztófák 
fölött varjak keringtek. – Egy 
kis csapat megérkezett a vesz-
tőhelyre – fogalmazott a plé-
bános, majd kiemelte: ezek az 
emberek bátran vállalták a ha-
lált, hogy mártírok lesznek. Az 
életükkel és a vérükkel tettek 
tanúságot meggyőződésükről, 
hitükről és lelki nagyságukról. 

Az atya szerint a mártírok 
vérét soha nem mossa be a 
por, abból új hajtások és új vi-
rágok fakadnak. Ezek az új haj-
tások és virágok a mindenna-
pok szárazságaiban vagy el-
hervadnak, vagy szirmaik ter-
més nélkül lehullanak és újabb 
szenvedések fakadnak. – Mi-
kor lesz már vége a magyar 
nagypénteknek? – tette fel a 
kérdést Darvas László. – Mi-
kor lesz már húsvét, és mikor 
lesz már feltámadás? Ennek a 
mai napnak, emlékezésnek, fő-
hajtásnak és az ő áldozatuk-
nak kell, hogy nyoma marad-
jon itt, most a mi lelkünkben – 
fogalmazott, majd kérte: hoz-
zuk elő önmagunkból azt az 

igazi értéket, amit hőseink fel-
mutattak, megéltek és vérük-
kel, életükkel igazolták ennek 
szentségét és értékét. Nagyon 
jól tudjuk, hogy nem elég si-
ránkozni, panaszkodni a szen-
vedések miatt, tennünk kell, 
legyőzve önmagunkat, a saját 
emberi gyengeségeinket, a hi-
báinkat. Ekkor leszünk méltók 
a hősökhöz, ekkor tudunk iga-
zán a nyomdokukba lépni és 
ekkor tud termést hozni az ő 
életáldozatuk. 

A plébános beszéde végén 
úgy fogalmazott: azt hiszem, 
a mártírok azt üzenik nekünk, 
hogy ebben a felemelkedett lel-
ki pillanatban fogjuk meg egy-
más kezét, s a Himnusz költő-
jének szavaival élve, figyeljünk 
az ő tanításukra: a család és a 
haza mindenekelőtt. 

Az esemény végén a telepü-
lés önkormányzata, politikai 
pártok, intézmények képvise-
lői helyezték el koszorúikat az 
emlékhelynél.

Az ünneplők átvonultak a 
program következő helyszíné-
re, az Arad utcában lévő már-
ványtáblánál is elhelyezve a ke-
gyelet virágait.

Az esti órákban gyászmi-
sét tartottak a görög katolikus 
templomban. Damjanovich 
Pál többek között az aradi 
vértanúk lelki békéjéért és a 
szabadságharc bűneinek bo-
csánatáért mondott imát. A 
parókus a liturgiából kiemel-
ve elmondta: gyásznap a mai, 
mert igazságtalanul ítélték el 
és végezték ki az aradi tizen-
hármat és társaikat. – Fogad-
ja be őket az Úristen igaz haj-
lékába – hangzott a könyörgés 
–, mert aki az evangéliumért 
veszti el az életét, az Úr meg-
menti azt. Az aradi vértanúk 
minden bizonnyal hívő em-
berek voltak: szabadságért, 
emberségért, békességért har-
coltak. Próbáljunk tanúságot 
tenni ezekről, legyen a vérta-
núk vére a mi igazságunk, a 
törekvéseinkhez hozzájáruló 
olyan eszköz, mely elvezet Jé-
zushoz.

A gyászmisét követően a 
Hegyalja Pedagógus Kórus 
adott hangversenyt modern 
feldolgozású egyházi kórusmű-
vekből. Elhangzott az Egek asz-
szonya, a Jeruzsálem, az Én né-
pem, valamint Gounod egyik 
miséjéből hallhattak részlete-
ket a hívők. Orgonán közre-
működött Fodor Csaba, vezé-
nyelt Sándor Zoltán.

H. R.–M. Z.

SZíNpADoK ÉS KuLISSZáK MögöTT
A Szerencsről elszármazot-

tak bemutatását szolgáló so-
rozatunkban ezúttal Maszler 
Lászlóval (fotónkon jobbra), 
az Rtalent Produkciós Iro-
da főszervezőjével beszélget-
tünk, aki nyolc évvel ezelőtt in-
dult szerencsét próbálni a fővá-
rosba. Ma már a legnépszerűbb 
hazai előadók fellépéseit szer-
vezi országszerte.

– A „padok koptatását” a Bo-
lyai János Általános Iskolában 
kezdtem Ringerné Irénke néni 
felügyelete mellett, majd egye-
nes út vezetett a felső tagozat-
ba, Maczkó László tanár úr osz-
tályába. A gondtalan diákéve-
im legszebb időszaka a Bocskai 
István Gimnáziumhoz köthető, 
ahol Tamás Jánosné osztályfő-
nök vezényletével éltük át a kö-
zépiskolás kor minden szépsé-
gét. Az érettségi után, 2003-ban 
kerültem Budapestre, ahol azóta 
is élek – mesélt a kezdeti szárny-
próbálgatásokról Maszler Lász-
ló. – Nagyon szeretem Szeren-
cset, de inkább egy nagyváros-
ban láttam a lehetőségét annak, 
hogy új ingerek hatására meg-
kezdjem önálló életemet, ezért 
Budapestre költöztem. Erede-
tileg kereskedelmi szakmene-
dzsernek készültem, de inkább 
dolgozni kezdtem, ezért az egye-
tem még várat magára. Anyu-
kám szerint a diplomám az első 
nyugdíjammal együtt fog meg-
érkezni... Jelenlegi munkámmal 
még az iskola mellett kezdtem 
foglalkozni. Jó barátságban vol-
tam a Hooligans zenekar tagjai-
val, akik mellett technikusként 
dolgoztam. Az első megbízásom 
az volt, hogy az együttes akko-
ri basszusgitárosának, Móricz 
Norbinak voltam a „road”-ja. Kis 
idő elteltével már több területen 
segítettem a Hooligans mun-
káját: szponzorációs szerződé-

seket kötöttem, foglalkoztam a 
sajtómegjelenésekkel, amellett, 
hogy a mindennapi szervező-
munkában is szerepet vállal-
tam – idézte fel Maszler László, 
kiemelve, hogy a Hooligans tag-
jainak barátságán keresztül sze-
rezte azokat a munkatapaszta-
latokat és kapcsolatokat, ame-
lyek elengedhetetlenek ehhez a 
sehol nem tanított szakmához.  
– Az együttes akkor úgy élt a 
háttérstábbal, mint egy nagy 
család. Ennél szimpatikusabb 
„munkahelyet” sosem kíván-
hattam volna magamnak. Azt 
szokták mondani, hogy aki egy-
szer ebbe beleszagol, sosem akar 
mást csinálni. Valahogy így tör-
tént ez velem is. Rengeteg sikert 
éltünk meg a fiúkkal, ami ins-
piráló volt számomra. Ma már 
elmondhatom, hogy gyakorla-
tilag ez az úgynevezett sikerél-
mény-hajhászás az, amitől mű-
ködik a „showbusiness” – hang-
súlyozta. – A Hooligans mellett 
töltött hét év után az Rtalent Pro-
dukciós Iroda ügyvezetője meg-
kért, hogy legyek főszervező, így 
történt, hogy 800 közös koncert 
után 2011 januárjában véget ért a 

napi munkakapcsolatom a „hu-
ligánokkal”. A 15 éves zenekar 
idén jelentet meg egy könyvet, 
amiben rengeteg sztori olvas-
ható majd, mindenféle szépítés 
nélkül. 

– A produkciós iroda mun-
kája elsősorban az RTL Klub te-
hetségkutató műsorainak (Csil-
lag Születik, X-Faktor, Való Vi-
lág) a szereplőire épül. A ma-
nagement-et öten alkotjuk, eb-
ből az én feladatom a fellépé-
sek szervezése és azok megva-
lósításának koordinálása. Jelen-
leg 27 előadóval állunk kapcso-
latban, ami a tánccsoportokat is 
beleértve, közel 70 fő mindenna-
pi ügyes-bajos dolgainak a szer-
vezését jelenti. Hozzánk tarto-
zik többek között Vastag Csaba, 
Vastag Tamás, Király L. Norbi, 
Tabáni István, Varga Viktor, Sza-
bó Ádám, és a többszörös világ-
bajnok 4ForDance. Nagyon szí-
nes a palettánk, azt gondolom, 
hogy a mai zenei piacon a leg-
keresettebb sztárok nagy szá-
zaléka nálunk van leszerződve 
– büszkélkedett Maszler Lász-
ló, hozzátéve, hogy nagyon ne-
héz dolog ma műsort szervezni 

az előadóknak, mert az anyagi 
keretek – mint minden másra –, 
erre is szűkösek az országban. 
– Népszerű előadóink vannak, 
ezért a szakma nagyon hamar 
megismert minket és úgy gon-
dolom, hogy a munkánkra nem 
lehet panasz. Ezt bizonyítja az is, 
hogy nehezen tudnék mondani 
az országban olyan színpadot, 
ahol ne dolgoztam volna már 
az elmúlt évek során.

Távlati céljairól Maszler Lász-
ló úgy fogalmazott: ebből a 
szakmából szeretne nyugdíj-
ba vonulni. Mint mondta, a jö-
vőben többet kíván foglalkoz-
ni a saját cége ügyeivel is, ami 
jelenleg a Dumaszínház elő-
adásainak a szervezését jelenti. 
Ez is egy újabb szerencsi kap-
csolódási pont: a vállalkozás 
egy Kiss Ádámmal való közös 
ötletelésből indult.

Szerencshez való jelenlegi 
kötődéséről Maszler László el-
mondta: – A szüleim Szeren-
csen élnek, hozzájuk bármi-
kor szívesen megyek haza, er-
re azonban nagyon ritkán van 
lehetőség. Sokszor a fellépések 
után csupán néhány óra pihe-
nésre van idő, majd indulunk 
a következő előadásra. Hosz-
szabb időre csak karácsonykor 
jutok haza. Szerencs épül-szé-
pül, a csokoládéfesztiválon jár-
tam legutóbb otthon és akkor 
nagyon büszke voltam a vá-
rosra, hogy ezt a rendezvényt 
összehozta. Szerencsről lassan 
mindenki tud az országban, 
egyrészt az édességgyártás mi-
att, másrészt az innen szárma-
zó és ezt mindenhol hangoztató 
hírességektől: Herczeg Zoltán 
divattervezőtől, a Hooligans-
től, Kiss Ádámtól, az IdiotSide-
tól. Úgy látom, egyre bővül a 
névsor, ezek szerint jó a tápta-
laj a szülővárosomban. 

H. R.

FESTMÉNyADoMáNy 
AZ EMLÉKNApoN

Az aradi vértanúk emlék-
napján, október 6-án Egeli 
Zsolt alpolgármester egy fest-
ményt ajándékozott a Szeren-
csi Általános Művelődési Köz-
pontnak. Thorma János: Az 
aradi vértanúk kivégzése című 
alkotásának másolatát Csider 
Andor igazgató vette át. 

A kép évekkel ezelőtt került 
az alpolgármester családjának 
tulajdonába, de – mint fogal-

mazott – rápillantva szomorú-
ság tölti el, ezért kívánt meg-
válni tőle. Ezen túl a képmás 
a Rákóczi-várban lesz látható. 
Csider Andor elmondta, hogy 
a festmény mellé helyezett égő 
gyertyával fognak tisztelegni 
a mártírhalált szenvedett hon-
védtisztek emléke előtt, amely 
méltó mementóként szolgál a 
jelen és jövő nemzedéke szá-
mára. 

E. K.

„MAgyAR 
áLLAMpoLgáR LETTEM”

A Rákóczi-vár lovagtermé-
ben tett állampolgári esküt 
október 13-án Horváth Gi-
zella.

Az eskütevő családja köré-
ben tett fogadalmat arra, hogy 
ezentúl Magyarországot te-
kinti hazájának, annak hű és 
törvénytisztelő állampolgá-
ra lesz. A fogadalom szövegét 
Koncz Ferenc polgármester 
előtt mondta el, majd aláírták 
az állampolgársághoz szüksé-
ges hivatalos okiratot.

Az ünnepi eseményen Ta-
kács Fanni, a szerencsi Bocs-
kai István Gimnázium diákja 

szavalatát Nagy Attila zongo-
rán kísérte. A műsort követő-
en a polgármester köszöntötte 
az ország és a város új állam-
polgárát. Koncz Ferenc Hor-
váth Gizellát saját édesanyjá-
hoz hasonlította, s visszaemlé-
kezett székelyföldi és felvidé-
ki rokonaira, akik nagyon kö-
zel álltak, állnak hozzá a nagy 
távolság ellenére is. 

Horváth Gizella 1939-ben 
született Kárpátalján, ahon-
nan férje halála után áttele-
pült Magyarországra, és az-
óta együtt lakik Szerencsen 
élő lányával.

E. K.

Egely Zsolt alpolgármester (balra) adta át a képet Csider An-
dor igazgatónak.

Darvas László: az életükkel és a vérükkel tettek tanúságot.

Úton egy újabb fellépés helyszínére Vastag Csabával.

Horváth Gizella a város polgármestere előtt tett esküt.
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KEDVELNI ÉS ÉRTENI A MŰVÉSZETET
A művészeti oktatás jelen-

legi formájában 2007-től mű-
ködik Szerencsen. A képzés 
elődje, a szerencsi zeneisko-
la jó alapot teremtett a nap-
jainkban már négy szakágat 
magába foglaló iskola létre-
hozásához. Az évek óta tartó 
sikert jelzi, hogy a 2011/2012-
es tanévben közel hatszáz di-
ák vesz részt a délutáni nép-
tánc-, zenei, képzőművésze-
ti és drámafoglalkozásokon.

Napjainkban egyre több 
gyermek tölti szabadidejét a 
televízió előtt, böngészik az in-
terneten. A szakemberek sze-
rint a szülők és a pedagógusok 
közös felelőssége, hogy olyan 
elfoglaltságot találjanak ki a 
gyermekeknek, amely a tan-
órákon túl leköti a figyelmü-
ket. Sokan a művészeti neve-
lésben látják a megoldást, hi-
szen azok a fiatalok, akik sza-
badidejükben részt vesznek 
néptánc-, népi énekek-, hang-
szeres zene-, vagy színjátszás-
foglalkozásokon, megismerik 
gyökereiket, kialakul empátia-
készségük, megtanulnak egy-

másra figyelni – vallják a peda-
gógusok.

Harkályné Kovács Katalin 
szerint Szerencs kiváló hely-
zetben van e területen, hiszen 
ma is több mint ötszáz gyer-
mek vesz részt a délutáni fog-
lalkozásokon. – Négy tansza-
kon tanítunk: zene, képzőmű-
vészet, színjátszás és néptánc 
– ismertette az intézmény-
egység-vezető, aki többek kö-
zött elmondta, hogy az elein-
te hangszeres képzéssel fog-
lalkozó oktatási forma 2007-
től alakult át művészeti iskolá-
vá, amelynek székhelye a Rá-
kóczi Zsigmond Általános Is-
kolában van. – Jelenleg öt hely-
színen oktatunk, hiszen a né-
pi énekkel, a népi furulyával 
már az óvodásaink is megis-
merkedhetnek. Az egyik leg-
kedveltebb tanszakunk az ütő-, 
vagy ismertebb nevén dobtan-
szak, oda minden évben túl-
jelentkezés van. A zongora és 
a gitár is rendkívül népsze-
rű a diákok körében, de na-
gyon nagy létszámmal műkö-
dik a fúvósképzés is – emelte 
ki Harkályné Kovács Katalin.  

– A drámajáték közel áll a szí-
vemhez, hiszen én foglalko-
zom ezekkel a gyermekekkel. 
Jelenleg húszfős, felső tagoza-
tos osztályom van, azonban 
7-8 éves korú gyerekekkel ok-
tóberben indítok egy tehetség-
csoportot, hogy legyen után-
pótlás. A diákok nagyon sze-
retik ezt a foglalkozásformát, 
hiszen rengeteget játszunk, 
megismerik önmagukat, tár-
saikat, a mozgásukat, fejlesz-

teni tudjuk beszédkészségü-
ket és természetesen imád-
nak szerepelni. 

Harkályné Kovács Katalin a 
művészeti képzés legnagyobb 
sikerének azt tartja, hogy a gye-
rekek rendszeresen járnak és 
szívesen vesznek részt az órá-
kon. Véleménye szerint nem el-
sődleges cél, hogy művészeket 
képezzenek, noha számos, te-
hetséges diák innen indult el 
a zenei, képzőművészeti vagy 
színészi pályán. – Úgy gondo-
lom, a legfőbb célunk, hogy az 
ide beiratkozott gyerekek ked-
veljék és értsék a művészeteket. 
A legnagyobb siker, ha ezt el is 
érjük. Az innen kikerülő tanu-
lók biztosan más emberek lesz-
nek, mint azok, akik nem része-
sülnek ebben a képzésben. 

A siker tehát sokféle lehet, 
az azonban bizonyos, hogy a 
művészeti képzés ma is rend-
kívül népszerű Szerencsen. A 
helyi általános iskolákba járó 
diákok közel hatvan százalé-
ka vesz részt a különböző fog-
lalkozásokon. Legyen az tánc, 
dráma, zene, vagy képzőmű-
vészet, az itt tanuló gyerme-
kek a délutáni órák ideje alatt 
nem fognak az utcákon csel-
lengeni, és néhány esztendő 
elteltével a társadalom egész-
séges értéket képviselő fiatal-
jaivá válnak.

M. Z.

SZÜRETI HÉT A 
NAPSUGÁR ÓVODÁBAN

A néphagyományok ápolá-
sát már óvodás korban kiemelt 
feladatként kezelik a pedagó-
gusok. Fontosnak tartják, hogy 
a nevelési intézmények gyer-
mekei minél korábban meg-
ismerkedjenek a múlt értékei-
vel, amely alkalmanként kel-
lemes szórakozást is nyújthat 
számukra. E célok érdekében 
rendezték meg idén is a szeren-
csi Napsugár óvoda szüreti hét 
elnevezésű programját, ahol a 
kirándulások és játékos sport-
vetélkedők mellett Ki mit tud?, 
táncház és hagyományos szü-
reti felvonulás tette feledhetet-
lenné a kicsik mindennapjait. 

A pedagógusok úgy vélik, 
hogy ezek a rendezvények ér-
zelmileg gazdagabbá teszik a 
gyermekeket, olyan plusz él-
ményeket kapnak, amire a 
hétköznapi foglalkozások so-
rán nincs lehetőség.

Jó kedv, öröm, vidámság köl-
tözik ilyenkor az óvoda falai 
közé, a programok szervesen il-
leszkednek a nevelési és peda-
gógiai tervbe. A itt megszerzett 
ismereteket pedig a gyermekek 
jól tudják majd hasznosítani a 
későbbi iskolai éveikben. Ko-
moly előkészületi munka előz-
te meg a szüreti hét eseményeit.

– Ilyenkor gyűjtünk őszi ter-
méseket, bogyókat, ágakat és 
ezeket a szüreti hét foglalkozá-

sain használjuk fel, díszítéshez 
– emelte ki Angyal Györgyné. 
– Idén úgy alakult, hogy az ál-
latok világnapja éppen erre az 
időszakra, a szüreti hetünkre 
esett. Kiváló lehetőség volt arra, 
hogy a gyerekek elhozzák ott-
honról az általuk kedvelt házi 
kedvenceiket, bemutassák azo-
kat a társaiknak – idézte az in-
tézményegység-vezető. 

A szüreti hét programjai kö-
zött volt Ki mit tud? is, ami-
kor az óvodások énekes, játé-
kos mondókákkal, körjátékok-
kal mutatták be, hogy mit je-
lent számukra az ősz. Másnap 
a Ciráda zenekar látogatott el 
a Napsugár óvodába. A zenés 
délelőtt keretében a Szegről, 
végről című mese révén ismer-
hettek meg a kicsik egy szüre-
ti történetet. A program végén 
mindenki táncra perdült, mi-
közben a Ciráda zenekar húz-
ta a talpalávalót.

Hagyomány a szerencsi Nap-
sugár óvodában, hogy a gyer-
mekek és nevelők minden esz-
tendőben szüreti héttel emlékez-
nek meg az őszhöz, valamint az 
ilyenkor szokásos mezőgazdasá-
gi betakarítási munkákhoz kap-
csolódó népszokásokról. Idén is 
remek hangulatban telt az októ-
ber első hetében megrendezett 
program.                             

M. Z.

TEHETSÉgMÉRÉS A BoLyAIBAN
Ötödik osztályos diákok 

vettek részt azon a tehetség-
mérésen, amit október 5-én 
tartott Balogh László profesz-
szor a Bolyai iskolában. A te-
hetségprogramba korábban 
beválogatott gyerekek ezúttal 
nem iskolai példákat oldottak 
meg, hanem játékos fejtörők-
kel kellett megbirkózniuk. 

Balogh László, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság elnö-
ke, a Debreceni Egyetem peda-
gógia–pszichológia tanszéké-
nek munkatársa húsz éve segí-
ti a Bolyai iskola tehetséggon-
dozó programját, ami az utób-
bi két-három esztendőben kis-
sé megtorpant, de az idei tan-
évben újraindult az önállósult 
oktatási intézményben. A pro-
fesszor tájékoztatása szerint a 
most felmért 24 ötödikes tanu-
ló a differenciált fejlesztő cso-
port legfelső szintjéhez tarto-
zik. A feladatlapok megoldásá-
ra 25 perc állt rendelkezésük-
re, ez alatt fokozatosan jutottak 
el a bemelegítő gyakorlatoktól 

a bonyolult, komoly elemzést 
igénylő példákig.

A kitöltött tesztlap a gyere-
kek általános logikai képessé-
gein túl azt is vizsgálta, hogy 
a diákok hogyan tudják alkal-
mazni tudásukat, mi motiválja 
őket a tanulásra és milyen tanu-
lási stratégiát követnek. Az elké-
szült dolgozatokat a Debreceni 
Egyetemen elemzik, és körülbe-
lül egy hónap múlva juttatják el 

a Bolyai iskolába. Balogh Lász-
ló professzor hangsúlyozta: a te-
hetségmérés eredményeit figye-
lembe véve minden gyermekre 
egyéni fejlesztési programokat 
fognak készíteni. A mérésből 
nyert tapasztalatokat nemcsak a 
pedagógusokkal, hanem a szü-
lőkkel is megosztják, ez szolgál-
ja az alapot a tehetséges diákok 
továbbfejlesztéséhez.

H. R.

Játékos fejtörőket oldottak meg az ötödikesek.

LáTogATáS AZ ISKoLáBAN
Az iskolával való megis-

merkedés volt a célja annak a 
programnak, melynek kereté-
ben szüreti mulatságot tartot-
tak az óvodák nagycsoportosai 
számára október 12-én a Bolyai 
János Általános Iskolában.

A hagyományos őszi esemé-
nyen a Csalogány, a Gyárkerti 
és a Napsugár óvoda leendő el-
ső osztályosai vettek részt, aki-
ket a Bolyai iskola harmadik 
osztályosai fogadtak. A kisdi-
ákok műsorral kedveskedtek 
az óvodásoknak: furulyáz-
tak, szavaltak, valamint közös 
mondókába és éneklésbe is be-
vonták a kisebbeket, akik lel-
kesen kapcsolódtak be a játék-
ba. Többek között elhangzott a 
Dióverés című vers és felcsen-
dült az Érik a szőlő című dal 
is. A leendő elsősöket Kocsisné 

Szabó Beáta igazgató köszön-
tötte, kiemelve, hogy szeretet-
tel várják őket a következő tan-
évben. Az iskolai mulatság zá-

rásaként őszi gyümölcsökkel 
és egyéb finomságokkal ven-
dégelték meg az ovisokat.

H. R.

Jövőre ők is kisdiákok lesznek. 

A zenei tanszakok foglalkozásain szívesen vesznek részt a 
gyermekek.

ISTEN HáZáVAL ISMERKEDTEK 
AZ oVISoK 

Szeptember végén Szerencs 
óvodáiban is elkezdődött a hit-
életre nevelés. A Napsugár óvo-
dában tizenkét kisgyermek ré-
szesül református hittanokta-
tásban, akik közül hét csöpp-
ség október 13-án a református 
templomba látogatott el.     

A templomkertet és a refor-
mátus egyházi épületet Börzsö-
nyi Józsefné lelkipásztor mutat-
ta meg a Gajdos Katalin hitokta-
tó kíséretében érkezett ovisok-
nak. A kicsik szemügyre vették 
a hatalmas tornyot, a kőkerítés-
sel övezett kertet, majd beléptek 
a szent falak közé. 

– A templom Isten háza, ahová 
harangszó hív minket. Itt az Úr-
ral találkozunk, és bár nem lát-
juk őt, de tudjuk, hogy jelen van, 
mert hiszünk benne – magya-
rázta a gyerekeknek a tiszteletes. 

Az óvodások az épületen 
belül a templomi berendezése-
ket is megszemlélték, majd be-
szélgetés kezdődött, ahol töb-
bek között szó volt a Bibliáról, 
az imáról, az istentisztelet szer-

tartásának rendjéről és egyéb 
vallási szokásokról. A gyerekek 
egyházi éneket is tanultak, és a 
látogatás emlékéül könyvjelzőt 
kaptak ajándékba. 

Börzsönyi Józsefné kérdé-
sünkre elmondta: a hitéletre 

nevelést nem lehet elég korán 
kezdeni, hiszen fontos, hogy 
a gyerekek minél hamarabb 
megismerjék a teremtő gond-
viselését, s hogy a világot úgy 
lássák, hogy azt Isten alkotta. 

H. R.

Látogatás a szerencsi református templomban.
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VIDÁM TALÁLKOZÓ AZ ÍRÓVAL
Lackfi János író-költővel ta-

lálkozhattak a szerencsi gye-
rekek október 11-én a Rákóczi 
Zsigmond Általános Iskola 
konferenciatermében. A Sze-
rencsi Általános Művelődési 
Központ által szervezett ese-
ményen kiderült, hogy Lackfi 
János nemcsak kiváló író, elő-
adásával is könnyedén magá-
val ragadja a közönséget. 

Az elsősorban alsó tagoza-
tos diákoknak szóló előadás-
ban hangutánzó szavai val, 
kérdései vel hamar mosolyt, 
több esetben kacajt varázsolt a 
jelenlévők arcára a költő. Lackfi 
János az írás mellett szerkesztő, 
műfordító, tanár is egyben, az 

irodalommal szülei révén ke-
rült kapcsolatba, hiszen édes-
anyja, Mezey Katalin és édes-
apja, Oláh János egyaránt Jó-
zsef Attila-díjas költők. Lackfi 
Jánosnak eddig nyolc verses-
kötete jelent meg, emellett re-
gények, novelláskötet és több 
mint húsz műfordítás gazda-
gítja életpályáját. Jelenleg do-
censként tanít a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen, részt 
vesz a Nagyvilág című világ-
irodalmi folyóirat szerkeszté-
sében, költőként rendszeresen 
szerepel felolvasóesteken, járja 
az országot és rendhagyó iro-
dalomórákat tart tanintézetek-
ben, könyvtárakban gyerme-
keknek és felnőtteknek. 

A Szerencsen megrendezett 
rendhagyó irodalomóra kere-
tében a gyermekek megvásá-
rolhatták a Kincskereső című 
magazin Lackfi János művei-
ből összeállított különszámát, 
amit a szerző dedikált is az ér-
deklődőknek. A kiadványban 
legnépszerűbb gyerekversei, 
meséi, fotók és beszélgetések, 
fordítások, gyermekekkel kö-
zösen írt vicces tábori költe-
mények találhatók.

A Szerencsi Általános Műve-
lődési Központ rendezvénye a 
TÁMOP 3.2.4 jelű pályázat ol-
vasás- és szolgáltatás-népsze-
rűsítő programjain belül való-
sult meg.

SfL

SzerencSi Siker a kéttannyelvű verSenyen
Hol és hogyan kapcsolódnak 

össze ezek az egymástól oly tá-
vol álló szavak? Egyszerű a ma-
gyarázat: a Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola negyedik osztá-
lyos tanulói Miskolcon, a Bulgár-
földi Kéttannyelvű Általános Is-
kolában megyei országismereti 
versenyen vettek részt. Intézmé-
nyünkben két csapat készült fel 
a hagyományosan október kö-
zepén megrendezendő vetélke-
dőre. A kéttannyelvűs és a ke-
vesebb óraszámban tanuló an-
gol csoportból is alakult egy-egy 
csapat. A tanítási órákon előke-
rülnek az angol nyelvterülethez 
kapcsolódó ismeretek, de a spe-
ciális feladatokra órák után is ké-
szülni kellett. Milyen országok-
kal ismerkedtek szorgalmasan 
a gyerekek? Nagy-Britannia (a 

nem földrajztudósok kedvéért: 
Anglia, Skócia, Wales), Észak-
Írország Egyesült Királysága, 
USA, Kanada, Ausztrália, Új-
Zéland és Dél-Afrika szerepel-
tek a listán. Rendkívül széles-
körűen kellett az ismereteket 
összegyűjteni a diákoknak. Az 
országok zászlóitól kezdve a fő-
városokon, híres épületeken és 
embereken, ételeken, sportokon, 
állatokon, növényeken, jelképe-
ken, nemzeti és egyéb ünnepe-
ken keresztül egészen az angol 
királyi családig, valamint Vil-
mos herceg és Kate Middleton 
esküvőjéig. Felsorolni is sok, hát 
még ezekről angol nyelvű isme-
retekkel rendelkezni!

Izgatottan indultunk október 
11-én délután a verseny helyszí-
nére, ahol szívélyesen fogadták 

a csapatokat. Néhány szelet sü-
temény és finom tea után helyet 
foglaltunk a tornateremben be-
rendezett versenyhelyszínen, 
ahol a dekoráció is az előbb em-
lített országokat idézte. Csapa-
taink a 2. és a 11. asztalnál he-
lyezkedtek el, én pedig a zsű-
riben képviseltem iskolánkat. 
Az üdvözlő westerntánc után 
pörgős munka következett. A 
nyolcfordulós versenyben válto-
zatos feladványokkal találkoz-
tunk: volt interaktív táblás fel-
adat, kakukktojás megtalálása, 
képösszerakás, keresztrejtvény, 
angol reggeli tányérra helyezé-
se, szókereső, családfa és egy 
összetett feladat, melyben min-
den ország szerepelt. Itt találko-
zott a jégkorong a vuvuzelával 
és a kenguruval, Kanada Dél-
Afrikával és Ausztráliával. A 
zsűri döntéséig a gyerekek és 

a kísérő tanárok uzsonnáztak, 
majd az eredményhirdetés kö-
vetkezett. A más-más óraszám-
ban nyelvet tanuló gyerekeket 
külön értékelték a szervezők. 
Az örömteli pillanatok szá-
munkra ekkor következtek: a 
heti három órában angol nyel-
vet tanuló csapat a negyedik 
lett, a kéttannyelvűsök pedig 
első helyezést értek el!

A győztes csapat tagjai: Eper-
jesi Klaudia, Jamriska Réka, 
Kiss Bettina, Mizák Anna; felké-
szítőik: Kitta Józsefné és Bakos-
né Lapis Erika. A remekül helyt-
álló negyedik helyezett csapat: 
Kelemen Dorina, Nagy Bog-
lárka, Tóth Ágnes, Veres Betti-
na; felkészítőjük Fábián Ottóné. 
Gratulálok a gyerekeknek és to-
vábbi sikeres versenyeket kívá-
nok nekik!

Fábián Ottóné

FeLhÍVÁs IFjúsÁgI VeRsenyRe
A korábbi évekhez hason-

lóan a 2011/2012. tanévre is 
meghirdette felmenő rend-
szerű ifjúsági versenysoroza-
tát az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság.

A megmérettetés célja a játsz-
va tanulás korunk katasztrófa-
védelmi kihívásairól, a tanév 
során elsajátított veszélyhelyze-
ti ismeretekről, tenni- és tudni-
valókról, önmagunk és mások 
megmentésének a lehetőségei-
ről. A verseny az életkori sajá-
tosságoknak megfelelő formá-
ban, a lehető legszélesebb kör-
ben, az élményszerűség jegyé-
ben zajlik. A szervezők négyfős 
csapatok (általános iskolák 5–8. 

osztályos, és középiskolák 9–12. 
évfolyamos tanulói) jelentkezé-
sét várják. A márciusra terve-
zett helyi fordulóból korcsopor-
tonként a győztes csapatok jut-
nak tovább a megyei, majd az 
országos döntőbe. A Szerencs 
Polgári Védelmi Iroda a terü-
letéhez tartozó oktatási intéz-
mények részére eljuttatta a ver-
senyfelhívást, nevezni az isko-
lákban kijelölt felkészítő taná-
roknál lehet. Az érdeklődők a 
www.katasztrofavedelem.hu, 
illetve a www.baz.katasztrofa-
vedelem.hu honlapokon, vala-
mint a Szerencs Polgári Védel-
mi Iroda 47/565-291-es telefon-
számán kaphatnak bővebb in-
formációt.

A FeKeTeRIgÓ És  
A VÉgVÁRI LegenDA

A Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ könyvtára 
idén is meghirdette a Nyári If-
júsági Olvasottsági Versenyt a 
szerencsi és a kistérség intéz-
ményeibe járó tanulók részé-
re. A pályázat témája a Rákó-
czi-szabadságharc bukásának 
300. évfordulója volt.

A felhívásra összesen 30 pá-
lyamű érkezett. A 9–10 éves 
korosztálynak Lázár Ervin: 
A nagyravágyó feketerigó cí-
mű verses meséjéhez kellett il-
lusztrációt készíteni szabadon 
választott technikával. A 11–12 
éves korcsoportnak Barabás Ti-
bor: Rákóczi hadnagya, vagy a 
Végvári legenda című történel-
mi regényt kellett feldolgozni 
olvasónapló formájában. 

A harmadik kategóriában a 
13–14 éves gyermekek a szeren-
csi Rákóczi-vár történetét, vagy 
Szerencs és a Rákóczi család 
kapcsolatát mutatták be az év-
fordulóhoz kapcsolódóan. 

Minden résztvevő gyermek 
oklevelet vehetett át, a legjob-
bak könyvjutalomban is része-
sültek.

Eredmények: 9–10 éves kor-
osztály: 1. Baumel Rebeka (Sze-
rencs), 2. Nagy Renáta (Sze-
rencs), 3. Körömi Réka (Sze-
rencs). 11–12 éves korosztály: 1. 
Kalina Norbert (Tállya), 2. Gaál 
Kinga (Szerencs), Bende Brigit-
ta (Tállya), 3. Kerekes Patrik 
(Legyesbénye). 13–14 éves kor-
osztály: 1. Váradi Enikő (Legyes-
bénye), 2. Boros Adél Borbála 
(Tiszalúc).

raJzPÁlyÁzat a teHetSéGrŐl
A Szerencsi Többcélú Kis-

térségi Társulás Tehetség-
pontja rajzpályázatot hirdet 
az általános iskolák 1–4. osz-
tálya számára, melynek témá-
ja a tehetséggel, a tanulással, 
a tehetségsegítő programok-
kal kapcsolatos tapasztalatok 
megörökítése. 

Az alkotás bármilyen tech-
nikával készülhet, mérete leg-
feljebb A/4 lehet. Az elkészült 
mű címét, jeligéjét a hátoldalon 
kell feltüntetni. Az alkotást nem 
kell bekeretezni, sem kartonra 
ragasztani. Mindenki csak egy 
rajzzal pályázhat, a készítő ne-
vét és címét a pályázati adatla-
pon kell feltüntetni. A lezárt bo-
rítékba tett pályaművet és a hoz-
zá tartozó adatlapot személye-

sen, illetve postai úton lehet el-
juttatni a Szerencsi Többcélú 
Kistérségi Társulás (3900 Sze-
rencs, Ondi út 1.) címére. A pá-
lyázaton való részvétel ingye-
nes, a résztvevők alkotásuk be-
küldésével hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a rajzok digitalizált 
változatát, illetve a pályázók 
nevét, és oktatási intézményét a 
kiíró a www.szerencsikisterseg.
hu oldalon megjelentesse. Díja-
zásban az első három helyezett 
részesül. Benyújtási határidő: 
november 15. Eredményhirde-
tés a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás Tehetségpont 
tehetségnapján. További infor-
máció Sági Zoltántól kérhető a 
sagi@szerencs.hu e-mail címen, 
vagy a 47/777-051-es telefonszá-
mon.

kerekítŐ JÁtékklub 
Úgynevezett kerekítő fog-

lalkozásokat tartanak heti 
rendszerességgel a szeren-
csi Rákóczi-várban. 
A program kereté-
ben a szülők köz-
kedvelt ölbeli já-
tékokat játszhat-
nak gyermekük-
kel. A foglalkozás 
e játékok megtaní-
tására jött létre, és im-
már országszerte nyolc-
van helyszínen elérhető. A 
klub néhány hónapos kortól 
óvodás korig várja az aprósá-
gokat és szüleiket. Az össze-
jövetelek első felében népha-

gyományunkból merített öl-
beli játékok, mondókák és da-

lok között kalandozhatnak 
a résztvevők, a máso-

dik részben pedig 
lehetőség nyílik 
arra, hogy a szü-
lők beszélgesse-
nek a kisgyerme-
kek mindennap-

jait érintő témákról, 
amíg csemetéik a ját-

szószőnyegen csereberélik 
játékaikat. A Kerekítő játék-
klub minden kedden 10 órá-
tól várja a szülőket és cseme-
téiket a Rákóczi-vár gyermek-
könyvtárába.

Lackfi János rendszeresen sze-
repel felolvasóesteken, járja 
az országot és rendhagyó iro-
dalomórákat tart.

Minden résztvevő gyermek oklevelet vehetett át, a legjobbak 
könyvjutalomban is részesültek.

In memoriam…

sOMOgyI LAjOsnÉ, 
ÉVIKe eMLÉKÉRe

„Csak a jók mennek el.” Ez 
történt 2011. szeptember 24-én 
is, amikor örökre itt hagyta hoz-
zátartozóit, barátait, ismerőseit 
és szeretett városát Somogyi La-
josné, Fodor Éva.

1935. május 24-én született 
Gáván, négygyermekes csa-
ládban. A középiskolát Sátoral-
jaújhelyen végezte. Az érettsé-
gi megszerzése után Szerencsen 
helyezkedett el gondnoki mun-
kakörben, (itt ismerkedett meg férjével).

Huszonkét évesen férjhez ment a Szerencsi Cukorgyár-
ban dolgozó Somogyi Lajoshoz. Házasságukból két lányuk 
született, Zsuzsa és Judit. Gyermekeiket nagy szeretetben 
nevelték a szép környezetben felépített családi házukban. A 
lányok sok örömet szereztek szüleiknek azzal, hogy jól ta-
nultak, tehetségesek voltak, diplomát szereztek. Évike leg-
nagyobb boldogsága az unokák érkezése volt, akik beara-
nyozták nyugdíjas napjait, mivel férje halála után egyedül 
maradt szerencsi otthonában. Sohasem volt magányos! Lá-
togatták volt munkatársai, a régi barátok, rokonok. Hosszú, 
tengerentúli utazásokra is vállalkozott, hogy megnézze, hol 
él kisebbik lánya, Judit, milyen környezetben nevelkednek 
kanadai unokái. Budapestre is gyakran felruccant Zsuzsa 
lányához és legkisebb unokájához.

Nagyon szerette a gyerekeket! Közöttük élt, értük dolgo-
zott hosszú évtizedeken keresztül, mint a Hunyadi János 
Általános Iskola gazdaságvezetője.

A volt munkatársai nevében megrendülten búcsúzunk 
az örök vidám, önzetlenül segítő és szolgálatkész Évikétől. 
Munkája nemcsak egy tantestületre, hanem az egész járás 
pedagógus társadalmára kiterjedt. Nem tudtunk tőle olyat 
kérni, amiben ő nem segített volna. Bármilyen problémá-
val fordultunk hozzá, ő mindig készséggel állt rendelkezé-
sünkre. Ahol és amiben csak tudott, segített, időt és fárad-
ságot nem kímélve. Soha nem várt ellenszolgáltatást, csak 
tiszteletet és szeretet, olykor egy mosoly kísérte köszönetet.

Hosszú-hosszú évekig volt Szerencs tanintézményeinek 
gazdasági vezetője. Ezt a munkáját nagy körültekintéssel, 
alapossággal, lelkiismeretesen végezte. Óriási pénzössze-
gek elosztásáról kellett döntenie, de ezt mindig tisztességgel, 
becsülettel, a legjobb tudása és lelkiismerete szerint tette.

Hosszas, de türelemmel viselt betegség után, életének 77. 
évében hunyt el a jó munkatárs, példás feleség, kiváló csa-
ládanya és szeretett nagymama. 

A mélységes űrt, amit szerettei szívében, lelkében hagyott, 
betölti emléke, kedvessége, jósága, embersége. 

Nyugodj békében! 
Volt munkatársai, kollégái 
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Képeslap Írországból
Az iskolapadból kikerülve, 

az élet különböző területein 
kipróbálta magát, de Csepely 
Viktor (fotónkon) úgy érezte, 
hogy Magyarországon nem 
tud érvényesülni, ezért négy 
évvel ezelőtt a külföldi mun-
kavállalás mellett döntött. A 
szerencsi származású, 33 esz-
tendős fiatalember a zöld szi-
getre való kiutazást megelőző 
időszakról, és kinti életéről is 
beszámolt lapunknak. 

– Tősgyökeres szerencsi va-
gyok, így a tanulmányaim is a 
városhoz kötődnek: a Bolyai
ban töltött évek után kőmű-
ves szakképesítést szereztem 
a helyi középiskolában. Első 
munkahelyem 1996 nyarán a 
Szivárvány Építőipari Vállalat 
volt. Úgy gondoltam: jó, ha az 
asztalos szakmát is elsajátítom, 
amit el is kezdtem, azonban a 
szakmunkásvizsga már nem 
sikerült. Munkát vállaltam a 
Balatonnál, majd a kis kitérő 
után visszatértem Szerencsre, 
és az akkor még működő cu-
korgyárban helyezkedtem el a 
kampányidőszakban. 1999 feb-
ruárjában megkezdtem kilenc-
hónapos sorkatonai szolgálato-
mat Szombathelyen és Székes-
fehérváron, majd a leszerelést 
követően az IBMnél kezdtem 
dolgozni. Egyre inkább vissza-
vágytam Szerencsre, a cukor-
gyárban töltött időszak mély 
nyomot hagyott bennem, ezért 
2000 szeptemberében haza-
tértem. Pár hónap után azon-
ban ismét más munkalehető-
ség után kellett néznem, így 
vállaltam munkát a Fővárosi 
Büntetésvégrehajtási Intézet-
ben. Hat évig dolgoztam ott, 
majd arra jutottam, hogy Ma-
gyarországon nem vagyok ké-
pes egyről a kettőre jutni – fog-
lalta össze külföldre távozása 
okát Viktor. 

– Sokáig érlelődött bennem a 
kinti munkavállalás gondola-
ta, majd nekivágtam az útnak. 
Hála az Európai Unió adta sza-
bad munkaerővándorlás lehe-
tőségének és Koncz Zoltán bará-
tomnak, 2007 augusztusában az 

írországi Cork megyében kötöt-
tem ki. A megérkezésem napján 
szembesültem a ténnyel, hogy 
az előre lebeszélt munka köd-
dé vált. Nem estem pánikba, 
alig telt el egy hét, újabb lehető-
ség adódott, amit meg is ragad-
tam. Egy sertéstelepre kerül-
tem, ahol akkor mintegy húsz-
ezer állatot tartottak, melyeket 
1520 alkalmazott látott el. Köz-
ben több hasonló farmon meg-
fordultam, és pár hónap eltelté-
vel a jelenlegi munkaadómhoz, 
John Condonhoz kerültem, aki 
2008 nyarán kivásárolt a mun-
kaközvetítő céggel kötött szer-
ződésemből.

Az utóbbi évek gazdasági 
válsága Írországot sem kerülte 
el, így egy idő után csak a több 
lábon állás jelentett biztonsá-
got Viktor számára: kénytelen 
volt egyszerre több farmon is 
munkát vállalni, hogy család-
ja megélhetését biztosítsa. Pár-
jával, Kiss Kornéliával – aki egy 
hotelben dolgozik felszolgáló-
ként – közösen nevelik kilenc 
hónapos fiúgyermeküket. Bér-
leményük, egy kétszobás, nap-
palis, két fürdőszobás lakás a 
városon kívül, egy farmon he-
lyezkedik el gyönyörű, csendes 
környezetben.

– Nehéz  összeegyeztetni a  
napi feladatokat, tekintve, hogy 
nincs itt senki, aki a segítsé-
günkre lenne. Egyikünk min-
dig itthon tartózkodik a kicsi 
Jánossal, amit egyelőre még 
meg tudunk oldani, de várha-

tóan januártól az eddigieknél is 
többet fogok dolgozni, amit ne-
héz lesz megoldani. Egy mun-
kás napom általában hét óra kö-
rül kezdődik. A gépesített fejő-
házban mintegy 120 tehenet kell 
megfejnem, ami reggelente két 
órát vesz igénybe, este valami-
vel kevesebbet. Ez után némi ta-
karítás következik, hiszen ezek a 
„lányok” nem éppen a tisztasá-
gukról híresek. Majd az évszak-
tól függően különféle munkákat 
végzünk: nyáron a téli takarmá-
nyozásra való felkészülés jegyé-
ben telnek a napok, ősszel az is-
tállókat takarítjuk ki és készít-
jük fel az állatok fogadására. A 
legmegterhelőbb időszak a janu-
ár, amikor elkezdődik az ellés, 
ez napi 1015 óra munkát jelent. 
Minden év elején legalább 130
150 vemhes tehénnek kell segít-
séget nyújtani ellés idején. Eze-
ken felül a betegségek kiszűré-
sére is folyamatosan oda kell fi-
gyelni, hogy időben megfelelő 
kezelést kapjanak az állatok.

– Az angol nyelvet igazából 
soha nem tanultam, de az itt el-
töltött évek alatt már magam-

ba szívtam annyi tudást, ami a 
munkához és hétköznapokhoz 
minimálisan elegendő. Szabad-
időmet a családommal, interne-
tezéssel, kirándulással töltöm. 
Sok magyar van a környeze-
tünkben, így velük is rendsze-
resen összejárunk, például szü-
letésnapokat, névnapokat ünne-
pelni. Az itt élő emberek sokkal 
nyugodtabbak, toleránsabbak, 
segítőkészek, és valahogy min-
denre ráérnek – emelte ki Vik-
tor, majd így folytatta: a főnö-
köm minden reggel megkérde-
zi, hogy vagyok. Ha napközben 
megkér, hogy valamit csináljak, 
kéréséből a „Légy szíves!” soha 
nem marad el, és a nap végén 
is mindig megköszöni a mun-
kámat. Ha történik velem vala-
mi és segítségre szorulok, utó-
lag elmesélve szinte megró, 
hogy nem hozzá fordultam. Itt 
sincs kolbászból a kerítés és ke-
ményen meg kell dolgozni min-
denért, de a munkát jól megfize-
tik és nem elhanyagolható az a 
szempont sem, ahogy az ember-
hez viszonyulnak. Ebből eredő-
en a hazatérés gondolata egye
lőre nincs napirenden nálunk, 
amíg itt van munkánk, addig 
maradunk. Általában évente 
egyszer, nyáron utazunk haza 
három hétre. Ezen időszak egy 
részét Szerencsen, másik részét 
pedig a párom szüleinél töltjük. 
Otthontartózkodásom ideje 
alatt igyekszem felkeresni a régi 
barátokat, akikkel egyegy bog-
rácsozás közben régi története-
ket elevenítünk fel. A gyermek-
korom nagy részét Szerencsen 
töltöttem, ezért a család, a vá-
ros hangulata és a régi csibész-
ségek emléke mindig Szerencs-
hez fog kötni.

H. R.

a forradalom szemtanúja
Márkus Károly nemzet-

őr visszaemlékezései alapján, 
az október 23ai pesti, illetve 
másnap a miskolci tüntetések 
hatására 25én Szerencsen is 
mozgolódás támadt. A forra-
dalom élére állt vezetők azon-
ban nem látták biztonságos-
nak erre a napra a békés felvo-
nulás megtartását. Összehív-
ták a Járási Rendőrkapitány-
ságra a párt és a tanács veze-
tőit, ahol megállapodtak az el-
lenállást szervező ÁVHs tiszt 
lefegyverzésében és a szolgá-
latból való felmentésében. Ek-
kor már rendezett keretek kö-
zött megtartható volt a 26ai 
tüntetés a Csillag étterem előtt, 
ahol a vezetők beszédet mond-
tak, és felhívták a figyelmet a 
zavargásmentes demonstráci-
óra, majd a tömeg kórusban 
zengte a Nemzeti dalt.

Még ezen a napon megala-
kult a MunkásParaszt Tanács. 
A hatalom átvétele, illetve a 
nemzetőrség felállítása meg-
történt. Ez utóbbi szervezetben 
a rend fenntartására szolgála-

tot teljesítettek a civilek mellett 
a katonatisztek, a sorkatonák 
és azok a rendőrök, akik ön-
ként jelentkeztek. Éjjelnappal 
háromfős csoport járőrözött, 
melyben a vezető mindig ka-
tona vagy rendőr volt. A Mak-
rában lévő „muszos” (mun-
kaszolgálatos) katonákat az 
ÁVHs parancsnokuk behozta 
a nemzetőrségbe, ők a postán, 
a vállalatok, hivatalok telefon-
központjaiban fegyver nélküli 
szolgálatot teljesítettek.

A munkástanács ideje alatt 
egy vezetőt sem váltottak le, 
hanem munkástanácstagokat 
rendeltek ki melléjük, akik se-
gítették a vállalatok, hivatalok 
működését: biztosították a cu-
korgyár répaellátását, a MÁV 
üzemképességét, a dolgozók 
fizetését, óvták a vezetők biz-
tonságát. Működésük alatt nem 
történtek bűncselekmények a 
városban, mindenki szabadon 
mozoghatott.

November 4e után is to-
vább tevékenykedett a mun-
kástanács és a nemzetőrség. 

Az újra megszálló szovjet csa-
patok Tokajban, a SZÖVOSZ 
iskolájában rendezték be főha-
diszállásukat. Minden nap jár-
őröztek egy személygépkocsi-
val és egy teherautóval, melyen 
2025 felfegyverzett katona állt 
készenlétben és tartott ellen-
őrzéseket. A Járási Munkásta-
nács egyes tagjainak szerepe 
úgy szűnt meg, hogy a szovjet 
tisztek megköszönték a veze-
tők együttműködését a párt és 
tanácsi szervezetekkel, és en-
nek jegyében meghívták őket 
egy éttermi koccintásra. Az ét-
terem helyett azonban a sze-
mélyautók a szovjet hadiszál-
láson kötöttek ki, ahol lecsuk-
ták őket.

A nemzetőrség tagjait, ami-
kor már szorult a hurok, a sá-
toraljaújhelyi nemzetőrség se-
gítségével, egy teherautón a 
határon túlra menekítették. Ez-
után az ÁVH megjelent a rend-
őrkapitányságon és átvette a 
hatalmat. Egyes rendőrök visz-
szaszivárogtak a rendőrséghez, 
megalakították a munkásőrök 

(pufajkások) szervezetét. Tele-
rakták a várost „Halál a sötét-
ben bujkáló ellenforradalmá-
rokra!” plakátokkal. Sorozat-
ban tartottak engedély nélkü-
li házkutatásokat azoknál, akik 
valamilyen szerepet vállaltak 
a forradalomban. Őket a nagy 
ünnepek – április 4., május 1., 
augusztus 20. – és október 23. 
előtt is begyűjtötték a rendőr-
ségre, egy szűk mosókonyhá-
ba. Akiknek itt már nem jutott 
hely, azokat a disznóólba zár-
ták. Éjszaka ülve, háttal egy-
másnak támaszkodva aludhat-
tak, miközben többszöri valla-
tásokon estek át. Az orvosok 
nem merték betegszabadságra 
venni a gumibottal összevert 
„ellenforradalmárokat”.

A forradalomban részt vál-
lalók évtizedeken át nem kap-
hattak vezető beosztást, politi-
kailag megbízhatatlanok, má-
sodrangú állampolgárok vol-
tak, mely stigmát a családjuk-
ra, gyermekeikre, unokáikra is 
ráragasztották.

O. Z. M.

Hetven éve épült

ráKóczi mozgó
A római katolikus kul-

túrház épülete annak ide-
jén olyan terv alapján épült, 
hogy az emeleti nagyterem 
kevés átalakítással mozgó-
képszínház céljára is fel-
használható legyen. Kényel-
mes ülőhelyek, páholyok ki-
alakítása és a legkorszerűbb 
műszaki berendezések al-
kalmazása révén kapott a 
belügyminisztertől játéken-
gedélyt. 

A festési munkálatokat 
György Antal, a polgári isko-
la igazgatójának tervei alap-
ján Kurucz István végezte. A 
magyaros jellegű figurális je-
leneteket az igazgató úr maga 
festette meg. A mozi nevével 
a tájra utalt, mely egykoron a 
Rákócziak földje volt.

Szerencs második filmszín-
házának ügyeit első perctől 
kezdve a Kultúrbizottság in-
tézte, melynek elnöke dr. Szén 
József esperesplébános volt. 
Munkáját a tagok, Chapó Jó-
zsef, György Antal, dr. Exner 
Béla, Kákonyi Károly és 
Bedics István segítették. 

Hetven évvel ezelőtt, 1941. 
szeptember 14én vasárnap 
este, a Rákóczi Mozgó ünne-
pélyes átadását nagy érdeklő-
dés kísérte. A Himnusz után 
az esperes úr a film jelentő-
ségéről, feladatáról szólt: „A 
rohamosan fejlődő filmművé-
szetnek is az erkölcsi normá-
kat kell követni, akkor eleget 
tud tenni nemzetnevelő fel-
adatának, s egyben szolgál-
hatja a lelki felüdülést, a ne-

mes szórakozást is.” A kerü-
let országgyűlési képviselője, 
a képviselőház alelnöke, Törs 
Tibor és Zemplén vármegye 
főispánja, Fáy István köszön-
tése és beszédei után, a Szózat 
elhangzását követően vette 
kezdetét a filmvetítés. Egész 
estét betöltő film, a „Három 
csengő” című magyar vígjá-
ték szórakoztatta a jelenlévő 
közönséget.

A helyáraknál a mai fiata-
lok számára talán szokatlan 
kategóriákat állapítottak meg. 
Árultak rendes és mérsékelt 
jegyeket, valamint bérleteket, 
és ezen belül volt páholy, ka-
szinópáholy, fenntartott hely, 
zsöllye és első hely. Jegyirodá-
nak a kultúrház melletti ka-
lapüzletet jelölték ki. Az ak-
kori filmszezon legújabb és 
legjobb darabjait tűzték mű-
sorukra, melyeket a budapesti 
mozikkal egyidejűleg játszot-
tak. Így került a repertoárra: 
Szervusz Péter, Karaván, Vég-
re az enyém, Hét szilvafa, Me-
seautó, Riadó a Földköziten-
geren stb.

Szerencs és környéke hóna-
pok óta várta az új filmszín-
ház megnyitását, ugyanak-
kor a régit sem hanyagolták 
el. Már csak azért sem, mert 
a nyári szünet után az Apolló 
mozi is új köntöst kapott. Ut-
cai homlokzatán, a városia-
sodás jeleként neoncső betűk 
jelentek meg. Ez a hetven év-
vel ezelőtt megjelent Mozi fel-
irat volt városunkban az első 
fényreklám.

O. Z. M.

Könyvajánló 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ 

könyvtárának kínálatából
Fejős Éva: Helló, London
Lengyel Luca 22 éves sike-

res fotómodell, hónapokra elő-
re betáblázva, telefonjában a vi-
lág legjobb divatfotósainak szá-
ma, minden vágya, hogy Lon-
donban teljesedjen ki az élete. 
Egy végzetes éjszakán azonban 
motorbalesetet szenved, hat év 
éber kóma után tér magához. 
Mi történt azon az éjszakán? 
Hova lett a fiú, aki a motort ve-
zette? Hol van az a pont, ahol 
még mindent újrakezdhetünk? 
Fejős Éva legújabb regényében 
különleges és megismételhe-
tetlen kalandra hívja olvasó-
it. Egy olyan nő világát jeleníti 
meg, akinek újra kell tanulnia 
a vágyat, a félelmet, a bizalmat 
és a szerelmet.

Jack Foster: Az ötlet
„Egy új ötlet a haladás motor-

ja, a változás mozgatórugója, a 
változatosság forrása” – állít-
ja Jack Foster. Minden pillanat-
ban szükségünk van új ötletek-
re. Hogy ez ne okozzon gondot, 
a szerző tíz egyszerű technikát 
javasol. Ezek segítségével szinte 
maguktól jönnek majd az ötle-
tek. Alexander Graham Bell hal-
lókészüléket próbált fabrikálni 
és telefon lett belőle, Charles 
Goodyear véletlenül fedezte fel 
a vulkanizált kaucsukot, Luigi 
Galvani az elektromosságot és 

még sokáig lehetne sorolni. Elő 
az ötletekkel! Kövesd a szerző 
tanácsát, mert ő már tapasztalta!

Őszy-Tóth Gábriel: Így főz-
nek a borászok

Mitől lesz egy borász főztje 
más, több, különb? A könyvből 
kiderül, hogy milyen sült karaj-
jal állnak elő és nemcsak pácolt 
hússal kínálják az éhes közön-
séget, de egyben a legfinomabb 
borokat ajánlják hozzá. A gaszt-
ronómiai különlegességekhez 
igyanak Önök is egy pohár fi-
nom hazai bort!

Arditó Stefano: Túrázóknak 
– Alpok

„Mi az, mi hajt, óh ember, 
hogy elhagyd városi házadat, 
búcsút végy rokonaidtól, baráta-
idtól, s hegyekenvölgyeken bo-
lyongj, ha nem a világ szépsé-
ge” – tette fel a kérdést több év-
századdal ezelőtt Leonardo da 
Vinci. A Mont Blanct  körüljá-
ró zöldellő völgyeken és a világ 
legszebb tájain keresztül haladó 
útvonaltól a Dolomitokat behá-
lózó turistautakig számos túrát 
ismertetnek e könyvben. Hasz-
nos tanácsokkal, fontos címek-
kel, részletes térképpel és gya-
korlati információkkal segíti az 
olvasót. Az út során érintett tá-
jak történetét és hagyományait 
is felidézi.

emléKezés  
a zeneszerzőre

A Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ szervezésé-
ben október 26án 17.30 órá-
tól Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulójára emlékez-
nek a Rákóczivár lovagter-

mében. A zeneszerző életút-
ját Sándor Zoltán karnagy, a 
Miskolci Egyetem Zenemű-
vészeti Intézetének igazgató-
ja méltatja. Minden kedves ér-
deklődőt szeretettel várnak.
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NYÍLTSÁG, ŐSZINTESÉG ÉS BECSÜLET
Egy esztendővel ezelőtt, az önkor-

mányzati választásokon Szerencs 
lakossága új városvezető mellett tet-
te le a voksát. Az eltelt időszak törté-
néseiről, a település jelenlegi hely-
zetéről és a jövőről beszélgettünk 
Koncz Ferenc polgármesterrel (fo-
tónkon), aki nem elfelejtve egykori 
szavait: ma is a munkahelyteremtés-
ben látja Szerencs jövőjét.

– Ha visszatekintek a 2010-es esz-
tendő végére, amikor az új önkor-
mányzat megkezdte munkáját, az el-
ső és legfontosabb feladat úgy fogal-
mazódott meg bennem: stabilizálni 
a település helyzetét az életben ma-
radás érdekében. 2010 októberében 
az önkormányzat kasszájában egy 
fillér sem volt, sorakoztak a kifize-
tetlen számlák, felszólítások, és ko-
moly csődveszély fenyegette Szeren-
cset – idézi fel a kezdeteket Koncz Fe-
renc. – Elindítottunk egy feltáró mun-
kát: fény derült számos szabálytalan-
ságra, amelyek nem maradtak, nem 
maradnak következmények nélkül. 
Ha valaki figyelemmel kíséri a kép-
viselő-testületi ülések közvetítéseit 
– amit szándékaink szerint az elsők 
között kívántunk a minél nagyobb 
nyilvánosság elé tárni –, vagy a Sze-
rencsi Hírek hasábjain keresztül ér-
deklődik a város közélete iránt, tud-
hatja, hogy a nehéz helyzetet előidé-
ző múltbéli problémák megoldása ko-
moly feladat volt, sokszor emberi sor-
sokról kellett döntést hozni, kapcso-
latok, személyi összefüggések nehe-
zítették a munkánkat.

Mindamellett, hogy az összeom-
lás veszélyének megszüntetése volt 
az elsődleges, építkeznünk is kellett, 
hiszen rádöbbentünk, hogy még az 
alapok is hiányoznak!

Ahhoz, hogy lélegzetvételhez jus-
sunk, óriási erőfeszítéseket kellett ten-
nünk. Csak egy példát említve: egé-
szen Csányi Sándorig kellett men-
nem, hogy az előző önkormányzat ál-
tal kibocsátott egymilliárdos kötvény 
2011-ben esedékes törlesztő részleté-
nek ügyében elérjük a kedvezményt, 
hogy a város levegőhöz juthasson. 
Ez azonban csak egy a sok közül, 
hiszen többször kellett kopogtatni a 
kormány ajtaján is azért, hogy Ma-
gyarországon a tizedik legnagyobb 
ÖNHIKI-támogatást Szerencs kap-
hassa meg. Az imént említett két se-
gítség nélkül már biztosan csődbe ju-
tott volna a város.

A „tűzoltás” mellett a polgármes-
teri hivatalban is elindult a szakmai 
munka. Számítottunk sok régi mun-
katársra és nem titok, hogy igyekez-
tünk megtalálni azokat az új embere-
ket is, akik véleményünk szerint képe-
sek segíteni az elképzeléseinket. Igen, 
voltak személyi változások. Megszün-
tettük például a kincstárat, elhagyták 
a hivatalt azok az emberek, akik sok-
szor tényleges munkát nem is végez-
tek, státuszukat politikai ellenszolgál-
tatásként kapták. Ők egy-két kivétel-
től eltekintve a saját elhatározásukból 
távoztak, de akadt olyan is, aki nem 
volt hajlandó a munkavégzés nélkül 
felvett több százezer forintos fizeté-
sétől megválni. Ezek miatt jelenleg is 
vannak peres ügyeink, de úgy érzem, 
pontosan azok az emberek fordultak 
a bírósághoz, akik kulcsszerepet ját-
szottak abban, hogy a város a jelenle-
gi nehéz helyzetbe jutott.

Szerkezeti átalakulások is történtek 
Szerencsen. Szétválasztottuk az álta-
lános iskolákat. Nekem már akkor is 
az volt a véleményem az egykori ösz-
szevonásról, hogy ez szakmai szem-
pontból helytelen döntés, és nem na-
gyon találkoztam olyan korábbi pe-
dagógus kollégámmal, aki ezt jó el-

képzelésnek tartotta volna. Most el-
érkezett az idő arra, hogy e kérdést 
hosszú időre rendbe tegyük. Úgy 
gondolom tehát, hogy az első évben 
ezeket az ügyeket kellett rendeznünk.

BESZÉLJÜNK 
A PROBLÉMÁKRÓL

– Néhányan úgy látják a városban, 
hogy az elmúlt egy évben szinte sem-
mi sem történt Szerencsen. Mit gon-
dol erről?
– Ha az ember nyugodtan éli a min-

dennapjait, és nem történik semmi 
rendkívüli, az bizonyos élethelyze-
tekben már sikernek is elkönyvelhető, 
pedig olykor e mögött is hatalmas erő-
feszítések állnak: időben megkapjuk 
a bérünket, be tudjuk fizetni a szám-
láinkat, étel kerül a családi asztalra, a 
gyermekeinket nyugodtan tudjuk el-
engedni az iskolába.

Természetesen nem értek egyet az-
zal, hogy az elmúlt egy esztendő ha-
szontalanul telt volna el Szerencsen. 
A korábbi években a gondokról soha 
nem szólt senki, pedig voltak már ak-
kor is bőségesen. Mi nem azt az utat 
választottuk, hogy csak a valós vagy 
vélt sikerek hírét mondjuk el a szeren-
csieknek. Mi beszélünk a problémák-
ról, fontosnak tartjuk a nyíltságot, 
hogy az itt élők legyenek tisztában a 
város aggasztó helyzetével. Nem tu-
dunk mindig mosolyogni, amikor 
égető gondokkal kell megküzdeni a 
mindennapokban. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy a 2010 októberében 
megalakult új önkormányzat semmit 
sem tett az elmúlt időszakban. Gőz-
erővel folyik az árvízvédelmi és csa-
padékvíz-elvezetési pályázatok elő-
készítése. A közmunka pedig valódi 
értékteremtésről és öngondoskodás-
ról szól. Nyolc hektár földet művel-
tek meg közmunkásaink. Több mil-
lió forintnyi konyhai alapanyagot ter-
meltek, sokszor a rekkenő hőségben. 
Igazán büszke vagyok a 15-20 ember 
munkájára, hiszen nem kell zöldséget 
vásárolnunk az intézmények konyhá-
jára. Ha pedig az építkezésekről van 
szó, beszéljünk erről is: befejeztük 
a templomaink és a Rákóczi-vár re-
konstrukcióját. Ezek korábban terve-
zett beruházások, amelyeket ugyan-
úgy megvalósítottunk, mint a sa-
ját elképzeléseinket is fogjuk. Bízom 
abban, hogy az elkövetkező években 
a szerencsiekkel együtt egyre többet 
mosolyoghatunk.

– Segítette-e polgármesteri munkáját 
az, hogy Ön a térség országgyűlési kép-
viselője is egyben?
– Én magam soha nem rejtettem vé-

ka alá azt a véleményemet, hogy or-
szággyűlési képviselőként egy ekko-
ra, ilyen nehéz helyzetben lévő város 
polgármesterének lenni embert pró-
báló feladat. Meggyőződésem azon-
ban: ahhoz, hogy Szerencset sike-
rült életben tartani, nagymértékben 
hozzájárult a parlamenti státuszom. 
Szükség volt az emberi kapcsolatok-
ra, szükség volt arra, hogy idejöjje-
nek miniszterek, kormánytisztvise-
lők, lássák azt, hogy itt komoly mun-
ka folyik. Lássák, hogy az itt élők ten-
ni akarnak, Hegyalja kapuja élni akar! 
Meg kellett mutatni a kormánynak, 
hogy ez a település nemcsak az el-
múlt években kialakult – ránk rossz 
fényt vető – viták helyszíne, itt igazi 
értékmegőrzés történik, sok ember 
dolgozik azon, hogy városunk újra a 
fellendülés útjára lépjen. Több alka-
lommal volt szerencsém fogadni Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
tert, akinek pontosan az a feladata, 
hogy szembesülve az ország külön-
böző térségeinek problémáival, igye-
kezzen segítséget nyújtani azok meg-
oldásához. Olyan szakemberről be-

szélek a miniszter személyében, aki-
nek a szavát komolyan lehet venni. 
Fazekas Sándor volt az, aki a IV. Or-
szágos Csokoládéfesztiválon kimond-
ta: ha valahol lesz cukorgyár, akkor 
Szerencsen igen.

Talán ezek is mutatják, hogy óriá-
si erőfeszítéseket teszünk azért, hogy 
megtartsuk az értékeinket, ragasz-
kodunk minden meglévő munka-
helyhez Szerencsen, másrészt pedig 
igyekszünk újakat létrehozni.

Ezt a célt szolgálta a már említett 

csokoládéfesztivál, ami rendkívül si-
keres volt, óriási munkát igényelt a 
hivatal dolgozóitól, és azoktól az ön-
kéntesektől, akik a korábbi fesztiválok 
létrehozásában is segítségünkre vol-
tak. Sikerült egy olyan hatalmas dol-
got megvalósítani Szerencsen, ami-
re az egész ország odafigyelt és po-
zitív visszhangja volt. Téved az, aki 
azt hiszi, hogy ez a rendezvény nem 
más, mint egy jó mulatság! Nem erről 
van szó. Megmutattuk az országnak, 
hogy megéri a szerencsi termékekkel 
foglalkozni. A helyben elkészített, év-
százados hagyománnyal rendelkező 
szerencsi csokoládéban vannak lehe-
tőségek, ez a termék a jövő egyik zálo-
ga lehet. Nem azt mondom, hogy ki-
zárólag a csokoládéból meg tudunk 
élni, ez nem így van. Van azonban a 
kezünkben egy olyan márka, amely 
kiindulási pont lehet, amivel megje-
lenhetünk akár a világpiacon is.

Véleményem szerint Szerencsen a 
könnyű- és az élelmiszeripar mellett 
15-20%-ban az idegenforgalomra is 
kell építenünk a munkahelyteremtés-
ben. Jelenleg ebben a városban szin-
te nem is mérhető a turizmus, ezen is 
változtatnunk kell a jövőben, amihez 
hozzá kell tennünk a kiváló hegyaljai 
borainkat is.

Ezt az irányt képviselik a pályá-
zataink is. Felújítottuk a két templo-
mot, a Rákóczi-várat. Ez utóbbi ud-
varának burkolását saját erőből, a mi 
közmunkásaink végezték. Egyszerű 
szerencsi emberek kétkezi munkájá-
val legalább 15 millió forintot takarí-
tottunk meg. Ez nagyon fontos, mert 
véleményem szerint a várnak az ide-
genforgalom központjává kell vál-
nia a jövőben. Komoly erőfeszítése-
ket teszünk a simai tábor rendbeté-
telére, ami újabb lehetőségeket ad-
na a város számára. Építenünk kell 
a már meglévő Szerencsi Fürdő és 
Wellnessházra, a Városi Tanuszodá-
ra, ezek mind-mind részei annak a 
koncepciónak, amely a településünk 
turisztikai vonzerejét hivatott növel-
ni a jövőben. Ne feledjük ki a sorból 
a kiváló szerencsi sportolóinkat sem. 
A kosárlabdázóink a nemzeti bajnok-
ság második vonalában játszanak, re-

mek női kézilabdacsapatunk van, or-
szágosan elismert a súlyemelő után-
pótlás-nevelés Szerencsen, nagy lét-
számú és sikeres birkózó-szakosztály 
működik, fejlődik a futballcsapatunk, 
szintén országos eredményeket érnek 
el az úszóink. Úgy érzem, van miről 
beszélni, van mit megmutatni, van 
mire büszkének lennünk!

MUNKAHELYTEREMTÉS, 
HELYI VÁLLALKOZÁSOK

– Mostanában egyre többször hallani, 
hogy az „évi száz munkahely” ígéretet 
kérik számon a polgármesteren. 
– Én azt mondtam, hogy évente át-

lagosan száz munkahely létesítése a 
cél, ez négy év alatt négyszázat jelent. 
Ezt most is így gondolom. Nem kívá-
nok semmit előre elkiabálni csupán 
azért, hogy a népszerűségi indexem 
emelkedjen, azonban leszögezem: 
jó úton haladunk a megfogalmazott 
cél elérése érdekében! Elképzelhe-
tő, hogy a ciklus végére 260 álláshe-
lyet tudunk létrehozni Szerencsen és 
már elő lesz készítve újabb kétszáz, 
de az is előfordulhat, hogy 2013-ban 
már legalább 420 meglévő, új munka-
helynek örülhetünk. Hogy mégis em-
lítsek egy konkrét példát, a sokat em-
legetett szigetelőanyaggyár pályázati 
és előkészítési munkálatai jól állnak.

Mindenki tudja, hogy a házépítés 
nem abból áll, hogy hirtelen ott terem 
a fal és a tető és már költözhet is a csa-
lád. Először telket kell vásárolni, ter-
veket kell készíteni, és jó szakembert 
találni, aki felhúzza a falakat. Jelenleg 
az építkezés előkészítésénél tartunk, 
hiszen mint már említettem: koráb-
ban az alapok is hiányoztak.

– Többször nyilatkozta, hogy a gazda-
ság élénkítése érdekében elengedhetet-
len a helyi vállalkozások megerősítése.
– Ezt most is így gondolom. A helyi 

vállalkozások megerősítése közös, ám 
hatalmas feladat. Ebben a cégeknek 
is szerepet kell vállalniuk, hiszen én 
nem találhatom ki azt, hogy milyen 
tevékenységet végezzenek, mire van 
szükségük, csupán segítséget tudok 
nyújtani az esetleges célok megvaló-
sításához. Egyet most is megígérhe-
tek: ha bármely vállalkozó, vagy helyi 
cég képviselője segítséget kér a pol-
gármestertől, azt soha nem fogom 
visszautasítani. Emellett már előző-
leg előkészített pályázatok, beruhá-
zások megvalósítása során – csakúgy, 
mint a templomok és a Rákóczi-vár 
felújításánál – számítunk a szerencsi 
cégekre. Sajnos, vannak törvényi elő-
írások, mint például a közbeszerzési 
eljárások, amely nem teszi könnyeb-
bé e törekvésünket, egy-egy nagyobb 
építkezésnél azonban ragaszkodom 
ahhoz, hogy legalább alvállalkozó-
ként helyi emberek vegyenek részt a 
kivitelezésekben. Nem csak az óvo-
da-felújításra gondolok, hiszen nyer-
tes pályázatunk van árvízvédelmi fel-
adatok ellátására, és a város fő csapa-
dékvíz-elvezető rendszerének kiépí-
tésére. 

– Mi a helyzet az elmúlt időszakban 
szintén sokat emlegetett cukorgyárépí-
téssel?
– Soha nem mondtam azt senkinek, 

hogy Szerencsen biztosan felépül egy 
új cukorgyár. Azt azonban most is ál-
lítom, hogy mindent megteszek érte, 
hogy így legyen. Nem mi zártuk be 
az egykori üzemet. Kicsit mosolygok 
azon a cinizmuson, hogy most azok 
mutogatnak rám, akik annak idején – 
ugyan a lehetőség a kezükben volt –, 
semmit sem tettek a bezárás ellen, ez-
zel szemben megpróbálták a politikai 
ellenfelükre kenni az egészet.

Hangsúlyozom: mindent megte-
szünk az új cukorgyár megépítéséért, 
és még talán ennél is többet, de ahol 

már egyszer lebontottak egy üzemet, 
ott nagyon nehéz feladat lesz újat épí-
teni. Véleményem szerint már az is 
hatalmas dolog, hogy e kérdésben 
felvetődött Szerencs neve, de tudom, 
ebből még nincsenek munkahelyek.

– Mit tart az elmúlt időszak legnagyobb 
sikerének?
– A város életben maradását. Egy 

lyukas garast sem adott volna sen-
ki azért, hogy Szerencset meg tudjuk 
menteni a csődtől. Mégis megtettük! 
Mellette felújítottuk a templomainkat, 
és eredményként könyvelem el azt is, 
hogy az általam rendkívül rossznak 
tartott koncepció alapján megvaló-
suló 37-es építésénél el tudtuk érni, 
hogy a félbeszakadt munka tovább 
folytatódjon. Óriási siker volt a már 
említett csokoládéfesztivál, és ered-
ménynek tartom, hogy a város idén 
158 millió forintos kormányzati segít-
séget kapott. 

Városnapi rendezvényünk a jelen-
lévő államtitkár úrból is elismerést 
váltott ki. Büszke vagyok arra, hogy 
több mint 80, határon túli magyar ba-
rátunkat segítettük hozzá a magyar 
állampolgársághoz. A hétvégeken fo-
lyamatosan programokat biztosítunk 
fiataljainknak. Talán a legfontosabb: 
a városban sikerült megőrizni a bé-
két, a nyugalmat. Ha szűkös keretek 
között is, de működnek az intézmé-
nyeink, a gyermekeink iskolába jár-
hatnak, tudunk gondoskodni az idő-
seinkről. A város működése jelenleg 
három pilléren nyugszik: öngondos-
kodás, takarékos és felelős gazdálko-
dás, kormányzati támogatás.

– Szerencs polgármesterének meny-
nyi ideje jut arra, hogy beszélgessen az 
emberekkel?
– Sokkal kevesebb, mint amennyit 

szeretnék, de tudok a problémákról, 
tisztában vagyok a nehéz körülmé-
nyekkel. Az ország ki van semmiz-
ve, nincs erős gazdaság, nincs pénz. 
Ugyanez a helyzet a mi városunkban 
is. Megszámlálni sem tudom, milyen 
sokan fordultak meg a fogadóórái-
mon. Igyekszem mindenkinek segí-
teni, de sajnos sokan vannak, akik-
nek nem tudok.

LEGYEN SZÍV ÉS LÉLEK...
– Lát esélyt a fellendülésre?
– Ha nem így lenne, nem csinál-

nám, bízok a magyar emberekben. 
Bízom abban, hogy kibírjuk, átvé-
szeljük, és hogy mindenkiben meg-
van a munka iránti elkötelezettség, a 
bölcsesség, a takarékoskodás, az elő-
relátás, s hogy gyermekeinket is ar-
ra neveljük: figyeljenek egymásra, le-
gyenek önzetlenek, és fontos legyen 
számukra a becsület.

– Koncz Ferenc magánemberként ho-
gyan éli meg ezt az időszakot?
– Sajnos, nem lehetek magánem-

ber. Mostanában eljutottam odáig, 
ha mód van rá, a vasárnapokat csak-
is a családommal töltöm, de hétvégén 
is megtalálnak az emberek. Csöng a 
telefon és folytatódik minden... Azt 
szoktam mondani, „aki felvette a ko-
lompot, az rázza!” Idegőrlő, nehéz 
feladatot választottam magamnak, 
de mégis szeretem. Úgy gondolom, 
hagynunk kell valami maradandót 
magunk után, úgy vélem, minden 
férfiembernek ez a vágya. Szerintem 
az én dolgom az: Szerencset elvezet-
ni a fellendülés útjára.

Azt tartom, hogy semmi sem tör-
ténik véletlenül. A jó Isten akarata, 
hogy ilyen nehéz helyzetben lévő 
város vezetését bízta rám. Mindent 
megteszek azért, hogy ezt a feladatot 
szívvel-lélekkel, őszintén és becsület-
tel végezzem el. Legyen szív és lélek, 
ez a legfontosabb.

Muhi Zoltán
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Csillagok útján…
A mintegy tizen-

négymilliárd évesre 
becsült titokzatos világ-
egyetem szabad szem-
mel is látható csodás 
világa már gyermek-
korában nagy érdeklő-
dést váltott ki a Szeren-
csen élő Nagy Imréből, 
ám a közelebbi vizsgá-
lódásokat háttérbe szo-
rították a nagybetűs 
élet mindennapjainak 
teendői.

Az évek teltek, azon-
ban a galaxis iránti kí-
váncsiság megmaradt, 
sőt, sikerült megtalál-
ni azon személyeket, 
akiknek érdeklődési 
köre a planéták világá-
ra is kiterjedt: 2007-ben 
megalakult a Bocskai 
István Szerencsi Ama-
tőr Csillagászati Egyesület. 
– Azóta tervek születtek, közü-
lük az egyik legfontosabb az, 
hogy bevonjuk a csillagászat-
ba a diákokat, akár szakköri 
foglalkozás keretében is – so-
rolja Nagy Imre. – Természe-
tesen minden érdeklődőt szí-
vesen fogadunk, ugyanakkor 
beszélni kell arról is, hogy a 
csillagok, bolygók vizsgálatá-
hoz, megfigyeléséhez jelenleg 
nem igazán adottak a feltéte-
lek. Már az egyesület megala-
kulása után szóba került, hogy 
építeni kellene egy csillagvizs-
gálót – fogalmazza meg ter-

veiket Nagy Imre. – Látnunk 
kellett, hogy a feladat nem lesz 
egyszerű. Van egy remek táv-
csövünk, amit fel lehet állítani 
bárhol, de egy komolyabb szer-
kezetnek már fix helyre lenne 
szüksége. A beígért támogatá-
sokból nem volt hiány, a tény-
leges anyagi segítség azonban 
kissé elmaradt a várakozások-
tól, de nem panaszkodunk – 
idézi fel az egyesület vezetője. 
– Sikerült megvásárolni azt a 
berendezést, amellyel kiváló-
an lehet megfigyelni példá-
ul a Szaturnuszt a gyűrűivel 
együtt, és bármit a naprend-

szerünkön belül. Igaz, a csil-
lagvizsgáló építése továbbra is 
előttünk áll, de korántsem olyan 
távoli álom, mint mondjuk a 
Mars-utazás. Pályázati támo-
gatásnak köszönhetően meg-
szereztük egy terület bérleti jo-
gát az Árpád-hegyen. A csil-
lagvizsgálót itt szerettük volna 
felépíteni, de mivel termőföld-
ről van szó, ez nem lehetséges. 
A szomszédos, önkormányzati 
terület bozótos, ebből mintegy 
kétszáz négyzetméterre lett vol-
na szükségünk az építkezéshez, 
ám az előző városvezetés lesza-
vazta kérelmünket.

– Tovább gondolkod-
tunk – folytatja az egye-
sület vezetője. – Ugyan-
csak az Árpád-hegyen 
találtunk egy körbeke-
rített birtokot, épülettel, 
áramellátással, ezt sze-
retnénk megvásárolni. 
Az értéke durván öt-
venezer forinttal több, 
mint a mi birtokunké, 
amely összeg jelenleg 
hiányzik a kasszánkból, 
még akkor is, ha eladjuk 
a mi területünket. Belát-
juk, nincs könnyű anya-
gi helyzetben a jelenlegi 
városvezetés, ezért nem 
is zaklatjuk őket ez irá-
nyú gondjainkkal. Bí-
zunk abban, hogy ha-
marosan kilábalnak a 
bajokból és akkor ér-
demes lesz átbeszélni a 

csillagvizsgáló ügyét. Már 
csak azért is, mert a csillagásza-
tot remekül be lehetne építeni a 
mindennapi oktatásba. 

Termőterületünket a városve-
zetés is hasznosíthatná – mond-
ja Nagy Imre – hiszen most egy-
re több önkormányzat igyek-
szik berendezkedni az önellá-
tó gazdálkodásra. Talán érde-
mes lenne ezt az utat is végig-
járni, hiszen a végeredmény a 
fontos: kevés város mondhat-
ja el magáról, hogy oktatási cé-
lokat is szolgáló csillagvizsgá-
lóval rendelkezik – összegezte 
Nagy Imre.

SfL

Postáskisasszonyok 
a múzeumban?

Nagyszabású felújítás, át-
rendezés, és nem utolsósor-
ban átalakítás történik a Rá-
kóczi-várban található Zemp-
léni Múzeum falai között.

Mint azt Fazekasné Majoros 
Judit múzeumigazgató érdeklő-
désünkre elmondta, a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium Mú-
zeumi Alosztálya pozitívan ér-
tékelte az Alfa Programra ko-
rábban beadott pályázatot. A 
támogatást állandó kiállítások 
felújítására írták ki. – Ez a pro-
jekt azért jobb a korábban meg-
szokott támogatási rendszerek-
nél, mert nem kifejezetten a ki-
állításra ad anyagi forrást, ha-
nem lehetőséget biztosít a tár-
latok tereinek felújítására is – 
emelte ki a múzeumigazgató. 
– Nálunk csak ez a forma jö-
hetett szóba, ugyanis az utolsó 
(belső) felújítást mintegy tíz év-
vel ezelőtt végezhettük el. Ek-
kor nyílt meg az első és egyet-
len állandó kiállításunk a ké-
pes levelezőlapokról, úgy gon-
doltuk, eljött az idő a frissítés-
re, megérdemli az új köntöst ez 
a méltán híres gyűjtemény. Az 
elnyert huszonegymillió forint – 
túl a kiállítóterek és a fogadótér 
felújításán – elegendő lesz a hi-
ányzó mosdók kialakítására, a 
múzeumi infrastruktúra élén-
kítésére. Már most hangsúlyo-
zom, látogatóbarát lesz az intéz-
mény, maga a tárlat a „Képeslap 
világa” címmel várja majd az ér-
deklődőket egy teljesen új szem-
lélettel – folytatja az igazgató. 
– Amikor 1992-ben megtervez-
ték a kiállítást, teljesen más értel-
mezést kapott maga a kép, mint 
információ. Régebben a képes-
levelezőlap-gyűjteményt nehéz 
volt elérni, ide kellett utazniuk a 
látogatóknak, hogy megszemlél-
hessék. Most százkilencvenezer 
darabot láthat az érdeklődő a 
technika, az internet révén, de a 
koncepciónak ez csak egy része. 
Mi helyben mutatjuk majd meg 
azt a korszakot is, amikor az em-
beri kapcsolattartásnak ez a pos-
tai terméke keletkezett, kialakult 
és igazi fénykorát élte. Tehát fog-

lalkozunk a múlttal, de egy pa-
rányit a jövővel is, hiszen a ven-
dég nem csak tárlókba helyezett 
lapokat láthatja, lehetőség lesz 
arra, hogy megkeressék az őket 
legjobban érdeklő darabokat a 
technika segítségével.

Három nagyobb egységet ké-
pez a leendő kiállítás. Weinstock 
Ernő, a két világháború között 
képeslapkirályként emlegetett 
kiadó-vállalkozó tárgyi hagya-
téka a múzeumba került, saját 
felvételeiből készített képeslapja-
it, személyes tárgyait is bemutat-
ják. A másik szoba egy korabeli 
kisposta hangulatát idézi majd, 
itt meg lehet vásárolni a képes-
lapok másolatát, amit akár a régi 
postaládába dobva feladhatunk 
szeretteinknek, ismerőseink-
nek. A harmadikban helyiség 
a „Dr. Petrikovics László-em-
léksarok.” Az intézmény meg-
emlékezik a gyűjtemény létre-
hozójáról, másrészt itt kapnak 
helyet a különleges, átvilágított, 
hangot tartalmazó, vagy egyéb 
érdekességgel szolgáló képesla-
pok, amelyeket animációkkal is 
szemléltetnek, továbbá filmve-
títéseken keresztül próbálják 
bemutatni Szerencs jelenét és 
múltját. 

– Lesz egy érintőképernyős 
terminál, ahol mindenki kivá-
laszthatja, mit szeretne legin-
kább megtekinteni, tehát lesz 
újdonság bőven – ismertette la-
punkkal Fazekasné Majoros Ju-
dit. A tárlat a jövő év első ne-
gyedében áll majd a nagyérde-
mű rendelkezésére.             SfL

 y KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
Engedjék meg nekem, hogy elmeséljem 

Önöknek az összefogás egy csodás történe-
tét, s hálámat ezúton fejezzem ki mindenki-
nek, aki ebben az „akcióban” részt vett.

Tizennyolc éve vagyok Máté fiam aggódó, 
szerető édesanyja, ápolom őt, minden perce-
met mellette töltöm. Próbálok, próbálunk a 
lányommal, Nikolettel együtt mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy a mi Máténk a 

legjobban érezhesse magát, és biztonságosan 
teljenek a hétköznapjai. Szerencsére a csalá-
dunk minden tagja segítségünkre van ebben. 
Ez mindig így volt. Számíthattunk, számít-
hatunk rájuk – bármi történjen.

Ahhoz, hogy Máté biztonságban pihen-
hessen a mindennapokban, szerettünk vol-
na beszerezni neki egy olyan ágyat, amely-
nek oldala megakadályozza, hogy ő véletle-
nül leessen. Ez az ún. rácsos ágy. Megemlítet-
tük ezt nagybácsinknak, Stumpf Józsefnek, 
aki rögvest megpróbált tenni az ügy érdeké-
ben. Felhívta Kovács Istvánné Ágikát, a Sze-
rencsi Idősek Otthona vezetőjét, aki készség-
gel állt rendelkezésünkre, felvette a kapcso-
latot egy hollandiai alapítvánnyal. Alig telt 
el egy hónap, és megérkezett Hollandiából 
Máté új ágya! Szavakkal ki sem tudjuk fe-
jezni az örömünket! Olyan segítséget jelent 
ez nekünk, amit egy átlagember talán meg 
sem érthet...

A speciális elektronikával felszerelt ágy a 
hétköznapjainkat varázsolta könnyebbé, Má-
tét egyszerűbben tudjuk ellátni és biztonság-
ban pihenhet.

Hálásak vagyunk mindezért a segítő-
készségért, szeretetért, és nem tudjuk elég-
szer megköszönni ezeknek a drága embe-
reknek, hogy összefogásukkal és önzetlen-
ségükkel ily módon tették könnyebbé az éle-
tünket, elsősorban Máténk életét!

Köszönettel: Tóth Jolika és Niki
Máté édesanyja és nővére

 y KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT
Ezúton mondunk köszönetet a szerencsi 

mozgáskorlátozottak nevében a Hegyalja Kapu-
ja Mozgáskorlátozottak Egyesületének, amely 
szeptemberben külföldről érkezett adományok-
ból tartott ruhaosztást. Az önkéntesek három 
napon át dolgoztak önzetlenül, amiért hálásak 
vagyunk.                Riczu Istvánné Szerencs

nemzeti ünnePünk 
szerenCsi Programjai

Szerencs Város Önkormányzata és oktatási intézményei tiszte-
lettel hívnak minden érdeklődőt az 1956. évi forradalom és szabad-
ságharc kezdetének 55. és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiál-
tásának 22. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésekre. 

Október 21. (péntek): 
10 óra: Koszorúzási ünnepség a Kossuth téren az ’56-os obe-

liszknél a Bolyai János Általános Iskola diákjaival. Közreműkö-
dik Kontra László, Ringer István és az iskola diákjai.

11 óra: Koszorúzás az ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep emlék-
táblájánál. Ifj. Tatay Zoltánra emlékezik a Szerencs Városi Sport-
egyesület és a Bocskai István Gimnázium, ezt követően beszé-
det mond Kormos Sándor, az egyesület elnöke. 

12.30 óra: Tisztelgő emlékezés ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél a re-
formátus temetőben a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanulói-
val. Megemlékezik Nagy József, tárogatón játszik Ringer István. 

Október 23. (vasárnap): 
16 óra: Koszorúzás ifj. Tatay Zoltán emléktáblájánál a Jókai ut-

ca 16. szám alatt. Emlékező gondolatokat mond Egeli Zsolt alpol-
gármester, majd tárogatón játszik Ringer István. 

16.30 óra: Koszorúzás Nagy Imre szobránál a Rákóczi út 111. 
szám előtt. A műsorban közreműködik Korondi Klára és Ringer 
István, ezt követően ünnepi gondolatokat mond Jávorkai János. 

17 óra: Megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében. Ünne-
pi beszédet mond Koncz Ferenc polgármester, amelyet követő-
en a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény tanulói adnak műsort, közreműködik Nagy Jó-
zsef és Ringer István. 

Fazekasné Majoros Judit is-
mertette a terveket.

Nagy Imre 2007-ben alapította meg a Bocskai István Szerencsi Amatőr Csil-
lagászati Egyesületet.

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.

    a                                           Postájából

az el nem szállított beteg 2.
Lapunk előző számában közöltünk egy 

írást, amelyben a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet 
igazgatója fejtette ki véleményét arról 
az esetről, mely szerint a közelmúltban 
egy beteget a szerencsi rendelőintézet-
ből megrendelt szállító helyett az intézet 
kocsijának kellett hazavinnie. Az érintett 
Demkó Tibort, a Demkó-Med Kft. ügyve-
zetőjét előző lapzártánkig nem tudtuk el-
érni, így most biztosítunk lehetőséget ar-
ra, hogy kifejtse véleményét.

Demkó Tibor szerint a szeptember 19-
ei eset a következők szerint történt: az-
nap reggel az egyik autónk jelentkezett az 
érintett férfi legyesbényei otthonában, ám 
ekkor már hat személy ült a kocsiban, és 
ő kijelentette, hogy a felesége nélkül nem 
jön velünk a szerencsi rendelőintézetbe. A 
kollégáim mondták neki, hogy őt el tud-
ják szállítani, a hozzátartozója pedig eset-
leg autóbusszal jöjjön utána, hiszen a ki-
lencszemélyes kocsiban a két személyzet 

mellett összesen hét betegnek van hely. 
Nem volt hajlandó velünk jönni, de va-
lahogy a délelőtti órákban mégis bevitet-
te magát.  

A rendelőintézetből később lejelentet-
ték hozzánk a hazaszállítást úgy, hogy a 
feleséget is magunkkal kell vinnünk. A 
diszpécserünk mondta, hogy a beteget 
hazavisszük, a hozzátartozót nem tud-
juk vállalni. Később ugyancsak megpró-
bálták leadni a szállítást a reumatológiá-
ról is, ám a központunkban az előzőhöz 
hasonló választ kaptak. Hangsúlyozom, 
férfibetegről van szó, a korábban említett 
hölgy a kísérője volt. Tehát kiemelném, 
hogy a beteg elszállítását mi nem tagad-
tuk meg, csupán a kísérőt nem vittük el, 
mivel nem volt több hely a kocsinkban. 

Az igazgató úr által elmondottak sze-
rint mi hosszú utakon fölöslegesen rázat-
juk a betegeket. Akkor most tisztázzuk: 
ha például van két prügyi betegünk, mel-
lettük egy fő Taktakenézre, ketten Takta-

harkányból, egy legyesbényei, és egy be-
kecsi beteg, akkor mi logikusan a Prügy, 
Taktakenéz, Taktaharkány, Legyesbénye, 
Bekecs útvonalat választjuk. Visszautasí-
tom azt, hogy engem csupán anyagi ér-
dek vezérelne, mert mindig igyekeztem 
segíteni, akinek csak tudtam. Én inkább 
azt tartom vérlázítónak, ahogy most meg-
próbálják egyesek lejáratni a betegszál-
lítást. Sokat gondolkodtam azon, hogy 
válaszoljak-e vagy sem, de úgy éreztem, 
hogy az olvasóknak meg kell tudniuk az 
igazságot. A kérdéses időpontban két ko-
csival láttam el a területet, október 1-jétől 
négy autóval szolgáltatunk a százezer fős 
körzetben, eddig soha nem volt ránk pa-
nasz. Hangsúlyozom: úgy érzem, hogy 
hibát nem követtem el, hiszen nem a be-
teg, csupán a kísérő hazaszállítását tagad-
tuk meg. Azt is csak azért, mert nem volt 
már több hely a járműben.

Demkó Tibor,
a Demkó-Med Kft. ügyvezetője
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Vengrinyák János

Az Adott szó
Az adott szó megtartásán múlott, hogy október 6-án kegyelettel megemlékezhettünk a tizenhárom ara-
di vértanúinkról. Az ő idejükben még hitele és rangja volt az adott szónak. Egy magára valamit is adó em-
ber nem tehette, nem szeghette meg. A tizenhárom tábornokot társzekereken szállították Aradra. Az utol-
só, nem Aradon töltött éjszakájuk Gyulán volt. Ott szállásolták el őket, rangjuknak megfelelően, magánhá-
zaknál. Orosz csapategység kísérte a vértanúinkat. Miközben a láncukat leszedték, az orosz parancsnok tiszti 
becsületszavukat kérte, hogy nem szöknek meg. Őszintén megmondta, kevés embere van, minden házhoz 
nem tud őrt állítani, csak az utcákra jutnak... A tábornokok tiszti becsületszavukat adták: nem szöknek meg.
A késő esti órákban az egyik tábornok óvatos kopogást hallott szobája ablakán. A tábornok kinyitotta az ab-
lakot és kikémlelt rajta. Egy bekecses, kucsmás parasztember suttogta.
– Tábornok úr, tessék jönni, itt várnak a szekerek élelemmel, takarókkal megrakva, megszerveztük, hogy 
megmentjük magukat. Az őrök már részegen alusznak. – Nem tehetem, kedves bátyámuram. – Miért nem, 
tábornok úr? – Azért, mert szavamat adtam az orosz parancsnoknak. – Tábornok úr, az ellenségnek adott 
szó nem érvényes, megszerveztük, hogy mindenkit megmentünk. – Értse meg, nem tehetem, a becsület-
szavamat adtam. 
A jó ember fejét csóválva, nagyokat sóhajtva elballagott, elnyelte a reménytelen sötétség. 
A tizenhárom tábornok kora reggel folytatta útját, a végállomásuk, Arad irányába...

Jeney András

Őszi vers
az ifjú törökökhöz

Míg szőke ruhában haldokolt a nyár,
És csomagoltak messze, fenn a darvak,
Fecskepilóták is már mélyrepültek,
Onnan vijjogva búcsúszót a Napnak,
S újbort rendelve dalolt a víg határ –
Az ágakon csak bús verebek ültek.

Nézték, hogy az ősz rettegve télre vár,
S a nappalok az esti ködbe fúlnak,
Száraz levél sóhajtva hull a földre,
Csapdát, s nem étket rejtegetve nyúlnak;
Lövés is hallik: vadászeb erre jár,
– Nyulat ha nem lel – verebeket ölve.

Darvat irigyel, és fecskét most az ősz.
Hogy mért sietnek úgy, már tudja régen;
S ő mért maradt? – mért nem szállt Délre vélük,
Hisz éhezik és fázik itt a télen,
Saját borától elkergeti a csősz; –
Tűrt szolga csak, mint annyian, kik élünk.

Hát elmegy egyszer – meglásd, hogy nem soká.
S akkor a tél majd várhat új borára,
Éretlen fürtről nem lesz mit rabolni.
A fecske is, ha visszatér – hiába;
Fészkelni nincs idő, nincs is már hová,
Tavasz helyett csak őszt fog visszahozni.

Halottat – magtalant… S tart tovább a tél.
Örökre vége nyárnak és tavasznak,
Fióka sincs, vén darvak nem repülnek,
Prédái lesznek fák is mind a fagynak,
Tört ágaikra havat söpör a szél; –
S verébnyomok a hóban elmerülnek.

Fetykó Judit

a folyók 
A folyók nem váltanak útlevelet.
A medence hívó ölébe árad ki-be az emberrengeteg,
a szél a határokon át sodorja az aranyat és a szemetet.
Egyik nagyapám minden őse Vereckén át, lóháton jött ide,
a másik a messzi idegenből, csak azért, hogy legyen kenyere.
Az egyik harcosan, büszkén, dacolva, fogyva, megverve, győztesen,
hitte, e föld csak övé, s volt, hogy hitében nem biztatta senki sem;
váltott hitet, majd sokszor királyt, túlélt mindent , azt, mit már nem lehet
– a másik bottal bírta rá fiát: változtasson nyelvet, nemzetet.
A folyók nem váltanak útlevelet.
Kevercse most e két régi szülőnek, hol kétlem, hol bízom a mát.
Helyettem mások hiába beszélnek, hiszem csak mit sok szemem lát.
Határ közel, határ távol, vagyok egyszerre ott túl és ideát,
benn lélekben mindig velem jönnek, rajtuk át, velük látom a mát.
A szél a határokon túlról sodorja ismét az elszánt tömeget,
a medence hívó ölébe árad, egyre árad az emberrengeteg.
A folyók nem váltanak útlevelet.

Németh Tibor

Én
Én...     
az egyetlen egy,
aki ilyennek született,
s nem hasonlít másra,
mindig csak önmagára.

Én,
a testbe, lélekbe rejtezett,
szavakkal ölelkezett,
kinek mulandósága
nyomot hagyott,
emléket hoztam,
tegnapból a mába.

Míg minden más forma, alakzat
nesztelen hamvad,
jeltelen marad,
én,
a halálra vetkezett,
az ötszázszor
újjászületett
főnix,
az első ember,
ki tudásért szerelmet,
örök életért,
napi vétkeket keresett;
pokoltornácon várom
végső ítéleted.

Németh Tibor

önvédelem
Járdán fekvőn, ha átugrok,
visszamegyek: belerúgok.
- Utamban vagy, mocskos féreg!

Mások jönnek: megdorgálnak,
száz undorból jön a látszat!
Megszánom és visszamegyek.

A bámészok körénk állnak,
mentő vinnyog: rendet vágnak.
Megverték tán? Élesztenek.

Az elsőt tán én ütöttem,
talán fejét is bevertem,  
kirakatba már így esett.

Szirénahang: járőrfények
– Ő támadott, én csak félek!
Falhoz dőlnek a nézetek.

Hogy most mi lesz, azt ki tudja,
rúgjak-e még, ha más rúgja? 
Ő a bűnös: elém esett...!

Csontos Gyula

kopjafák 
árnyékában

Felsír a gyermekben apja régi álma,
mintha egy kopjafa felé kiáltna.
Hol egykor öldöklés és halál –
kiált a gyermek, apám, itt valál?

Egy korhadt kopjafa jelzi az utat,
vöröslő kövekre írták halálunkat.
S a hely, hol apjára leltek –
a múlt és a jelen összekapaszkodtak,
a korhadó kopjafák sohasem hazudnak.

S feltölti gyermekét a múlt emléke,
és gyűlölet tódul sorvadó szívébe.
Szólal a gyermek –
mi győztünk, apám?
És ha nem, hát van értelme tovább?

S haragjában megnyílik a föld –
halálhörgés és üvöltés –
milliónyi hang egyszerre kiált,
mindegyik szégyelli egyetlen fiát!

A szíve meghasadt és a mélybe zuhant –
a földet ő már nem hagyja el soha –
Mert rabul tartja őt a helynek oszlopa.

Viczai Henrietta

fogócska
Tükör az esőcsepp,
Falában láthatnád magad,
De hátat fordítasz az égi tengernek,
Pereg az aranyvakolat.

Hanyagul lógatod lábad,
Kár lenne hazudni az éji dallamot,
Csak talpad párhuzamos a földdel,
Nyelveden egy hang tántorog.
Most bukfencet vetsz éppen
A kifeszített horizonton,
Két szemed telehold bogara
Megpihen egy gyertyacsonkon.

Kifolyik számból a viasz,
A kezed után kapkodok,
Árnyas lelked gallérjáról
Zuhannak a csillagok.

Leskó Imre

évszakváltás
Bágyadt természet sajnáltatja magát.
Szél se lebben, nincs értelme már.
Lehullt a lomb, nem játszhatsz vele,
Csöndes, bánattal átitatott a határ.

Idézem a nyarat gondolatban,
Míg várom a jövő szavát,
Nincs forgatag, csak lassúság,
Holnaptól zimankó lesz a határ.

(Fogom a téli gombokat.
Ragaszkodik hozzá a kabát.
Feledem a nyári gondokat,
És hallom a tél szavát.)

Maczkó Edit

vörös hajnal
Ősz járt, jött a hajnal
gyötrő fájdalommal,
vérvörös kín csurgott  
minden ház falán.

Sírtak ifjak, vének,
házuk dőlt, semmivé lett. 
Fohászuk elszállt, 
elvitte bőszen az ár.

Dermedt ajkak kértek;
Isten segíts meg, kérlek!
Óvd meg a gyermek lelkét, 
ki bűnbe veszett!

Hol van, ki ellenük vétett,
mért kell szenvedni vétket,
mért csak a pénz kell? 
A zsarnok sosem tanul.

Csönd lett, égbolt vérzett. 
Sorsuk semmivé lett. 
A vörös iszap a párnájuk, s a végzetük.
Így veszett semmibe egy nap az életük.

Szontágh Emil

nyár az Őszben
Aranyló fényözön
Ont öles sugarat
Szeptember beköszönt
Őszi nap zuhatag

Csúcsára emeli
Éltető melegét
Újra feléleszti
Múló nyár gyermekét

Nyárias őszelő
Szüret alá érlel
Szedő had összejő
Szüretel nagy hévvel

Megcsordul a nektár
Hangos lesz a présház
Illatozó musttal
Telnek meg a dézsák

Szeptember, október
Mily kedves két hónap
Dúskálhat a gazda
Mindenféle jóban

Elszámol a jó csősz
Nyárnak termésével
Megfizet a gazda
Akó mércéjével

Schlosserné Báthory Piroska: Esős nap

A H.A.T. Híre
 y Az aradi vértanúk napján, október 6-án a Kossuth téri fejfáknál 

a Hegyaljai Alkotók Társulása nevében Schlosserné Báthory Piros-
ka és Vantuchné Csikós Zita koszorúzott.

Gondolatok a könyvtárban 

egy párkApcsolAT filozófiájA ii. 
Bele is leHeT HAlni

A közismert irodalmi mesék telítve vannak drámai 
szerelmi történetekkel. Legismertebb talán Rómeó és 
Júlia románca – tudjuk, mindketten meghaltak. An-
tonius és Cleopátra szintén belehaltak a szerelembe. 
Othello és Desdemona… Orpheus és Eurüdiké… 
mind elvesztek … vagy vegyünk egy viszonylag mo-
dern mesét: a konvenciókat felrúgó Anna Karenina 
és Vronszkij kapcsolata tragédiába torkollik. Egy ro-
mánc, ami ihletője lehetne nagy tetteknek és csodás 
alkotásoknak – ez csakis balul végződhet? Nem! Nem 
így van! De a sikeres szerelmek nem inspirálnak drá-
mákat, verseket és regényeket, mert a sikeres párkap-
csolatokban mindenki megtalálja az igazit. 

Az igAzi
Egy pszichológus egyszer tréfából kiszámolta, hogy 

elvileg a nagyvilágban mindenkire 1,52 millió, tökéle-
tes affinitást mutató társ vár. A többi adásvételhez ha-
sonlóan a párkeresésnél is a számstatisztika dönt. Ez a 
másfél millió párjelölt vélhetően mind a szomszéd ut-
cában lakik, mert a legtöbb ember a szomszéd utcából 
(kerületből, faluból) választ párt magának, mióta vi-

lág a világ. Márai Sándor egy egész regényt szentelt 
a témának (Az igazi), s ő is említi azt a városi legen-
dát, hogy állítólag mindenkinek el van rendelve egy 
igazi, s ő él is valahol, ki tudja hol, s epedve várja a 
pillanatot, amikor végre megjelenünk a színen. Ez az 
„igazi” tökéletes, jó, szép, makulátlan, mint általában 
a fantazmagóriák. Ennek az ideálnak felülni azonban 
nagy felelőtlenség, mert az „igazi” hamis eszmény-
képe hálót sző szemeid elé, amitől nem látod meg a 
csajt (hapsit) a szomszéd utcából, aki ugyan cseppet 
sem tökéletes, de benne van az 1,52 millióban, aki 
jó párod lehetne, ha ezért mindketten mindent meg-
tesztek… S most már folytassa Márai Sándor: „…
minden emberben van egy szemernyi az igaziból, de 
egyikben sincs meg minden, amit a másiktól várunk. 
Nincs teljes ember és nincs az az egyetlen, az a cso-
dálatos, boldogító és egyedül való.” 

A kApcsolATok ellenTmondásAi
Attól jó egy kapcsolat, ha sokat vannak (tartalma-

san) együtt. De egy színvonalas pár vinni is akar-
ja valamire. Tehát alapítanak egy gyümölcsöst vagy 
egy állatfarmot. Ezt követően ritkán látják egymást. 

A szerelmi kapcsolat legnagyobb ellentmondása ér-
zelmi alapozottságában van. A szerelem egy érze-
lem. Az érzelmek legfontosabb ismérve, hogy múlé-
konyak. Láttál már negyven éven át ordító embert? 
Nem. Mert nincs ilyen. Ez a fajta érzelem csak egy-
két percig tart. A szerelem-érzelem kicsit tartósabb, 
akár egy évig is kihúzza, de semmiképp ásó-kapa-
nagyharangig. Márai is töprengett a polémián és a 
következőkre jutott: „… érzéki megoldások véglege-
sen és hosszú időre nincsenek nők és férfiak között…” 
Ha szerelemről beszélnek a médiában vagy írnak ró-
la, akkor még  a szakpszichológusok is lila ködbe bur-
kolóznak, nem az ősi motívumokról, s a kapcsolat rej-
tett rugóiról értekeznek, ami fontos lenne, hanem il-
ledelmesen csakis arról, hogy milyennek kellene len-
nie egy ideális, romantikus (nem létező), mennyek-
be menesztett szerelemnek… aminek a valósághoz 
édeskevés köze van. Ha párkapcsolatról beszélnek, 
annak notóriusan kerülik anyagi alapjait, gazdasá-
gi beágyazottságát, mert értekezésük csakis a szere-
lem-érzelemre van kihegyezve, így nők óriási töme-
geit terelik be a szerelem zsákutcába, ahol alaposan 
újból és újból összetörik magukat.

Nagyszüleink idejében sok játék, szokás, mód, az-
tán figyelmes nagynénik, rokonok terelgették egymás 
felé a férfit és a nőt. Ma inkább szétmarják őket! Mó-
ricz: A boldog ember című regényében külön kitér rá, 
hogy a százszor lejáratott Horthy-rendszerben min-
den községben külön falugondnok ügyelt rá, hogy a 
környék – beleértve a szomszédos falvakat is – ösz-
szes fiatalembere érdemben megismerjen minden, el-
adósorba került leányt a jó párválasztás érdekében. 
Ma, a diszkók dobhártyaszaggató világában lehetet-
len ismerkedniük. Még jó, ha élve megússzák! Egy 
válságban élő társadalomban nem csak a gazdaság 
és a politika van válságban, hanem az emberi kap-
csolatok is. Nemcsak a pénz inflálódik, hanem a hű-
ség, a becsület és az adott szó hitele is. A társkapcso-
latokban (is) a gazdasági alap a legfontosabb ténye-
ző. A hátunk mögött hagyott történelmi korszakban 
a családokat kisemmizték. Most a legfontosabb fel-
adat: a kisemberek tömegeit helyzetbe hozni!!! Nem 
biztos, hogy sikerül? 

Akkor megint sokat kell beszélni és írni a szere-
lemről… 

Sagáth Imre
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Kárt oKozott, 
majd elhajtott

Ismeretlen személy ellen 
nyomoz a rendőrség, aki ok-
tóber 5-én 8.30 és 10.30 kö-
zött a Szerencse Áruház mö-
götti parkolóban ismeretlen 
típusú és forgalmi rendszá-
mú autójával a ki- vagy beál-
lás során érintőlegesen neki-
ütközött az ott álló Chevrolet 
Aveo személygépkocsinak. A 
sofőr vélhetően nem tartotta 
a kellő oldaltávolságot, így 
rongálhatta meg a mellette 
álló járművet, majd az adatai 
hátrahagyása nélkül távozott 
a helyszínről. A baleset során 
személyi sérülés nem történt. 
A Szerencsi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki a történtek-
kel kapcsolatosan információ-
val rendelkezik, az tegyen be-
jelentést a 47/563-340-es tele-
fonszámon, illetve a 107-es, 
vagy a 112-es segélyhívón.  

Két Koccanás 
egy napon

Nem történt személyi sérü-
lés abban a balesetben, ami 
szeptember 27-én kora dél-
után történt Szerencsen, a Rá-
kóczi úton. A kiérkező rend-
őrök megállapították, hogy az 
esetet bejelentő személy egy 
tehergépkocsival a Gyár út 
irányából a MÁV-állomás fe-
lé közlekedve nem tartott kel-
lő követési távolságot az előt-

te haladó és forgalmi ok mi-
att álló személygépkocsi mö-
gött, majd a jobb hátuljának 
ütközött. 

Ugyanezen a napon a Sza-
badság úton történt anyagi 
káros baleset, amikor egy te-
repjárót vezető személy nem 
elég körültekintően végzett 
hátramenetet az utcában, 
ezért a mögötte – az út szé-
lén parkoló – személygépko-
csi jobb hátuljának ütközött. 

hangosKodtaK, 
vereKedteK

Garázdaság vétségének 
meg alapozott gyanúja mi-
att indult eljárás a Szerencsi 
Rendőrkapitányságon két sze-
rencsi nő ellen, akiket a szol-
gálatban lévő rendőrök értek 
tetten október 7-én a késő dél-
utáni órákban Szerencsen, a 
Bocskai utca és az Eperjes utca 
kereszteződésében. A két nő 
hangosan kiabálva verekedett 
egymással. A dulakodásban 
egyikőjük nyolc napon belül 
gyógyu ló sérüléseket szen-
vedett. Az elkövetőket előál-
lították a rendőrkapitányság-
ra, cselekményükért akár 2 év 
szabadságvesztés büntetést is 
kaphatnak.

Különös 
Káreset

Egy rátkai lakos arról tett 
bejelentést szeptember 29-én 

a Szerencsi Rendőrkapitány-
ságra, hogy Rátka belterüle-
tén haladt személygépkocsijá-
val a Kossuth úton Tállya irá-
nyába, amikor egy nagy csat-
tanásra lett figyelmes. A jár-
műből kiszállva észlelte, hogy 
a Kossuth út 81. szám előtt 
egy út feletti telefonvezeték 
leszakadt és megrongálta az 
autóját. A rendőrség a hely-
színen megállapította, hogy 
a gépkocsiban mintegy 150 
ezer forintos kár keletkezett. 
Személyi sérülés nem történt.

almára 
fájt a foguK

Az egyik mádi dűlő alma-
faültetvényének közelében 
október 9-én két helyi lakost 
ért tetten a körzeti megbízott 
és járőrtársa. A kerékpáro-
sok zsákokba és szatyrokba 
pakolt, lopott almával Mező-
zombor irányába tartottak, 
amikor lebuktak. Az igazol-
tatás során elismerték, hogy 
a gyümölcsöt az almás terü-
letéről tulajdonították el. Az 
elkövetőket a Szerencsi Rend-
őrkapitányságra előállították, 
a lopással közel 80 ezer forint 
kárt okoztak. 

pórul jártaK 
a rendbontóK

A Borsodvíz Zrt. Tokaji Ki-
rendeltsége szeptember 28-
án vízkorlátozást hajtott vég-
re Prügyön, a Dankó Pista ut-
cában, mivel a lakosok nem 
fizettek a szolgáltatásért. A 
szolgáltató az esethez a rend-
őrség segítségét kérte, mivel a 
helyszínen lévő tömegben két 
helyi nő és egy férfi ellensé-
ges viselkedésre és ordítozás-
ra buzdította a tömeget a cég 
dolgozóival szemben. A há-
rom rendbontó személy több-
szöri felszólítás ellenére sem 
volt hajlandó csendben ma-
radni, ezért előállították őket 
a Taktaharkányi Rendőrőrs-
re, ahol szabálysértési őrizet-
be vették őket. Cselekményü-
kért a Szerencsi Városi Bíró-
ság egyiküket elzárásra, míg 
a másik két személyt pénz-
büntetésre ítélte.

csaló 
faárusoK

Csalás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás a Taktaharkányi 
Rendőrőrsön ismeretlen tet-

tesek ellen, akik szeptember 
21-én egy fehér színű teher-
autóról fát árultak Tiszalú-
con. Egy gyanútlan férfi meg-
vásárolta a rakományt, lepa-
koltatta az udvarára, majd 
kifizette a kért árat. A csalók 
távozása után figyelt fel arra, 
hogy kevesebbnek tűnik a fa-
mennyiség a megbeszéltnél, 
ezért lemérte a tüzelőt. A fé-
lelme beigazolódott: az elkö-
vetők több pénzt kértek, mint 
az otthagyott fa ellenértéke. 
Tettükkel 80 ezer forint kárt 
okoztak.  

részeg oKozott 
botrányt

A Mezőzombori Polgár-
mesteri Hivatal egyik dol-
gozója szeptember 28-án ko-
ra délután telefonon tett be-
jelentést a Szerencsi Rendőr-
kapitányságra: egy erősen it-
tas állapotban lévő férfi han-
gosan kiabál a hivatali al-
kalmazottakkal, viselkedése 
megbotránkozást, riadalmat 
keltett, és zavarja a munka-
végzést. A kiérkező járőrök 
felszólították a helyi lakost, 
hogy botrányos viselkedé-
sét hagyja abba. A részeg el-
követőt – szabálysértési őri-
zetbe vétele után – a Szeren-
csi Városi Bíróság pénzbün-
tetésre ítélte.

KeréKpáros 
gázolás

Nem biztosított továbbha-
ladási elsőbbséget egy ke-
rékpárosnak Legyesbényén 
szeptember 30-án egy sze-
mélygépkocsi, melynek kö-
vetkeztében összeütköztek. 
A sofőr autójával a Rákóczi 
útról úgy kanyarodott bal-
ra, a Dózsa útra, hogy a vele 
szemben, Megyaszó felől ér-
kező kerékpárosnak nem biz-
tosította az elhaladást. A bal-
eset során a kerékpáros 8 na-
pon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.

a síneKen lelte 
halálát

A Sátoraljaújhely felé köz-
lekedő személyvonat Mező-
zombor külterületén átha-
ladva október 1-jén késő este 
elgázolt egy férfit, aki a hely-
színen életét vesztette. A bal-
eset körülményeit a Szerencsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya vizsgálja.

KözérdeKű információK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester:  fogadónap  min-
den hónap első csütörtökjén,  legközelebb novem-
ber 3-án 13–15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig or-
szággyűlési képviselői fogadóórát tart a polgármes-
teri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb november 21-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb november 9-én 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb november 2-án 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 ügy-
intéző, polgári és büntető iroda, valamint pénztár csütör-

tökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig. 
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.
 

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

 y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.  
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 hétfő-
jén, legközelebb november 7-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referen-
se minden hónap első hétfőjén, legközelebb november 
7-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése – Dócs Anita:  hétfőn és 
szerdán 8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

 y   szerencsi 
munKaÜgyi Kirendeltség

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

 y  nemzeti adó- és vámHivatal 
ÜgyFélszolgálat

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfogadá-
si 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. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 órá-
ig. Tel.: 47/561-025.

 y   gyógyszertáraK 
nyitva tartása

Október 21–23.: Centrum:  hétfő–péntek 7.30–19 
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.  Oroszlán (ügyele-
tes):  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, va-
sárnap 8–19 óráig.
Október 24–30.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 
8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 8–17 órá-
ig, szombaton–vasárnap: 8–14 óráig. Szerencs: hétfő–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Október 31. – november 6.: Centrum: hétfő–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: 
hétfő–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 órá-
ig, szombat 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
November 7–13.: Centrum (ügyeletes): hétfő–pén-
tek 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–szom-
bat 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
Október 25. (kedd): Taktaharkány. 
Október 27. (csütörtök): Megyaszó, Újcsanálos. 
November 8. (kedd): Legyesbénye. 
November 10. (csütörtök): Taktakenéz, Taktabáj. 
November 15. (kedd): Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud. 
November 16. (szerda): Tiszalúc. 

rendőrségi híreK diadalmasKodtaK a 
szerencsi tűzoltóK
Az idén nyolc helyszínen 

rendezték meg a IV. Nemzet-
közi Tűzoltó Hagyományőr-
ző Versenyt. Az utolsó for-
dulót október 2-án tartották 
Budapesten, ahol a Szeren-
csi Tűzoltó-parancsnokság 
tagjai ismét megmérettették 
magukat.

A szervező angyalföldi Ha-
gyományőrző Önkéntes Tűz-
oltó- és Sportegyesület felhí-
vására huszonöt csapat – köz-
tük hat külföldi 
– nevezett a ver-
senyre. A részt-
vevők a Közpon-
ti Tűzoltózene-
kar megnyitója 
után kezdték a 
viadalt, ami kor-
hű kocsi- és moz-
donyfecskendő-
szerelésre alapo-
zott ügyességi 
próbákból állt. A 
csapatoknak elő-
ször a Budapesti 
Tűzoltó Szövet-
ség által biztosí-
tott tűzoltó Tra-

bantot kellett gyorsan, pon-
tosan – egy bójasor között – a 
megadott helyre eltolni, majd 
minden gárdának osztottsu-
gár-szerelés volt a feladata a 
lángnyelvek lelövéséhez.

A többállomásos hagyo-
mányőrző verseny összesített 
eredményei alapján a Szeren-
csi Hivatásos Önkormányza-
ti Tűzoltóság csapata immár 
harmadik alkalommal szerez-
te meg az első helyezettnek já-
ró vándorserleget.

szüretelteK a revizoroK
Az őszi mezőgazdasági mun-

kák idején a bejelentési kötele-
zettség teljesítését és a szabály-
szerű foglalkoztatást a korábbi 
hagyományoknak megfelelő-
en fokozottan ellenőrzi az adó-
hatóság. Az adóellenőrök hely-
színi vizsgálatsorozattal azt 
igyekeztek feltárni, hogy ahol a 
szüret nem családi körben tör-
ténik, hanem a termés leszedé-
séhez ellenérték fejében mun-
kát végzők alkalmazása válik 
szükségessé, ott a foglalkozta-
tással kapcsolatosan a gazda 
eleget tesz-e bejelentési és köz-
teher-fizetési kötelezettségének. 
Mezőgazdasági idénymunkára 
egyszerűsített módon létesíthe-
tő munkaviszony és az idényjel-
legű foglalkoztatáshoz kapcso-
lódó közteher viszonylag ala-
csony összegű (500 Ft/nap/fő), a 
bejelentést pedig – regisztráció 
után – igen rugalmasan, elekt-
ronikus úton és telefonon is fo-
gadják. Ennek ellenére az adó-
hatóság ez évi tapasztalatai igen 
színesek: néhány helyen jogkö-
vető magatartást tapasztaltak a 
revizorok, azonban több olyan 

helyszínre is ellátogattak, ahol 
a szüreti munkások bejelenté-
se nem történt meg. A legkirí-
vóbb mulasztást eddig a mát-
rai borvidék területén tárta fel 
az adóhatóság, ahol az ott szü-
retelők egyikét sem jelentették 
be. Összesen 32 fő végzett mun-
kát aznap a szőlőben, akik in-
ternetes hirdetés útján jelent-
keztek szüretre, és más telepü-
lésekről busszal szállították őket 
a helyszínre. Egy másik szüre-
ten az adóellenőrök bemutatko-
zása után a szüretelők ijedtük-
ben szétszaladtak, volt olyan, 
aki még a saját nevét is „elfelej-
tette”. A be nem jelentett alkal-
mazottak foglalkoztatása kap-
csán az érintettek jelentős ösz-
szegű mulasztási bírsággal szá-
molhatnak, a személyazonossá-
gára vonatkozóan megtévesztő 
adatokat közlő magánszemély-
lyel szemben pedig büntetőel-
járás indult. Az adóhatóság el-
lenőrzései tovább folytatódnak 
a szüreti idényben, melyeknek 
célja a jogkövető magatartásra 
ösztönzés az idényjellegű fog-
lalkoztatás kapcsán is.

Huszonöt csapat között érték el a legjobb 
eredményt.

égett a családi ház

A szerencsi Kölcsey utcában 
kigyulladt családi házhoz ri-
asztották október 16-án a Sze-
rencsi Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóság ügyeletes egy-
ségeit. A helyszínen kiderült, 
hogy lángokban áll az épület 
25 négyzetméteres nappalija és 
konyhája, a benne levő bútor-
zattal, berendezési tárgyakkal, 

felhalmozott lomokkal együtt. 
A tűzoltók egy sértetlen gáz-
palackot hoztak ki az égő ház-
ból. A tulajdonos nem tartózko-
dott otthon, a tüzet feltehetően 
az őrizetlenül hagyott fatüze-
lésű fűtőberendezésből kipat-
tanó szikra, vagy kihulló pa-
rázs okozhatta. A tűzesetben 
személyi sérülés nem történt.
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Kiváló minőségű 
szőlő termett

A szakemberek elhúzódó 
szüretre számítottak Tokaj-
Hegyalján, az előrejelzés be-
igazolódott. A jó időjárásnak 
köszönhetően már szeptember 
első felében elkezdődött a mus-
kotályos szőlő betakarítása.

Marcinkó Ferenc, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának 
és a Tokaji Borvi-
dék Hegyközsé-
gi Tanácsának 
elnöke (fotón-
kon) a Szerencsi 
Hírek kérdésére 
elmondta, hogy 
a mennyiséget 
illetően átlagos 
esztendőt köny-
velhetünk el az 
idén, azonban a 
minőség kiváló 
lesz a borvidéken. – A termé-
szet legalább másfél-két héttel 
előrébb hozta a szüretet a meg-
szokottól – ismertette az elnök. 
– Szeptember közepére szinte 
teljesen befejeződött a mus-
kotályos szedése, a Tokaj Ke-
reskedőház Zrt. például a hó-
nap második hetében végzett 
a tiszta muskotályos területek 
szüreteltetésével – tájékoztatott 
Marcinkó Ferenc. 

A nagyszüret a végéhez 
közeledik, lapzártánk idején 
többnyire már csak a nagyobb 
társaságoknál maradt néhány 
leszedetlen tőke, hiszen voltak, 
akik vártak az aszúra, ám a ke-
vés csapadék miatt erre nem 
sok esély van idén. 

– Csekély az aszútermés, ke-
vés cégnek lesz majd 2011-es 

évjáratú aszúbora – fogalmaz 
Marcinkó Ferenc. – A Tokaj 
Kereskedőház Zrt. mindösz-
sze húsz mázsát vásárolt fel 
ebből az alapanyagból, kiváló 
minőségűek lesznek a borok – 
tette hozzá az elnök.

A szüret időszaka alatt töb-
ben azt vették észre, hogy sze-
relvényszámra viszik a kami-

onok a leszedett 
szőlőt a határon 
túlra, a Felvidék 
irányába. Erről is 
megkérdeztük a 
Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Ta-
nácsának elnökét: 
nincs tudomásom 
arról, hogy szá-
mottevő meny-
nyiség került vol-
na szlovák oldal-

ra – tájékoztatott Marcinkó Fe-
renc. – Érdeklődtem ez ügyben, 
a muskotályosba hajló illatos, és 
a korai fajták iránt volt nagyobb 
a kereslet az idei esztendőben, 
és amit elvittek, azt sem az úgy-
nevezett szlovák tokaji terület-
re, hanem Nyugat-Szlovákia 
irányába. A furmintból és a 
hárslevelűből, tehát a kései faj-
tákból csak akkor szoktak töb-
bet kiszállítani, ha sok van be-
lőlük és viszonylag olcsón lehet 
hozzájutni. A kilónkénti nyolc-
vanöt-kilencven forintos ár a 
szlovákokat is megtorpantotta, 
a muskotályos fajtáért adtak 
magasabb összeget, a többiért 
nem, mert úgy vélem, azt nem 
tudják a bor árában érvényesí-
teni – emelte ki az elnök.

SfL

DiPlOmAtáK szÜretelteK 
tOKAJ-HegYAlJán

Hazánkba akkreditált nagy-
követek, a diplomáciai testület 
mintegy kétszáz tagja látogatott 
el október 13-án a Bodrogkisfa-
lud határában található Patríci-
us Borház szőlőterületére.

Tokaj-Hegyalja történelmi bor-
vidékén Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter fogadta és 
köszöntötte a vendégeket, meg-
jegyezve, nagy megtiszteltetés a 
Külügyminisztérium és a Vidék-
fejlesztési Minisztérium számá-
ra, hogy a külképviseletek elfo-
gadták a meghívást. – Tudomá-
sunk szerint a világ legjobb ne-
dűjét termelik Magyarországnak 
ezen a vidékén, amit bizonyít, 
hogy a környéken megtermelt 
száraz és édes borok a legrango-
sabb versenyeken kapnak arany-
érmes elismerést. Az édes italok 
között az aszú jár az élen, és ez a 
nap is kiváló alkalom arra, hogy 
mindenki szedjen néhányat a ki-
rályok bora, a borok királyához 
szükséges aszúszemekből – in-
vitálta szüretre a diplomatákat 
Fazekas Sándor. A szőlősorok 
között megkezdődött a munka, 
ám eközben a miniszter lapunk 
kérdésére úgy fogalmazott: a 
diplomataszüretnek hagyomá-
nya van hazánkban, az ese-
mény közkedvelt a külképvise-
letek munkatársai között, szíve-
sen szakítanak időt a programra. 
– Kötetlen formában ismerked-
nek hazánk szebbnél szebb vidé-
keivel, tavaly Villány volt a hely-
szín, most Bodrogkisfaludra, 
Tokaj-Hegyaljára esett a válasz-
tás. A magam részéről nagyon 
kedvelem a történelmi borvidé-

ket, amely nemzetközi szinten 
is ismert. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium sokat dolgozik azon, 
hogy minél több külföldi ismer-
je meg az országnak ezt a terüle-
tét is, a jelenlegi program ugyan-
csak ezt a célt szolgálja. Biztos va-
gyok abban, hogy a vendégek 
kellemes élményekkel gazda-
godnak, magukkal viszik a bor-
vidék hírét, és ez egy komoly 
reklám az országnak. A mon-
dást mindenki ismeri, miszerint 
a jó bornak is kell a cégér, ez nem 
árt az itt termelt kiváló nedűknek 
sem – emelte ki lapunk érdeklő-
désére Fazekas Sándor.

Az eseményen részt vett Koncz 
Ferenc és Hörcsik Richárd, a tör-
ténelmi borvidék két országgyű-
lési képviselője. Koncz Ferenc – 
miközben a vidékfejlesztési mi-
niszterrel válogatta az aszúsze-
meket – arról beszélt, hogy ez a 
program kiváló alkalom a térség 
borának külföldön történő nép-
szerűsítéséhez. – Innen senki 
sem távozik úgy, hogy ne őrizné 
meg emlékezetében ezt a kivéte-
les élményt, a kincsnek is nevez-
hető bort. Koncz Ferenc szerint 
mindannyiunk számára fontos, 
hogy a lehető legszélesebb kör-
ben népszerűsítsük Tokaj-Hegy-
alját, ne csak mi beszéljünk arról, 
hogy világhírű boraink vannak. 
– Az idelátogató külföldiek is 
érezzék, mondják ugyanezt, je-
len esetben a diplomáciai testü-
let tagjai viszik jó hírét a nedűk-
nek. A bodrogkisfaludi program 
jó lehetőséget adott arra is, hogy 
a vendégek megismerjék a szőlő-
feldolgozás folyamatát, érzékel-
ve azt a kivételes figyelmet, ami 
szükséges a minőségi borok ké-
szítéséhez – emelte ki Koncz Fe-

renc. Hörcsik Richárd hozzátet-
te: Budapest kicsit messze esik a 
történelmi borvidéktől, nem árt 
megismertetni, megszerettetni a 
diplomatákkal ezt a környéket. A 
térségben olyan történelmi att-
rakciók is fellelhetők, amelyek 

miatt külön érdemes idelátogat-
ni. Büszkén vállaljuk, hogy a vi-
lágörökségi címet birtokoljuk, a 
diplomaták most láthatják: nem 
véletlenül. Ma már nem csak a 
királyok, de a diplomaták borá-
nak is nevezhetjük az itt termelt 
nedűt, amely számos esetben kí-
sérte a diplomáciai programokat 
mindenki megelégedésére – fo-
galmazott Hörcsik Richárd. 

A Patrícius Borház rendezvé-
nyén nemcsak szüretre, de a le-
szedett szőlő feldolgozására is 
lehetőségük volt a diplomaták-
nak, a termőhelyről szóló infor-
mációkat Kékessy Dezső, a bor-
ház tulajdonosa, míg a gyakor-
lati teendőket Molnár Péter igaz-
gató osztotta meg a diplomaták-
kal. A présből kibuggyanó must 
fantasztikus volt. A kóstolásnál 
sokan jegyezték meg: hasonló-
an jóízű itallal még nem talál-
koztak.

SfL

KiAlAKítOttáK A telePÜlésKözPOntOt
Alsódobsza község önkor-

mányzata komplex telepü-
lésközpont kialakítását való-
sította meg az Észak-magyar-
országi Operatív Program ke-
retén belül. 

A projekt az Európai Unió 
és a Magyar Állam támoga-
tásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg, a támo-
gatás mértéke 24 551 464 Ft. A 
2011 nyarán elvégzett beruhá-
zás keretében egy már meglé-
vő épület teljes külső-belső fel-
újítását, új épületszárny és par-
kolóhelyek kialakítását végez-

ték el. Mielőtt Koncz Ferenc, a 
11. sz. választókerület ország-
gyűlési képviselője átvágta az 
avatószalagot, Bűdi Károly pol-
gármester lapunknak elmond-
ta: a település képét is megszé-
pítő, megújult Közösségi Ház 
megelégedéssel tölti el az Al-
sódobszára látogatókat. A be-
ruházás javította a közösség és 
a település lakóinak életkörül-
ményeit, nagyban hozzájárult 
Alsódobsza infrastrukturális 
fejlődéséhez. – A komplex te-
lepülésközpont létrehozásá-
val egy „élhetőbb falu” megte-
remtése, a lakosság számának 
növelése is célunk volt, a felújí-

tásnak köszönhetően a közös-
ségi élet feltételei javultak – fo-
galmazott a polgármester. Az 
épületben megmaradt az ed-
dig is működő üzlet, a töb-
bi részében egy közösségi he-
lyiség, az önkormányzat által 
működtetett információs iro-
da, az új épületrészben öltö-
zők, zuhanyzók, mosdóhelyi-
ségek kerültek kialakításra, to-
vábbá a kültéri rendezvények 
eszközeihez szükséges raktár. 
A meglévő terasz megnagyob-
bításával és lefedésével egy sza-
badtéri színpad is létesült Alsó-
dobszán.

SfL

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter (balra) és Koncz Fe-
renc is részt vettek az eseményen. 

AJánDéK 
Az iDőseKneK

Tállyán is megemlékeztek a 
településen élő nyugdíjasok-
ról október 14-én. A Zempléni 
Árpád Általános Iskola torna-
csarnokában megtartott prog-
ramon a szép életkort megélt 
emberek iránti tiszteletét fe-
jezte ki a helyi településveze-
tés, azonban a megbecsülés 
Tállyán az év minden napjára 
érvényes.

Nagy Adrienn, az Idősek 
Napközi Otthonának vezető-
je köszöntőjében Sütő And-
rást idézte: „Önmagát becsü-
li meg minden nemzedék az-
által, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.”– Eb-
ből a gondolatból fakad, hogy 

a fiataloknak fontosak az idő-
sek, számítanak tapasztalataik-
ra, bölcsességükre – fogalma-
zott Nagy Adrienn. Osika Jó-
zsef polgármester hasonló gon-
dolatokkal üdvözölte a megje-
lenteket, majd külön, virágcso-
korral és ajándékcsomaggal 
köszöntötte Tállya legidősebb 
hölgy- és férfilakosát, a kilenc-
venhét éves Janó Józsefnét, va-
lamint a kilencvenéves Kozák 
Ernőt. Az október 14-i délutánt 
az iskola második osztályos ta-
nulóinak alkalomhoz illő mű-
sora, a Kassai Thália Színház 
művészeinek előadása és a Go-
lopon élő Tóth József szintetizá-
torjátéka színesítette.            SfL

A település nyugdíjasait köszöntötték Tállyán.

FelelevenítettéK A HAgYOmánYOKAt
A régmúlt időkben vélhe-

tően a mainál nagyobb mér-
tékű szőlőművelést végez-
tek Megyaszón és környé-
kén, amit bizonyít a település 
határában található, száznál 
több földalatti vájatot szám-
láló Pincefalu.

A szőlőtermelés ma sem tar-
tozik az elfeledett mezőgazda-
sági tevékenységek közé a te-
lepülésen, ami együtt jár a be-
takarítással, a szüreti vigasság-
gal. Az egykori hagyományos 
szüreti mulatságok hangulatát 
a Hankó Zoltán Olvasókör ele-
venítette fel október 8-án. A ci-
vil szerveződés közösségi há-
zától indult a szüreti felvonu-
lás, amelynek vidám hangu-
latát a Megyaszói Fúvószene-
kar alapozta meg. A szürete-
lő jelmezekbe öltözött fiatalok 

helyi ételspecialitásokkal kí-
nálták a település szemlélődő 
lakosságát. A menet bővelke-
dett olyan feldíszített és egyé-
nileg fabrikált járgányokban, 
amelyek a szüreti időszakban, 

a szőlőszállításban használato-
sak. A felvonulók végül az in-
dulási helyhez tértek vissza, a 
közösségi ház adott otthont az 
olvasókör által szervezett mu-
latságnak.                             SfL

Indulhat a felvonulás.

tAKtAHArKánYi 
sPOrtlövősiKereK

Az idei év Nemzeti Verseny-
számok Országos Bajnokságát 
szeptember 24–25-én rendez-
ték meg Budapesten.

A kétnapos versenysorozat-
ra szombaton hét fő utazott: 
Ádám András, Beregi Zoltán, 
Boncsér Attila, Butykai Zoltán, 
Maczkó János, Maczkó Máté és 
Bukovszki Róbert. Az első nap 
a puskás számok közül a nyílt 
irányzékú versenyekkel kez-
dődött. 

Butykai Zoltán a fekvő 30 lö-
véses versenyszámban úgy lett 
ezüstérmes, hogy azonos kör-
egységet lőtt az első helyezet-
tel. A csapatok között a Butykai– 
Beregi–Ádám trió szintén ezüst-
érmes, a Maczkó Máté, Boncsér 
Attila, Bukovszki Róbert alkot-

ta csapat pedig alig lemaradva 
az élbolytól ötödik lett.

A 3 x 10 versenyszámban 
Boncsér Attila 251 (5.), Bere-
gi Zoltán 248 (6.) eredménnyel 
végzett, míg az országos bajno-
ki címet ismét Butykai Zoltán 
szerezte meg, csapatban pe-
dig a Butykai–Boncsér–Bere-
gi hármas szintén megszerez-
te az országos bajnoki címet. 
Másnap újra a fővárosban a 
standard versenyszámokban 
versenyeztek. 

Az első meglepetés Boncsér 
Attila (Taktaharkányi Lk. 290) 
országos bajnoki címe lett. Be-
regi 287 (7.), Butykai 287 (8.) és 
a felnőtt férfiak között édesap-
ját több mint tíz körrel megelőz-
ve, az ifjúsági korú Maczkó Má-
té 285 (14.) lett. Csapatban ezüst-

érmes lett a Beregi–Butykai–
Ádám, bronzérmes pedig a 
Boncsér–Maczkó M.–Maczkó 
J. trió. A standard 3 x 10 szám-
ban Butykai 4., Beregi 5., Bon-
csér 6. eredményt ért el. Csapat-
ban ugyanez a hármas megsze-
rezte az ezüstérmet. 

Egykor a zalaegerszegi or-
szágos bajnokságon nem tud-
ták helyesen felolvasni Tak-
taharkány nevét, mostan-
ra azonban a magyar sport-
lövészet a nemzeti verseny-
számokban nem tud eredmé-
nyesebb csapatot felmutat-
ni. A Nemzeti Országos Baj-
nokságon 2011-ben három baj-
noki cím, négy ezüst és egy 
bronz öregbíti a klub hírnevét.  
Legyünk rájuk büszkék!

Ullik Béla elnök
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KONFERENCIA 
A SZOCIÁLIS KÉPZÉSRŐL

Szakmai tanácskozás hely-
színe volt október 13-án a sze-
rencsi Rákóczi-vár. A Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Kara 
és a Szántó J. Endre Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Inté-
zet Alapszolgáltatási Központja 
által szervezett eseményen töb-
bek között a szociális gondozás 
gyakorlati kérdéseiről tájéko-
zódhattak a résztvevők.

A továbbképzésre elsősorban 
a Szerencsen és a környező tele-
püléseken szociális és egészség-
ügyi ellátásban dolgozó szak-
emberek kaptak meghívást. A 
tanácskozás ünnepélyes meg-
nyitóján elsőként Koncz Ferenc 
polgármester üdvözölte a részt-
vevőket, kiemelve, hogy rendkí-
vül komoly témát tárgyal a kon-
ferencia, amellyel egészségügyi 
szakembereknek, politikusok-
nak, helyi vezetőknek egyaránt 
nagy felelősséggel kell foglalkoz-
nia. – Idős korban, az elmúláshoz 
közeledve az egyik legfontosabb 
kérdés egy ember számára, hogy 
miként éli meg a mindennapo-
kat. Az esetleges kiszolgáltatott 
helyzetben ki segít a magányt és 
a betegséget elviselni, áll mellet-
te a bajban, kire számíthat – fo-
galmazott Koncz Ferenc. 

Sipos Attila, az Alapszolgálta-
tási Központ igazgatója beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy ez az el-
ső alkalom, hogy egy ilyen típu-
sú programot szerveznek Szeren-
csen, amely rendkívül hasznos a 
szakma számára. – Fontos, hogy 
a szakemberek milyen színvona-
lon szerzik meg a szükséges gya-

korlati ismereteket, e cél érdeké-
ben kötöttek egy megállapodást 
a Debreceni Egyetem Egészség-
ügyi Karával, hogy a szerencsi 
gondozási központ tudja fogad-
ni a főiskolai hallgatókat. 

Fábián Gergely, a Debreceni 
Egyetem dékánja kiemelte a vál-
tozás fontosságát. Mint elhang-
zott, a szociális munkások képzé-
se volt az első ilyen jellegű szak, 

amit beindítottak a felsőoktatási 
intézményükben. A dékán pél-
daként említette, hogy 2006–2007-
ben akkreditáltatták az egészség-
ügyi szociális munkás mestersza-
kot, amit Európában ők vezettek 
be először.

Az előadások között Horváth 
László, a továbbképzési központ 
vezetője „Innováció, tendenciák a 
szociális munkában” címmel tar-
tott tájékoztatót, ismertetve a szo-
ciális munka történetét, alakulá-
sát, egészen napjainkig. Bobkó 
Géza, a Szántó J. Endre Egyesí-
tett Szociális és Egészségügyi In-

tézet igazgató főorvosa bemutat-
ta a szerencsi rendelőintézet és az 
alapszolgáltatási központ meg-
alakulásának körülményeit, te-
vékenységét. Előadásában szólt 
azokról a szolgáltatásokról is, 
amelyek kifejezetten az időskorú 
embereket szolgálják. Ilyenek pél-
dául a mozgásszervi szakrendelé-
sek, az audiológia, az angiológia, 
az ideggyógyászat, valamint a 

nappali kórház. Kiemelte, hogy 
a napokban fejeződött be a ren-
delőintézet nagyszabású, Eu-
rópai Unió által támogatott re-
konstrukciója. Az igazgató fő-
orvos fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy mindenben a leg-
jobb minőséget kívánják nyújta-
ni a betegek és gondozottak szá-
mára. Nácsa Bálintné vezető gon-
dozónő a házi segítségnyújtásról 
tartott előadást, amelyben ismer-
tette a Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás által felvállalt fel-
adatokat.

E. K.

SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOK

A jElENlEgI szíNvONAl 
megŐRZÉSe A CÉL

Dorgai László (fotónkon) 
tíz évig egyéni vállalkozóként 
dolgozott, 1998-tól pedig tár-
sasági formában végzi tevé-
kenységét a DOR-NEX Ipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. vezetőjeként. Cégé-
vel 2000 óta van jelen a Kele-
ti Ipartelepen, ahol az építő-
ipari termékek és szolgálta-
tások széles skáláját kínálja a 
vásárlóknak tízezer négyzet-
méteren. A cég történetét és a 
vállalkozás piaci helyzetét az 
ügyvezető ismertette. 

– Fő profilunk az ipari lemez-
termékek forgalmazása, vala-
mint 3-4 éve foglalkozunk te-
tőhéjazatokkal, a cserépfedés 
teljes palettáját jó kondíciók-
kal kínáljuk. Többfajta eresz-
csatorna-rendszert is értékesí-
tünk, valamint PVC és légkam-
rás lemezekből is jelentős raktá-
ri készlettel rendelkezünk. Eb-
ben a régióban bizonyos termé-
kek tekintetében olyan gyár-
tókkal és kereskedőkkel mű-
ködünk együtt, akik meghatá-
rozó szerepet játszanak a ma-
gyarországi építőipari piacon. 
A 2004/2005-ös esztendő óta a 
kereskedelem nagyobb szere-
pet kap tevékenységünkben. 
Jelenleg négy fővel dolgozunk 
és jelentős alvállalkozói körrel 
állunk partneri kapcsolatban.

A piaci helyzetet elemez-
ve Dorgai László elmondta: 
– Az Európai Unióba való be-
lépés óta a piac kinyílt, napja-
inkban minden munkáért és 
rendelésért meg kell küzdeni, 
hogy megfeleljünk az új kihí-
vásoknak. A gazdasági válság 
miatt az építőiparban jelentős, 
40 százalékot is elérő vissza-
esés tapasztalható, ami a tér-
ségben is érezteti hatását. Egy-
egy beszállításra, kivitelezésre 
15-20 ajánlattétel érkezik, ami 
mutatja, hogy nagy a verseny. 
Másrészt sorra szűnnek meg 
olyan partnercégek, akikkel 
korábban együtt dolgoztunk, 
tehát nagyon nehéz a helyzet, 
de valahogy túl kell élni ezt az 
évet is – fogalmazott az ügy-
vezető, hozzátéve, hogy a cé-
gek és a beszállítók ennek ér-
dekében óriási kedvezménye-
ket nyújtanak. – Ez a folyamat 
a vásárlóknak kedvez, mert jó 
áron juthatnak hozzá a termé-
kekhez, a mi szempontunkból 
viszont negatívum, mert egy-
re kisebb a megmaradó árrés, 
amiből nem lehet beruházni, 
fejleszteni, sőt, lassan már a 
túlélésre sem elegendő. A mű-

ködési költsé-
gek kissé nö-
vekedtek az el-
múlt időszak-
ban, a városi 
adók is emel-
kedtek, eze-
ket nagyon ne-

héz kigazdálkodni. Korábban 
több nyertes pályázat eredmé-
nyeként infrastrukturális fej-
lesztéseket tudtunk megvaló-
sítani, ezek 2008-ban zárultak 
le. Azóta nem nyújtottunk be 
semmilyen pályázatot, mert 
nagyon kockázatos hitelt fel-
venni, az önerőnk pedig csak a 
működésre és a finanszírozás-
ra elegendő. Leginkább a szű-
kebb régió a célpiacunk, de a 
gazdasági válság átvészelése 
érdekében ki kellett lépnünk 
ebből a térségből, így az elmúlt 
időszakban a Rétságban, Buda-
pesten, és a Dunántúlon is dol-
goztunk. A külföldi megrende-
léseket egyelőre még nem cé-
loztuk meg. 

Az elindulás éveiről szólva 
Dorgai László felidézte: – Gép-
gyártás-technológus végzett-
séggel rendelkezem, a szak-
mában eltöltött három évtized-
del a hátam mögött már a ’80-
as évek közepén láttam, hogy a 
gépipar nem jó irányba halad. 
1988-ban részt vettem az ipar-
kamara vállalkozói továbbkép-
zésén, ami aktuális ismereteket 
adott a még újnak számító te-
rületen. Abban az időben fe-
deztem fel, hogy a fémlemez 
anyagok hazai kínálata minő-
ség, szín és anyagvastagság te-
kintetében mennyire hiányos. 
Rátaláltam egy cégre, ami ak-
kor indult Magyarországon és 
az elsők között kezdtük el eze-
ket a termékeket forgalmaz-
ni, beépíteni. Az elmúlt évek 

során számos helyen megfor-
dultam az országban, renge-
teg tapasztalatot szereztem. 
Tíz éven át voltam tagja a Ma-
gyar Építőanyagipari Szövet-
ségnek, ott is sok szakmai se-
gítséget kaptam és olyan embe-
rekkel ismerkedtem meg, akik 
ma már meghatározó cégve-
zetők vagy mérnökök a ma-
gyar építőiparban – fogalma-
zott az ügyvezető, majd kitért 
a szerencsi vállalkozások hely-
zetére is.

– Szűkülnek a lehetőségek a 
városban. A fiatalok nagy ré-
sze nem akar Szerencsen ma-
radni, helyben letelepedni, 
ami többek között oda vezet-
het, hogy nem lesz műszaki 
értelmisége a városnak. Most 
csak komoly beruházásokkal 
lehetne munkahelyeket terem-
teni, ami a helyi kis- és közép-
vállalkozásokon is segítene, a 
fizetőképes kereslet bővülésé-
vel forgalomnövekedést gene-
rálhatna.

– A cég jövőjét tekintve úgy 
érzem, a fennmaradásunk kul-
csa a jelenlegi színvonal meg-
őrzése. Azt tapasztalom, hogy 
egy jól kivitelezett beruházás 
újabb megrendelőket hoz, ha 
pedig visszatér egy vásárló, az 
sikerként könyvelhető el, mert 
azt jelenti, hogy olyan szolgál-
tatást vagy terméket kapott cé-
günktől, amivel meg van elé-
gedve és ez a jó hírünket öreg-
bíti. Széles kínálatunk is mu-
tatja, hogy több lábon állással 
próbálunk talpon maradni. Te-
lephelyünk földrajzi elhelyez-
kedése a 37-es számú főút mel-
lett nagyon jónak mondható, a 
jövőben az ebből adódó továb-
bi lehetőségeket szeretnénk 
jobban kiaknázni.

H. R.

sIKEREs És EREDMÉNYEs 
PROjEKTzÁRÓ

A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009- 
0041 számú pályázat benyúj-
tásával 31 854 370 Ft pályázati 
támogatásban részesült a Sze-
rencsi Általános Művelődé-
si Központ. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával és az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásából va-
lósult meg. 

Intézményünk az oktatást ki-
egészítő iskolarendszeren kívüli 
programok keretében 204 szeren-
csi általános és középiskolás diák 
számára díjmentes szakköröket, 
tehetségfejlesztő foglalkozásokat 
szervezett. A simai ifjúsági tábor-
ban tartottuk a 2 x 6 napos nép-
tánc- és komplex személyiség- és 
tehetségfejlesztő tábort 30-30 álta-
lános és középiskolás diák részvé-
telével. Díjmentes képzést, ingye-
nes étkezést és szállást biztosítot-
tunk a tanulók részére. A hátrá-
nyos helyzetű célcsoportok digi-
tális kompetenciájának fejleszté-
se céljából 10 db 20 órás, alapve-
tő informatikai ismereteket nyúj-
tó, díjmentes képzést indítottunk, 
ingyenes étkezést biztosítva a 100 
résztvevőnek.

A demokratikus jogok gya-
korlását segítő kompetenciák 
fejlesztése céljából 2011. február 
21-től 160 fős, hátrányos helyze-
tű célcsoportnak 20 alkalommal 
45 perces kiscsoportos foglalko-
zásokat szerveztünk. A képzés-
sel hozzájárultunk a hátrányos 
helyzetű rétegek társadalmi in-
tegrációjának ösztönzéséhez és 

a demokratikus alapkészsége-
ik fejlesztéséhez. Intézményünk 
2011. október 3–25-ig a demokra-
tikus érdek- és jogvédő intézmé-
nyekbe nyolc alkalommal 240 fő 
hátrányos helyzetű részvételével 
díjmentes utazást szervezett, in-
gyenes étkezés biztosításával. 
(Parlament, Országgyűlési Biz-
tos Hivatala). Célunk a demokra-
tikus intézményrendszer (jogal-
kotók, jogalkalmazók) helyi, kis-
térségi, megyei, regionális, or-
szágos és európai uniós sajátos-
ságainak megismertetése. Meg-
látogattuk a képviselői irodahá-
zat, és felkerestük az érdek- és 
jogvédő intézményeket, szerve-
zeteket (Alkotmánybíróság, Köz-
társasági Elnök Hivatala, Szak-
szervezetek Együttműködési Fó-
ruma) működési mechanizmu-
suk és hatáskörük megismerte-
tése céljából. Ellátogattunk a Re-
formátus Egyházközség Zsinati 
Hivatalába, valamint Békéscsa-
bára, ahol az érdeklődők az or-

szágos önkéntes programokba 
nyerhettek betekintést. 

A pályázati támogatásból 3 054 
539 Ft összeget fordítottunk in-
tézményünk technikai állomá-
nyának, eszközeinek fejlesztésére 
(számítógéppark, CD-rádió, szö-
vőállvány, kerámiakemence, tűz-
zománc-kemence, projektor stb.)

Megtiszteltetés, hogy a pályá-
zat projektmenedzsmentjeiként 
(Uray Attiláné projektmenedzser, 
Domán Ferencné pénzügyi szak-
ember, Tarnóczy Katalin projekt-
asszisztens, Rácz Miklós közmű-
velődési szakember) hozzájárul-
hattunk a szerencsi általános és 
középiskolás diákok tehetség-
fejlesztéséhez, a hátrányos hely-
zetű célcsoportok felzárkóztatá-
sához, a szerencsi pedagógusok 
díjazás ellenében való foglalkoz-
tatásához, és a projektben részt-
vevő több mint 700 fő díjmentes 
képzéséhez.

Uray Attiláné 
projektmenedzser

Ők azok, akik segítenek és gondoznak a mindennapokban.

A cég telephelye a Szerencsi Ipari Parkban van. 

Látogatás a Parlamentben.

sPORTNAP szlOvÁKIÁBAN
A Magyarország–Szlovákia–

Románia–Ukrajna ENEPI Ha-
táron Átnyúló Együttműködési 
Program 2007–2011. elnevezésű 
pályázat gesztorától kapott meg-
hívást október 8-ára Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete. Az úti cél 
a Rozsnyó melletti Gemerská 
Polomán megrendezett sport-
nap volt. 

Az SZVSE tizenkét főből álló 
folklór táncegyüttessel, ifjúsági 
(gyermek), felnőtt (szenior) labda-
rúgócsapattal és háromfős ama-
tőr asztalitenisz-gárdával utazott 
Szlovákiába. 

A megérkezés, bemutatkozás 
és ebéd után sportműsorok kö-
vetkeztek, a kissé szeles és kel-
lemetlen időjárás ellenére szép 
számmal látogatták meg a ren-
dezvényt a kisváros lakói is. 
A labdarúgókat az európai uni-
ós támogatással, korszerűen meg-
épített műfüves pálya várta. Az 
asztalitenisz-szakosztállyal nem 
rendelkező hazaiak a település is-
kolájának tornatermében fogad-
ták a szerencsi és ungvári csapa-
tokat.

Nagy sikerrel lépett fel a  sze-
rencsi Hajnal Néptáncegyüttes 

Bajári Éva irányításával, majd őket 
követte az ungvári énekegyüttes.

A sportrendezvényeken jól sze-
repeltek a gyermek labdarúgó- és 
az amatőr asztalitenisz-csapata-
ink. Mindkét együttesünk csak 
a döntőben kapott ki a Gemerská 
Poloma hazai gárdájától, így a 
sze rencsiek végül a második he-
lyezést érték el. Teljesítményü-
kért a játékosok érmet és kupát 
vehett ek át a verseny rendezőitől. 
A sportszerű és lelkes játékukért 
elismerést kaptak a szenior (50 év 
feletti) labdarúgócsapatunk tagjai 
is.                            Csorba István
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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

akció   
a ciklámenben!

beltéri falfestékek 14 l 1 990 Ft-tól
Zománcfestékek 1 040 Ft-tól
Homlokzatfesték 14 l 6 490 Ft-tól
Tapéták 699 Ft-tól/tekercs

Továbbá dísZlecek, roZeTTák,  
csemperagasZTók kedveZô áron! 

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

l vegyi áruk, tisztítószerek

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

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

ciklámen

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Nescafe 3 in 1  
175 g 399 Ft  

(2280 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

Akció!
Szüreti eSzközök, SzerSzámok 

SzéleS válASztékbAn kAphAtók!

mezÕgAzDASági SzAkbolt 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 

70/313-3767

várjuk keDveS váSárlóinkAt!

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!

l Betongyártás, mixeres kiszállítás, 
tehergépkocsis kiszállítás, 

bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás

l Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as  238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös  250 Ft/db
Zsalukõ 30-as  288 Ft/db
Zsalukõ 40-es  363 Ft/db
Béléstest EB 60/19  250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós 
tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
TOKAJ

TENKÁCS TIBOR U. 15.: világörökségi 
városban, az állomástól 1 km-re, sík terep adott-
ságú, 724 m² (201 négyszögöl) telken, családi 
ház és utcai kerítés építés engedélyezési terv 
szerint oldalhatáron álló, elő- és oldalkertes, 
kontyolt nyeregtetős, kétoldalt borított fa-
fö démes, földszintes, 122 m² (beépített 
brut tó lakás alap te rület), 88 m² hasznos 
alapterület, nappali, étkezőkonyha, kamra, 
2 szoba, fürdőszoba, WC, mosókonyha, előtér, 
szélfogó, fedett előtér, hátsó kerti fedett terasz 
(19 m²) helyiséges, 2 bejáratos, építés alatt 
álló, mintegy 80 százalékos készültségi fokú, 
korszerű, exkluzív megjelenésű családi ház 
(Porotherm falazóblokk, Tondach cserép, 
műanyag nyílászárók, vágottkő-burkolat, fa) 
anyagköltségáron eladó. Az ingatlan tető alatt 
van, a közművek bevezetésre kerültek (áram, 
víz, szennyvíz, gáz). Kandallókéményes. Egyedi 
igény szerint a hiányzó belső ajtók és burkolatok. 
A tetőtér a későbbiekben beépíthető. A külső 
terep még rendezetlen. Megfelelőség esetén 

társasházi ingatlant értékegyeztetéssel beszá-
mítanak. Irányár: 13  900  000 Ft. Tel.: 
30/307-6641.

LEgyESBéNyE
RÁKÓCZI U. (Kiss Andrásné): Legyes bé nye 
Megyaszó felőli végénél, aszfal to  zott úton 
megközelíthető, 44 négy zet méter területű, 
a század elején léte sí tett, kőboltos pince 
és feldolgozó 4 db 120 l-es hordóval. A 
lapos tetős feldolgozó keresztúri blokkból 
készült. A pince száraz, soha nem volt benne 
víz. Az ingatlan árammal ellátott. A feldolgozó 
előtt betonozott  terület. Vízvételi lehetőség 
az utcán, 10 méterre. Kézi daráló és 160 l-es 
szőlőprés külön megvásárolható. Irányára: 
1 000 000 Ft. érd.: 47/361-299. 

Érdeklődni:  
gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd  
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555,  
mobil: 20/529-28-27,  

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

takarékos ajánlatok!
Komplett szemüveg 4990 Ft.

Márkás RETRO keretek, minôségi HOYA lencsével 9900 Ft.
Fényre sötétedô üveglencse 6000 Ft/db

Fényre sötétedô mûanyaglencse 10 000 Ft/db
Polaroid napszemüvegek széles választékban

50%-os kedvezménnyel egész nyáron!

Régi szemüvegkeretét ne dobja el, ha lehet,  
megjavítjuk és szükség esetén lencsét is cserélünk benne! 

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 felkészí-
tést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást 
biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvé-
delmi 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.

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert

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

ITT VAN AZ ôSZ, HULLANAK AZ ÁRAK...
AjÁNLAToK AZ ôSZI SZüNeTRe beLföLdöN
Ôszi szuper akció a Hunguest Hotel Panorámában: 7900 ft/fô/éjtôl.
Ôszi szüneti gyermekakció a Hunguest Hotel Aqua-Solban: 47 700 ft/fôtôl. 
Ôszi sulikerülô napok a Hunguest Hotel Galyában: 14 000 ft/fô/éjtôl.
Ôszi szüneti ajánlat a Hunguest Hotel Flórában: 39 600 ft/fôtôl.

AjÁNLAToK AZ ôSZI SZüNeTRe KüLföLdöN
November 3–5.: ôszi szünet Legolandban: 56 000 ft/fôtôl.
Október 26-tól: ôszi szünet Hurghadán: 89 900 ft/fôtôl. 
November 2–6.: ôszi szünet Zakopanéban: 5400 ft/fô/éj reggelivel. 
November 2–6.: ôszi szünet Krakkóban: 15 900 ft/apartman/éj önellátással. 

AdVeNTI pRogRAmoK
Advent Bécsben szerencsi indulással  
– december 3.: 9900 ft/fô.
Adventi vásár Kassán szerencsi indulással  
– december 10.: 2900 ft/fô.
Advent Grazban – december 10–11.:  
19 900 ft/fô.
Advent Prágában – december 10–11.:  
23 900 ft/fô.
Karácsony Mariazellben – december 23–26.: 54 900 ft/fô.
Söldeni besízô party – október 28–november 1.: 39 900 Ft/fô/3 éjtôl reggelivel.
További téli és síutakért keresse irodánkat vagy weboldalunkat.

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

VÁLASSZA A mINôSégeT, UTAZZoN VeLüNK!

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, 47/560-059

e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, www.zemplentourist.hu

KÖZLEMÉNY
Legyesbénye Község Önkormányzata az Észak-magyaror-

szági Regionális Operatív Program keretében sikeresen pályá-
zott az ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0066. azonosító számú, „Le-
gyesbénye integrált településközpont fejlesztése” című pro-
jektjével.

A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, melynek kere-
tében az alábbi fejlesztések valósultak meg a Dózsa György, a 
Kossuth Lajos és a Hunyadi János utcákban:

Projektzáró rendezvényét 2011. szeptember 30-án megtar-
tották, jelenleg a projekt zárása folyik.

l Útfelújítás 5750 m2

l Járdafelújítás 280 m2

l Térburkolás 1006 m2

l Csapadékvíz-elvezetés 536 fm
l Parkolókialakítás 5 db
l Gyalogátkelőhely (megvilágítással) 2 db
l Forgalomlassító küszöb („fekvőrendőr”) 2 db

Legyesbénye Község Önkormányzata
Cím: 3904 Legyesbénye, Rákóczi u. 82.
www.legyesbenye.hu
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Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24  
órá i g. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2011. november 4-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

november 11., november 27.

INGATLAN
 y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás céljára is 

átalakítható, kb. 90 m2 alapterületű családi ház eladó. Érd.: 
30/520-0353. (18-19)

 y Szerencsen a Kossuth út 17/A, 2/2. szám alatt társashá-
zi lakás eladó. Érd.: 20/500-8761. (18-19)

 y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház 
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igénye-
sen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: es-
te 30/921-2255. (18-19)

 y Mezőzombor, Táncsics út 11. szám alatti, 1,5 szobás,  
gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház eladó. Ár: 
megegyezés szerint. Érd.: 20/387-9717. (18-19)

 y Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöld-
övezetben lévő családi ház sürgősen eladó áron alul. Érd.: 
20/269-0430. (18-19)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház el-
adó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.: 
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (18)

 y Szerencs főutcáján, szép környezetben, felújított, há-
romszobás, 100 m2-es családi ház, valamint Bekecsen 85 
m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (18)

 y Szerencs központjában, kétszobás, összkomfortos, kü-
lönálló lakás albérletbe kiadó. Érd.: 47/364-355, 70/542-
1762. (18)

 y Legyesbénye, Kossuth út 9. szám alatti, 2,5 szobás, össz-
komfortos, gázkonvektoros családi ház eladó. Irányár: 3,5 
M Ft. Érd.: 20/331-6220. (18)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakrészes, 
kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb ingat-
lanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Érd.: 20/4464-
662. (18)

 y Szerencsen 89 m2-es, teljes körűen felújított, gáz-köz-
ponti fűtéses, tehermentes társasházi lakás eladó. Irányár: 
8,9 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (18)

MEZŐGAZDASÁG
 y 100 literes Kossuth-prés, hordók és szőlődaráló Szegi-

ben eladó. Érd.: 30/8912-684. (18-19)

 y Szerencs-Ondon borospince, valamint 1 db 60 literes 
szőlőprés eladó. Érd.: 47/363-610. (18)

 y Ondon a Bába-völgyben 400 öl szőlő eladó 3 x 4 m-es 
épülettel és 800 öl földdel. Irányár: 320 000 Ft. Érd.: 47/361-
757. (18)

VEGYES
 y 6 kW-os kandalló (egy szezonban használt), családi 

okok miatt eladó. Ár: 40 000 Ft. Érd.: 70/588-8284. (18-19)

 y 30 éves, 0,35 m3 diófa deszka eladó. Érd.: 47/369-355. 
(18-19)

 y Slágerzene (külföldi és hazai slágerek) oktatása zongo-
rán. Tel.: 70/2300-870. (18-19)

 y Sapkák, sálak, pulóverek, stb. kézi kötését hozott anyag-
ból és szalvétaképek készítését vállalom. Érd.: 30/414- 
9552. (18-19)

 y Vennék bontott blokkot vagy keresztúri blokkot reális 
áron. Tel.: 20/511-8696. (18-19)

 y Hímzést, horgolást, falvédők, összekötők szövését ol-
csón vállalom. Érd.: 47/363-891. (18-19)

 y Sütőtök (sonkatök) 50 Ft/kg, jonatán alma 100 Ft/kg 
áron eladó. Ugyanitt Elektrolux páraelszívó 5000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 47/361-857. (18-19)

 y Felújított, üzemképes, Whirlpool, felültöltős automa-
ta mosógép nagyon kedvező áron eladó. Érd.: 20/415-
6406. (18-19)

 y 150 literes, gyári szőlőprés, sátorgarázs, 2 db gáz Siesta 
kályha (igény szerint palackkal) eladó. Érd.: 20/468-0815. 

 y Kétszemélyes, fekhellyé alakítható kanapé 16 ezer forin-
tért, valamint négyrészes, beépített íróasztalos szekrénysor 
16 ezer forintért eladó. Érd.: 20/468-0815. (18)

 y Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/557-7215. 

 y Szerencsen ágyneműtartós kisszekrény, háromajtós 
szekrény, villanytűzhely, egyszemélyes heverő, kétajtós 
szekrény és polcos szekrény, dohányzóasztal, kombinált 
szekrény, valamint gázpalack olcsón eladó. Érd.: 30/578-
3795. (18)

 y Jó állapotban lévő, 1994-es évjáratú, fehér színű, Re-
nault Clio 1.2 személygépjármű friss műszakival eladó. 
Érd.: 47/363-176. (18)

Kistérségi mobil házi  
segítő szolgálat

Tállya Község Önkormányza-
ta a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program keretében „Képzés-
foglalkoztatás hátrányos helyze-
tűeknek” címmel indított projek-
tet a kistérség települései számá-
ra, melynek célja újszerű mobil há-
zi segítségnyújtó hálózat kialakítá-
sa a szerencsi kistérségben élő rá-
szorultak (idősek, mozgáskorláto-
zottak) részére, valamint foglal-
koztatási, ezáltal előrejutási lehe-
tőség biztosítása a hátrányos hely-
zetű munkanélkülieknek. 

A kezdeményezést az indokolta, 
hogy a Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás azon hátrányos hely-
zetű kistérségek közé tartozik, me-
lyek fő problémája az országos át-
lagot nagymértékben meghala-
dó munkanélküliség, valamint a 
szociális ellátórendszert igénybe 
venni kényszerülő idős, hátrányos 
helyzetű lakosság magas aránya. A 
pályázat megvalósításának fő cél-
ja a település és a térség munkanél-
küliségével együtt járó problémák 
megoldása volt, ezen belül a mo-
bil házi segítő szolgálat kialakítá-
sa, a hátrányos helyzetű, képzetlen 
munkanélküliek szakmai készsé-
gének, képességének fejlesztése, a 
védett foglalkoztatási rendszerben 
való személyiség és készségfejlesz-
tés, a szakképesítés megszerzésé-
nek a lehetősége a nyílt munkaerő-
piacon történő elhelyezkedés segí-
téséhez, valamint projektmenedzs-
ment szervezet felállítása.

A projekt 14 hónapos időtarta-
ma alatt valósul meg a kiválasztás, 
a képzés és a foglalkoztatás folya-
mata. Elsődleges cél, hogy a pályá-
zók olyan mobil házi segítőszolgá-
latot hozzanak létre, amely a szoci-

ális gondozók, ápolók mellett, a ház 
körüli munkák ellátásában nyújta-
nak segítséget az időseknek. A cél-
csoport mintegy 50 %-a a foglal-
koztatás 12 hónapjában munkát 
végez, míg az oktatásban része-
sülőket (17 fő karbantartó-szociá-
lis gondozó és 17 fő takarító) a kép-
zés utáni időszakban alkalmazzák. 
A résztvevők munkatapasztalatra 
tesznek szert, és a megszerzett ké-
pesítéssel a jövőben már nagyobb 
eséllyel pályázhatnak a nyílt mun-
kaerő-piaci állásokra. A projekt ki-
választott résztvevői az egyes te-
lepüléseken az időskorúak hagyo-
mányos és új típusú szociális ellá-
tását valósítják meg a házi segít-
ségnyújtás kiegészítő tevékenysé-
geként, ezzel járulnak hozzá a má-
sodlagos célcsoport igényeinek ki-
elégítéséhez.

A projekt keretében megtar-
tott toborzáson mintegy 140 fő je-
lent meg, ebből 80 személy került 
a programba. A tréningek 2011. 
október 13-án indultak a három 
desztinációs központban: Tállyán 
32 fő, Megyaszón 16 fő, Taktahar-
kányban 32 fő részvételével. Az el-
ső héten csapatépítő foglalkozáson, 
a második héten motivációs trénin-
gen vesznek részt a jelentkezők, a 
harmadik turnusban pedig szoci-
ális érzékenyítő képzést kapnak. A 
résztvevők egy része, 34 fő egy to-
vábbi négyhónapos tanfolyamon 
vesz részt (Tállyán szociális gon-
dozó és karbantartó-, Taktahar-
kányban takarítóképzés), amely 
vizsgával zárul és tanúsítványt ad 
számukra. A résztvevő további 46 
főt a projekt végéig, egy éven ke-
resztül foglalkoztatják saját tele-
püléseiken.

 y Szerencsen, a Jókai utcában 74 m2-
es, összkomfortos ház eladó. Vállalko-
zásra vagy irodának is alkalmas. Ki-
sebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft.  
Érd.: 70/704-6393. (18-19-20)

SZERENCSI 
VASUDVAR 

l Kályhák, kandallók,  
kályhacsövek, hődobok 

l Idomacélok széles választékban 
l Zárak, vasalatok, szögek 
l Elektromos kisgépek,  
szerszámok, csavarok 

l Flexkorongok, elektródák, 
kötöződrótok 

l Alu, horganyzott,  
normál és mini csatornák 
l Gipszkarton, OSB-3 lapok 
l Műanyag hullámlemezek,  

kertészeti és tófóliák 
l Álmennyezetek 300 Ft/m²-től 
l Tapéták, tapétaszegők,  

stukkók, rozetták 
l Biofabrikett 

 
Szerencs, Bekecsi u. 2.  

(a DIEGO Áruház udvarában) 
www.szerencsivasudvar.hu 

Tel.: 30/336-1290. 
Nyitva tartás:  

hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, 
szombat: 8–12 óráig. 

Anonim segítők
Megalakulásának második 

évfordulóját ünnepelte az Ano-
nim Alkoholisták (AA) szeren-
csi csoportja október 7-én, a Rá-
kóczi út 63. szám alatti épület-
ben. Az eseményre több mint 
húsz tag érkezett, hogy meg-
osszák egymással tapasztala-
taikat.

A hagyományoknak meg
felelően az AA-foglalkozáson 
mindenkit végighallgatnak, de 
nem minősítenek, nem ítélkez
nek, nem kérdeznek, nem kez
denek vitába, mindenki csak a 
saját problémájáról beszél azzal 
a céllal, hogy segítsen másokon. 
A megjelentek felidézték éle
tük legnehezebb szakaszait, ki
emelve, hogyan váltak szenve
délybeteggé, és milyen lépése
ket tettek annak leküzdésére. A 
tagok közül néhányan emléktár
gyat kaptak többhónapos józan 
életük elismeréseként. Ebben a 
körben ez óriási eredménynek 
számít: akinek sikerült már ki
vonnia magát az alkohol rabsá
gából, az minden egyes „száraz” 
napot számon tart. Beszámolóik
ban egyhangúlag azt vallották, 

hogy többszöri terápia és vissza
esés után az Anonim Alkoholis
ták foglalkozásain való rendsze
res részvétel segítette őket kitar
tani elhatározásuk mellett, hogy 
ne nyúljanak újra a pohárért. A 
közösségben egymáson pró
bálnak segíteni saját példájuk
kal, miközben önmaguk is gyó
gyulnak. A tagok elhatározását 
önzetlen szeretettel támogatják, 
a kölcsönös megértés ad erőt ah
hoz, hogy kitartsanak.

A felvázolt élettörténetek kö
zött tragikus vallomások fogal
mazódtak meg: – Minden csele
kedetemet az alkohol határozta 
meg, a viselkedésem teljesen el
torzult. Többször voltam részeg, 
mint józan. Nem törődtem sem 
magammal, sem mással – hang
zott el.

Az AAközösségben az érintet
tek sorstársaikkal együtt néznek 
szembe azzal, mit tett velük az al
kohol, s hogyan léphetnek tovább 
erről az útról. Az AA Általános 
Szolgálati Irodája az 1/2510051
es számon érhető el, honlapjuk 
a www.anonimalkoholistak.hu 
internetes címen tekinthető meg.

H. R.

tÁJÉkoZtAtÓ A sZeLektíV 
HULLADÉkgYŰJtÉsRőL

Szerencsen 2003-ban meg-
kezdődött a szelektív hulla-
dékgyűjtés rendszerének ki-
építés. Ahhoz, hogy ez a rend-
szer a közszolgáltató, ZHK 
Kft. által továbbra is fenntart-
ható legyen, a lakosság aktív 
együttműködésére van szük-
ség, ugyanis a szelektív hulla-
dékgyűjtés sikere nemcsak a 
korszerű technológián, hanem 
a városban élők környezettu-
datos magatartásán is múlik.

A lakosságnak Szerencs vá
rosában kétféle lehetősége van 
a szelektíven gyűjtött hulladé
kok elhelyezésére: az egyik a 
közterületen kihelyezett hulla
dékgyűjtő szigetek használata, 
a másik pedig a városban ta
lálható hulladékgyűjtő udvar
ban (Szerencs, Eperjes út 7.) tör
ténő elhelyezés, amely szeren
csi lakcímigazoló kártyával té
rítésmentesen vehető igénybe.

A szelektív hulladékgyűjtés 
keretében a településen az ön
kormányzat a ZHK Kft. együtt
működésével hat gyűjtőszigetet 
(Szerencsi Rendőrkapitányság 
mellett, Szerencse Áruház mö
gött, Piactéren, Profi Áruház 
mellett, a Fecskésen és az ondi 
iskola mellett) létesített. Ezeken 
a helyszíneken anyagfajtánként 
(műanyag, papír, üveg), külön
böző színű 1,1 m3es konténe
rekbe történik a hulladékgyűj
tés. Feliratok és piktogramok se
gítik a lakosságot, hogy a sze
lektíven gyűjtött háztartási fe
lesleget a megfelelő módon he

lyezzék el az edényzetekben.  A 
konténerekben csak olyan mé
retű hulladékot lehet elhelyez
ni, ami az edényen található 
bedobónyíláson befér, továbbá 
lényeges, hogy a PET-palackot 
mindig laposra taposva he
lyezzék el a konténerben, mert 
ily módon sokkal kevesebb he
lyet foglal!

Amennyiben az elkülöní
tetten gyűjtött hulladékok kö
zé például kommunális hulla
dék kerül, úgy a nyersanyagot 
csak jelentős többlet-ráfordítás
sal lehet tovább adni a haszno
sítónak. Ezért kérjük a lakossá
got, hogy sem a hulladékgyűj
tő szigetek konténereibe, sem 
azok mellé kommunális hulla
dékot ne helyezzenek el! A ház
tartási hulladékot a már kiala
kult rendszer szerint mindenki 
otthon a saját edényébe gyűjt
se. Kommunális hulladék elhe
lyezése esetén az elhelyező el
len szabálysértési eljárás indít
ható és 100 ezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

Az utóbbi évek statisztikáját 
vizsgálva az ürítések alkalmá
val begyűjtött hulladék meny
nyisége egyre növekvő tenden
ciát mutat. Bízunk benne, hogy 
ez továbbra is folytatódik és a 
jövőben sikerül meggyőznünk 
azokat is, akik eddig nem vol
tak aktív résztvevői a szelek
tív hulladékgyűjtés folyamatá
nak, továbbá kérjük a lakossá
got, hogy a szelektív hulladék
gyűjtő szigeteket rendeltetéssze
rűen használják!

FÉNyKÉppEL 
KíNÁLjUK!

Külön megrendelés alapján fo
tóval jelentetjük meg az el adás ra 
vagy kiadásra kínált lakásokat, 
épüle te ket. Ennek költsége hozott 
fény kép  ese tén alkalmanként 500 
Ft, amennyi ben a fotót munkatár
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért 
az összegért egyszer jelentetjük 
meg hirdetését, ami az interne
tes honlapunkra is felkerül ilyen 
formában.

l Lovaglás
l bértartás, 
l kutyaterápia  

vizsgázott kutyával 
Bodrogkisfaludon,  
igényes környezet,  

szakképzett, 
diplomás oktatók,  
fedeles lovaspálya. 

Telefon: 30/447-8877. 
www.hatastanya.hu 
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Vízszintes:
1. Arthur Bloch idézetének első ré-

sze. 12. Felfog. 13. Volt légitársaság. 14. Je-
lenleg. 15. Attila becézve. 16. … Krónikái, 
C. S. Lewis műve. 18. Középen berág! 19. Ha-
zai középhegység. 21. Időskori (orvosi). 23. 
Női becenév. 24. Fürdünk benne. 25. Lítium. 
26. Erőlködve hangot ad. 28. Kiütés jele. 29. 
Münichben van! 30. Országos bajnokság. 33. 
Azonos mássalhangzók. 34. Pénzintézetek. 
36. Vár. 38. Kés lényege. 40. Nemi betegség. 
41. Nukleáris medicina, röviden. 42. Megmé-
rettetés. 45. Bárkás bibliai alak. 46. A Vág mel-
lékfolyója. 47. Dzsip eredeti szóval. 49. Roz-
gonyi Géza. 50. Tép. 52. Spanyol ex-királyné. 
54. Taszít hangzói. 56. Rolnit. 59. Homok an-
golul. 61. Hegy Európa és Ázsia között. 62. 
Zab angolul. 64. Részben dalol!

Függőleges:
2. Férfinév. 3. Börtöni ágy. 4. Latin és. 5. 

Forma. 6. Páratlanul kotor! 7. Hazai tájegy-
ség. 8. Jég teheti. 9. Elem! 10. Magasba moz-
gatja. 11. Női becenév. 15. Az idézet máso-
dik, befejező része. 16. Német nem (nein). 
17. Olasz, spanyol és német gépkocsik jelei. 
20. Azonos mássalhangzók. 22. Női név. 24. 
Csomókészítés folyamata. 27. Fordított, ket-
tős mássalhangzó. 28. Kicsinyítő képző. 29. 
Viselkedés. 31. … József, történelmi alak. 32. 
Réva betűi keverve. 34. Elizabeth …, Jane 
Austen hősnője. 35. Szenvedés. 37. Felkelést 
megszüntet. 39. Román valuta. 43. Öreg a bő-
re. 44. Angol igen! 46. Fővárosi bevásárlóköz-
pont. 48. Papírzsebkendő röviden. 51. Előtag: 

légi. 53. Ragadozó madár, névelővel. 55. Ezen 
járunk. 57. Törvény, tétel. 58. Keverve ezt! 60. 
… plus ultra. 63. Egyszerű gép.

Sz. A.

Az október 7-ei keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Ha a nővéred sem mondja meg 
az igazat, senkire sem számíthatsz. A he-
lyes megfejtést beküldők közül Benke Betti-
na, Szerencs, Széchenyi u. 37. szám alatti la-
kos két fő részére szóló fürdőbelépőt nyert, 
amely a Szerencsi Hírek szerkesztőségében 
(Szerencs, Népház) vehető át. Az október 21-
ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési 
határideje: november 4.
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Rejt vény Fej tők, Fi gye lem!
A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé nyének aján dék-
sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt, 
ame lyek hez mellé kelték ezt a szel vényt.

ke ReSZt Rejt vény
2011. október 21.

#

»
»

Ezúttal az ondi településrészen 
élő Maczkó Edit (fotónkon) ajánlja 
olvasóink figyelmébe egyik ked-
venc desszertje, a zebratorta re-
ceptjét.

A tapasztalt háziasszony csa-
ládja örömére szívesen sürög-fo-
rog a konyhában, sokszor kísérle-
tezik új ízekkel. Figyelemmel kísé-
ri a televíziós gasztronómiai mű-
sorokat, és az interneten is gyak-
ran böngészik új receptek után 
kutatva, hogy a neki tetsző fogá-
sokat asztalra varázsolja.

A most bemutatott torta recept-
jét azért választotta, mert azon túl, 
hogy rendkívül ízletes édesség, 
egyszerűen elkészíthető, ugyan-
akkor látványos is egyben. 

Elkészítés: A tojásfehérjéket hab-
bá verjük, majd félretesszük, a to-
jások sárgáját a cukorral habosra 
keverjük, utána hozzáadjuk a vi-
zet és az olajat. A sütőporral elke-
vert lisztet apránként beleadagol-
juk, végül a keményre felvert fe-
hérjéket óvatosan beleforgatjuk. 
Megfelezzük a tésztát, az egyik 
részhez hozzászitáljuk a kakaót 
és a fahéjat, majd összekeverjük. 
Egy 26 cm-es tortaformát sütőpa-
pírral kibélelünk és elkezdjük a 
tészta rétegezését. Először a fehér 
tésztából 2 evőkanálnyit teszünk a 
tortaforma közepére (nem kell el-
kenni), erre jön 2 kanálnyi kakaós 
tészta, és így tovább. Az új adagot 
mindig középre kell tenni. A ka-
nalazgatást addig folytatjuk, míg 

el nem fogy a tésztánk. Ezt köve-
tően körülbelül 50 percig sütjük 
180 oC-on. Az elkészítési idő: 90 
perc. Jó étvágyat!

házi konyha 
Rovatunkban egy-egy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Várjuk vál-

lalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen ismertet-
nének egy-egy általuk kiválasztott fogást. 

ZEBRATORTA
hozzávalók 1 tortához: 

5 db egész tojás, 12 g sütőpor
250 g porcukor, 125 ml víz, 250 ml olaj, 

375 g liszt, 2 evőkanál kakaópor
1 teáskanál őrölt fahéj

Wellness a betegségek 
megelőzéséért

Az emberi test a teremtés 
legnagyobb csodája: felépíté-
se, szerveinek együttműködé-
se a test, a szellem és a lélek 
összjátéka.

Az egészség nem csupán a 
betegség hiányát jelenti, hanem 
a teljes testi, szellemi és szoci-
ális jólét állapotát, illetve ezek 
folyamatos fenntartását. Egész-
ségünk tehát következetességet 
és tudatosságot igényel, így an-
nak megőrzése érdekében leg-
első és legfontosabb teendőnk 
az életmódváltás, illetve az, 
hogy a rizikófaktorokat kiiktas-
suk mindennapjainkból. A he-
lyes életmód megválasztásával 
elkerülhetők bizonyos betegsé-
gek, melyek később – nem meg-
felelő odafigyelés mellett – sú-
lyos problémákat okozhatnak. 
A wellness kifejezés hallatára 
az emberek a fürdőzés, pasz-
szív kikapcsolódás, és a gaszt-
ronómia széles kínálatára gon-
dolnak. Azonban a wellness 
az egészségfejlesztő, egészség-
tudatos életmód gyűjtőfogal-
ma: minden tettünk, gondola-
tunk, érzésünk és hitünk kihat 
a teljesítményünkre. Ez egyfaj-
ta életszemlélet, amely szám-
talan lehetőséget rejt magában 
társadalmilag és gazdaságilag 
egyaránt. 

Szerencs több létesítmé-
nye helyet biztosít különböző 
sporttevékenységek, rekreációs 

szolgáltatások igénybevételére, 
ahol a gyermekektől az időse-
kig minden korosztály megta-
lálhatja a maga számára elfo-
gadott mozgásformát és pihe-
nési módot, ami mellett lehe-
tőség van szociális, kulturális 
szolgáltatások igénybevételére 
is, melyek hozzájárulnak egy 
jobb minőségű, gazdagabb lel-
ki életvitelhez. A wellness fel-
hívja a figyelmet környeze-
tünkre, fejleszti memóriánkat, 

koncentráló képességünket is. 
Az egészségtudatos életformá-
nak közösségformáló hatása is 
van, amely révén új kapcsola-
tokra tehetünk szert.

A wellness egy olyan élet-
mód-koncepció, amely által fi-
zikálisan, mentálisan kiegyen-
súlyozottnak érezhetjük ma-
gunkat. Összefoglalva: felelő-
sek vagyunk saját testi, lelki 
állapotunkért.

Rivnyák Noémi

horoszkÓP
október 21. – november 11. 

Kos (III. 21. – IV. 20.)
nem számíthat könnyű boldogulásra, főleg, ha sokat ellenkezik a főnökeivel és megpróbál 
szembeszélben vitorlázni. a kihívások azonban nagyon is kedvére valók, úgy érzi: most megmutathat-
ja, mire képes. Bár nap mint nap akadnak majd fontoskodó, kicsinyes ellendrukkerek, a hónap végé-
re minden elrendeződik.

BIKa (IV. 21. – V. 20.)
a partnere mindig nagyon büszke volt az ön sikereire, a következő hetekben ennek hangot 
is ad. ha viszont még független, akkor lehet, hogy épp a munkája révén ismerkedik meg leendő párjá-
val. Vagyis a következő hetekben a szerelem és a munka nagyon összefonódik, és ez megadja azt a biz-
tonságot, amire vágyik.

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
nagyon téved, ha azt hiszi, hogy a siker pusztán szerencse kérdése. az is, persze, de kemé-
nyen bizonyítania is kell, hogy a véletlenül elnyert posztra valóban alkalmas, ugyanis a környezetében 
még sokan pályáznak ugyanarra a székre, és mindent megtesznek, hogy bebizonyítsák: oda nem ön a 
legalkalmasabb személy.

ráK (VI. 22. – VII. 22.) 
legyen őszinte, nézzen szembe a tényekkel. nem biztos, hogy mindig mások a hibásak. a leg-
jobb békésen tisztázni minden nézeteltérést. most olyan napokat él, amikor nemcsak érdekli az embe-
rek véleménye, hanem szeretne is együttműködni azokkal, akikről tudja, hogy a segítségére lehetnek.

oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.) 
Sziporkázó ötletei folyamatosan kedvező fogadtatásra találnak, de ugyanilyen állandóság-
gal számíthat az irigyek, illetve haszonlesők támadására. idővel rá fog jönni, hogy kik érdemlik meg a 
támogatását, illetve kik azok, akiktől gyorsan meg kell szabadulnia, ha haladni akar. ha sportol, ott is 
kiugró eredményt érhet el.

szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
ősszel mindig több az energiája, mint az év első felében. Vidám hangulatban, eredménye-
sen végzi a munkáját. az eredmények természetesen pénzben is kifejezésre jutnak, vagy fizetéseme-
lést, vagy jutalmat kaphat a hónap második felében. Fölösleges tehát aggodalmaskodnia, azzal csak 
fékezi a szerencséjét.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ez az ön hónapja. a szokásosnál sokkal több lehetőség kínálkozik. ne menjen el mellettük, 
akkor se, ha később némelyikről kiderül, hogy nem szabad több energiát beleölnie. Ezek a próbálko-
zások rengeteg tanulási lehetőséget rejtenek magukban, és biztos, hogy köztük van az is, amivel rend-
kívüli sikert érhet el.

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
anyagi helyzete kedvezőbben alakul, mint tervezte. És egy régóta vágyott munkát is sikerül 
megszereznie. Viszont a szerelemben nem mondhatja magát ilyen szerencsésnek. talán az a baj, hogy 
olyan valakiért dobog a szíve, aki már foglalt, és szereti azt, akivel él.

nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
a munkahelyén végre elülnek a viharok, megszűnik a bizonytalanság, stabilizálódnak a kö-
rülmények. ha még ennek ellenére sem találja a helyét, akkor érdemes új állás után néznie. Egyébként 
ne higgye, hogy a változás minden problémára megoldás lehetne. az új körülményekhez nehezen tud 
majd alkalmazkodni.

BaK (XII. 22. – I. 20.)
már-már senkinek nem hisz, senkiben nem bízik. Pedig ahhoz, hogy a karrierje ne torpanjon 
meg, össze kell fognia a kollégáival, illetve új embereket is be kell vonnia a terveibe. a hónap végén ug-
ratásnak véli majd azt a hírt, hogy a főnökei önt szemelték ki egy fontos beosztásba.

Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
ha utazásra, vagy külföldi munkalehetőségre vonatkozó ajánlatot kap, ne nagyon habozzon, 
fogadja el. ha éppen most realizálódik egy utazása, számíthat rá, hogy jobban sikerül, mint tervezte. 
És nemcsak új élményekkel, de új barátokkal is gyarapodik, akik sok tekintetben hatással lesznek gon-
dolkodásmódjára.

HalaK (II. 20. – III. 20.)
Vannak pillanatok, amikor nagyon nehéz finoman tudtára adni az embereknek, hogy hagy-
ják már békén. még nehezebb úgy visszautasítani valakit, hogy ne bántsa meg, mert egyéb területen 
igenis nagy szüksége volna a segítségére. legjobb, ha a tisztázó beszélgetéseket a telihold utáni idő-
szakra ütemezi.

A miskolci Nemzeti szíNház műsorA

 y oKtóBer 
27. (csütörtök) 19 óra: AZ ARAny ÁRA Nyilvános főpróba
28. (péntek) 19 óra: AZ ARAny ÁRA Bemutató bérlet
29. (szombat) 19 óra: AZ ARAny ÁRA Csiky bérlet

 y noVeMBer 
2. (szerda) 19 óra: AZ ARAny ÁRA Lehár bérlet
3. (csütörtök) 19 óra: AZ ARAny ÁRA Madách bérlet
4. (péntek) 19 óra: menyASSZOnytÁnC Bérletszünet
5. (szombat) 19 óra: menyASSZOnytÁnC Bérletszünet
8. (kedd) 19 óra: AZ ARAny ÁRA Egyetemi bérlet
9. (szerda) 18 óra: AZ ARAny ÁRA Ferenczi ifjúsági bérlet
10. (csütörtök) 18 óra: AZ ARAny ÁRA Herman ifjúsági bérlet
11. (péntek) 17 óra: A DZSUngel kÖnyve Bérletszünet
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Vér nélkül 
nincs élet

A tudomány jelenlegi állá-
sa szerint semmilyen, mester-
ségesen előállított anyaggal 
nem lehet tökéletesen helyet-
tesíteni az emberi vért, ezért 
tartják fontosnak a véradások 
szerepét. Szerencsen legutóbb 
október 11-én, két helyszínen 
tartottak véradónapot.

Kiss Lajosné, a Magyar Vö-
röskereszt Szerencsi Szerveze-
tének vezetője lapunk érdeklő-
désére elmondta: a jelentősége 
ellenére sajnos kevesen szánják 
rá magukat a véradásra. Az Idő-
sek Klubjában és a Nestlé üzem-
orvosi rendelőjében megtartott 
eseményen ezúttal mindössze 
28 fő vett részt. A személyen-
ként 4,5 dl levett és begyűjtött 
vérmennyiséget a Debreceni 
Regionális Vérellátó Központ-

ba szállítják. A felhasználási le-
hetőség rendkívül széles körű. 
A leggyakoribb eset az, amikor 
a vér klinikai célokat szolgál, 
például a nagy vérveszteség-
gel járó műtétek során, egy ne-
héz szülést követően, vagy ak-
kor, ha valaki súlyos égési sé-
rülést szenved. Egyes betegsé-
gek kezelésére nem a teljes vér-
készítményt, hanem annak al-
kotóelemeit alkalmazzák. Bár-
melyikünknek szüksége lehet 
rá élete során!

Adj vért, és ments meg há-
rom életet! – szól a véradás szlo-
genje. Városunkban legköze-
lebb december 1-jén, a Rákóczi 
út 63. szám alatt várják azokat, 
akik élni szeretnének a lehető-
séggel, hogy rászoruló ember-
társaikon segítsenek. 

H. R.

ÚJ ESZKÖZÖK A NőgyógyáSZAtoN
A Szántó J. Endre Egye-

sített Szociális és Egészség-
ügyi Intézetben a közelmúlt-
ban megvalósított fejlesztés 
keretében számos helyi szak-
rendelés kapott új eszközöket. 
A beruházás részeként a nő-
gyógyászati szakrendelést is a 
huszonegyedik század köve-
telményeinek megfelelő be-
rendezésekkel látták el, mely-
ről Kovács Lajos főorvos tájé-
koztatta lapunkat.

A projekt részeként a mű-
szerpark – a már meglévő in-
formatikai háttér mellett – kie-
gészült egy modern ultrahan-
gos készülékkel, amellyel kór-
házi szintű hasi- és hüvelyi 
ultrahangvizsgálat, valamint 
érvizsgálat is végezhető, me-
lyek létfontosságúak a mag-
zat állapotának a megítélésé-
ben. A beruházás keretében 

került a rendelőbe az úgyne-
vezett kolposzkóp nevű diag-
nosztikai eszköz is, ami jó fel-
bontóképességének köszön-

hetően lehetővé teszi a méh-
szájon, méhnyakon lévő kóros 
hámelváltozások korai felisme-
rését. Ezeken kívül egy harma-

dik új műszer, az úgyne-
vezett kardiotokográf is 
segíti a pontos diagnó-
zis megállapítását: ezzel 
a magzat méhen belüli 
állapotát vizsgálják a ter-
hesség utolsó harmadá-
ban. Az új berendezések-
nek köszönhetően a nő-
gyógyászati vizsgálatok 
és szűrések hatékonysá-
ga, minősége számotte-
vően javult.

Az egészségügyi inté-
zet nőgyógyászati szak-
rendelésén tavaly 9500 
pácienst fogadtak. A 
különféle vizsgálatok-
ra hétfőnként 8–14 órá-
ig, kedden 13–17 óráig, 
szerdán 8–13 óráig, csü-

törtökön 8–14 óráig (15–18 óráig 
onkológia), pénteken 8–13 órá-
ig lehet bejelentkezni.

H. R.

KéZilAbdANyitáNy: 
bíZuNK A SiKErES folytAtáSbAN

Megkezdődött a megyei I. 
osztályú női kézilabda-baj-
nokság. Együttesünk az első 
három fordulóban lejátszott 
meccsekből egyet megnyert, 
két alkalommal pedig vere-
séget szenvedett. Lányaink 
egyelőre nem a tavalyi ezüst-
érmes formájukat mutatják, 
de bíznak a sikeresebb foly-
tatásban.

óZd – SZErENcS 
28–17 (11–8)  

SZVSE: Fábián L., Kalina A. 
– Buri N. (1),  Fábián J. (3), Ka-
tona K. (5), Pocsai M., Sohajda 
E. (2),  Szabó R. (3), Tamás L., 
Tomkó E. (3). Edző: Hevele Ist-
ván.   

A hálóőr Fábián Lívia az 
első percben lesérült, helyet-
te Kalina Andrea állt be a ka-
puba, aki a találkozón hétmé-
terest is hárított – tájékoztat-
ta lapunkat Sohajda Edit csa-
patkapitány. Az együttes a 
45. percig tartotta magát (17–
13), aztán a támadásban hi-
bák  sorát követték el a lányok, 
amelyekből az ellenfél köny-
nyű lerohanásos gólokat szer-
zett. Ózd most esett ki az NB 
II-ből, ennek ellenére sok fia-

talt vonultatott fel, kivéve az 
irányító mezőnyjátékost és a 
kapust, aki 190 centiméteres 
magasságával hozta a maga-
sabb osztályból érkező kivá-
ló formáját. 

SZErENcS – MiSKolc 
VároSi SportiSKolA 

21–16 (7–9)
SZVSE: Czagány N., Ka-

lina A. – Buri N., Fábián J. 
(2), Gyurán M., Katona K. 
(11), Molnár N., Pocsai M., 
Profáncsik O. (2), Sohajda E. 
(1), Szabó R. (1), Szőke I. (1), 
Tamás L., Tomkó E. (3). Edző: 
Hevele István.

A csapat jól kezdett, az első 
tíz perc után 3–1 volt az ered-
mény. A védekezés összeállt, 
a támadásban a lányok alkal-
mazták az edzésen gyako-
rolt figurákat. A 20. percben 
azonban az ellenfél kiegyen-
lített (5–5), majd  átvette a ve-
zetést és a félidőben 7–9 volt 
az állás. A második játékrész-
ben előbb felzárkózott a helyi 
gárda, majd ideges küzdelem 
folyt a pályán. Mindkét csapat 
kapkodásából, a sok rohanás-
ból a szerencsiek jöttek ki job-
ban. A 19. percig váltakozva 

születtek a gólok mindkét ka-
puban, majd a szerencsiek át-
vették a vezetést (15–14) és a 
mérkőzés végéig folyamato-
san növelték a különbséget 
(21–16).

AlSóZSolcA – 
szerencs Vse 

25–24 (13–13)
SZVSE: Kalina A. – Buri N. 

(4), Fábián J. (2), Gyurán M., 
Katona K. (8), Profáncsik O., 
Sohajda E. (6), Szabó R., Szőke 
I. (1), Tamás L., Tomkó E. (3). 
Edző: Hevele István.

Az első félidőben a csapa-
tok  fej-fej mellett haladtak, 
egyikük sem tudott nagyobb 
előnyre szert tenni. A szeren-
csi lányok védekezésben jól 
koncentráltak, de támadás-
ban sok ziccert kihagytak, el-
kapkodták a befejezéseket. Az 
első játékrész 13–13-as állással 
zárult. A második félidőben is 
folytatódott a küzdelem, egyik 
csapat sem tudott előnyt sze-
rezni. A szerencsi kapus eb-
ben az időszakban több he-
test is hárított. A 44. percre 
azonban az alsózsolcaiaknak 
sikerült 3 góllal elhúzni, ez-
után a szerencsi lányok igye-
keztek felzárkózni. A 27. perc-
ben 25–24 volt az állás. Az 

utolsó három percben a házi-
gazdák több támadást is elhi-
báztak, amit sajnos a vendé-
gek nem tudtak kihasználni. 
Az alsózsolcaiak rutinosan az 
utolsó percben időt kértek, ők 
támadtak és tördelték a játé-
kot, így a szerencsieknek már 
nem volt lehetőségük a pont-
szerzésre. A végeredmény 25–
24 lett.

SÚlyEMElő-érEMESő
Tizenhét arany-, hat ezüst- 

és két bronzérem. Ez lett a 
dobogós mérlege a szerencsi 
versenyzőknek az október 
1-jén Tiszaújvárosban meg-
rendezett X. Kőszegi Ferenc 
Országos Kiemelt Súlyeme-
lő Emlék- és Területi Minő-
sítő Versenyen.

A rangos viadalon Szerencs 
Város Sportegyesületét – a te-
lepülések között messze a leg-
népesebb csapat – 29 verseny-
ző képviselte. Megszokott már, 
hogy a településünkön műkö-
dő súlyemelő-szakosztály élen 
jár az utánpótlás-nevelésben, 
amire országos szinten is fel-
figyeltek. Fekete László, Feke-
te Diána és Morvai Zoltán ta-
nítványai kihozták a maximu-
mot magukból, 174 gyakorlat-

ból mindössze ötöt rontottak 
el. A legeredményesebb sze-
rencsi versenyzőnek Molnár 
Péter bizonyult, aki korcso-
portjában elnyerte a legjobb-
nak járó kupát.

Területi minősítő verseny 
eredmények:

Lány korcsoport, 36 kg: 1. Bakó 
Eszter (82 pont), 40 kg: 1. Kato-
na Petra (88 pont).

Fiú korcsoport, 40 kg: 1. Gás-
pár Alex (89 pont), 3. Ta-
kács Viktor (85 pont), 4. Vi-
da József (75 pont). 45 kg: 1. 
Matyisák Attila (72 pont). 50 
kg: 1. Monyók Gergő (80 pont). 
62 kg: 2. Sztankovics Bence (79 
pont). 77 kg: 1. Sztahura István 
(87 pont). +77 kg: 1. Bárány Ger-
gő (90 pont), 2. Szabó Bence (73 
pont).

Serdülő női korcsoport, +63 kg: 
1. Vida Klaudia (77 kg-os össz-
teljesítmény).

Serdülő fiú korcsoport, 45 kg: 2. 
Takács Péter (60 kg). 50 kg: 2. Ba-
kó Dávid (56 kg) 56 kg: 2. Takács 
János (112 kg). 77 kg: 1. Keresztesi 
Márton (117 kg), 85 kg: 1. Monyók 
Róbert (120 kg). + 85 kg: 1. Balogh 
Tibor (120 kg).

Ifjúsági korcsoport, 69 kg: 1. Har-
kály Endre (110 kg). +94 kg: 1. Paj ger 
Ádám (170 kg), 2. Ollócki Ist ván 
(160 kg), 3. Monyók Zoltán (115 kg). 

Országos kiemelt súlyeme-
lőverseny-eredmények:

Serdülő fiú korcsoport, 62 kg: 1. 
Runda Tamás (140 kg). Ifjúsági 
férfi korcsoport, 62 kg: 1. Gáspár 
Pál (155 kg). 69 kg: 1. Molnár Pé-
ter (170 kg). 77 kg: 1. Balla Dávid 
(185 kg).                               Á. A.

Kovács Lajos főorvos az új ultrahang-berendezéssel végzi a vizsgá-
latot.

Akaraterőben nem volt hiány a pályán.

táMogASSuK A SZErENcSi 
KoSárlAbdAcSApAtot!

Szerencs Város Sportegyesületének kosár-
labdacsapata az előző bajnoki évben meg-
nyerte az NB II keleti csoportját, majd 2011 
szeptemberétől lehetőség adódott arra, hogy 
magasabb osztályban, az NBI/B-ben indul-
hasson az együttes. 

Szerencs történetében egyedülálló, hogy 
szerencsi csapat a Nemzeti Bajnokság máso-
dik legerősebb osztályában szerepeljen. A mű-
ködési költségek jelentősen megemelkedtek: 
nevezési díj, játékengedélyek, teremhitelesítés, 
játékvezetés, ellenőrök díjaival, de még a ko-
sárlabda-szövetség által előírt orvos, statisz-
tikus, rendfenntartó személyzet alkalmazása 
is növeli a szükséges plusz anyagi forrásokat.

Szerencs Város Önkormányzatától sok se-
gítséget kapunk, de az indulás feltétele az volt, 
hogy a működési költségünk egy részét önerő-
ből oldjuk meg.

Szeretnék ezúton megszólítani minden 
szerencsi és nem szerencsi lakost, akinek le-
hetősége van, támogasson minket abban, 
hogy a bajnokságban felmerülő költségeket 
biztosítani tudjuk. A csapat tagjai mindent 
megtesznek azért, hogy bent maradjunk az 
NBI/B-ben. 

A szerencsi kosárlabdacsapatot támogathat-
ják bérlet vásárlásával, magánszemélyek és cé-
gek támogató kártyát vásárolhatnak, amiben 
a reklámhordozói lehetőségeinkről is adunk 
tájékoztatást. 

Azzal is segítenek, ha eljönnek a hazai mér-
kőzéseinkre és szurkolnak, buzdítják a csapa-
tot! E mellett a segítség más formáját is szíve-
sen fogadjuk. A támogatás lehetőségeiről fel-
világosítást kaphatnak a 06-20-328-9868 tele-
fonszámon.

Nagy Lajos
szakosztályvezető

Sajnos, ezúttal kevesen vállalkoztak a véradásra. 

győZtEK A SAKKoZóK
Megkezdődtek az összecsapások a megyei első osztályú 

sakkcsapat-bajnokságban. Szerencs csapata október 9-én ide-
genben, Tiszaújvárosban játszotta első mérkőzését. Az össze-
csapás 7,5 – 4,5 arányú győzelemmel zárult a szerencsi játéko-
sok javára. Győzött: Ág Norbert, Medvegyné Balogh Emese, 
Balogh László, Gál László, Zakar Adrián, Samók Balázs. Dön-
tetlennel zárt: jr. Balogh Imre, Cseppely János, Tóth Adrián.

piNgpoNg- 
VErESég 
óZdoN

NB III-as asztalitenisz-csapa-
tunk az október 1-jére kiírt mér-
kőzést – Ózd kérésére – október 
6-án játszotta idegenben. A ta-
valyi bajnokság ezüstérmesét 
javuló játékunkkal lényegesen 
nagyobb erőkifejtésre kész-
tettük, mint azt a MEAFC el-
len tettük az előző fordulóban 
hazai pályán. A megmérette-
tésen kimagasló teljesítményt 
nyújtott Tóth Szabolcs, aki vala-
mennyi mérkőzését megnyer-
te, legyőzve a volt magyar baj-
nok Beleznai Mátyást is. A vég-
eredmény: Ózd II. – Szerencs 
VSE  II. (11–7). Győztesek: Tóth 
Szabolcs (4), Csorba István (2), 
Korály Csaba (1), Tatár Béla (0). 
Páros: Tóth – Korály  (0), Csor-
ba – Tatár (0).



2011.  OKTÓBER 21. HIRDETÉS16

Szerencs, Rákóczi út 77.

HALLOWEEN – 
JELMEZVÁSÁR

Igniker Kft.

Angol használtruha-kereskedés
corsó

A Szerencsi 
Hírek 

következô száma 
2011. 

november 11-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

november 4., 
10 óra.

CS-KER TRANZIT KFT.

 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.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal  170 Ft/liter

Az akció 2011. október 7-től módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre 
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse fi gyelemmel 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.

Karajsonka 
aszalt szilvával  1499 Ft/kg
Rövidkaraj  1159 Ft/kg
Csontos tarja  979 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 999 Ft/kg
Dagadó 929 Ft/kg
Oldalas  929 Ft/kg
Szendvicssonka  999 Ft/kg
Parasztkolbász  929 Ft/kg
Juhbeles virsli  899 Ft/kg
Rakott fej  729 Ft/kg
Cserkészkolbász  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, 
darabolt comb  1299 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  439 Ft/kg
Májas hurka  599 Ft/kg
Sertéstepertő  1429 Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

Parasztmájas  799 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1069 Ft/kg
Comb csont nélkül 1029 Ft/kg

Nyári turista  749 Ft/kg
Lángolt kolbász  829 Ft/kg
Sütnivaló kolbász  880 Ft/kg

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

Október a látás hónapja  
Ellenőriztesse ön is éles látását 

a szerencsi Szem-Pontban és vegyen hozzá 
szemüveget csak most féláron.*

Ingyenes szemvizsgálat minden csütörtökön!

Bejelentkezni a 20/24-24-554-es telefonszámon lehet! 
Az akció október 30-ig tart. 

*Szemüvegkészítés esetén. 

EZÜSTÖS 
KARATE-VB

Harminc ország több mint 
ezer sportolójának a részvéte-
lével rendeztek shotokan karate 
világbajnokságot október 9-én 
és 10-én a németországi Hall-
ében. Az SKDUN stílusszövet-
ség szervezésében immár tizen-
kilencedik alkalommal megtar-
tott  nemzetközi viadalon a ma-
gyar válogatott  színeiben a sze-
rencsi sportegyesület shotokan 
karate szakosztályának tizenhat 
versenyzője is tatamira lépett . 
Varga Csaba háromdanos mes-
ter tanítványai közül küzdelem-
ben Monyók Helga, Árvay Bá-
lint, Orosz Péter és Komenczi 
Máté egyaránt ezüstérmet szer-
zett . Kobolák Anna ugyancsak 
kümitében lett  harmadik, míg 

Gál Réka negyedik helyen vég-
zett . A németországi verseny a 
szerencsiek számára különö-
sen eredményes volt, ennyi ér-
met még egyetlen világbajnok-
ságról sem hoztak a shotokanos 
fi atalok. 

A világbajnokságon részt 
vett  a szerencsi csapat részvé-
telét anyagilag támogató Bra-
un Miklós, a Nektár Kft. tulaj-
donosa. A cégvezetőnek a hal-
lei sportcsarnokban adta át a 
Magyar Kézitusa-közelharc 
Szövetség nevében Zöllei Zol-
tán elnök és Juhász Ferenc al-
elnök a sportt ámogatás elisme-
réseként a mesteri fokozatot el-
ismerő diplomát.

Á. A.

A sikeres szerencsi csapat Németországban. 

Sertéscomb  1030 Ft/kg
Sertéslapocka  950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú)  1160 Ft
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft
Sertéstarja  910 Ft
Sertésoldalas  860 Ft
Sertésdagadó  910 Ft
Sertéscsülök (hátsó)  690 Ft/kg
Sertés csülökhús  790 Ft/kg
70%-os kolbászhús  720 Ft/kg
Sertés első, hátsó láb  200 Ft/kg
Sertésfej  160 Ft/kg
Sertés fehér csont  60 Ft/kg
Sertéshúsos csont  320 Ft/kg
Hasaalja és tokaszalonna  580 Ft/kg
Zsírszalonna (bőr nélküli)  400 Ft/kg

Csirkemell fi lé  1340 Ft/kg
Csirkecomb  650 Ft/kg
Csirkeszárny  520 Ft/kg
Egész csirke  650 Ft/kg
Csirkemáj  580 Ft/kg
Csirkefarhát  195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász  970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász  1620 Ft/kg
Füstölt oldalas  1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök  820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült)  550 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna  890 Ft/kg
Fűszeres tepertő  1060 Ft/kg

AKCIÓS ÁRAK 2011. OKTÓBER 1-JÉTŐL
Hétfő–csütörtök:

Akció 2+1 fő (2 db egész napos belépő megvásárlása esetén)
Akciós egész napos belépő  1500 Ft

ÁRAK IDŐARÁNYOS IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN:
Hétfő–csütörtök:

18–21 óráig (3 óra) 1250 Ft
19–21 óráig (2 óra) 900 Ft
20–21 óráig (1 óra)  500 Ft

KEDVEZMÉNYEK:
Hétfő–csütörtök (a fenti árakból és időpontokban):

Szerencs Kártya 25 % (915 Ft; 675 Ft; 375 Ft)
Diák 30 % (875 Ft; 630 Ft; 350 Ft)
Gyerek (8 éves korig) 50 % (625 Ft; 450 Ft; 250 Ft)
Nyugdíjas (dupla időkeret)

15–21 óráig (6 óra)  1250 Ft
17–21 óráig (4 óra)  900 Ft
19–21 óráig (2 óra)  500 Ft

Szerencs Város Önkormányzata által 
fenntartott intézmények dolgozói:  tűzoltó, rendőr, tanár, 

polgármesteri hivatal, ESZEI, városüzemeltető, 
városgazda dolgozói (dupla időkeret)

15–21 óráig (6 óra) 1250 Ft
17–21 óráig (4 óra)  900 Ft
19–21 óráig (2 óra) 500 Ft

BÉRLETEK:
Hétfő–csütörtök (a fenti időpontoknak megfelelően):

10 órás bérlet 4000 Ft
20 órás bérlet 7000 Ft
40 órás bérlet 10 000 Ft
80 órás bérlet 15 000 Ft
Éves bérlet 50 000 Ft/év
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