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A Szerencsi Hírek megújításá‑
nak gondolata több mint egy
esztendővel ezelőtt született
meg néhány olyan helyi ember
fejében, akik szívükön viselik a
közéleti lap sorsát és úgy tartják:
Szerencsnek szüksége van olyan
írott sajtóra, amely az emberek‑
ről, és az embereknek szól.
Az elmúlt évek történései, a tár‑

sadalmi változások, a város ne‑
héz anyagi helyzete mind arra
ösztönzött minket, hogy a Sze‑
rencsi Hírek a jövőben hatéko‑
nyabban, költségtakarékosan és
kiváló minőségben szolgálja ki a
városunkban élő embereket. Kö‑
telességünknek érezzük, hogy
hitelesen tájékoztassuk olvasóin‑
kat a város történéseiről, tiszte‑
letben tartva a tényt, hogy Sze‑
rencs vezetésének is komoly
gondokkal kell megküzdenie
ahhoz, hogy településünk élet‑
ben maradjon és mihamarabb a
fejlődés útjára léphessen.
Az újságot méretében és tartal‑

mában is megváltoztatjuk. Ma
már elmondható, hogy a Szeren‑
csi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. által kiadott lap teljes egé‑
szében helyben készül: kezdve a
szerkesztőségi munkától a tör‑
delésen át egészen a nyomtatá‑
sig. Célunk egy része ezzel telje‑
sült, azonban a munka javarésze
még hátra van!
Tisztelt Olvasó! A Szerencsi Hí‑

rek e példánya a megújulás első
állomása. A küllemében és tar‑
talmában is változó lapunkban
olyan írások megjelenését ter‑
vezzük, melyek valóban az itt
élőkhöz szólnak. Célunk, hogy
újságunk a jövőben is hiteles, ob‑
jektív tájékoztatást adjon az olva‑

sóknak a te‑
lepülést érin‑
tő legfonto‑
sabb esemé‑
nyekről. 
Emellett be‑

számolunk a
helyi sport‑
életről, oktatási, nevelési intéz‑
ményeink mindennapjairól, he‑
lyet adunk az irodalomnak. Fon‑
tosnak tartjuk a kulturális és
nemzeti értékeink megőrzését
szolgáló írásokat, igyekszünk rá‑
világítani a hiányosságokra, jó
tanáccsal szolgálni ahhoz, hogy
minél egészségesebben élhessük
mindennapjainkat. Továbbra is
küldetésünknek érezzük hagyo‑
mányaink ápolását, amely nél‑
kül elképzelhetetlen a jövő építé‑
se. 
Természetesen mindezt Önök‑

kel, az olvasókkal együtt érhet‑
jük el. Számítunk észrevételeik‑
re, javaslataikra, kíváncsiak va‑
gyunk az Önök véleményére,
szeretnénk tudni, hogy miről ol‑
vasnának szívesen a Szerencsi
Hírek oldalain!
Bízunk abban, hogy korunk el‑

idegenedő, profitorientált vilá‑
gában bebizonyíthatjuk Önök‑
nek, hogy szükség van a helyi,
írott sajtóra!
Kérem fogadják szeretettel a

megújuló Szerencsi Híreket,
amely a lap történetének XXVII.
évfolyamában az ötödik sorszá‑
mot kapta, de valójában egy új
korszak kezdetének első kiadvá‑
nya. Keressék lapunkat az újság‑
árusoknál, az üzletekben, és le‑
gyenek újra állandó előfizetőink!

Muhi Zoltán
felelős szerkesztő

EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE
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Szerencsen és környékén több
alkalommal előfordult a közel‑
múltban, hogy a lakásokban
hiába nyitották meg a vízcsapot
a tulajdonosok. 

A február 19‑ei és 20‑ai napo‑
kon Szerencs mellett Bekecsen,
Legyesbényén és Mezőzombo‑
ron is tapasztalta a lakosság az
időszakos nyomáscsökkenést
vagy vízhiányt. A hőmérséklet
lassú emelkedésével sorozato‑
san jelentkeztek a különböző
csőhálózati hibák, melyeket
igyekezett mihamarabb elháríta‑
ni a szolgáltató.
Február harmadik hétvégéjén

több helyen találkozhattunk fel‑
ásott útszakaszokkal, munka‑
gödrökkel, miközben Szerencs
egyes részein időszakos vízhi‑
ány, vagy nyomáscsökkenés volt
tapasztalható. A hiba okáról kér‑

deztük Kiss At‑
tilát, a Borsod‑
víz Zrt. tokaji
üzemegységé‑
nek vezetőjét
(fotónkon), aki
arról tájékoztat‑
ta lapunkat,

hogy a kérdéses időszakban a
Szerencs‑bekecsi vízellátó rend‑
szer kapacitását a cég igyekezett
maximálisan kihasználni, azon‑
ban még a Golopi Kistérségi víz‑
ellátó rendszerről maximálisan
átvehető vízmennyiség is kevés‑
nek bizonyult. Kiss Attila szerint
mindezt nem a hirtelen megnö‑
vekedett fogyasztói vízigény, ha‑
nem a hálózati meghibásodások

okozták. Mint megtudtuk, to‑
vább rontott a helyzeten, hogy a
golopi térségből érkező napi
több száz köbméter ivóvíz átvé‑
telét meg kellett szakítani, mivel
a legjobb hozamú kutat csőháló‑
zat meghibásodás miatt rövid
időre le kellett állítania a szolgál‑
tatónak.
A február 19‑ei hétvégén a szo‑

kásosnál lényegesen több hiba‑
bejelentés érkezett a Borsodvíz
Zrt‑hez. A szerencsi Rákóczi
úton egy úgynevezett DN 150‑es
csőnél történt meghibásodás, a
tanuszoda mellett pedig a 200
milliméteres gerincvezeték sé‑
rült meg. E mellett számtalan
vízmérő aknában volt elfagyás,
vízfolyás, magáningatlanokban
történt csőtörés miatt érkeztek a
sorozatos bejelentések, melyekre
a szakemberek igyekeztek miha‑
marabb megoldást találni. – A
hibák elhárítása folyamatos volt,
ennek ellenére például a szeren‑
csi Fenyves utcában – amely en‑
nek a városrésznek a legmaga‑
sabb pontja – ebben az időszak‑

ban vízszállító gépjárművel biz‑
tosítottuk az ivóvízellátást – is‑
mertette Kiss Attila. 
A helyenként kisebb‑nagyobb

riadalmat keltő, sorozatos csőtö‑
rések után február 21‑én reggel‑
re, a folyamatos hibaelhárítások‑
nak és maximális termelésnek
köszönhetően mind a négy tele‑
pülésen megszűntek a problé‑
mák. A Borsodvíz Zrt. a megszo‑
kott vízmennyiséghez képest
napi 500‑600 köbméterrel több
vizet termelt ki. 
A szolgáltató azonban felhívja

a figyelmet arra, hogy az elkö‑
vetkező időszakban számos he‑
lyen jelentkezhetnek az esetleges
téli fagy miatti károsodások, víz‑
elfolyások, melyeket eddig nem
sikerült feltárnia a szakemberek‑
nek. A cég továbbra is várja a la‑
kosság bejelentéseit, ha valaki
különös zúgást hall a csőhálóza‑
ton, esetleg vízelfolyást, nedve‑
sedést, gyanús nyomáscsökke‑
nést tapasztal, értesítse a szak‑
embereket.

M. Z.

Németország fővárosába ka‑
pott meghívást a közelmúltban
Szerencs Város Önkormányza‑
ta. 
Az idei Europart program elő‑

készítését szolgáló tárgyalásokat
február 16‑18. között tartották
meg Berlinben, ahol Egeli Zsolt
alpolgármester és Barva Attila al‑
jegyző képviselte Szerencset. Jörg
Lange, Malchin polgármestere
fogadta a tárgyalás résztvevőit, a
szerencsi delegáció mellett Marc
Lies, Hespreringen önkormány‑
zatának vezetőjét is. 
Az Europart találkozót idén

május 31. és június 3‑a között
Malchinban rendezik meg,
amely az idegen nyelv gyakorlá‑
sa mellett egyfajta kulturális se‑
regszemle, hiszen a kiutazó sze‑
rencsi fiatalok művészeti pro‑
dukciókkal mutatkoznak majd
be az ottani közönség előtt, amel‑
lett tovább mélyíthetik a testvér‑
városi kapcsolatokat. 
A Berlinben megrendezett elő‑

készítő ülés költségeit az Euro‑
part pályázat finanszírozza, így
az Szerencs Város Önkormány‑
zatának költségvetését nem ter‑
heli.

SOROZATOS CSŐTÖRÉSEK: 
VÍZHIÁNY ÉS NYOMÁSCSÖKKENÉS

EUROPART ELŐ‑
KÉSZÜLETEK
BERLINBENFokozatosan terjeszkedő,

már‑már országos klub meg‑
alakulásához keresünk tago‑
kat. 
Győrben alakult meg először

az „Öreg a nénikéd” közösség,
amelynek elnevezése talán
kissé vicces, de érezteti, hogy
az évek elteltével nekünk, idő‑
seknek is van jogunk a teljes
élethez. Mivel a 2012‑es esz‑
tendő az aktív időskor és a ge‑
nerációk közötti szolidaritás
éve, szeretnénk létrehozni
Szerencsen is egy ilyen klubot.
Szeretettel hívjuk és várjuk

mindazokat az ötven év feletti
nyugdíjas hölgyeket és urakat,
akik az idős kort nem teher‑
nek, hanem áldásnak érzik!
Pozitív életszemléletükkel ép‑
pen olyan értékes embernek
tartják magukat, mint aktív
korukban, és szabad idejük
egy részét az eddigieknél is
tartalmasabban szeretnék el‑
tölteni.
Az összejövetelek tervezett

témái között szerepel az iro‑
dalom, a képzőművészet, a
zene, kreatív foglalkozások,
nyelvtanulás, számítógép al‑

kalmazása, egészséges élet‑
mód idős korban, gyógynövé‑
nyek és hatásuk megismerése,
tapasztalatcsere házi prakti‑
kákban, egyéb közös progra‑
mok, melyet a tagok javasol‑
nak.
Személyesen lehet jelentkez‑

ni a Szerencsi Általános Mű‑
velődési Központ könyvtárá‑
ban, Meczóné Reviczky Beátá‑
nál, vagy a 362‑254‑es telefon‑
számon. A jelentkezésnél kér‑
jük megadni a pontos nevet és
az elérhetőséget! Jelentkezési
határidő: 2012. március 26.
Bízunk abban, hogy kezde‑

ményezésünk megvalósítha‑
tó! Megfelelő létszám esetén
március utolsó hetében tarta‑
nánk az alakuló foglalkozást.
Legyen mottónk a következő

idézet Vargáné Csipő Teréziá‑
tól: 

„Ha…elmúltak az évek, 
ne csüggedj, 

Keress a korodnak megfelelő
szépet!”

Kardos Sándorné és
Schlosserné Báthory Piroska

nyugdíjas pedagógusok, 
a klub szervezői

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ meghívására lá‑
togatott el városunkba Bagdy
Emőke pszichológus (fotón‑
kon), aki „Egészség, boldogság,
lelkierő” címmel tartott elő‑
adást március 1‑jén a Rákóczi‑
vár színháztermében.

Bagdy Emőkét a „pszichológia
nagyasszonya”‑ként tartják szá‑
mon hazánkban. 1941‑ben szüle‑
tett Tiszafüreden, jelenleg a Ká‑
roli Gáspár Református Egyetem
Pszichológiai Tanszékének veze‑
tője. Munkássága során főként a
klinikai és mentálhigiéniai pszi‑
chológiát, valamint a személyi‑
ségfejlődés területét helyezte elő‑
térbe. A relaxációs módszerek és
az egészségmegőrzés, lelki ön‑
karbantartás, azaz az úgyneve‑
zett „pszichofitness” jeles hazai
képviselője.
Legújabb könyvének témája:

hogyan tud segíteni a pszicholó‑
gia, mint tudomány a boldogság,
a boldogabb élet eléréséhez. Er‑
ről szólt többek között a Szeren‑
csen megtartott előadása is,
amelynek érdeklődői zsúfolásig
megtöltötték a Rákóczi‑vár szín‑
háztermét. 
– Fontos, hogy együtt legyünk,

és tudnunk kell azt, hogy mit te‑
hetünk azért, hogy jobban érez‑
zük magunkat – fogalmazott a
pszichológus, aki előadása üze‑
neteként Vészi Endre versrészle‑
tét jelölte meg, amely így hang‑
zik: „…mert minden élet műre‑
mek, van külön fénye, fénytöré‑
se, a telességnek külön része, a
hárommilliárdból egy.”
A professzor szerint néhány év‑

tizede még szakmai körökben is
megmosolyogták azt a tudóst
vagy kutatót, aki a boldogságot
választotta témájául. Napjainkra
azonban a pszichológia ilyen
irányzata létjogosultságot nyert.
Bagdy Emőke úgy véli, nehéz vi‑
lágunkat mentális fertőzöttség
jellemzi. Ez utóbbi oka pedig az
elidegenedés, annak ellenére,
hogy az ember alapvetően társas
lény, amely nem képes egyedül
élni és halni sem. Mint fogalma‑
zott, a boldogság fészke a család,
amelyben érvényesül az egy‑
másra utaltság törvénye. 
– Fontos, hogy fel tudjuk fedez‑

ni, hogy mi rejlik bennünk, azon‑
ban ehhez bátorító, támogató
környezetre van szükség – hang‑
súlyozta Bagdy Emőke, és azt ja‑
vasolta, hogy mindenki készít‑
sen magának 5–10 éves tervet az
életéhez, és e jövőkép, vagy élet‑
cél megvalósítása felé kell irányí‑
tani a testet és a lelket. Mint
mondta, orvosi kutatások is iga‑
zolták, hogy a pesszimizmus, a
lelki problémák megbetegítik az
embert. Az idő múlásával kiala‑
kulhatnak különböző szív‑ és ke‑
ringési kórok, pedig a pesszimiz‑
mus nem velünk születik, csu‑
pán eltanuljuk valakitől – emelte

ki a pszichológus, aki úgy véli,
hogy a boldogság szubjektív fo‑
galom, amely minden ember
számára mást jelent, de léteznek
alapvető dolgok, amelyek bol‑
doggá tesznek minket. A boldog‑
ság szorosan összefügg az egész‑
séggel is, amely szakterületei az
egészségpszichológia és a bol‑
dogságkutatás. Bagdy Emőke
beszélt a mosoly szerepéről,
amely – mint mondta – szinte si‑
mogatni is tudja az embert. – A
vidámság, a nevetés megszaba‑
dít a felgyülemlett feszültségtől,
amely után a béke és a nyugalom
érzése tölti el a testet és a lelket.
A mosoly és a nevetés mellett
nélkülözhetetlen a szemkontak‑
tus és az érintés, amelyek révén
fontosnak érezhetjük magunkat
a családban, a közösségekben, a
társadalomban. Ha pedig jót cse‑
lekszünk másokkal, mind‑mind
pozitív hatással van ránk, és
hosszú távon az egészségünkre
is.
A "pszichológia nagyasszonya"

Szerencsen megtartott hiteles,
ugyanakkor perzselően‑ és acé‑
losan lelkes előadása bizonyára
számos jelenlévőnek adott len‑
dületet, útmutatást életproblé‑
mái megoldásához. Bagdy Emő‑
ke nemcsak kiváló oktató, ha‑
nem szakmájának nemzetközi
hírű, elismert tudósa is. Nevéhez
kötődik – többek között – négy
tudományos disszertáció, 29 ön‑
álló, vagy szerkesztett könyv, 87
könyvrészlet, 187 lektorált tanul‑
mány, 54 idegen nyelvű kong‑
resszusi előadás, valamint ezer‑
nél is több hazai szakmai fóru‑
mon elhangzott előadás. Tudo‑
mányos munkáival 1989‑től ösz‑
szesen huszonegy hazai és nem‑
zetközi pályázatot nyert el. A
Magyar Tudományos Akadémia
tagja, több kiemelkedő díj és cím
birtokosa.

E. K.

SZERENCSEN JÁRT
A PSZICHOLÓGIA
NAGYASSZONYA



„Az orvos élete, munkássága
olyan, mint a gyertyaláng: so‑
kan nézik, szeretik… ha ellob‑
ban, gyorsan elfelejtik.” – idézte
egyik orvos barátja gondolatait
Sütő Szilveszter háziorvos (fo‑
tónkon), akit február 1‑jétől a
városi főorvosi feladatok ellátá‑
sával bízott meg Szerencs pol‑
gármestere.

Sütő Szilveszter az egri Gárdo‑
nyi Géza Gimnáziumban érettsé‑
gizett. Ifjú korában is érdekelte a
biológia, a fizika, és a kémia tu‑
dománya, ezért kutatóorvos sze‑
retett volna lenni, de végül mégis
a gyógyítás lett élete hivatása. A
Debreceni Orvostudományi
Egyetemre – tanulmányi verse‑
nyek nyerteseként – csak fiziká‑
ból kellett felvételiznie. Harmad ‑
éves korában ismerkedett meg
Rohály Judittal, akivel 1976‑ban
házasságot kötöttek. Az egyetem
általános orvosi szakán szerzett
diplomát, majd 1975‑ben a nyír‑
egyházi megyei kórház szülésze‑
ti‑nőgyógyászati osztályán ka‑
pott állást orvos gyakornokként.

– Hamar ráébredtem arra,
hogy sokkal jobban szeretem az
egyéni feladatokat, amikor a be‑
tegekkel közvetlenül és sokolda‑
lúan tudok foglalkozni, s ezáltal
talán többet is tehetek értük. Még
1975 decemberében Csobajra
mentem, ahol körzeti orvosként
kezdtem dolgozni. Amikor a fe‑
leségem is befejezte az egyete‑
met, ő Szerencsen kezdte a pá‑
lyát, én pedig Mezőzomborra he‑
lyeztettem át magam. Évekkel
később pályáztam meg Szeren‑
csen a III‑as körzet orvosi állását,

ahová 1984.
július 1‑jén
k e r ü l t e m ,
majd ugyan‑
ezen év no‑
vemberében
általános or‑
v o s t a n b ó l
szakvizsgát
tettem Buda‑
pesten – idézte fel Sütő Szilvesz‑
ter.

– A mai fiatal kollégák számára
elképzelhetetlen körülmények
fogadták akkoriban a kezdő kör‑
zeti orvosokat. Sokszor 24 órán
keresztül kellett dolgozni és
helyt állni, a hétvégi ellátást is
csak úgy tudtuk megoldani, ha a
szomszéd körzeti orvossal meg‑
osztottuk a munkát és úgy min‑
den második hétvégét szabaddá
tudtuk tenni. Nem volt modern
diagnosztika, laboratórium, rönt‑
gen, szakorvosi konzultáció. Kis
sebészeti beavatkozásokat, fogá‑
szati sürgősségi ellátást, sokszor
szülést kellett levezetni, akár a
páciens otthonában, vagy a men‑
tőautóban. Később megszervez‑
ték a központi orvosi ügyeletet,
ami az első években szintén ren‑
geteg munkával járt: miután hét‑
köznap elláttuk a saját körzetün‑
ket, bementünk hétvégére ügyel‑
ni és csak hétfőn reggel értünk
haza. Ma már szerencsére kor‑
szerű diagnosztikai eszközök áll‑
nak rendelkezésünkre, sokkal
jobb körülmények között dol‑
gozhatnak a háziorvosok. A ren‑
delőintézetben is képzett szakor‑
vosi gárda, modern berendezé‑
sek várják a betegeket, amelyek
mind a gyógyítást segítik. Hozzá

kell tennem, hogy a számítógé‑
pes rendszer elterjedésével meg‑
növekedett az adminisztrációs
igény, ami sajnos a beteggel való
foglalkozástól veszi el az időt. 

– Mint tudjuk, Szerencs polgár‑
mestere Önt bízta meg a városi főor‑
vosi teendők ellátásával. Hogyan fo‑
gadta a felkérést?

– Megtisztelő számomra ez a
feladat. Úgy érzem, hogy ezzel
elérkeztem a pályám csúcsára.
Nem véletlenül mondtam, hogy
feladat, hiszen városi főorvosként
irányítani kell az egészségügyi
alapellátásokat, bizonyos szerző‑
dések esetében Szerencset kell
képviselnem, és ugyancsak rám
hárul a felnőtt és gyermek házi‑
orvosi‑, a fogorvosi‑, a központi
ügyeleti‑, a védőnői‑ és a sportor‑
vosi szolgálat működésének irá‑
nyítása és felügyelete is. Ezen kí‑
vül kapcsolatot kell tartanom a
városban tevékenykedő magán‑
vállalkozó háziorvosokkal, az or‑
szágos intézményekkel, az
ÁNTSZ‑szel, amelyek érdekében
gyakran kell részt venni megyei
értekezleteken, egészségügyi fó‑
rumokon. Városi főorvosként
Szerencs teljes lakossága, szakfel‑
ügyelő főorvosként pedig 16 há‑
ziorvosi körzet tartozik hozzám. 

– Lesz elég energiája az új felada‑
tok ellátására?

– Ha burkoltan az egészségi ál‑
lapotomról érdeklődik, akkor a
válaszom az, hogy vannak a ko‑
romnak megfelelő problémáim,
mint mindenkinek, de ez együtt
jár a 60. életévvel. Ugyanakkor
érzek magamban annyi erőt,
hogy még hosszú évekig képes
legyek dolgozni. Tudni kell ró‑

lam, hogy én a Heves megyei
Szúcson születtem 1951‑ben, de
ma már Szerencset tekintem az
otthonomnak. Megszerettem az
itteni embereket, tisztelem őket
és azt hiszem, hogy ez sok eset‑
ben kölcsönös. Ezért a városért
dolgozom immár 28 éve és terve‑
im szerint még néhány esztende‑
ig ezt szeretném tenni. Olykor bi‑
zony adódnak nehézségek, ám
ezekért kárpótol a betegek bizal‑
ma, ragaszkodása, tisztelete, a
sokszor közvetlenül kinyilvání‑
tott szeretetük. Az orvoslás szak‑
mai követelményein túl az erköl‑
csi, etikai dimenziók is a hivatás
lényegéhez tartoznak. A hippok‑
ratészi eskü megköveteli, hogy
mindig, minden körülmények
között a beteg érdeke a legfőbb

törvény. Azt az elvet vallom,
hogy minden esetben a páciens‑
nek van igaza és a panaszát soha
nem szabad félvállról venni.
Munkám során igyekeztem a
legszegényebbek, a legelesettebb
betegek bizalmát is elnyerni,
megtartani és lehetőségeimhez
képest mindent megtenni az
egészségükért. 

A sok feladat között azonban
nem szabad elfeledni: az én rang‑
soromban mindig a betegeim áll‑
nak az első helyen. Az orvosi hi‑
vatás számomra azt jelenti, hogy
az ember magára vállal és egy
életen át fenntart egy morális el‑
kötelezettséget. Azt hiszem, hogy
az orvosok többsége emiatt tart ki
a hivatása mellett.

H. R.
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Azon töprengtem, mit írhatnék a nőkről? Azokról, akik részei napjaink‑
nak, szerelmünknek, társként szegődnek hozzánk, világra hozzák gyer‑
mekünket, majd egész életüket azzal töltik, hogy féltőn óvják családjukat. 
Nem róluk, inkább hozzájuk kell szólnom. Köszönetet kell mondani nekik

azért, mert vannak: nekünk, értünk, velünk. Leányok és asszonyok ők,
akikről megszámlálhatatlan vers és próza zengi: mit jelentenek a férfi szá‑
mára ők, a nők! 
Ilyenkor, tavasz hajnalán, amikor a hosszú, borongós tél után megpil‑

lantjuk az első napsugarakat, szívünk is vidámabb. Vidám, mert látjuk,
hogy a nő maga a tavasz és a nyár, a reggeli harmat és a virág nyíló szir‑
mai. Egyszóval ő a világ, minden szépségével, bujaságával együtt. Valljuk
be: nélkülük nem vagyunk és nem is akarunk létezni.
Ilyentájt mindig Csokonai Vitéz Mihály szerelmes sorai jutnak eszembe:

„Ti, élet balzsamát lehellő leányok, a szépség tüzénél olvasztott bálványok,
kiket imád sok szív, áhítva reszketvén…” Minden bizonnyal a világiro‑
dalom egyik legszebb költeményét vetette papírra e poéta, s mi földi ha‑
landók nem is tudnánk érdemesebbet alkotni, de nem is ez a dolgunk. Ne‑
künk tisztelni kell a nőt! Imádni őt, s nem csak egyetlen napon. Meglepni
figyelmességgel, támogatni jó szóval, mellette állni a nehéz pillanatokban,
mintha egyetlen szál rózsát nyújtanánk felé egész életünkön át. 
Most már látom: a nő maga a szeretet…

Muhi Zoltán

Emlékszem, pont egy éve tör‑
tént, hogy 2011. március 1‑jén
megkezdtük a régészeti feltárá‑
sokat a szerencsi református
templom területén, ahol Rákóczi
Zsigmond szarkofágja és feltéte‑
lezett maradványai is található‑
ak. Előző nap szakadt a hó, hi‑
deg volt és fújt a szél. Szinte min‑
den munkásom felhívott: főnök,
kezdünk holnap? Mindenkinek
magabiztosan mondtam: reggel
nyolckor találkozunk a templom
előtt! Másnap ott álltunk az olva‑
dó hóban és vártuk, hogy meg‑
érkezzen a munkagép, mellyel
megnyitjuk a föld titkait. Beval‑
lom, ekkor még magam sem
gondoltam, hogy mit fogunk ta‑
lálni, hogy mennyi mindent rejt
a föld a templom kerítőfalán be‑
lül és kívül. A szelvények kĳelö‑
lése után elkezdtük a humuszré‑
teg eltávolítását. Az első félórá‑
ban nem találtunk semmit, aztán
előkerült az első sír, egy újszülött
kisgyermeké, szép deszkakopor‑
sóban, majd a második, a harma‑
dik, a negyedik nyughely és mi‑
re másfél hónap múlva befejez‑
tük a feltárást, a százötvenedik
is. Bizony, ahhoz képest, hogy
csupán százötven négyzetmétert

kutattunk át, minden méterre ju‑
tott egy sír, melyekből olyan tár‑
gyak is előkerültek, melyekre
végképp nem számítottunk.
Több sírban XI. századi „S” végű
hajkarikák, Árpád‑kori pénzek,
középkori hajtűk és ruhamarad‑
ványok voltak, melyek azt bizo‑
nyították, hogy a templomot
nem Rákóczi Zsigmond korában
építették, hanem attól jóval ko‑
rábban, már az Árpád‑korban is
itt állhatott.
Meglepett minket, hogy ilyen

korai leletekre bukkantunk, hi‑
szen az ezüst hajkarikák, Köny‑
ves Kálmán ezüstpénze és a ha‑
sonló XI. századi tárgyak nem
túl gyakoriak, pláne egy ma is
használatos, aktívan funkcioná‑
ló, a leletek szerint közel ezeré‑
ves templom környezetében.
Meglepődésünket tovább fokoz‑
ta, amikor a templom kerítésén
belül, az északi faltól mindössze
két méterre egy szarvasos‑indás
övcsat került elő az egyik boly‑
gatott sírból. Nem hittem a sze‑
memnek! A templom mellett egy
„pogány” kun vitéz szarvasos
övcsatját találtam! Egy kunét,
akit IV. Béla telepíthetett a tatár‑
járás előtt a Kárpát‑medencébe.

És ez a kun felvette a keresztény‑
séget és a templom kertjében te‑
mették el. Mondtam az embe ‑
reknek, hogy igen ritka leletet ta‑
láltunk. És ezzel még nem volt
vége! Hamarosan felleltük a
templom délkeleti oldalán a XV.
századi csontházat – latin nevén
osszáriumot –, ahová azokat a
csontokat gyűjtötték, melyek a
sírok ásása vagy egy régebbi te‑
metőrész felszámolása közben
kerültek elő (hogy legyen hely a
megszentelt helyen, a templom
kerítőfalán belül, az „új” halot ‑
taknak is). A kőből épült, földbe
mélyített csontházban több mint
kétszáz ember maradványait tár‑
tuk fel, de ha kiáshattuk volna az
egészet, akkor a koponyák szá‑
ma az ezret is meghaladhatta
volna!
A templom körüli sírok száma

becsléseink szerint meghalad‑
hatja a négy‑ötezret is. 
A szerencsi templom létezésé‑

nek ezer éve alatt sok test került
itt „örök nyugalomra”, egészen
az Árpád‑kortól a XVI‑XVII. szá‑
zadig, amikor Rákóczi Zsig‑
mond és bizonyára családja is
ide temetkezett, e nagy múltú te‑
metőbe. Sok sír előkerült tehát

2011 tavaszán a templom körül,
de azok alatt még nem ért véget
az „élet”, hiszen az évszázadok
során egymásra temetett sírso‑
rok alatt ott rejtőzött még a haj‑
dan itt élt császárkori germánok
(Kr. u. II‑IV. század) települése,
földbemélyített házaik és füstö‑
lésre használt kemencéik is.

Mindez az Árpád‑hegynek ne‑
vezett domb tövében... 
Az ásatások végén összecsoma‑

goltuk a leleteket (melyek nem‑
régiben kerültek restaurálásra)
és azt kérdeztük magunktól: mi
lenne, ha mesélni tudna e föld?

Makoldi Miklós
ásatásvezető régész

A BETEGEKÉRT DOLGOZOM

A TEMPLOMKERT LELETEI: HA MESÉLNI TUDNA A FÖLD…

Restaurált tárgyak a református templom kertjéből: 11‑12. szá‑
zadi ezüst és bronz „S”‑végű hajkarikák, Könyves Kálmán és
I. Ferdinánd ezüstdenárjai, 13. századi szarvasos kun csat és 
15. századi bronz hajtűk a sírokból.

Egyetlen szál rózsa
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„HA TÁNCOLSZ ÉLSZ, HA ÉLSZ, TÁNCOLSZ” VÉGET ÉRT A FARSANG
Ötödik alkalommal várta a

közönséget az Örök Mozgás‑
ban Táncest. A szerencsi Kul‑
csár Anita Sportcsarnokban
február 25‑én megrendezett ese‑
ményen felléptek a Szikra
Tánciskola szerencsi és tállyai
növendékei, a Taktaharkányi
Mazsorett, Modern és Formáci‑
ós Tánccsoport tagjai. 

Kovács Annamária évekkel
ezelőtt hívta életre az Örök Moz‑
gásban Táncestet, amely az általa
vezetett közösségek fiataljainak
nyújt bemutatkozási lehetőséget.

A sportcsarnok küzdőterén
bemutatkozó ifjú táncosok az el‑
múlt egy évben tanultakkal káp‑
ráztatták el a közönséget. A ren‑
dezvény megálmodója és szer‑
vezője Kovács Annamária, aki
Cini néven ismert a tanítványok
és a barátok körében. A táncgála
produkcióit dinamikus mozgá‑
sok, több esetben akrobatikus
elemek, összhang, és káprázatos
ruhák jellemezték, mindezek
közismert slágerzenékre kompo‑
nálva. A két és félórás műsor ad‑
ta élményt nem lehet néhány
mondatban visszaadni, talán az
is sokat mond, hogy a zsúfolásig
megtelt lelátó mindvégig vas‑
tapstól volt hangos. 

A sikerért meg kellett dolgoz‑
ni, és Kovács Annamária min‑
dent megtett azért, hogy álmai
valóra váljanak. – Apró gyer‑
mekkoromban balettoztam,
majd tanultam a hipp‑hoppot,

később csatlakoztam a miskolci
Ködmön Társastánc Sportegye‑
sülethez, de a modern tánchoz
való kötődés Szerencsen alakult
ki bennem, amikor tagja lettem a
Perényi István által vezetett ma‑
zsorett csoportnak – emlékszik
vissza Cini. – Akkoriban Takta‑
harkányban laktam, amikor egy
hirtelen ötlet nyomán alapítot‑
tam egy helyi tánccsoportot. Ek‑
kor már túl voltam egy mazso‑
rett oktatói tanfolyamon, majd
később részt vettem modern‑ és
táncpedagógiai képzésen is – so‑
rolja Cini, aki arra a kérdésre,
hogy honnan jönnek a koreográ‑
fiák ötletei, a következőket vála‑
szolja: nincs előzetes terv, meg‑
hallok egy jó zenét és egy pilla‑
nat alatt látom a táncképeket.
Száznyolcvan fiatal jár a foglal‑
kozásaimra, ők tizenhárom cso‑
portban tanulnak, ebből Szeren‑
csen és Taktaharkányban műkö‑

dik öt‑öt csapat, Tállyán pedig
három. A tanítási‑tanulási mód‑
szer bevált, amit mi sem bizonyít
jobban, minthogy nemzetközi,
orosz szervezők által rendezett
versenyen értünk el ezüst és
bronz fokozatot. Ebben a pilla‑
natban pedig az a legnagyobb si‑
kerélmény számomra, hogy
most megrendezett „Örök moz‑
gásban” elnevezésű progra‑
munkra még azok a tanítványa‑
im is eljöttek, akiket tavaly bú‑
csúztattunk. 

A február 26‑ai táncgálán
Koncz Ferenc országgyűlési kép‑
viselő, valamint Varga László,
Taktaharkány polgármestere
egyaránt gratuláltak a program
megálmodójának, Kovács Anna‑
máriának, akinek nem véletlenül
kedvenc szlogenje a címben idé‑
zett mondat: ha táncolsz élsz, ha
élsz, táncolsz.

SfL

A hagyomány szerint vízke‑
reszttől hamvazószerdáig, azaz
a nagyböjt kezdetéig tartó he‑
tekben sokfelé tartanak vidám
lakomákat, bálokat, mulatságo‑
kat, népünnepélyeket, jelmezes
bemutatókat, karneválokat. Vá‑
rosunkban az elmúlt hetek – fő‑
ként a gyermekek életében –
szintén a farsang jegyében tel‑
tek. Óvodások, iskolások öltöt‑
ték magukra az idén elképzelt
maskaráikat, s nem maradtak ki
a sorból a szerencsi nyugdíjas
közösségek sem, ahol szintén
ápolják a hagyományokat.

A farsang jegyében rendeztek
jelmezes napot február 16‑án a
Bolyai János Általános Iskolában.

A Kulcsár Anita Sportcsarnok
küzdőterén a nagyobbak csopor‑
tos táncprodukciókkal szórakoz‑
tatták a közönséget, fiatalabb tár‑
saik egyéni jelmezekben mutat‑
koztak be a zsűri előtt. Rengeteg
ötletes, kreatív, vidám maskarát
alkottak a diákok, a farsangi fel‑
vonulás táncházzal zárult. 

Színes program várta az ér‑
deklődőket február 17‑én a Bocs‑
kai István Gimnázium farsangi
báljában. A rendezvény nyitá‑
nyaként egy diákokból álló rock‑

zenekar, a Sleaze ’N Babies lépett
fel hosszú perceken át szórakoz‑
tatva a közönséget. A délutáni
program második előadója a Du‑
maszínház stand up humoristá‑
ja, Rekop György volt, aki félórás
műsorával csalt mosolyt a kö‑
zönség arcára.

Az ondi óvodában február 14‑
én rendezték meg az idei farsan‑
gi mulatságot. A nevelési intéz‑
mény 17 óvodása a szülők és a

meghívott vendégek előtt mutat‑
kozott be az alkalomra készített
jelmezekkel. A Csirbiri Együttes
interaktív gyermekműsora szí‑
nesítette a délelőtti programot,
majd az ovisok farsangi dalokat
és verseket adtak elő, ezt követő‑
en pedig egyenként és csoporto‑
san is bemutatták jelmezeiket. A
vidám eseményen felvonult töb‑
bek között Hófehérke és Batman,
megjelent egy viking harcos, egy
csontváz, egy medve és egy kise‑
gér is. A farsang a gyermekek, a
szülők és a nevelők közös zenés
mulatságával zárult.

Ugyancsak jelmezes bemuta‑
tót tartottak február 22‑én a
Gyárkerti óvoda gyermekei (fen‑
ti fotónkon) is, a Rákóczi Zsig‑

mond Általános Iskolában pedig
a dráma tagozatos diákok és a
néptánccsoport által előadott vi‑
dám színpadi műsor tette emlé‑
kezetessé az idei farsangot. A
program végén előkerült a ha‑
gyományos kiszebáb (lenti fo‑
tónkon). Az iskola udvarán a tél‑
boszorka elégetésével, hangos
ének kíséretében búcsúztatták a
hideg évszakot a Rákóczi iskola
gyermekei.

Hagyományos farsangi össze‑
jövetelét tartotta február 24‑én a

Városi Nyugdíjasklub. Visi Fe‑
renc muzsikája adta meg a dél‑
után hangulatát, majd Magyar
Jánosné idézte fel a farsang év‑
százados hagyományait. A
nyugdíjas közösség tagjai közül
néhányan jelmezbe bújva mutat‑
ták be az alkalomra készített mű‑
sorszámaikat, és nem maradha‑
tott el a kilencven esztendős Mi‑
hályi Jánosné farsangi produkci‑
ója sem.

Az elmúlt évek egyik leghan‑
gulatosabb jelmezes bemutatóját
szervezték meg a tállyai általános
iskola és óvoda, valamint a golo‑
pi tagóvoda munkatársai. A di‑
namikus, ugyanakkor slágerze‑
nékre épülő maszkos programon
egyéni és csoportos előadásokat
produkáltak a tanulók, a pompá‑
san kidolgozott jelmezek nem kis
fejtörést okoztak a civil szerveze‑
tek képviselőiből alakult zsűri‑
nek. A február 17‑én megtartott
farsangi buli vándordíját az első
osztályosok tűztánca érdemelte
ki (fotónkon), mindemellett szá‑
mos kategória‑díjat is kiosztottak
az értékelők. Az évente hagyo‑
mányosan visszatérő programon
igazi, nagybálokat idéző estélyi
ruhákban keringőztek a végzős
diákok, akik az esemény végén
akrobatikus tánctudásukat is be‑
mutatták.

IDŐSKLUBOK 
KÖZÖS FARSANGJA

KARNEVÁL 
A TORNA‑

CSARNOKBAN

A szerencsi Nyárutó Klub
február 26‑án rendezte meg idei
farsangi összejövetelét, amely‑
nek meghívott vendégei voltak
többek között a Taktaharkányi
Nyugdíjas Klub tagjai is. 

A szerencsi Sörházban meg‑
tartott eseményen Koncz Ferenc,
Szerencs polgármestere, Fin ‑
cziczki Istvánné, a házigazda ci‑
vil szervezet elnöke és Varga
László taktaharkányi polgármes‑
ter köszöntötték a vendégsere‑
get. A klub vezetője a Szerencsi
Hírek érdeklődésére elmondta,
hogy az elmúlt évben ők vendé‑
geskedtek a taktaközi település
idősklubjában, így most az akko‑
ri meghívás viszonzásaként invi‑
tálták társszervezetüket e farsan‑
gi mulatságra. – Harminchárom

taktaharkányi vendégünk van,
és remélem, hogy nem ez volt az
utolsó közös programunk. A
Nyárutó Klub évek óta megren‑
dezi a farsangot, de az idei ese‑
mény hagyományteremtőnek te‑
kinthető, mert a jövőben is sze‑
retnénk együtt ünnepelni a
szomszéd községből érkezett ba‑
rátainkkal – fogalmazott Fin ‑
cziczki Istvánné, aki szerint a jö‑
vőben érdemes lenne szervezni
akár közös kirándulásokat, más
hasonló rendezvényeket is. 

A programon műsort adott a
Nyárutó Klub Nefelejcs Népdal‑
köre (fotónkon), vastapssal jutal‑
mazta a hallgatóság az apáca
show‑t, és számos egyéni vidám
produkció csalt mosolyt a részt‑
vevők arcára.

SfL
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SZEGEDI KRISTÓF ISTVÁN
Akire büszkék vagyunk:

A Bocs‑
kai István
Gimnázi‑
um végzős
tanulója
(fotónkon)
már az ál‑
talános is‑
kola har‑
madik osz‑
tályában

felhívta magára a figyelmet a tör‑
ténelem iránti kiemelkedő ér‑
deklődésével.

Egykori tanára, Kobáné Kecs‑
keméti Mária támogatásának kö‑
szönhetően még kisiskolásként
került kapcsolatba a Bocskai Ist‑
ván Gimnáziummal. – Nyiri Ti‑
bor igazgatóhelyettes úr muta‑
tott be Kocsis József tanár úrnak,
akihez éveken keresztül jártam
történelem különórákra. Amikor
hatodikos lettem, nem lehetett
kérdés a választás, és jelentkez‑
tem hatosztályos képzésére – fo‑
galmazott Kristóf, aki szerint jól
döntött, mert az évek során több
tanár is felfigyelt rá, kezdve ko‑
rábbi szaktanárával Klausz Zol‑
tánnéval, majd osztályfőnöke és
egyben történelem tanára Hutka
Józsefné vette szárnyai alá, de a
végzős tanuló tisztelettel említet‑
te Fehér László és Sándor Bence
pedagógusok nevét is. 

Szegedi Kristóf azon szeren‑
csések közé tartozik, akinek a ta‑
nulás nem megerőltető. – Min‑
den tudás folyamatos csiszolásra
és bővítésre szorul – jegyzi meg
bölcsen a diák, aki – mint mondja
– a történelmet sem gépiesen
magolja, inkább igyekszik az ese‑
ményeket alakító tényezők feltá‑
rására és megértésére. A végzős
bocskais fiatal naponta 1‑2 órát
foglalkozik az aktuális lecke elsa‑

játításával, de úgy tűnik: az érett‑
ségi felé közeledve ez az idő egy‑
re hosszabbra növekszik. – A tör‑
ténelem kis túlzással kitölti a
mindennapjaimat – fogalmazott
Kristóf. –

Talán még kisgyermek korom‑
ban a házi könyvtárunk képes
történelemkönyvei keltették fel
az érdeklődésemet, és az, hogy
elég korán elkezdtem olvasni
mindent, ami a kezembe akadt. 

Mindezek mellett időt kell sza‑
kítani a pihenésre is, így a hétvé‑
géket főleg a barátok körében,
szórakozással tölti a fiatalember,
aki a közelmúltban leadott felső‑
fokú jelentkezési lapján a Debre‑
ceni Egyetemet jelölte meg első
helyen. – Jelentkezésemet BTK
történelem szakra adtam be, ahol
szeptembertől levéltári képzés in‑
dul. Továbbá beírtam a Miskolci
Egyetem történelem‑régészet
szakát, de megjelöltem az ELTE‑t
is – fogalmazott Kristóf, aki hoz‑
záfűzte, hogy a jövőben elsősor‑
ban kutatómunkát szeretne vé‑
gezni történészként, de akár az
egyetemi oktatói munka is szá‑
mításba jöhet. 

Az elmúlt hat év alatt rendsze‑
resen vett részt történelem témá‑
jú tanulmányi versenyeken. 

– Büszke vagyok arra, hogy az
1956‑os forradalom évfordulóján
hetedik osztályosként sikerült a
tizenkettedikesek között első he‑
lyet elérnem 2006‑ban, még ak‑
kor is, ha csak városi szintű ta‑
nulmányi verseny volt – emelte
ki Kristóf, aki tavaly a történelem
OKTV‑n sikeresen továbbjutott a
második fordulóba, ahol sajnos
néhány ponttal lecsúszott az or‑
szágos döntőről. Mindez azon‑
ban még inkább ösztönzi kitű‑
zött céljai elérésére.

E. K.

ORSZÁGISMERETI ÓRA FELSŐSÖKNEK

HEGYALJA ELŐDÖNTŐ A BOLYAIBAN

A NÉPDALOKTÓL A MODERN MUZSIKÁIG

VERSENYEZTEK 
A KIS MATEMATIKUSOK

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola felső tagozatos diák‑
jai közül többen részt vehettek
február 17‑én egy rendhagyó or‑
szág ismereti órán. 

Az előző félévben kanadai új‑
ságíró, John Kurucz beszélt ha‑
zájáról, a mostani előadás során
pedig intézményünkben önkén‑
tesként dolgozó Paula Coelho
(akit a Szerencsi Hírek előző szá‑
mában bemutatott) mesélt a bra‑
zil kultúráról. 

Sok érdekességet tudhattunk
meg a családszerkezetről, Brazí‑
lia és szülővárosa, Manaus föld‑
rajzi adottságairól, a lakosok szá‑
máról, az étkezési szokásokról,
nemzeti ételeikről, a közlekedés
sajátosságairól és nem utolsó sor‑
ban, a fontosabb nemzeti ünne‑
pekről. 

Az előadó többek között kie‑
melte, hogy hamarosan kezdő‑
dik náluk a karneváli időszak,
amelynek leghíresebb eseménye
a Rio de Janeiróban megrende‑
zett karnevál, és emellett ország‑
szerte tartanak felvonulásokat,
partikat. Érdekességként említet‑
te azt is, hogy Brazíliában nincs

kiépítve vasúthálózat, csak repü‑
lőgépeket, autókat, illetve buszo‑
kat használ a lakosság, ami miatt
a közúti tömegközlekedési esz‑
közök rendkívül zsúfoltak.  

Paula beszámolója után anya‑
nyelvi lektorunk, Brittney Maria
Farkas az Egyesült Államokról
tartott előadást, főleg olyan ké‑
pekkel és információkkal színe‑
sítve prezentációját, amelyeket
még a tanulók nem láttak. A lek‑
tor hangsúlyt fektetett szülővá‑
rosa, Anaheim bemutatására,
amelyről megtudhattuk, hogy a

sokféle sportolási lehetőség mel‑
lett a szórakozásra is lehetősége
van az ide látogatóknak, hiszen
itt található többek között a vi‑
lághírű Disneyland.   

A látottakat és hallottakat a két
tanítási nyelvű diákok rendkívül
hatékonyan hasznosíthatják
majd az országismeret órákon.
Mindkét nyelvi lektor munkája
sokat segített a tanulók szóbeli
kifejező készségének fejlesztésé‑
ben. Köszönjük munkájukat!

Dubóczi Katalin
angol szakos tanár

Intézményünkben, a Bolyai Já‑
nos Általános Iskolában ebben a

tanévben immáron 24. alkalom‑
mal rendeztük meg a Hegyalja

Matematika Versenyt. Rajtunk
kívül még négy helyszínen –
Encs, Sárospatak, Sátoraljaújhely,
Homrogd – összesen 267 tanuló
mérte össze a tudását. A Bolyai‑
ban 84 versenyző izgult azért,
hogy bejuthasson a döntőbe,
aminek a tervezett időpontja
március 28‑a. A döntőbe évfolya‑
monként a benevezett létszám és
az elért teljesítmény alapján 6‑10
diákot várunk. Őket iskolájukon
keresztül március 15‑ig értesítjük
a részvétel lehetőségéről, az első
fordulóban elért eredményről.
Minden aktuális további infor‑
máció folyamatosan megjelenik
iskolánk honlapján (bolyai.sze‑
rencs.hu).

Kocsisné Szabó Beáta
igazgató

Kora esti koncert keretében
mutatkoztak be február 21‑én a
Rákóczi Zsigmond Általános Is‑
kola zenei képzésben résztvevő
diákjai. Az oktatási intézmény‑
ben megjelenteket Harkályné
Kovács Katalin, a művészeti is‑
kola intézményegység‑vezetője
köszöntötte. Rövid beszédében
hangsúlyozta, hogy ez a hang‑
verseny jó alkalom arra, hogy a
gyermekek megmutassák a félév
alatt elsajátított ismeretanyagot,
ám a program egyfajta felkészü‑
lés is egyben a közelgő verse‑
nyekre. 

A kis művészpalánták a nép‑
dalok és a népzene mellett klasz‑
szikus darabokat és modernebb
műfajú alkotásokat is bevettek a
repertoárjukba, megmutatva ta‑
nulmányaik széles skáláját.

A kistérség általános iskolái‑
ból és a helyi alapfokú oktatási
intézményekből 160 kisdiák
vett részt február 17‑én a Zrínyi
Ilona matematika verseny me‑
gyei fordulóján. A tudáspróbán
a 3–8. évfolyamos tanulók mér‑
ték össze logikai képességeiket.

Az eseménynek huszonegye‑
dik alkalommal helyet adó Bo‑

lyai János Általános Iskolában a
3‑4. osztályosoknak egy óra, az
ötödik és hatodikosoknak 75
perc, míg a 7‑8. osztályos tanu‑
lóknak másfél óra állt rendelke‑
zésükre, hogy megoldják a logi‑
kai gondolkodást felmérő teszte‑
ket. A legjobbak továbbjutnak az
országos döntőbe, melyet április
4‑6‑án, Kecskeméten rendeznek
meg.
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– A feleségem azt szokta mon‑
dani, hogy én egy nagy vaníliás
pudingnak képzelem az életet,
ami körülbelül annyit tesz, hogy,
puha, lágy és krémes; érdes, dur‑
va dolgoktól mentes. Ez az élet‑
érzés a gyermekkorom marad‑
ványa, ugyanis a házunk kertjé‑
ben szabadon és biztonságban,
gondtalanul játszhattunk az
öcsémmel, a húgommal, és a ha‑
verokkal – idézi a boldog gyer‑
mekkor éveit Ilauszky Tamás. 
– Emlékszem, hogy a kapun kí‑
vül is biztonságos világ várt min‑
ket, a Kossuth utca egész kör‑
nyéke a miénk volt. Sportról és
zenéről a Csetneki Tibi bácsi
pingpong termében kaptuk az
első leckéket a nagyoktól. Együtt
jártunk velük a gimnázium és az
egykori Hunyadi iskola focipá‑
lyáira, ahová az Új Pali bácsi
kertjén keresztül vezetett az
utunk. Itt megjegyzem, hogy az
akkori szülőotthon orvosa, Új Pál
doktor kezei között születtem.
Szóval nyugodt volt a környék:
lehetett csapágyszekerezni, gör‑
deszkázni, görkorcsolyázni a
Hegy utca lejtőjén, hiszen akkor
még oly kevés autó volt a város‑
ban. Egyedül a tanácselnök so‑
főrjétől tartottunk, aki mindig
nyikorgó kerekekkel vágódott be
a kanyarba fekete Volgájával…

Már óvodába is kerékpárral
jártam, azzal fedeztem fel Sze‑
rencset és a környék minden
zegzugát. Az egyik nyári szün‑
időben pedig diákmunkásként
távirat kézbesítő voltam a postán
és megtanultam az összes sze‑
rencsi utca nevét. Az egykori
Hunyadi János Általános Iskolá‑
ban Réti tanárnőnél kezdtem ír‑
ni, olvasni, Gaszper tanárnő pe‑
dig helyettesítőként – a szemem‑
ben szent – okított minket. Felső
tagozatos voltam, amikor Hor‑
váth Józsefné lett az  osztályfőnö‑
köm, tőle a magyar nyelv szép‑
ségeit, férjétől a matematika rej‑
telmeit ismerhettük meg. Mind‑
ketten jó példát mutattak ne‑
künk emberségükkel. Rajz ké‑
pességeimet Schlosserné Bát‑
hory Piroska és Tóth Miklósné
tanárnő ismerték fel. Próbálkoz‑
tunk néhány országos rajzpályá‑
zattal, de általában azzal a vá‑
lasszal utasítottak el, hogy a be‑
küldött műveket nem én készí‑

tettem… Szüleim igyekeztek
mindent megtenni azért, hogy
lappangó tehetségemet kibonta‑
koztathassam. Ekker Róbert
szobrász akkoriban fejezte be a
szegedi Tömörkény István Gim‑
názium és Művészeti Szakkö‑
zépiskolát, az ő javaslatára én is
oda jelentkeztem épületszobrász
szakra. Szegeden kitárult előt‑
tem a világ: több lett körülöttem
az ember és a program, a kultu‑
rális színtér. Tökéletes, emberlép‑
tékű, élhető és csavargásra csábí‑
tó városra leltem. Kötetlenebb
volt az életünk, mint más diá‑
koknak. Mi művésztanoncok, ta‑
nulószoba helyett rajzkurzusok‑
ra mentünk, ahol reneszánsz
szellemiségű képzést kaptunk:
megtanultuk a helyes arányokat,
látásunkat, térérzékelésünket fej‑
lesztettük a megannyi rajzgya‑
korlással, ami a szobrászat alap‑
ja. Plasztikai ismereteinket a
klasszikus épületalkotó elemek
és díszek agyagmintázásával,
gipszbe öntésével és faragásával
bővítettük, és főleg fej‑mintázás‑
sal foglalkoztunk. Erre a jó alap‑
ra építkeztem a pécsi Janus Pan‑
nonius Tudományegyetem rajz–
vizuális nevelés és szobrász sza‑
kán, ahol az első három évben a
szobrászat mellett a fotó, festé‑
szet, és grafikai technikákkal, il‑
letve műveltségi tárgyakkal is‑
merkedtem meg. A negyedik és
ötödik tanévben már teljes erő‑
bedobással a saját szakágammal
foglalkozhattam mesterem, Pál
Zoltán irányításával. Abban az
időszakban hatalmas iramban
fejlődött ki bennem a kőszobor‑
készítés képessége, amit a Vil‑
lányi művésztelepen tovább csi‑
szolhattam – foglalta össze a di‑
ákéveit a szerencsi származású
művész, akinek az egyetem után
pályája egy komplexebb gondol‑
kodás irányába tolódott. Már
nem pusztán a kőszobor‑előállí‑
tás volt a célja, hanem egy gon‑
dolat kiérlelése, majd a koncep‑
ció megteremtése és annak elő‑
adása. Olyan jelenségek megfi‑
gyelése és leképzése, melyek a
történéseket, eseményeket állít‑
ják a középpontba, illetve napja‑
ink emberét ábrázolják. Ez a
gondolatmenet és látásmód, va‑
lamint az ezekből kiérlelt művé‑
szet a külföldi ösztöndíjai során
alakult ki benne. 

– Példaként egy korai fotóso‑
rozatot említenék: a párizsi Tül‑
lériák kertjében állt egy Henry
Moore bronzszobor, amely tele
volt kéznyomokkal, mivel az ar‑
ra járók a fehér talaj porával ösz‑

szefogdosták. Ezt lefényképez‑
tem, ami így önálló művé minő‑
sült. Olyan dokumentáció lett
belőle, ami az eredeti alkotást a
közönség beavatkozásával telje‑
sítette ki. Ezen sorozat része a
Szajnában úszó ágy fotója is,
vagy Rodin Gondolkodó című
művének üres talapzata (éppen
akkor vitték el restaurálni),
melyről szintén felvételt készítet‑
tem. Ezt a sorozatot Budapesten
is folytattam. Az akció, illetve az
akció jelleg fontos alkotórésze
lett a munkáimnak. Úgy vélem,
az aktivitás sokszor talán fonto‑
sabb, mint maga a mű – emelte
ki a képzőművész. – Nagy hatás‑
sal voltak rám a 60‑as évek ame‑
rikai, holland és angol kortárs al‑
kotói: Dennis Oppenheim, Mar‑
kus Raetz, és Richard Long, akik
a Land Art világába kalauzoltak
el. Műveikben gyakran fontos
szerepe van a mozgásnak, va‑
gyis, hogy a szereplők ne alkotó‑
néző pólusokra tagolódjanak,
hanem résztvevőkké váljanak, és
ezáltal legyen teljes a mű. A pél‑
daképeim között említhetem
Marina Abramovic‑ot is, aki ki‑
fejezetten happeningeket készít,
de akár ide sorolhatom Miche‑
langelo‑t is a kőszobraival. Így
alakult ki idővel a saját általános
koncepcióm, a guruló, húzható,
vihető (kő)szobrok létrehozása:
mobil kövek, melyeknél a kő‑
szobrok statikus mivolta meg‑
szűnik. A Lapis Mobilis‑szal pél‑
dául lehet sétálni az utcán, kávé‑
zóban ücsörögni, vagy éppen
mások kiállítását meglátogatni
vele. Az effajta kortárs művé‑
szetre a külföldiek nyitottabbak,
ők elismerésüket fejezik ki az
ilyesmi láttán. Egy másik ilyen
jellegű alkotás a Kétemberes kő,
ami arra lett kialakítva, hogy két
személy cipelhesse. Ez a mű a
barátkozás szimbóluma, ami
2009‑ben, a határnyitás 20. évfor‑
dulója alkalmából készült és
Stuttgartban, az „Europa No Pa‑
nik Picknick”‑en mutattam be. A
Minimental 1‑6. egy évről‑évre
bővülő kőszobor sorozat a buda‑
pesti Rudas fürdőnél. Foglalkoz‑
tatja az arra járókat: rakosgatják,
variálják a sorozat darabjait,
vagy éppen elviszik egy idő
után. A Lapis A4 pedig egy A4‑es
méretű kő, amire mindig rajzo‑
lok valamit és beillesztem a vá‑
ros épített illetve szobrászi kör‑
nyezetébe. A kő könnyedebbé
válik a rajzolás által, ugyanakkor
az utca embere a megszokott vá‑
rosképhez és városi tevékenysé‑
géhez képest talál valami megle‑

pőt, ami őt is gondolkodásra ser‑
kenti. Ezek szemléltetik az álta‑
lam teremtett műfajt (kőszobor
event), amit „stone and go” stí‑
lusban fogalmazok meg – sorolta
a művész.

– Persze a kőszobor‑esemé‑
nyekből és a festményekből nem
lehet megélni, ezért az egyetem
után először kőrestaurátorok
mellett dolgoztam szerte az or‑
szágban. Mi készítettük a sáros‑
pataki vár Vörös tornya rene‑
szánsz ablak‑ és ajtókereteinek,
valamint a jáki templom apostol
szobrainak a másolatait. Szépít‑
gettük a zsámbéki templomro‑
mot, újjáépítettük a visegrádi pa‑
lotát. Aztán később irányt váltot‑
tam: story boardokat rajzoltam
reklámfilm készítéshez, majd 
foodstylist lettem – mesélt pályá‑
ja állomásairól Ilauszky Tamás,
kiemelve, hogy néhány hónap‑
pal ezelőtt a 25 éves L’art pour
l’art társulat tagjai, Szászi Móni
és Pethő Zsolt illusztrátori mun‑
kára kérték fel. – Elmondták,
hogy szeretnének egy képre‑
gényt a Besenyő családról, és
megkértek, hogy küldjek néhány
rajzot. Szerencsére a festménye‑
im témái is régóta a történetme‑
sélésen alapulnak. Ha nem fes‑
tettem, vagy faragtam volna
képregényhez hasonló figurális
képeket, reliefeket, amik a story
board rajzolás tanulságait is ma‑
gukban hordozzák, akkor nem
lett volna bátorságom elvállalni
a 120 oldalas képregény megraj‑
zolását, hiszen abban olyan em‑
beri gesztusokat és mozdulato‑
kat kell ábrázolni, amelyek csak
kellő érdeklődéssel sajátíthatók
el. Ennek lényege a könnyűnek
tűnő rajzi gesztusrendszer és ko‑
moly tartalom egységének a
megteremtése. 2010 júliusától
2011 februárjáig rajzoltam, festet‑
tem az oldalakat, majd 2011
szeptemberében megjelent A Be‑
senyő család kalandjai című kép‑
regény. A kötet karácsony előtt
vezette a kiadó toplistáját, azóta
pedig stabilan a harmadik he‑
lyen áll. Örülök, hogy részese le‑
hettem ennek a munkának, na‑
gyon üde feladat volt, végig szó‑
rakoztatott, hogy ezeket a figu‑
rákat magamra kell öltenem, át‑
érezni lényüket, hogy sikeresen
tudjam ábrázolni azokat. 

Nem mindennapi képzőmű‑
vész pályája mellett családjáról is
mesélt az alkotó: 

– Feleségem Szabó Eszter Ág‑
nes képzőművész, főleg társa‑
dalmi esemény művészettel fog‑
lalkozik, és egyetemeken tanít

vizuális kultúrát. Két csodálatos
gyermekünk van, Irma 8 éves,
Emil 6 esztendős. Minden sza‑
badidőnket együtt töltjük: együtt
biciklizünk a suliba, óvodába,
játszóterezünk, hegyet mászunk,
kiállítást vagy vásárt járunk, és
közösen gyúrjuk a szombati la‑
sagne tésztát. Ők életem legna‑
gyobb „pudingjai”. Legkedve‑
sebb kiállításaim a feleségemmel
közösen készített Mitológia és
Evolúció és a Hová költözzünk drá‑
gám? című tárlatok. Ezeken a ki‑
állításokon a feleségem a klasszi‑
kus konyhai falvédők techniká‑
jával személyes fiktív története‑
ket jelenít meg (legsikeresebb
ezek közül a Nagymamám, Zalai
Imréné találkozása David Bowieval),
én pedig olajfestményeken és
négy‑öt „kockából” álló kő kép‑
regényeken ábrázolom figurái‑
mat. Műveinkben közös, hogy
két személyt vagy allegorikus fi‑
gurákat szerepeltetünk kissé iro‑
nikus, de semmiképp nem felszí‑
nes formában.

Sajnos Szerencsen élő szülei‑
met csak ritkán látjuk év közben,
de a gyerekek nyáron mindig a
városban töltenek két hetet. Mi,
szülők ilyenkor dolgozunk, de
egy‑egy alkalommal két‑három
napra mi is hazautazunk. Ilyen‑
kor rokonokat és régi ismerősö‑
ket is meglátogatunk, de az uno‑
katestvérek és legjobb barátok
többsége szintén eljött már szülő‑
városomból. Szerencsen inkább a
csoportos kiállítások alkalmával
vagyok jelen. Legszebb és legbe‑
csesebb köztéri művemnek a
Munkás Szent József római kato‑
likus templomban található stá‑
ciókat tekintem, melyek Krisz tus
keresztútját ábrázolják. Ezt a mű‑
vet azért is szeretem, mert az em‑
berek rendszeresen „használják”
főként Húsvétkor, ami illeszke‑
dik a korábban említett szobor‑
esemény elképzelésembe. Jelen‑
leg egy karthauzi szerzetesrendi
templom falának két fülkéjébe
tervezek kőszenteket, várhatóan
tavasszal és nyáron is ezekkel le‑
szek elfoglalva. Önálló kiállítást
egyelőre nem tervezek Szeren‑
csen, de majd szép lassan meg‑
érik a dolog. Korábban volt egy
ábrándom arról, hogy jó lenne a 
„Hegyalja kapuját” nagy kövek‑
ből elkészíteni, de erről már le‑
késtem. A köztéri művekre visz‑
szatérve: nagyon szeretem a Gon‑
doskodás című követ, ami a buda‑
pesti Lehel téren, a különböző
biztosítók által lakott épület pasz‑
százsában látható. Egy fúrógép‑
pel szabdalt és tört, durva, de
szép felületű márványszoborról
van szó, ami „belülről” van kifa‑
ragva és két kis ablakocskán lehet
bekukucskálni a belsejébe. Ez a
mű a biztonságról szól, ami ak‑
kor valósul meg, ha az ember
gyakran magába tekint és haza‑
talál – fogalmazott Ilauszky Ta‑
más. 

H. R.

Ha betérünk a szerencsi Munkás Szent József templomba, az alagsorban és a sír‑
helyek külső folyosóján egy modern vonalú keresztúti körképet láthatunk. A kö‑
zelmúltban pedig megjelent egy könyv „A Besenyő család kalandjai” címmel, jel‑
legzetes képregény‑illusztrációkkal. E két, egymástól távol álló műfaj érdekessége,
hogy mindkettőt egy alkotó neve fémjelzi: Ilauszky Tamás képzőművészé (fotón‑
kon). A Szerencsről elszármazott, Budapesten élő szobrász‑festő‑grafikussal a pá‑
lyájáról beszélgettünk.
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VÁROSHÁZI NAPLÓ

Szerencs Város Önkormány‑
zata február 23‑án tartotta soron
következő ülését. 

Az első napirend keretében a
Szerencsi Általános Művelődési
Központ (SZÁMK) 2011. évi be‑
számolóját hallgatták meg a kép‑
viselők, majd az intézmény 2012.
évi  munkatervét tárgyalta a tes‑
tület.

Csider Andor intézményveze‑
tő prezentációjában elsőként az
elmúlt esztendő legjelentősebb
feladatait, eseményeit mutatta
be, hangsúlyozva, hogy kitűzött
céljaik között első helyen szere‑
pelt a költséghatékonyság, a tu‑
rizmusfejlesztés és az innováció.
A SZÁMK elmúlt évi legna‑
gyobb rendezvényeként a IV. Or‑
szágos Csokoládé Fesztivál sta‑
tisztikai adatai is elhangoztak. A
2012‑re tervezett feladatok kö‑
zött költséghatékony nagyren‑
dezvények, a hagyományos tu‑
risztikai attrakciók fejlesztése, az
amatőr művészeti csoportok pá‑
lyafutásának támogatása, az in‑
tézmény szabad szállás és terem‑
kapacitásának intenzív értékesí‑
tése, tanfolyamok szervezése,
színháztechnikai berendezések
vásárlása, valamint kulturális,
szórakoztató és tehetséggondo‑
zó programok szervezése szere‑
pel. A képviselői észrevételek kö‑
zött elhangzott, hogy a SZÁMK
megfelelő figyelmet fordít a kul‑
túra közvetítésére, s ezzel a la‑
kosság nagy többségét kiszolgál‑
ja. Felvetődött, hogy a városi ün‑
nepek sorába a következő évtől
kerüljön be a kommunizmus ál‑
dozatainak emléknapja is. Szóba
került továbbá a cukormúzeum
látogatottságának csökkenése,
majd kérdésként fogalmazódott
meg, hogy az állami tulajdonba
vétel után mi lesz a sorsa a
SZÁMK intézményegységeinek.
Koncz Ferenc polgármester el‑
mondta, hogy ez utóbbi akkor
látható majd tisztán, ha a törvé‑
nyi háttér megszületik, addig
nyitott kérdés, hogy a fenntartás
és a működtetés hogyan fog mű‑
ködni a jövőben. A polgármester
hozzátette: a cukorgyűjtemény
látogatói száma 2005‑2010 között
folyamatosan csökkent a felére,
ez a tendencia nem az utóbbi év‑
hez köthető. Heves János szóvá
tette, hogy a helyi szállásszolgál‑
tatók számára előnytelen ver‑
senyhelyzetet teremtenek a

SZÁMK szálláshelyeinek árai.
Csider Andor válaszában hang‑
súlyozta, hogy a szálláshely‑ér‑
tékesítések mindenhol csökken‑
tek, és a kollégium nem konku‑
renciája a városi panzióknak. A
tájékoztatót Heves János tartóz‑
kodásával fogadta el a testület.

SZERENCS, 
MINT TÖRTÉNETI TÁJ

A világörökségi törvény adta
lehetőségekről és feladatokról
Szabó Lászlóné városfejlesztési
csoportvezető adott tájékozta‑
tást. Elhangzott, hogy a Tokaj‑
hegyaljai történelmi borvidék
történeti tájjá nyilvánítása által az
érintett 27 település – közöttük
Szerencs – teljes kül‑ és belterü‑
lete a kulturális örökség védel‑
méről szóló törvény hatálya alá
tartozó, műemlékileg védett te‑
rületté válik. Ennek velejárója,
hogy a világörökségi területet
érintő tevékenységek engedé‑
lyeztetési eljárásába ezentúl a
kulturális örökségvédelmi‑ és
természetvédelmi hatóságot is
be kell vonni. Az önkormányza‑
toknak 2012 végéig – állami költ‑
ségvetésből finanszírozott – vi ‑
lágörökségi kezelési tervet kell
készíteniük, melynek figyelem‑
bevételével a területrendezési
terveket, a terület felhasználás
rendjét és szabályait felül kell
vizsgálniuk. Kérdésként fogal‑
mazódott meg: a rendelet fog‑
ja‑e érinteni az új beruházásokat?
Szabó Lászlóné hangsúlyozta,
hogy még nem értek végére a
2007 óta tartó egyeztetéseknek, a
településeknek össze kell fognia,
hogy a térség érdekei érvénye‑
süljenek. Az intézkedés a folya‑
matban lévő ügyekre nem érvé‑
nyes, tehát a szigetelőanyag‑gyár
építését nem érinti, de a későbbi
beruházások esetében már figye‑
lembe kell venni a rendelet felté‑
telrendszerét. A hátrányok kö‑
zött elhangzott: olyan esetben,
ahol a szakhatóság nem tudja el‑
dönteni, hogy a beruházás
mennyire érinti az örökségvédel‑
met, szakértőt rendelnek ki
komplex hatástanulmány készí‑
tésére, ami meghosszabbítja az
engedélyezési eljárást. 

MÓDOSULT HELYI ADÓK
Miután egy törvényi változás

miatt január 1‑jével megszűntek
bizonyos mentességek az épít‑

mény és telekadóra vonatkozó‑
an, e változás nagy terhet rótt
volna a helyben működő vállal‑
kozásokra. Az önkormányzat a
legutóbbi ülésen a rendelet felül‑
vizsgálatáról határozott, majd
egy fórumon egyeztetett a vállal‑
kozókkal, ahol az eredeti össze‑
gekhez képest a terhek jelentős
csökkentéséről született javaslat,
ezt követően tűzte napirendre a
kérdést a város képviselő‑testü‑
lete. 

Heves János felhívta a figyel‑
met arra, hogy nem ért egyet az
új terhek bevezetésével, hiszen a
vállalkozóknak már így is nehéz
a megélhetése, félő, hogy sokan
el fognak települni innen. Koncz
Ferenc hangsúlyozta, hogy a vá‑
ros nem kívánt új adót bevezetni,
azonban igazodni kell a törvényi
változásokhoz. Egeli Zsolt hoz‑
zátette, hogy a helyi vállalkozók‑
kal kötött kompromisszum
eredményeként jelentős kedvez‑
ményt sikerült elérni a szerencsi
cégek számára, de az egymilliár‑
dos kötvényhitel nem teszi lehe‑
tővé az adóterhek további csök‑
kentését. Név szerinti voksolás
után – Heves János ellenszavaza‑
ta mellett – a helyi adókról szóló
rendelet módosítását elfogadta a
testület. 

A közelmúlt eseményeiről
szólva Heves János szóvá tette,
hogy a képviselő‑testület decem‑
ber 22‑ei ülésén – melyet Koncz
Ferenc polgármester távollété‑
ben Egeli Zsolt alpolgármester
vezetett – három felszólalás után
negyedszer már nem kapott szót
ugyanazon témában. A képvise‑
lő szerint a jegyző és az aljegyző
is hibázott, amikor nem szólt
közbe, hogy „törvénytelenség
történt”. Heves János felolvasta a
szervezeti és működési szabály‑
zat ide vonatkozó részét. Ináncsi
Tünde jegyző az SZMSZ szabá‑
lyainak pontos ismertetésével és

értelmezésével egyértelműen cá‑
folta Heves János állítását. A
szervezeti és működési szabály‑
zat ide vonatkozó rendelete sze‑
rint ugyanis egyazon témához
két hozzászólás engedélyezett,
amely első körben öt perc, máso‑
dik alkalommal legfeljebb három
perc lehet. Ez alól egyetlen kivé‑
tel van, amikor valamely képvi‑
selőt személyében érint egy hoz‑
zászólás, ekkor a polgármester
engedélyével további két perc‑
ben válaszolhat az érintett. Inán‑
csi Tünde hangsúlyozta, hogy az
említett esetben Heves János ne‑
gyedszer kért hozzászólási lehe‑

tőséget ugyanazon témában. 
Szerencs Város Önkormány‑

zatának február 23‑ai ülésén
Koncz Ferenc polgármester beje‑
lentette, hogy megbízza Danyi
László korábbi önkormányzati
képviselőt az ondi településrész‑
szel kapcsolatos tanácsnoki fel‑
adatok ellátásával. Magda Gábor
volt polgármestert a testvérváro‑
si kapcsolatok koordinálására
kérte fel Koncz Ferenc, aki beje‑
lentette továbbá, hogy 2012. feb‑
ruár 1‑jétől Sütő Szilvesztert bíz‑
ta meg a városi főorvosi teendők
ellátásával.

H. R.

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén

Megyei Önkormányzat február
16‑án tartotta a 2012‑es év első
ülését, ahol az első napirendi
pontként a szervezeti és műkö‑
dési szabályzatról (SZMSZ)
szóló önkormányzati rendelet
módosítását tárgyalták meg a
közgyűlés tagjai.

Az SZMSZ felülvizsgálatát a
helyi önkormányzatokról szóló
törvény megalkotása, valamint a
megyei önkormányzatok kon‑
szolidációjáról, illetve a megyei
önkormányzati intézmények és
a Fővárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló törvény rendel‑
kezései indokolták. A közgyűlés
az új szabályzatnak megfelelően
egyúttal megválasztotta a bizott‑
ságok tagjait, akik letették eskü‑
jüket. Az ülés keretében elfogad‑
ták a Borsod‑Abaúj‑Zemplén

Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetését is. A pénzügyi ke‑
reteken belül történő gazdálko‑
dás biztosítása érdekében a kép‑
viselők a tiszteletdíjak csökken‑
téséről döntöttek. A területfej‑
lesztési és területrendezési fel‑
adatokat ellátó intézményrend‑
szer törvényi szabályozásában
január elsejével változások tör‑

téntek, melynek eredményekén
létrehozták a megyei területfej‑
lesztési konzultációs fórumot. Az
ülésen arról határoztak, hogy az
új jogintézménybe a közgyűlés
elnökét, Mengyi Rolandot dele‑
gálja a testület.

A közgyűlés megtárgyalta és
elfogadta a megye sportéletéről
szóló tájékoztatót is. 

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szerencsi kiren‑
deltsége és a vállalkozók kö‑
zös javaslata szerint szem
előtt kell tartani a tényt,
hogy az önkormányzat adó‑
bevételei nem csökkenhet‑
nek, azonban a helyi vállal‑
kozások működését az adó‑
befizetések teljesítése ne ne‑
hezítse elviselhetetlen mér‑
tékben. A javaslat szerint te‑

hát a belterületi ingatlanok
telekadó mértéke továbbra
is négyzetméterenként 250
forint évente, a műtárggyal
lefedett, illetve védő‑, biz‑
tonsági terület esetében pe‑
dig 100 Ft/m2 éves díjat álla‑
pítanak meg. A korábban
adómentes külterületi tel‑
keknél jelképes 1 forintos
négyzetméterenkénti köte‑
lezettséget kell fizetni a tu‑
lajdonosoknak.

AZ IPARKAMARA ÉS 
A VÁLLALKOZÓK JAVASLATAI

A szerencsi képviselő‑testület
február 8‑án tárgyalta első olva‑
satban a város 2012. évi költség‑
vetését. 

A tervezet megvitatása során
az önkormányzat által nyújtandó
támogatásokra több módosító ja‑
vaslat érkezett képviselőktől és a
két nemzetiségi önkormányzat
vezetőitől. A városvezetés részé‑
ről megfogalmazódott, hogy a
2012‑es esztendő gazdálkodása

nehezebbnek ígérkezik a tavalyi‑
nál és a többlet igények teljesítése
csak a pénzügyi források átcso‑
portosításával valósulhatnak
meg. 

Ezt követően Árvay Attila, a
Német Nemzetiségi Önkormány‑
zat elnöke bejelentette: amennyi‑
ben csak mások rovására, vagy a
település kárára juthatnának a vá‑
rostól pénzügyi támogatáshoz,
visszavonja a korábbi kérését.

VISSZAVONT TÁMOGATÁSI IGÉNY
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TÍZ ÉVE TÖRTÉNT SZERENCSEN
Visszatekintésre invitáljuk olvasóinkat, nézzük meg

együtt, mi történt 10 esztendővel ezelőtt városunkban.
Az alábbiakban a Szerencsi Hírek közéleti lap 2002 má‑
sodik negyedévében megjelent írásai alapján készítet‑
tünk rövid válogatást.

ÁPRILIS
ALAPKŐLETÉTEL

Két év alatt összesen ötvenmillió forinttal támogatta az
Ifjúsági és Sportminisztérium Szerencsen a tanuszoda
megvalósítását. A létesítmény alapkövét 2002. április 4‑
én Deutsch Tamás helyezte el a helyi Bocskai István Gim‑
názium és Közgazdasági Szakközépiskola területén. A
sportminiszter a helyi összefogás példájaként említette a
beruházást. 

A BŐRGYÓGYÁSZAT ÚJ TECHNIKÁJA
Elektromos koagulátor elnevezésű berendezéssel bő‑

vült az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Bőr‑
gyógyászati szakrendelésének eszközparkja. Tarr Tünde
főorvos arról tájékoztatott, hogy az új műszer főleg a ví‑
rusos szemölcsök kis‑műtéti eltávolításánál nyújt segít‑
séget, valamint használata felgyorsítja a gyógyulási fo‑
lyamatokat és alkalmas egyéb beavatkozásoknál kelet‑
kezett vérzések csillapítására is.

FÉL ÉVSZÁZAD SZERETETBEN
Aranylakodalmát ünnepelte a szalai születésű Szon‑

tágh Emil és a szerencsi Báthory Erzsébet, akik 1952‑ben
esküdtek egymásnak örök hűséget. A házaspárnak két
gyermeke született: Tibor és Zsuzsanna. (A nyugdíjas
éveit töltő házaspár azóta is szeretetben él Ondi úti la‑
kásukban, idén – 2012‑ben – ünneplik gyémántlakodal‑
mukat.)

HEGYALJA MATEMATIKA VERSENY
Tizennegyedik alkalommal rendeztek Hegyalja mate‑

matika versenyt térségünk oktatási intézményeiben. A
tudáspróbán 440 diák vett részt, közülük 86‑an kerültek
az április 17‑én a Bolyai János Tehetséggondozó Infor‑
matika Tagozatos és Általános Iskolában megtartott dön‑
tőbe. A Szerencsen tanuló „kis matematikusok” közül Ta‑
más Krisztián, Mérész Dániel, Sélley Torda és Szentléleki
Eszter bizonyult a legjobbnak.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI

Szerencs Város Napján – melyet április 18‑án hatodik
alkalommal tartottak meg – az önkormányzat döntése
alapján kitüntetésben részesültek: Siska Gábor nyugal‑
mazott gyógyszerész; Belinszkyné Nagy Irén költő
(posztumusz); Kardos Ferenc, Rozsnyó város polgármes‑
tere; Stoll Gábor, a B.‑A.‑Z. Megyei Állami Közútkezelő
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója; Pallai Miklós,
a Szerencsi Cukorgyár Rt. vezérigazgatója; Tóth Éva és
Juhász Tiborné tanárnők; Kiss Lászlóné és Szabó János
nyugalmazott pedagógusok; a Gyárkerti Napközi Ott‑
honos Óvoda kollektívája; Sélley Attiláné gyermek‑
könyvtáros; a Scholtz Jenő Zeneiskola Fúvószenekara;
Ballók Istvánné városgazdasági osztályvezető; az Egye‑
sített Szociális és Egészségügyi Intézet kollektívája; Tar ‑
czaliné Takács Éva, az ESZEI gazdasági vezetője; Nyíriné
Bárdosi Mária könyvvizsgáló; Kiss Lajos fodrászmester;
Rohály Judit háziorvos; Lapis Tiborné nyugalmazott
köztisztviselő; Kamenyiczkiné Horváth Jolán, az ondi
Idősek Klubja alkalmazottja; Bakos Julianna nyugalma‑
zott egészségügyi dolgozó; a Szerencs Város és Környéke
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; Pajuf Tiborné
nyugalmazott iskolaigazgató‑helyettes.

MEGÚJULT A VÁROSHÁZA
Megújult a Polgármesteri Hivatal épülete: az egykori

lapos tető fölé egy új emeletet építettek ahol számos iroda
létesült és az új tetőszerkezet horganycink lemezborítást
kapott. Megújult a többi ügyfélfogadó helyiség is, majd
a renoválási munkálatok végeztével bővített feladatkör‑
rel szolgálta tovább a lakosságot az új városháza. 

KISZÍNEZETT ÓVODA
Még 2001‑ben nyújtott be pályázatot a Miniszterelnöki

Hivatalhoz a nevelési intézmény támogatására létreho‑
zott Szerencsi Lurkó Alapítvány. Felújítási és karbantar‑
tási feladatokra összesen 370 ezer forint támogatást nyert
a Csalogány óvoda, melyből megtörtént a külső vakolat
festése. 

ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEK A RÁKÓCZIBAN
A Széchenyi‑terv keretében meghirdetett pályázaton

történő sikeres szerepléssel a Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Kéttannyelvű és Művészeti Alapiskola egy szerverrel
és hét számítógéppel gazdagodott mintegy négymillió
forint értékben. Az informatikai géppark modernizálása
minőségi változást eredményezett a számítástechnika
oktatásban.

MÁJUS
CUKORGYÁRI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Hosszú egyeztetés után május 1‑jén aláírták a Szerencsi
Cukorgyár Rt. kollektív szerződését. A munkaadói oldal‑
ról Pallai Miklós vezérigazgató, a munkavállalók képvi‑
seltében Cseppely János szakszervezeti elnök látta el kéz‑
jegyével a dokumentumot. 

ÉDES KUPA
Első alkalommal rendeztek május 1‑jén Édes Kupa né‑

ven labdarúgó tornát, melyen a két szerencsi édesipari
üzem négy együttese mérkőzött az alkalomra alapított
vándorserlegért. A hagyományteremtés szándékával út‑
jára indított sportesemény rendkívül küzdelmes meccse‑
in végül a cukorgyári Nyersgyár gárdája diadalmasko‑
dott. 

ÚJ RÖNTGENGÉP AZ ESZEI‑BEN
Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet a ha‑

gyományos röntgen géppark‑rekonstukció program ke‑
retében, sikeres pályázat eredményeként új berendezés‑
hez jutott. A korszerű technikai eszköz május 17‑ei ün‑
nepélyes átadásán Bobkó Géza igazgató főorvos elmond‑
ta, hogy a 34 millió forintos beruházás eredményeként
olyan röntgengéphez jutott az intézet, amely a betegekre
nézve sokkal kevesebb sugárterheléssel jár, mint elődje
és tökéletesebb felvételeket tud készíteni. 

ÁPOLÓK NAPJA
Florence Nightingale születésének évfordulója alkal‑

mából Szerencs egészségügyi intézményeiben is megem‑
lékeztek az itt dolgozók áldozatos munkájáról. A Szeren‑
csi Szociális és Egészségügyi Intézetben május 6‑án ün‑
nepi ülés keretében Bobkó Géza igazgató főorvos kö‑
szöntötte a jelenlévőket. A szerencsi Idősek Otthona dol‑
gozói egy nappal később találkoztak az esemény kereté‑
ben, ahol Kovács Istvánné intézményvezető Rácz István‑
nét részesítette elismerésben kitartó és áldozatos szakmai
munkájáért.

HÁROMNAPOS KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Közel száz kiállító részvételével nyitotta meg kapuit

május 17‑én a XII. Hegyalja Gazdanapok. Az országos
hírű háromnapos mezőgazdasági kiállítást óriási érdek‑
lődés kísérte. A szakmai bemutatókkal, kulturális prog‑
ramokkal tarkított eseményen Németh Miklós, a Tokaj‑
hegyaljai Szövetség elnöke elmondta, hogy szinte a sem‑
miből, az „ondi szérűről indulva” jutott el a tizenkettedik
alkalomig a rendezvény. 

MEGERŐSÍTETT 
TESTVÉRVÁROSI SZERZŐDÉS

Öt esztendő után május 17‑én megerősítette testvérvá‑
rosi megállapodását Szerencs és Hesperingen. A luxem‑
burgi fél részéről Marie‑Thérése Gantenbein, magyar ol‑
dalról pedig Magda Gábor látta el kézjegyével a partner‑

séget rögzítő dokumentumot. Az ünnepi eseményre
nagy létszámú delegáció utazott ki a hercegségbe. 

KORSZERŰ JÁRMŰ A TŰZOLTÓSÁGNAK

Egy 1999‑es pályázat eredményeként műszaki mentő‑
járművet nyert pályázaton a Szerencsi Hivatásos Önkor‑
mányzati Tűzoltóság. A negyvenmillió forintos beszerzés
80 százalékára a központi forrás biztosított fedezetet, míg
a nyolcmillió forintos önrész teljesítését a térség önkor‑
mányzatai vállalták. A járművet a térség polgármesterei ‑
nek a jelenlétében, május 3‑án megtartott ünnepélyes ese‑
ményen állították készenlétbe.

TERV A TERÜLETFEJLESZTÉSRE
Elkészült a Szerencs központú statisztikai körzet terü‑

letfejlesztési koncepciója, mely tanulmányt a Zempléni
Regionális Fejlesztési Társulás május 28‑án megtartott ta‑
nácskozásán vehették át a polgármesterek. A stratégia cé‑
lok sorában többek között a tokaj‑hegyaljai borvidék, a
mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipar, va‑
lamint a magas színvonalú turizmus fejlesztése, a terme‑
lő szektor szerkezetátalakítása, a képzési struktúra javí‑
tása szerepelt. 

JÚNIUS
INGYENES INTERNET A KÖNYVTÁRBAN

Eredményesen szerepelt a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár a Széchenyi‑terv Információs Társadalom‑
és Gazdaságfejlesztési programja keretében az „Informá‑
ciós társadalom megvalósításában közreműködő könyv‑
tárak támogatása” című pályázaton. Az elnyert 2 millió
forintból hat darab multimédiás számítógépet és egy há‑
lózati nyomtatót vásároltak, melyeknek köszönhetően jú‑
nius 1‑jétől költségtérítés nélküli internet hozzáférést biz‑
tosítottak a könyvtár beiratkozott olvasóinak.

EZÜSTÉREM A RÁJÁTSZÁSBAN
Az előzetes várakozásokat felülmúlóan szerepelt a 

B.‑A.‑Z. megyei I. osztályú bajnokságban a Szerencsi Vá‑
rosi Sportegyesület férfi kosárlabdacsapata. Az alapsza‑
kaszban kilenc győzelemmel és három vereséggel dia‑
dalmaskodtak, így első helyről kerültek be a rájátszásba,
ahol a négy legjobb együttes szerepelt. A szerencsi csapat
végül a tabella második helyén zárta a 2001/2002‑es baj‑
noki idényt. 

A LEGSZEBB BOROSCIMKÉK
A IV. Országos Boroscimke Verseny és Kiállítás díjki‑

osztó ünnepségét június 7‑én rendezték meg a Rákóczi‑
várban. A Szerencs és Térsége Hegyközség Választmánya
által szervezett címkeversenyre 36 palack borral neveztek
a hazai termelők. Az ünnepi alkalom egyben záró ese‑
ménye volt az április 25. és május 30. között megtartott
Tokaji Bor című hétrészes előadássorozatnak is. 

TÁROGATÓSOK TALÁLKOZTAK
A Rákóczi Tárogató Egyesület és a Városi Kulturális

Központ és Könyvtár szervezésében június 22‑23‑án he‑
tedik alkalommal rendezték meg az Országos Tárogatós
Találkozót. A kétnapos zenei programon több mint negy‑
ven hazai és határon túli muzsikus vett részt.

NEMZETKÖZI SAKKVERSENY
Az előző év sikere után június 28‑30. között ismét Sze‑

rencs adott otthont a Zemplén Kupa nemzetközi egyéni
sakkversenynek. A rangos értékszám‑szerző viadalra ha‑
zánk különböző tájegységeiből, valamint Szlovákiából és
Romániából 120 résztvevő érkezett.

Összeállította: Hegymegi Rita



2012. március 9.—   VISSZATEKINTŐ   — 9

AZ ÉN TÖRTÉNETEM: NÉGYLEVELŰ LÓHERE
Amikor azon a januári estén

megcsörrent a telefon, mindenre
gondoltam, csak arra nem, hogy
itt bizony kemény órák, napok
következnek. Egyik kollégám
csilingelt: hallottam‑e, hogy Ké‑
ked környékén lezuhant valami
helikopter? Legyintettem egyet,
mert a pasi egyszer‑kétszer már
„megutaztatott” feleslegesen.

Még mindig telefonálok és
eközben kinézek az ablakon, ret‑
tenetesen fúj a szél, hó‑függö‑
nyöket lök ide‑oda, a meteoroló‑
giai jelentések azt a tájékoztatást
adták napközben, hogy a tél
egyik leghidegebb, legzordabb
éjszakája elé nézünk. Közben
gondolkodom: ilyenkor helikop‑
ter Kékednél? Sötétben? Vihar‑
ban? Újabb legyintés. Hogy in‑
dulhatnék el úgy a vakvilágba,
hogy fogalmam nincs a pontos
helyszínről? – Majd visszahív‑
lak! – fejezem be a telefonbeszél‑
getést, ám a készülék újra csör‑
ren. A vonal másik végén a ro‑
vatvezetőm. Nagy a baj! A Her‑
nád‑völgy környékén lezuhant
egy kisrepülő…

Az igazsághoz tartozik, nap‑
közben kiautóztam a benzint a
kocsim tankjából, elkezdett vil‑
logni a visszajelzőm, de úgy vol‑
tam vele, majd reggel tankolok.
Cirka negyven kilométerre való
üzemanyagom van a csomagtar‑
tóban lévő ötliteres kannával
(vésztartalék) együtt. No mind‑
egy, majd lesz valami, közben
tárcsázom a korábbi kolléga szá‑
mát: valóban helyzet van, de
nem Kékednél, hanem Hejce
mellett. – Jó – mondja – perceken
belül indulok, találkozzunk Vi‑
zsolyban!

Magamra kapok egy farmert,
pulóvert, dzsekit, közben érdek‑
lődik a nejem, elkísérjen‑e. 

– Ahogy gondolod – válaszo‑
lom. Fényképező beélesítve, dik‑
tafon a zsebben, indulás! Volt
munkatársam – akkoriban már
egy országos napilapnál dolgo‑
zott – tőlem néhány perccel ér
korábban Vizsolyba, ott vár, ahol
megbeszéltük. Az ő kocsĳával
indulunk tovább, bár a pontos
helyszínről még akkor sincs tu‑
domásunk. Cudar az idő, de úgy
gondoltam, gyorsan megfotóz‑
zuk – ha egyáltalán lesz mit –
összeszedjük az információt és
hamar végzünk. Ha szerencsénk
van, bő egy órán belül otthon va‑
gyunk…

Néhány száz métert sem te‑
szünk meg, amikor látom, vagy
látni vélem, hogy Hejce irányá‑
ból felvillan egy jármű megkü‑
lönböztető fénye. – Te! – fordu‑
lok balra, a volán irányába –
menjünk Hejcére, ott villog vala‑
mi – mutatom az irányt, hátha

ott megtudunk valami közeleb‑
bit.

A településre érve bizonyossá
válik, jól választottunk, néhány
rendőrautó vesztegel az egyik
földút elején. Néhány perc és azt
is tudjuk, hogy valóban lezuhant
egy repülőgép a Borsó‑hegy te‑
tején, de semmi közelebbi, mert
akkor még a rend őrei sem tud‑
nak pontosabbat. Az irhám lúd‑
bőrözik a hidegtől, vékony dzse‑
kimet hamar átfújja a szél. Köz‑
ben arról érdeklődöm, hogy fel
lehet‑e menni kocsival a hely‑
színre? – Nem ajánlatos  – jön a
válasz, mert rosszak a terepvi‑
szonyok. Személykocsi biztos
nem jut fel a hegytetőre. Idő köz‑
ben mentők, tűzoltók, rendőrsé‑
gi kocsik húznak el mellettünk.
Mi tévők legyünk? Érkezik egy‑
két televízió stáb, majd újabb tu‑
dósítók, és mindenki tanácsta‑
lan.

Remegek a hidegtől. Váratla‑
nul megáll mellettem egy terep‑
járó, amelynek ablakából a bent
ülő a nevemen szólít. Jó ismerős,
orvos az egyik közeli települé‑
sen. Azért jött hogy segítsen, ha
szükség van rá. Érdeklődik, mer‑
re menjen? Mutatom, közben
kérdezem, nem ülhetünk‑e mel‑
lé, a mi autónk alkalmatlan az er‑
dei útra. Feleségem nem jön,
egyrészt nem fér el, másrészt ki
tudja minek nézünk elébe, és mi
tagadás ő is csak könnyedén öl‑
tözött, így ott marad a kolléga
autójában. 

Zötykölődünk a hegy felé,
iszonyatos kátyúk, kerülgetni
nem lehet, szűk az út, fagyos, ha‑
vas minden. De legalább meleg
van! Talán két kilométert hala‑
dunk, amikor meg kell állni,

mert egy elakadt tűzoltóautó áll‑
ja el az utat. Mögöttünk reflekto‑
rok, hosszú kocsisor. Kiszállok, s
látom, hogy nem is a nagy piros
kocsi akadt el, hanem előtte egy
másik jármű. Leragadtunk. Se
előre, se hátra! Mondom a kollé‑
gámnak: legjobb lesz, ha gyalog
indulunk tovább, nem sok értel‑
me van a veszteglésnek. Bólint.

Hasít a szél. Nem tudom
mennyit mentünk, az egyik
emelkedő mellett menedékház,
kiszélesített parkoló‑féleség, itt
próbálnak helyet adni a heggyel
nem bíró járművek azoknak,
amelyek tovább tudnak haladni.
Oldalt mentőkocsi áll, felülről, a
hegytetőről terepjáró érkezik.
Nem vagyunk túl közel, de azt
látjuk, hogy valaki kiszáll a jobb
oldali ülésből, majd a vezető a
mentőhöz kíséri…

Gyerünk tovább! Tapossuk a
lejárt havat, néha félre kell állni,
hogy utat adjunk a kapaszkodó
autóknak. Egyik sem áll meg,
igazából nem is tehetik, hiszen
meredek a kaptató, ha megtor‑
pannak, még egyszer nem indul‑
nak el, az biztos! Félcipőmbe hó
szivárog, süvít a szél, mintha éles
penge marcangolná a testem.

Újabb autó közelít a falu felől.
Katonai jármű, szlovák rend‑
számmal. Aztán még egy és
megint újabbak… a kerekeken
hólánc, úgy húznak fölfelé, mint‑
ha autópályán közlekednének.
Mi történhetett itt? A sort egy
személygépkocsi zárja, ugyan‑
csak a szomszédos országból va‑
ló, ezen is csörögnek az acélsze‑
mek, pontosan mellettünk csusz‑
szan meg és leáll. Ketten kiugra‑
nak, tolják a kocsit, segítünk, vé‑
gül lassan megindul, kapaszko‑

dik, szikráznak a hóláncok, föld‑
ig marják a jeget. Mint kiderül,
egy tévés forgatócsoport igyek‑
szik a csúcsra. Törve, de beszélik
a magyart. Arról már szó sem le‑
het, hogy magukkal vigyenek
minket…

Tovább baktatunk, csak néha
váltunk egy‑egy szót a kollégám‑
mal, a kézi reflektorom fénye
tompul, merül az akkumulátor.
Kész vagyok. Lábaimat nem ér‑
zem, a kezeimet pláne, mintha
éles kések döfködnének. Mon‑
dom hogy itt a vége, ha most
nem fagyunk meg, akkor soha!
Elhajítanám a reflektort, de meg‑
kérdezem társamat, nem kell‑e
neki? Örökbe. Átveszi, ám az ak‑
sinak vége. Most mi legyen?
Mindegy merre tovább, le vagy
föl, pisszenést nem hallani egyik
irányból sem. Előkapom a mo‑
biltelefonom, lesz ami lesz, segít‑
séget kell kérni valahonnan.
Nincs térerő! A „Kaszás” köze‑
lünkben jár.

Mindenem rázkódik. Hirtelen
egy villanás. Azt hittem halluci‑
nálok, valami megcsillant úgy
ötven méternyire, a fák között.
Meglököm hidegtől megnémult
társamat, arra már nem emlék‑
szem hogy mondtam‑e valamit,
vagy csak elindultam. Egy UAZ
állt a fák között, két hejcei férfi
ült benne. Bezuhanunk a hátsó
ülésre. Mintha meleg jönne vala‑
honnan!

A két falusi férfi hallotta a re‑
pülő, illetve a becsapódás hang‑
ját, a dörrenést, majd gondolták
megnézik mi történhetett, de
rossz irányba indultak. Mire arra
a helyre értek, ahol találkoztunk,
már ellepték a környéket a kato‑
nák, rendőrök, fogalmuk nem
volt a történésekről, inkább meg‑
álltak, nehogy bajba keveredje‑
nek. 

– Most mi legyen? – kérdezik,
mire én azt felelem, ha már elin‑
dultak, menjünk együtt tovább,
a mentőegységek nyomait kö‑
vetve, legfeljebb visszafordíta‑
nak. Nagyobb baj nem lehet…

A huzatos terepjáróban kez‑
dem magam jobban érezni. Fel‑
érünk. Szólok a kollégának,
hogy menjünk, mire ő a legna‑
gyobb meglepetésemre közli,
nem száll ki a kocsiból, mert ha
csak egyetlen áldozatot is meg‑
lát, ott esik össze. Szóhoz sem ju‑
tok a meglepetéstől, nem értet‑
tem, mi a fenéért kínlódta végig
ezt az utat? Elindulok. Leírhatat‑
lan a látvány, amit csak egyetlen
szó jellemez: szörnyű. Éppen a
fényképezőmmel bíbelődöm,
amikor hirtelen elém toppan a
megyei rendőrfőkapitány, az en‑
csi kapitány és a sajtószóvivőjük.
– Mit keres maga itt? – jön a kér‑

dés, mivel lezárták a környéket
és az újságírókat nem engedték
be. Mondom nekik, hogy amikor
elindultam, még nem volt lezár‑
va semmi. – Legalább néhány fo‑
tót készítsek! – Szó sem lehet ró‑
la, majd lesz sajtótájékoztató –
jön a válasz, azzal sarkon fordul‑
nak, mert van fontosabb dolguk,
mint hogy velem beszélgesse‑
nek.

A repülőgép roncsai mintegy
harminc méterre hevernek tő‑
lem, mindenütt kézilámpás ala‑
kok kutatnak az esetleges túlélők
után, egy‑két helyen tűz pislákol,
amott vakuk villannak, tévé ka‑
merájának a lámpája világítja
meg a gép farok részét. A gondo‑
lat már akkor gyökeret ver a fe‑
jemben: minket leállítottak, a
szlovák média meg ott mászkál
a roncsok között… Kicsit köze‑
lebb megyek a sötétben, meghú‑
zódom egy fa mögött, majd éj‑
szakai beállítással kattintok né‑
hányat vaku nélkül. Mivel a hi‑
deg újra fájdalmat okozott, visz‑
szaosonok az UAZ‑ba.

Visszaérünk Hejcére, hajnal fél
három van. Valóban lezárták az
utat, az ottmaradt tudósítók kör‑
bekapnak minket, kérdezik,
hogy mi történt. A kollégám me‑
sél először az egyik majd a másik
stábnak, hogy miről…?

Elvánszorgok az autóig, a fele‑
ségem ott áll mellette, s mondja,
hogy jobbnak látta ha járkál ki‑
csit. Fél ötöt mutat az óra, mire
hazaérünk. A lábaim szinte érzé‑
ketlenek, forró víz egy műanyag
lavórban. Lassan eresztem a gőz‑
be a végtagjaimat. Még azt sem
érzem, hogy forró! Szerencsére
fertályóra múltán már minden
rendben. Leülök és írni kezdek,
a szerkesztőség már várja a híre‑
ket…

„…Negyven katonának né‑
hány percre lett volna szüksége
ahhoz, hogy hazaérjen a külföldi
szolgálatból, Szlovákiába. A sors
kegyetlen, nem engedte nekik
hogy viszontlássák szüleiket,
családjukat, barátaikat, ismerő‑
seiket…”

Láttam az egyetlen túlélőt a
hegytetőre vezető út felénél, te‑
repjáróból lépett ki, hogy beüljön
egy várakozó mentőautóba…
Láttam az elhunytakat a viharos
éjszakában és láttam a temetési
szertartást Eperjesen. Nincsenek
rá szavak! 

Később tudtam meg, hogy a
tragédia utáni napokban az
egyetlen túlélő iratait megtalál‑
ták a repülőgép szétszóródott
darabjai között. Megsárgult
négylevelű lóhere árválkodott
Farkas Martin katonai igazolvá‑
nyának arcképe mellett…

Serfőző László

TISZTELT OLVASÓ!
A Szerencsi Hírek szerkesztősége felhívással fordul a lap olvasói felé. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen vetnék papírra életük legemlékezetesebb

történetét. Nincs kategória, nincs témajavaslat, csupán azt várjuk, hogy a leírtak valós élményeket tükrözzenek, olyanokat, amelyekhez kellemes, netán szomorú
élmény fűződik. Írásaikat átadhatják személyesen a Szerencs, Kossuth tér 1. szám alatti szerkesztőségünkben, de várjuk leveleiket, elektronikus üzeneteiket is a
szerző nevének, pontos címének és telefonszámának feltüntetésével. Példa gyanánt:

A 2006‑ban elhunyt katonák tiszteletére emlékművet avattak
Hejce főterén a következő év májusának közepén
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TÁPLÁLKOZZUNK AZ ASZTROLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL
Az asztrológia jel‑

képrendszerével az
egész világ leképezhe‑
tő, ezért a szimbólu‑
mok segítségével táp‑
lálkozásunkat is „le‑
fordíthatjuk”. 

A mai kor emberét rendkívüli módon
foglalkoztatja a táplálkozás kérdésköre.
Étkezéseink tudatos átalakításához sok‑
féle módszer és lehetőség áll rendelkezé‑
sünkre: dietetikusok, táplálkozási szak‑
emberek, életmód‑tanácsadók és külön‑
féle szakirodalmak nyújtanak segítséget,
hogy fény derülhessen a helytelen vagy
mértéktelen étkezési szokásainkra.

Táplálkozásunk évezredek óta egyfajta
rendszert képvisel életünkben. Az ünne‑
pi étkezések, vagy böjtök, melyekhez ha‑
gyomány szerinti étkek társulnak, már
közel sem azt a mély mondanivalót feje‑
zik ki, amit régen képviseltek. Ma is
megvannak a lehetőségeink, hogy étke‑
zéseink hagyományait visszacsempész‑
szük a hétköznapjainkba, mellyel rend‑
szerességet és harmóniát teremthetünk
testünkben, lelkünkben és sorsunkban
egyaránt. Hogyan tegyük mindezt? Bi‑
zonyára mindenki hallotta már azt a
mondást: „Az vagy, amit megeszel!” Ez
azonban valójában a következőt jelenti:
"Azt eszed, aki vagy!” Tehát mindennapi
táplálékunk szimbolikusan leköveti,
megmutatja a világban elfoglalt helyün‑
ket, éppen aktuális élethelyzetünket.

Tudta Ön, hogy minden nap olyan te‑
vékenységet végzünk, amelyben tudat
alatt nyíltan eláruljuk ösztönös vágyain‑
kat? Ahogy eszünk, azzal megmutatjuk,
mi „korbácsolja fel” leginkább az érzéke‑

inket. A férfiaknál ösztönös cselekvés,
hogy egy randevú alkalmával szívesen
viszik vacsorázni szívük választottját, hi‑
szen az étkezés alatt akaratlanul is „ki‑
mutatják” egymás előtt vágyaikat. (Ne
feledjük, minden ember tudatalattĳa érti
a szimbolikus nyelvrendszert!) Ha a
partner a randevún mindent jóízűen, él‑
vezettel fogyaszt, akkor szenvedélyes ké‑
nyeztetésre vágyik. Az ínyencnek inkább
az intellektus van kedvére. Ételeink ener‑
giát biztosítanak szervezetünk számára.
Fontos, hogy mindig olyan energiával
kerülünk kapcsolatba, melyre éppen
szükségünk van. Különböző életszaka‑
szokban változik a táplálékigényünk. Er‑
re egy jó példa, hogy gyermekkorban na‑
gyon szerettünk egy ételt, amelyre fel‑
nőttként már „rá sem tudunk nézni”.
Esetleg a várandós anyuka „degeszre
eszi magát” édességgel, máskor azonban
eszébe sem jutna efféle torkosság. Mind‑
ez azt mutatja, hogy különböző élethely‑
zeteinkhez azonnal igazodik az étkezé‑
sünk is. 

Életünkben mindig azzal a szimbó‑
lummal azonosulunk, amit a sorsunk‑
ban jelenleg hordozunk. Ha problémánk
adódik, azt a tudatalatti minden szinten
megjeleníti. Azt az ételt hárítani fogjuk,
amely a jelenlegi problémánkkal azonos
szimbólumot képvisel, ezért olyan táplá‑
lékra vágyunk, amely csökkenti, illetve
kioltja a bennünk lévő problémát. Példa‑
ként említve: aki nem tudja érvényesíteni
az akaratát, elérni a vágyait, s ezt elfo‑
gadni sem hajlandó, nem vágyik savas
vagy csípős ételekre, inkább olyan dol‑
gokat kíván, ami ezt kioltja, mint mond‑
juk a keksz (Vénusz) vagy tej (Hold), me‑
lyek szimbóluma csökkenti a gyomoré‑
gést. A táplálkozás tehát felismerhetővé

teszi a személyiség sorsát és megéléseit,
s ennek megfelelően lehetővé válik a
problémás élethelyzetek feltárása és
megoldásai is.

A régi korokban a rendszeresség a hét‑
köznapok része volt, amely az egyensúly
megteremtését rendkívüli módon segí‑
tette. Ösztöneinkben még él az igény
életünk harmonikus megélésére, viszont
gyakran nem élünk a lehetőséggel, hogy
azt a kezünkben lévő eszközökkel tuda‑
tosan megteremtsük. A szimbolikus táp‑
lálkozás azonban egy használható esz‑
köz lehet. A hét napjai a hét ősbolygóhoz
köthetők (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz,
Mars, Jupiter, Szaturnusz), melyek egy‑
egy szimbólumcsoportot képviselnek.
Amennyiben az adott napnak megfelelő
szimbólummal étel formájában azonosu‑
lunk, akkor mindaz, az adott napon ké‑
pes lesz beépülni a szervezetbe, így meg‑

teremtve a hét ősprincípium teljességét.
A szimbolikus táplálkozás lehetőséget
biztosít egy önmagunkon elvégzett „ál‑
lapotfelmérésre” is, hiszen ha felismer‑
jük, hogy mely napokon mit nem tu‑
dunk elfogyasztani, vagy mi az, ami nem
esik jól, megfejthetjük azt is, hogy jelen‑
leg mely területen billent meg életünk‑
ben a harmónia. Így problémáink meg‑
oldásának kulcsa is a kezünkben lesz,
mert ételeink tudatos megválasztása
egyben terápiaként is szolgálhat egy
problémákkal teli élethelyzet megoldá‑
sában.

Következő számunkban a hét napjai‑
nak szimbólumait és ételeit ismerheti
meg az olvasó. Írásaink segítségével ösz‑
szeállíthatja saját táplálkozási kalauzát.

Balogh Beáta 
asztrológus

HH••AA••TT H E G Y A L J A I  A L K O T Ó K  T Á R S U L Á S A
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Sötét lapokra írva tükröt tart a végzet,
Halálszag íze marja torkodat:
Hogy jó az álom is, de jobb a sírba menni,
S legjobb lett volna tán, soha meg nem születni.

Szentkönyvbe’ mért e mélabú? – szorongva kérded.
Idegen test, a Testbe kötve – véled –;
Kitépnéd lapjait, de kőtáblán a véset:
Miért születni, élni, tenni, halni? –
Jövőd a múlt, s a múlt csupán enyészet.

Van-é különbség: bölcs akár a balga,
Gyűjthetsz vagyont, vagy adhatsz bárkinek;
Gonosz, s a jó is: egyként mind – hiába,
Minden hiábaság, s minden, minden – minek?

Kedvetlen olvasod, s talán nem is rendelt időben;
Találomra, hát újabbat veszel –
De abban is, mi áll: a régi folytatása.
Banális dráma csak, a színpad máma játssza:
Eljő a jeges – s mint ébred Larry fel,
Hogy asszonya magát már annak is kínálja…

Szeretni hát – ez is hiábaság.
Jelen a volt, s hiába volt,
Megcsalt az is, csalatva megbotolt,
És nincsen semmi más. Nincs új a nap alatt,
A Larry álma is csak álom: régről itt maradt.

És mintha olvasná a Prédikátor könyv’ből,
Keserve csordul – refrén ősidőktől –:
Az álom jó, de még jobb halva lenni,
A legjobb volna, lásd, meg sem születni.

S ha mégis élned kell a lét rövidjét,
Mit mond a prédikátorod: mi lenne célod itt?
Tudod, hogy fúj a szél, s mint port ragad el innét,
De addig is, a szíved mért szorít?…

Többször megáll, majd visszatér a rondó,
Opera dallamát kíséri hallgatás;
S miként egy pesti kuplé, falsul rá a mottó:
Hogy élted célja semmi más,
Csak jó evés, és jó ivás.

A prédikátor mást üzenne mégis:
Tekints az égre, elmúlás ha rémiszt,
Ajándék mind a Föld, örülj a percnyi mának,
Mosolyt ha vetsz, arathatsz száz csodákat;
Bölcsebb a szó a bölcstől, mint bolondtól,
Ölelni boldogabb, jót tenni jobb –
S Madách-i küzdelem bár meg nem ment a porból,
Te bízva-bízz abban, ki alkotott.

Aludni, s álmodni vágyom!
Énekelj nekem csendes altatót!
Zsongja fejembe dallama
lágy rezdülésekkel
az álomba ringatót,
az álomba ringatót.

Aludni, s álmodni vágyom!
Szenderüljön köröttem az elvadult világ!
Szememre könnyű lepkeszárnyon
az álom hintse hímporát,
hogy csendesedjen háborgó lelkem, várom
az álomba ringatót,
az álomba ringatót!

Aludni, álmodni vágyom!
Lelkem csendes vizekre evez,
Vitorlámba kapaszkodva
elragadnak az álomba sodró szelek,
az álomba ringatók,
az álomba ringatók!

Szelíd vizeken, aranyló partokon
angyali dallam lebeg,
smaragdzöld karjain a fáknak,
álomba ringatnak a susogó levelek,
az álomba ringatók,
az álomba ringatók!

Németh Tibor

SZŐLŐHEGYEN
Ez a kapaszkodó föl a hegyre vezet,
hol hamvas terhüktől tőkék rogyadoznak,
számban már bacchusi ízek keverednek
s a kacér fürtök a puttonyban kuncognak

Venyigék szoknyáját matatják a kezek,
szedett sorokon dalsuhanás békül,
ahol kacsingatnak fürtös aszúszemek 
vadászó darázshad a nektárba szédül. 

A préselt must íze, mint csókos asszonyszáj,  
hívna éjszakázni, de vidámság karol,
s nem enged, míg a nap  fellegeken vénül.

A tavalyi bor a kancsóba szökve vár, 
vén, csaló szelleme a lopóból dalol,
míg lassacskán szív és pohár vele szédül.

Vengrinyák János

A TAVASZI SZÉL
Szeretlek, mint
hívő az Istenét!
Istenhez is
érted fohászkodom.

Tested sárkányfogak tépik!
Könnyeimmel összerakni
nem tudom...

Imám az őrületbe kerget!
Mint imamalmot,
úgy zsongja a szél…

A Kárpátokról
hűs szellő lengedez.
Nem fogja meg határ
a tavaszi szélt…

Megléptem amit lehetett
Amit az élet engedett
Igaz kevésnek találtam
Rútul dacolt a gyalázat

Dúlt a vihar a „rengeteg”
Mi állandóan fenyeget
Porrá zúzott mély alázat
Élhetem e így Hazámat?

Voltam naivan gyermeteg
Voltak hamisabb emberek
Nem érezték a szánalmat
Kéjjel okoztak fájdalmat

Tarolt a dúló „rengeteg”
Mint földet törő hengerek
Egyre mélyült az alázat
Megfertőzte a gyalázat

Így nem léphettem eleget
Ködfátyol zárta szememet
Miért is lettem álmatag
Gúzsba kötötték vágyamat

Ma is egyre csak fenyeget
Már nem ismert; a szeretet
Nincs szeretet nincs alázat
Élhetem e így Hazámat?

Jeney András

A PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

Szontágh Emil

TAROLT A DÚLÓ RENGETEG

Bodnár Edit Dite

RINGATÓ
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hónap
első csütörtökjén,  legközelebb április 5-én 13–15 óráig
polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képviselői foga-
dóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harma-
dik hétfőjén, legközelebb március 19-én 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb március 14-én 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb március 21-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész: minden héten szerdán
10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.: 30/914-
9728.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG__________________________________

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

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfogadási
idő: hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc,Kazinczy út 19. Ügyfélfog. idő: hétfő 8–18 óra, kedd
és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14-18 óra, péntek 8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET__________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. Kedden
és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással és ham-
vasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos
ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd:

13–15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–
12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA__________________________________
Március 9-11.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfő–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs:hétfő–szombat 8-20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.
Március 12-18.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfő–péntek 17-22 óráig, szombaton-vasárnap:
12-22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár telefonos egyeztetést kö-
vetően az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a
gyógyszer kiadását. Szerencs: hétfő-szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.
Március 19-25.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs

(ügyeletes):hétfő-szombat 8-20 óráig, ügyelet: 20-22 óráig, ké-
szenlét: 22-8 óráig; vasárnap 8-19 óráig, ügyelet: 19-22 óráig, ké-
szenlét: 22-8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8-22 óráig, készenlét:
22-8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár telefonos egyez-
tetést követően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli esetben biz-
tosítja a gyógyszer kiadását.
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.

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK__________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉS
A tbc‑s betegek számának

csökkentése érdekében 2012‑
ben is elrendelte a kötelező tü‑
dőszűrést a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Kormányhi‑
vatal Népegészségügyi Szak‑
igazgatási Szerve.

A rendelkezés értelmében idén
minden harminc éven felüli la‑
kosnak meg kell jelenni a kötele‑
ző vizsgálaton, amely alól fel‑
mentést csak azok kapnak, akik
egy éven belül részt vettek szűré‑
sen, illetve tüdőgondozó intézet‑
ben gyógykezelés alatt állnak.

A gümőkóros betegek felkuta‑
tása, illetve a fertőzés veszélyé‑
nek elhárítása érdekében hozták
a rendelkezést, amely a városban
élő valamennyi 30 éves és ennél
idősebb lakos részére kötelezővé
teszi az ingyenes, évenként egy‑
szeri tüdőszűrő vizsgálatot.

A szűréseket a szerencsi rende‑
lőintézetben lévő tüdőgondozó
(3900 Szerencs, Bekecsi út 10.)
március 5‑étől folyamatosan vég‑
zi munkanapokon 8‑12 óra kö‑
zött. Az érintettek postán kapnak
értesítőt a vizsgálat pontos idő‑
pontjáról.

HÍREK,
INFORMÁCIÓK

PROGRAMAJÁNLÓ

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMO‑
GATTÁK ÓVODÁNKAT

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a Napsugár Óvoda
munkatársai, óvodásai és Szülői
Munkaközössége nevében  mind ‑
azoknak a magánszemélyeknek,
vállalkozóknak, akik az idei jóté‑
konysági farsangi bálunk meg‑
rendezéséhez támogatást nyújtot‑
tak!

Konter Márta

KÖSZÖNET AZ 1%‑ÉRT
A Szerencsi Bocskai István

Gimnázium Alapítványa ezúton
mond köszönetet mindazoknak,
akik 2010‑ben adójuk 1%‑ával tá‑
mogatták alapítványunk műkö‑
dését.  A befolyt összeget az ala‑
pító okiratban foglaltaknak meg‑
felelően használjuk fel. Kérjük to‑
vábbra is támogassák alapítvá‑
nyunkat. 

Adószámunk: 18412877‑1‑05.

VÉRADÁS 
Március 19. (hétfő) 11‑15 óráig:

Legyesbénye. Március 20. (kedd)
10‑15 óráig: Mezőzombor. Márci‑
us 21. (szerda) 9‑13 óráig: Tokaj,
Kereskedelmi szakközépiskola.
Március 27. (kedd) 10‑15 óráig:
Monok. Március 29. (csütörtök)
10‑13 óráig: Megyaszó, 14‑16 órá‑
ig: Újcsanálos. 

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Horváth Titusz, Jurák

Sára, Spisák Kornél, Demeter Aisa
Lelle.

Üdvözöljük városunk ifjú pol‑
gárait!

Elhunyt: Pásztor Ferenc 59 éves.

NEMZETI ÜNNEP 
SZERENCSEN

Szerencs Város Önkormányza‑
ta 2012. március 14‑én tart meg‑
emlékezést az 1848/49‑es forrada‑
lom és szabadságharc 164., vala‑
mint Petőfi Sándor születésének
189. évfordulója tiszteletére.

Program:
Március 14. (szerda) 8 és 11

órától: a szerencsi általános isko‑
lák ünnepi megemlékezései a Rá‑
kóczi‑vár színháztermében.

12.30 óra: A szerencsi diákön‑
kormányzatok koszorúzása Pető‑
fi Sándor emléktáblájánál (Sze‑
rencs, Rákóczi út 79.)

15 óra: Koszorúzás Ondon, az
emlékműnél. Közreműködik:
Ringer István (tárogató), Nagy
József (szavalat). (A koszorúzás
után, 15.30‑kor kisbusz indul Sze‑
rencsre az ondi megemlékezők‑
kel.)

16 óra: Koszorúzás Kossuth
Lajos szobránál. Beszédet mond:
Kocsis József pedagógus. Ezt kö‑
vetően zenés menet a Kossuth
térre, az 1848‑as emlékműhöz.
Közreműködnek a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola dobosai.

A felvonulás után koszorúzás
az 1848‑as emlékműnél, beszédet
mond: Egeli Zsolt alpolgármes‑
ter. Szaval: Nagy József, tároga‑
tón közreműködik: Ringer Ist‑
ván.

17 óra: Ünnepi műsor a Rá ‑
kóczi‑vár színháztermében. Be‑
szédet mond: Koncz Ferenc pol‑
gármester.

(Az ondi megemlékezőket kis‑

busz szállítja haza a Rákóczi‑vár
parkolójából.)

INDUL A BÁBSZAKKÖR
Bábozó‑bábkészítő szakkört

indít a Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ. Az intézmény 8‑
14 év közötti gyermekek jelentke‑
zését várja. A foglalkozásokról ér‑
deklődni lehet személyesen a
könyvtárban (Rákóczi‑vár). E‑
mail: szerencsiamk@gmail.com,
telefon: 47/362‑254.

LONDONBAN LÉP FEL 
A HOOLIGANS

Angliában ad koncertet márci‑
us 15‑én a Hooligans együttes.
Az elmúlt évben fennállásának
15. évfordulóját ünneplő rock
banda nem először áll színpadra
határainkon túl, hiszen zenéltek
már Írországban, Erdélyben és
Szlovákiában is. Ezúttal a londo‑
ni The Venue klub lesz a koncert
helyszíne.

MULATSÁG 
A KOLOMPOSSAL

A Kolompos együttes jó han‑
gulatú zenés‑táncos mulatságára
várják az érdeklődőket – kicsiket
és nagyokat egyaránt – március
21‑én, szerdán 14 órától a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola aulá‑
jában. A belépőjegy ára 400 Ft.

Február 1-jétől módosult a környezetterhelési díjról szóló törvény, ami miatt a talajterhelési díj mértéke 120 Ft/m3 összegről 1 200 Ft/m3-re emelkedett. 
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány
alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 
A talajterhelési díj mértékét a jogszabályban a meghatározott egységdíj (1200 Ft/m3) valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területér-
zékenységi szorzó határozza meg. A területérzékenységi szorzó a 27/2004. (XII.25.) KvVM. rendelet mellékletében van meghatározva, mértéke változatlan
maradt. A jelentős díjemelkedés miatt a fogyasztók egyértelmű érdeke a szennyvízelvezetési szolgáltatási igénybevétele. Javasoljuk, hogy azon ingatlan
tulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra még nem kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt. 

A Borsodvíz ZRt. a csatorna bekötést megvalósító és szolgáltatási szerződést kötő lakossági
szennyvízkibocsátók részére kedvezményt biztosít, így elengedi a regisztrációs díjat, 

– mely 7 520 Ft + ÁFA 2012. évben – valamint a kiszállás költségeit. 
Társaságunk – igény esetén – a lakosok részére kedvezményes áron biztosítja a házi csatorna

létesítéséhez szükséges csövet és csőidomot. Az anyagok megvásárolhatók 
a Szerencsi Kirendeltségen (Szerencs, Kisvásár tér 16., tel.: 47/361-664). 

A kedvezményeket 2012. október 31-ig biztosítjuk.
Borsodvíz Zrt.

KEDVEZMÉNYES SZENNYVÍZBEKÖTÉS

60 órás angol ÚJRAKEZDŐ
nyelvtanfolyam indul Szerencsen

melynek célja – kiscsoportos, (maximum 12 fő) 
– beszédközpontú oktatás keretében, 

nyelvtani rendszerezéssel, az alapfokú szóbeli nyelvvizsga
ill. annak megfelelő tudás megszerzése, felfrissítése.

Részvételi díj: 42 000 Ft/fő
Az első tíz jelentkezőnek 2000 Ft kedvezmény!

A tanfolyam díja két egyenlő részletben is befizethető.
Várható kezdési időpont: 2012. március 19.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
Bodnárné Göndör Magdolna

+36-20/9734-628

Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
3900 Szerencs, Rákóczi u. 59.
Telefon: 47/563-300, fax: 47/362-347

GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
FIGYELEM!

Igénybejelentés, érdeklődés:

Elővételben való vásárlás esetén
kedvezményt biztosítunk a vételárból.

Halász Andrásné és Tóth Istvánné,
telefon: 47/563-328, fax: 47/362-347.

A vételár befizetése után a vetőmag a vetőmagüzemből elszállítható.
Cím: Szerencs, Malomtanya, Kelemen Attila, telefon: 47/561-166.

5%

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a készlet erejéig

eladásra ajánl 50 kg-ra egalizált zsákokban:
FAJTA: XANADU II. fok

tavaszi árpa vetőmagot

FÉMZÁROLT VETŐMAG – MINŐSÉGI GABONA!

Vásárláskor lehetőség van a vásárolt vetőmagot takarmánybúza
beszállításával kiegyenlíteni. Ebben az esetben 1 tonna fémzárolt

tavaszi árpa vetőmagért 2 tonna takarmánybúzát kérünk.
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

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

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�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
SZERENCS

SZABADSÁG UTCA 6/A.: belvároshoz közeli, csen-
des kertvárosi részben, mellékutcára néző, 350 m² (97
négyszögöl) telken, hőszigetelt vakolattal, cseréppel,
műanyag nyílászárókkal, a zempléni hegyek panorámá-
jával, praktikus elosztású, földszintjén nappali, konyha,
kamra, szélfogó, wc, teraszról nyíló kazánház (9,6 m²)
garázs (14 m²), tetőterében 3 hálószoba, fürdőszoba,
gardrób, közlekedő helyiséges, mintegy 90 m² hasznos
alapterületű, összkomfortos (gáz-központi fűtésű), jó
benapozottságú sorházi lakás. A lakás szükség esetén
tetőterében két helyiséggel (22 m²) tovább bővíthető.
A ház teljes szélességében befejezendő hátsó, kertkap-
csolatos terasz. Dupla bejárati ajtó, szőnyegpadló, für-
dőkád, meleg víz gáz-vízmelegítőről és villanybojlerről
is, fenyőlambéria plafonon és oldalfalakon, cserépkály-
hához megfelelő kémény, rejtett fűtés a nappaliban,
kertben gyümölcsfák. Megfelelőség esetén szerencsi,
bekecsi kisebb kertes vagy társasházi ingatlant beszá-
mítanak. Irányára: 17 500 000 Ft. Tel.: 20/3613-
365 vagy 20/2690-430.

CSALOGÁNY KÖZ 3.: a belvároshoz közeli, csendes
utcában 800 m2 (222 négyszögöl) teljesen bekerített
telken, összkomfortos komfortfokozatú, 2003. évben
bővített, hangulatos megjelenésű, mintegy 74 m2 hasz-
nos alapterületű, amerikai konyhás nappali, 3 szoba,
fürdőszoba, előszoba, közlekedő helyiséges, fedett te-
raszos, illetőleg nyitott hátsó teraszos családi ház. A 2
helyiséges melléképület felújítandó. A szobákban par-
ketta, redőnyök, fürdőkádas fürdőszoba. Igényes kert-
kultúra: 6 méter átmérőjű kerti tó növényzettel, szőlő-

lugas, udvari kerti világítás, ásott kút, szalonnasütő,
gyümölcsfák, szőlő, dísznövények. Azonnal beköltözhe-
tő. Irányár: 5 900 000 Ft. Tel.: 70/618-10-54. 

RÁKÓCZI U. 128/6. ÉPÜLET 1. EMELET 1. AJTÓ:
ősparkos környezetben, aszfaltozott új belső úttal,
nyolclakásos társasházban, nappali, hálószoba, étkezős
konyha, fürdőszoba, wc, közlekedő, lépcsőházi előtérből
10 m²-es kamra helyiséges, mintegy 90 m² hasznos
alapterületű, 2008. évben teljes körűen felújított, össz-
komfortos (egyedi gázfűtésű), rendkívül jó benapozott-
ságú társasházi lakás. Igényes, exkluzív belső kiala-
kítás, hangulatos kivitelezés, redőnyök, szalagfüggö-
nyök, fatárolós cserépkályha, álmennyezet, laminált
padló, fürdőszobában sarokkád, vezetékes telefon. Egyes
helyiségekben a nagy belmagasság gipszkartonnal nor-
mál magasságra csökkentve, de a szobák galériázhatók.
Az ingatlanhoz a ház mögött 9 m²-es fatároló, 10 m²-
es pincerekesz és önálló padlástér tartozik. Művelhető
kertrész is biztosított. Működő társasházi közösség. A
társasház a közös részeket rendbe hozta (tetőtisztítás,
stabloncsere, festés, a lépcsőházban ablakcsere). A tár-
sasház bekerített, pihenőkerttel, udvarral rendelkezik.
Az állomás közelségére tekintettel jó közlekedési, tö-
megközlekedési lehetőség. Megfelelőség esetén kisto-
kaji, szirmai, martinkertvárosi (Miskolc) kertes ingatlant
beszámítanak. Irányár: 8 900 000 Ft. Tel.: 20/966-
9748. 
Érdeklődni: dr. 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

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

Telefon: 30/9982-077,
47/563-200, 563-201, 563-202.

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

A Népház 4 szobával, kétágyas el-
helyezéssel várja vendégeit a hét
minden napján. A város szívében
található, könnyen megközelít-
hető, kiváló kiindulópont a város
nevezetességeinek felkeresésére.
A szobák wc-vel, zuhanyozóval
felszereltek, valamint wi-fi hasz-
nálatra is van lehetőség. A szo-
bákhoz közös teakonyha tartozik
alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és
az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

valamint galériák, kiállítások
helyszíneként is bérelhető.
Elérhetőség, időpont-

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.

cement: 2490 Ft/q
fűrészáru: 59 990 Ft/m -től

lambéria: 1550 Ft/m -től
sóder (0,24): 2890 Ft/m
homok (0,4): 3390 Ft/m

lengyel zsákos barnaszén (35 kg): 1700 Ft/zsák

3

2

3

3

CSIKI KFT.

FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi Trans mellett)

tűzifa: 1890 Ft/q-tól

Áraink az áfát tartalmazzák.

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126.

Tel.: 47/567-609

Vegyes desszert 1 kg 1 400 Ft
Vegyes szelet 1 kg 790 Ft
Vegyes szalon 1 kg 690 Ft

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

KEDVEZMÉNYES VETŐMAGVÁSÁR!
(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények,

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

KEDVEZMÉNYES VETŐMAGVÁSÁR!
(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények,

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

KEDVEZMÉNYES VETŐMAGVÁSÁR!
(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények,

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

VETŐMAGOK ERDÉLYORSZÁGBÓL!
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

5% kedvezmény!
Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők

széles választékban kaphatók.

VETŐMAGOK ERDÉLYORSZÁGBÓL!
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

5% kedvezmény!
Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők

széles választékban kaphatók.

VETŐMAGOK ERDÉLYORSZÁGBÓL!
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

5% kedvezmény!
Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők

széles választékban kaphatók.

Rotációs kapák 86 900 Ft-tól!Rotációs kapák 86 900 Ft-tól!
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

SZERENCSI
VASUDVAR

� Kályhák, kandallók,
kályhacsövek, hődobok

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

� Flexkorongok, elektródák,
kötöződrótok

�Alu, horganyzott,
normál és mini csatornák
�Gipszkarton, OSB-3 lapok,

szigetelőanyagok
� Műanyag hullámlemezek,

kertészeti és tófóliák
� Álmennyezetek, stukkók, rozetták

� Tapéták, tapétaszegők
� 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.



INGATLAN
• Szerencsen a Szabadság utcában háromszobás, gáz-
fűtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838. (5-6)______________________________
• Szerencs, Szabadság út 13/5. szám alatti családi ház
(sorház) eladó. Érd.: 30/368-1534, 47/950-567 az esti
órákban. (5-6)______________________________
• Újharangodon az Akác út 8. szám alatti családi ház
eladó. 1,5 szoba nyári konyha pincével víz, gáz, villany
bevezetve. Érd.: 70/266-0053 (6)______________________________
•Szerencs a Szabadság utcában kétszobás, panorámás,
jó állapotban lévő társasházi lakás eladó. Érd.: 20/266-
9406. (5-6)______________________________
•Szerencsen a Rákóczi út 54. szám alatt 68 m2-es, két-
szobás, összkomfortos lakás eladó (az optika mellett).
Érd.: 47/361-787. (5-6)______________________________
•Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfortos
ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is alkalmas. Ki-
sebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/704-
6393. (5)______________________________
•Áron alul, sürgősen eladó Szerencsen kétszobás, első
emeleti teljesen felújított, gáz-központi fűtéses, teher-

mentes lakás eladó. Érd.: 20/966-9748. (5)______________________________
•Szerencs, Kossuth utcai társasházban kétszobás, teljes
körűen felújított lakás műanyag nyílászárókkal, egyedi
fűtéssel eladó. Érd.: 70/421-6394. (5)______________________________
•Szerencs, Dózsa György út 9. szám alatti 3 szoba, össz-
komfortos, gázfűtéses családi ház az  eladó, az udvaron
fúrt kút található. Érd.: 47/362-788. (5)______________________________
•Szerencsen a Gárdonyi út 20. szám alatt kertes, családi
ház beköltözhető állapotban eladó. Érd.: 20/377-7868.
(5)______________________________
•Mád, Wass A. utca 45. szám alatt, csendes környezetben,
1407 m2alapterületű ingatlanon parasztház (gáz, víz, vil-
lany, telefon és szennyvíz bekötve), gazdasági épület,
benne pince eladó. Érd.: 20/471-6466, 47/362-567. (5)______________________________
•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. (5)______________________________
• Mádon régi stílusú, L alakú, oszlopos-tornácos, 200
m2-es, közművesített kőház eladó 600 négyszögöl kert-
tel, rendezett udvarral. Vállalkozásra kiváló! Érd.:
30/9254-683. (5)______________________________
•Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás.
Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, für-
dőszoba, 2 fáskamra. Felújításra szorul. Irányár: 3,5 M
Ft. Érd.: 20/488-5320, 70/363-1658. (5)______________________________
• Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, má-
sodik emeleti társasházi lakás 4,5 M forintért eladó. Érd.:
20/5411-213. (5)______________________________
•Szerencs, Példánykert köz 6. szám alatti két és félszo-
bás társasházi lakás eladó. Kisebb, magánlakás csere is
érdekel. Érd.: a helyszínen. (5)______________________________
• Szerencs, Magyar út 44. szám alatti összkomfortos
családi ház, vállalkozás céljára is alkalmas eladó.  Csere
is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/967-2478. (5)______________________________
•2012. március 1-jétől 50 m2-es, igényesen kialakított
lakás bútorozottan és felszerelve vagy ezek nélkül kiadó
Szerencs belvárosi negyedében. Érd.: 20/9659-134. (5)______________________________

• Eladó 15 méteres pince Szerencs-Ondon, valamint
Bekecsen kétszobás lakás 400 négyszögöl kerttel. Érd.:
47/362-495. (5)______________________________
• Szerencsen kétszobás lakás albérletbe kiadó, illetve
eladó. Érd.: 70/967-1142. (5)______________________________
• Bekecsen a Szent István út 2. szám alatt építési telek
eladó. A telek körbe van kerítve, víz, villany, gáz, szenny-
víz be van kötve. Érd.: 20/9471-707. (5)______________________________
•Rátkán családi ház eladó. Érd.: 20/9471-707. (5)______________________________
•Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakrészes,
kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb ingat-
lanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Sürgős! Érd.:
20/4464-662. (5-6)______________________________
•Taktaharkány központi helyén, állomáshoz, iskolához,
középületekhez közel, 2 szobás, rendben tartott családi
ház eladó. Érd.: 47/352-004, 20/4464-662. (5-6)

VEGYES
•Megbízható hölgyeket, urakat keresek egyéni vállalko-
zás bővítéséhez. Érd.: 20/205-9760, 70/622-8992. (5-6)______________________________
• Szépen hímező asszonyokat keresek. Érd.: 70/214-
0322. (5-6)______________________________
•Szerencsen bútorok, gáztűzhely, mikrohullámú sütő,
kukoricadaráló, hordók, villanybojler eladó. Érd.:
70/542-1762. (5)______________________________
•Tállyán a Kővágó dűlőben 7200 m2 szőlő eladó. Érd.:
47/362-094. (5)______________________________
• Eladó 6 kW-os villanykályha, 220V-os betonkeverő,
terménydaráló, 10 hl-es műanyagtartály, 2 m3-es le-
mezkád, palackos gáztűzhely 3 db palackkal, 20 db
1,3mx0,8m-es vasalt szaludeszka, sózó fateknő, üst üst-
házzal, DVKA kazán, írásvetítő, Csepel varrógép. Érd.:
20/211-1103. (5)______________________________
• Egyetemista hallgató angol oktatást vállal általános
iskolások részére (felkészítő/felzárkóztató). Érd.:
(20)560-0947.
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kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. március 16-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

március 23., április 6.

L A K O S S Á G I  H I R D E T É S B Ö R Z E

Szerencsen a Tókus dűlőben 1748 m2-es
földterület, melyből 1000 m2 szőlő (fur-
mint, hárslevelű), valamint a fényképen
látható, rajta lévő házzal (villany bevezet-
ve) eladó. Érd.: 20/580-2445. (5-6)

ENG.SZÁM: U-001213

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u. 13/b. lph. 208.

Tel./Fax: 46/745-593 • Tel./Fax: 47/361-612 – Szerencs
Mobil: +36-20/802-2116

E-mail: info@kiralytours.hu • www.kiralytours.hu

KERESÜNK SZERVEZŐKET ÚTJAINKHOZ, KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL!
Egyéni és csoportos szállásfoglalás, idegenvezetés egész Lengyelországban!!!

2012. április 6-9. (4 nap/3 éj)

2012. április 28-30. (3 nap/2 éj)

2012. május 5-6. (2 nap/1 éj)

2012. május 26-28. (3 nap/2 éj)

Húsvét Prágában – 42 900 Ft/fő reggelivel

Barangolás Kárpátalján, őseink nyomában
– 24 900 Ft/fő félpanzióval

Majális a Plitvicei tavaknál – 26.900 Ft/fő reggelivel

Pünkösd Krakkóban – 28.900 Ft/fő félpanzióval

Király Tours Utazási Iroda ajánlatai 2012 évben.

Autóbuszos tavaszi utak Szerencsről!

Kényelmes utazás vasúti fekvő és hálókocsiban.
2012. június 29.-július 8. (10 nap/9 éjszaka,

ebből kettő a vonaton)
2012. július 20-29. (10 nap/9 éjszaka,

ebből kettő a vonaton).

Neszebár – Hotel ***

Napospart – Aparthotel ***

ÚJDONSÁG! Üdülés Bulgáriában vonattal.

Próbálja ki ezt az élményekkel teli, kényelmes utazást,
Részletekről érdeklődjön irodánkban személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Megemlékezés 
Buri Imre

halálának 1. évfordulójára. 

Már 1 éve, hogy meghaltál. Tőlünk búcsúzni
nem tudtál. Nehéz az életet élni Nélküled, 
feledni téged soha nem lehet! Szerető férj,
drága jó Apa, szerető család őrangyala. 
Sírodra hiába viszünk virágot, 
Veled temettük el az egész világot. 

Soha el nem múló
fájdalommal 

emlékezünk életünk
legszomorúbb 

napjára. 

Szerető felesége, gyermekei, 
hálás unokái és családjuk.



FOKHAGYMÁS
CSIRKECOMB

Hozzávalók: 6 csirkecomb, 2
dl tejföl, 3 gerezd fokhagyma, 1
erőleveskocka, liszt, só, bors, pet‑
rezselyemzöld, olaj.

Elkészítés: a csirkecombokat
jól megmossuk, a forgónál ketté‑
vágjuk, és konyharuhán leszárít‑
juk. Megsózva, lisztben megfor‑
gatva, forró zsiradékban minden
oldalukat pirosra sütjük. Ezután
a leveskockát fél liter vízben fel‑
főzzük, és apránként a hús alá
öntve, körülbelül fél óráig párol‑
juk.

Közben elkészítjük a fokhagy‑
mamártást: három evőkanál
lisztből kevés olajon világos rán‑
tást készítünk, felengedjük bő

egy deci leves‑lével. Tört fok‑
hagymával, sóval, borssal fűsze‑
rezzük, elkeverjük benne a tejfölt
és összeforraljuk.

A csirkecombokat zsírjára pi‑
rítjuk, majd tűzálló tálba rakjuk.
Leöntjük a fokhagymás mártás‑
sal, és néhány percre forró sütő‑
be toljuk. Tálaláskor vágott pet‑
rezselyemzölddel szórjuk meg és
párolt rizzsel vagy tarhonyával
körítjük.

A Szerencsi Hírek szerkesztősége arra kéri a Tisztelt Olva‑
sóit, juttassák el címünkre kedvenc receptjeiket, olyan ételle‑
írásokat, melyeket Önök is szívesen készítenek el szeretteik‑
nek, barátaiknak. Szívesen vesszük azokat az írásokat, olyan
étkek elkészítésének javaslatait, amelyeket ajánlanának má‑
soknak is akár a hétköznapokon, akár egy‑egy ünnepi alka‑
lomra. Külön érdekesség lehet egy‑egy régi időkből fennma‑
radt családi recept, esetleg a nagymama kedvenc süteményé‑
nek leírása. Várunk praktikákat, olyan trükköket, amelyekkel
bárki megkönnyítheti a konyhai munkát, a sütéssel‑főzéssel
járó munkát. Hogy témánál maradjunk, ízelítőnek mindjárt itt
az első ajánlat:

A masszázs egyike a legősibb
fizioterápiás gyógymódoknak,
amely az érintésen keresztül te‑
remti meg a test és lélek egyen‑
súlyát. Olyan speciális  masz‑
százsról beszélünk, amely az
egészség megőrzése mellet a lé‑
lek harmóniájának megteremté‑
sére egyaránt alkalmas. A min‑
dennapi életünk forgatagában az
emberek hajlamosak megfeled‑
kezni erről a lehetőségről, pedig
a testi‑lelki harmónia nemcsak a
vitalitás kialakításához járul hoz‑
zá, hanem a mindennapi sikerek
eléréséhez is. A svéd masszázs
célja az izomzat ellazítása, és a
szervezet életfolyamatainak sti‑
mulálása mellett a jó közérzet ki‑

alakítása simító, dörzsölő és gyú‑
ró mozdulatok alkalmazásával.
A masszírozás fizikai és neuro‑
hormonális hatása segíti a test
egészséges működését, gyorsítja
a betegségek gyógyulását, csök‑
kenti a fájdalmat, felgyorsítja a
sérülések utáni felépülést, enyhí‑
ti az álmatlanságot, fokozza az
éberséget, de legfőképp elősegíti
a relaxációt és csökkenti a stressz
hatásait.

A svéd masszázs jótékony ha‑
tásait a Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházban (Rákóczi út 94.) is
megtapasztalhatják a vendégek.
A hátmasszázs, valamint az alsó‑
és felső végtag kezelései szerdán
és csütörtökön 12.30–21 óráig,

valamint pénteken, szombaton
és vasárnap 13.30‑22 óráig vehe‑
tők igénybe. Egyéb időpontok‑
ban egyeztetés szükséges a fürdő
recepcióján, a 47/560‑250‑es tele‑
fonszámon.

(x)

Vízszintes: 
1. Az idézet első része. 13. Sze‑
mélyeddel. 14. Örökbefogad.
15. Tagadószó. 16. Művészne‑
vén. 17. Tetejére. 18. Akkumu‑
látor.  20. Kutya. 21. Vám‑…
23. Ásványvíz márka. 25. Fő
terméke a benzin. 28. Becézett
női név. 29. Gáz halmazállapo‑
tú termék.  31. Szolmizációs
hang.  32. Cipőt javít. 34. Bár‑
kás bibliai alak. 36. Kicsinyítő
képző.  38. Távolba. 39. Magán‑
és mással is van ilyen! 41. Fi‑
gyelmet felkelt. 43. Inni ad. 45.
Edi keverve! 46. Idegen férfi‑
név. 47. Focista.  49. Idegen
nem! 50. Vizenyő, latinosan ír‑
va. 52. Kacag. 54. Gida hang‑
zói! 55. Római ezeregyszáz. 56.
Mélyebb edény. 58. Előtag: tíz
a hatodikon. 59. Kerékpár ré‑
sze. 61. Részben kapirgál. 
Függőleges:
2. Női név. 3. Főellenség. 4.
Holland autók jele. 5. Kevert
ige! 6. Páratlanul véd! 7. Los
Angeles Lakers. 8. Német
sportmárka. 9. Magyar Olim‑
piai Akadémia. 10. Kiejtett: Y.
11. Azonos mássalhangzók. 12.
Kiállítás. 15. A idézet második,
befejező része. 16. Szájnyílás‑
tól távol eső. 19. Miss, röviden.
22. Oxigén, foszfor. 24. Angol
fül (EAR). 26. Internetes
szleng: hangosan felnevetni.

27. Almafajta. 30. Szántóesz‑
köz. 33. Magyar Tudományos
…  35. Nem földi! 37. Katonai
egység. 39. Három meg három.
40. Kocsmai berendezés.  42.
Részben téged! 44. Lel. 47. Ka‑
lifornia röviden. 48. Kiváló. 51.
Római 1250. 53. Női név. 56. Tá‑
kol hangzói! 57. Lyuk népie‑
sen. 59. Betéti társaság. 60. Csa‑
csibeszéd!

Sz. A.

A február 24‑ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Vén ember‑
nek a bor patika. Bort meg nőt
csak tisztán. 
A helyes megfejtést beküldők
közül Orgonáné Meszlényi Il‑
dikó, Szerencs, Felsőkert út 15.
szám alatti lakos ajándékutal‑
ványt nyert a Szerencsi Fürdő
és Wellnessházba, amely a Sze‑
rencsi Hírek szerkesztőségé‑
ben (Szerencs, Népház) vehető
át. 
A március 9‑ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határ‑
ideje: március 16.
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KERESZTREJTVÉNY
2012. március 9.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek kereszt rejtvényének
ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.

HOROSZKÓP
március 9.– március 23.

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Be kellene szereznie egy új pénztárcát, mert a régi szűknek bizonyulhat. Sorsa jobbra fordultával se
feledkezzen meg a szűkölködőkről. Ha úgy érzi, harcban áll a világgal, annak főleg saját csökönyössége
az oka. A tavaszi hétvégéket teljes egészében szentelje a szerelemnek! A legjobb, ha szombat reggel
kikapcsolja a telefont.

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
Zseniális ötleteivel csak akkor válthatja meg a világot, ha veszi a bátorságot, és elmondja. Most szá-
míthat feljebbvalói támogatására, de a kitartására is szükség lesz. Szerelmi ügyekben nem ártana
mértéktartóbbnak lennie, ha tényleg tartós kapcsolatra vágyik. Különös vonzerőt áraszt a jegyében
járó Vénusz kegyéből.

IKREK (V. 21.-VI. 21.)______________________________________________
Uralkodó bolygója a hónap elején az Uránusszal áll együtt, ezért még az ön csapongásra hajló lelkét
is megviselhetik a változások. Az idegeskedés elkerülésére legjobb, ha lelkileg is felkészül a véletlenre.
Szerencsés módja az öngyógyításnak, ha másokkal törődik. Így legalább ráérez igazi hivatására: ön
született emberbarát.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)______________________________________________
E hónapban inkább óvakodjon a szerződéskötésektől: előfordulhat, hogy nagyon okosnak hiszi magát,
és pont ezért fogják csőbe húzni egy csábítónak látszó ajánlattal. Sajnos most szerelmi ügyekben
sem a szerencse kegyeltje. A gátlásokból eredő fájdalom azonban a szerelem mélységét és intenzitását
is fokozza.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
A nagy szerencsebolygó a karrier házán halad át, ez pedig jó lehetőségeket kínál a karrierépítésre.
Ha nincsenek is ilyen ambíciói, akkor is kihasználhatja ezt az időt arra, hogy egy kicsit bevágódjon
főnökénél. Találkozhat egy szokatlan gondolkodású emberrel, aki megingatja eddig szilárdnak hitt
világnézetét.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
Ha eddig nem sikerült kialakítani egyéni stílusát, akkor most itt az alkalom. Ideje megtanulnia például,
melyik öltözet illik igazán az egyéniségéhez. Ez persze csak a kezdet. A legtöbbet a kedvességével
tud hozzáadni egyéniségéhez. Habár az önérvényesítés e hónapban mindenek felett áll az
ön számára. 

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
Egy különös emberrel hozza össze jó sorsa, és az ön természetétől oly idegennek tűnő lény fontos
szerepet kaphat életében. Engedjen a szokatlan érzésnek, hagyja magát új utakra csábítani! Az első
(fájdalmas) lépés: szakítania kell bizonyos kötöttségekkel, megrögzött szokásokkal. Családi, mun-
kahelyi változásra is számíthat.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
Barátai nem kedvelik új szerelmét, és a régi partnere sem igazán örül boldogságának. Az akadályozó
tényezők is egyre inkább közelednek. Bármilyen fennkölt elvek vezérlik is, egyelőre mindkettőjük
biztonsága érdekében ne sürgesse a törvényesítést. Alaposan mellényúlhat a tőzsdén.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
Érdeklődő természete és rajongói bősége végtelen sok érzelmi kalandba sodorhatja ezekben
a hónapokban, viszont kapcsolatainak felszínességével fizeti meg ennek az árát. Ebben az időszakban
mindezek ellenére megperzselődik kicsit, de ezt már senki sem fogja elhinni, vagy komolyan venni.

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
Szerelmi téren szerencsésen indul a hónap és hasonlóan folytatódik, csak időnként zavarhatja
meg kisebb féltékenységi jelenet. Lehet, hogy hiúságának ez hízeleg, de nem tanácsos túlzásba vinnie
partnere nyugtalanítását, mert értékes, szép, közösen tölthető órákat veszíthetnek el a veszekedés-
sel.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
Izgalmas emberekkel ismerkedhet meg, de gyorsan odébb áll, ha valaki hasonlóan kezd vi-
selkedni, mint a korábbi szerelme. Mivel fokozódott nyitottsága mindenre, ami megismerhető, gyak-
ran kerülhet olyan helyzetbe, amikor kénytelen a köddé válást választani. Nem árt, ha jobban figyel
az intuíciójára, mert nagyszerű megérzései lehetnek.

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
Amennyiben túlságosan ragaszkodik a megszokott tárgyaihoz, értékeihez, akkor ez most
döntésképtelenné teheti. Akkor is, ha kihátrál a kavarodást okozó új kapcsolatából. Mindennek oka
van, és semmit nem lehet meg nem történtté tenni. Most előrébb léphet a ranglétrán, de leginkább
akkor, ha utat enged az esetleges közéleti ambíciójának is.

SVÉD MASSZÁZS A WELLNESS JEGYÉBENMIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

KONYHAI 
PRAKTIKA

A fokhagymagerezdek
gyors megtisztítása érdeké‑
ben tegyük azokat mikrohul‑
lámú sütőbe kb. tíz másod‑
percre. A héjuk azonnal levá‑
lik. Általában ez a fokhagyma
tisztítás leggyorsabb módja.
A másik: öt percen keresztül
forró vízben áztatjuk a gerez‑
deket, ezután nagyon köny‑
nyen lehúzható a héja.



2012. március 9.—   SPORT/MOZAIK   — 15

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. • Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.

Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. SMS: +36(20)940-2066. • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu l Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.
Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.

Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL • Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. • Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32. Tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél. • A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.

A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. március 23-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. • ISSN 1216-3066

SZERENCS VSE – BAJAI BÁCSKA FKE: 75–101

Nagy múltú kosárlabdaklub
játékosai érkeztek február 18‑án
Szerencsre. Az NB I/B keleti
csoportjának 16. fordulójában a
Szerencs VSE gárdája a Bajai

Bácska FKE csapatát fogadta a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Az első játékrészben a szeren‑
csi együttes még csak hét pont

hátránnyal volt lemaradva a ven‑
dég csapattal szemben. Ezt még
be tudták volna hozni, viszont
Gulyás László, a kezdő sort sze‑
mélyi hibák miatt kénytelen volt
lecserélni. A fiatalabb és még ta‑
pasztalatlan játékosok figyeltek
ugyan a védekezésre, azonban a
támadások során sokat bizonyta‑
lankodtak. Az első félidő elvesz‑
tését a második félidő eredmé‑
nyessége sem tudta kiegyenlíteni.
Gulyás László szerint a mérkőzés
második felében ugyan össze‑
szedte magát a gárda, azonban
az addigra kialakult hátrányt
már nem sikerült ledolgozni. A
Szerencs VSE legutóbbi hazai
mérkőzése végül a Bajai Bácska
FKE 75–101 arányú győzelmével
zárult.

NEM VÁRT VERESÉG 
HAZAI PÁLYÁN

A tabellán közvetlenül előt‑
tünk álló Váci Reménység II.
asztalitenisz csapata megismé‑
telte az őszi fordulóban otthoná‑
ban elért sikerét, miután február
25‑én Szerencsről 7–11 arányú
győzelemmel tért haza. 

Szerencs Város Sportegyesüle‑
tének NB II‑es asztalitenisz csa‑

pata bizakodott a hazai győze‑
lemben, hiszen a vendégek csu‑
pán két ponttal előzték meg a
házigazdákat a tabellán. Hamar
elszállt a reménye annak, hogy az
őszi, idegenben elszenvedett ve‑
reségért visszavágnak a szeren‑
csiek, hiszen az első két páros
mérkőzést, ha minimális különb‑
séggel is, de elvesztettük. A hazai
együttes legjobbja ezúttal is a 12
esztendős Heiszman Henrik volt,
akinek három győzelme is kevés‑
nek bizonyult a csapat sikeréhez.
Győztesek: Heiszman Henrik (3),
Köllő András (2), Filácz Attila (2).

A BIRKÓZÓK CSILLOGÓ ÉRMEI
S z e r e n c s i

birkózók is
szőnyegre lép‑
tek február 11‑
én a Hajdúná‑
náson megren‑
dezett regioná‑

lis viadalon. 
A 19 klub 159 versenyzőjét fel‑

vonultató sporteseményen Illési
László tanítványai két arany és

négy bronzérmet szereztek. A
dobogó legfelső fokára Koncz
Bence és Szoboszlai Dániel állha‑
tott fel, harmadik helyezett Go‑
lopi József (fotónkon), Suhaj
Trisztán, Molnár Olivér és Kal‑
már Máté lettek. Pontszerző ötö‑
dik helyen végzett Kozsik Olivér
és Jáger Máté. A Szerencs VSE
birkózói a csapatversenyben az
előkelő ötödik helyen végeztek. 

Ugyancsak a közelmúlt kie‑
melkedő sporteredménye, hogy
a február 18‑án Budapesten
megrendezett serdülő országos
szabadfogású  birkózó rangsor‑
versenyen Golopi József máso‑
dik helyen végzett. A szerencsi
birkózó fölényes győzelmekkel
jutott el a döntőig, ahol csupán
pontozással maradt alul az ellen‑
felével szemben.

KARATE SIKEREK
Hat arany, hét ezüst és hét bronzérmet szerez‑

tek a szerencsi karate szakosztály tagjai a febru‑
ár 19‑én Hajdúnánáson megrendezett nemzet‑
közi versenyen.

A Farsang Kupa néven meghirdetett viadalon
az SKS szövetség 112 versenyzője mellett a romá‑
niai Nagykároly shotokan karatésai is képvisel‑
tették magukat. 

Eredmények: Árvay Bálint egyéni és csapat‑
küzdelem 3 arany, formagyakorlat 1 ezüst. Dobos
Dávid csapat küzdelem 1 arany, egyéni küzdelem

1 ezüst, formagyakorlat 1 ezüst. Harsányi Mihály
csapat küzdelem 1 arany, egyéni küzdelem 1
bronz. György Jácint egyéni küzdelem 1 bronz,
formagyakorlat 1 bronz. Kobolák Anna küzdelem
1 arany, formagyakorlat 1 bronz. Benedek Bence
egyéni küzdelem 1 bronz. Koleszár Barbara küz‑
delem 1 arany, formagyakorlat 1 bronz. Monyók
Helga egyéni küzdelem 1 ezüst, formagyakorlat
1 ezüst. Tóth Zsófia formagyakorlat 1 ezüst, küz‑
delem 1 bronz. Tamás Klaudia küzdelem 1 ezüst,
formagyakorlat 1 bronz.

Ez az épület ma már nem sze‑
repel a város térképén. Az 1891‑
ben felavatott kétszintes létesít‑
ményt a cukorgyár üzleti partne‑
reinek megfelelő szintű elhelye‑
zése céljára építették. A húsz évre

alapított Sze‑
rencsi Szállo‑
da Rt. igazga‑
tósága, első‑
ként Keresz‑
tessy Lajos ke‑
zébe adta a
hotel működ‑
tetését. A rész‑
vénytársaság
egy új város‑
részt alakított
ki az épület
környezeté‑

ben, jelentős bevételt biztosítva
az egész település számára is, hi‑
szen a századforduló elejére a
szerencsi virilisták között előkelő
helyen szerepelt a Nagyszálloda
Rt. Nemcsak jövedelmet biztosí‑

tott a településnek, hanem annak
kereskedelmi, társadalmi élet‑
ének fontos színterévé vált. Az el‑
ső világháború kitöréséig Sze‑
rencs társasági életének, fonto‑
sabb eseményeinek helyszíne
volt, ahogy mondani szokták:
zajlott az élet a falai között. 

A szálloda földszintjén lévő
vendéglő és söntés miatt a helyi‑
ek a „Duhaj” becenevet ragasz‑
tották az épületre, mely a máso‑
dik világháború idején a mene‑
kültek lakásigényeit elégítette ki,
s mint kereskedelmi szálláshely
megszűnt létezni. A háború utáni
felújítás lehetővé tette, hogy Csil‑
lag Szálloda néven ismét bekap‑
csolódjon a szálláshelyek sorába.
Mindössze 13 szobával és 30 fé‑

r ő h e l l y e l
rendelke‑
zett, mely
1970‑ben ,
fénykorának
utolsó évé‑
ben 2940
vendéget fo‑
gadott, eb‑
ből 93 fő volt
külföldi. A
ve n d é g e k
csak átme‑
neti szállás‑
ként vették igénybe, hiszen csu‑
pán 4612 vendégéjszakát töltöt‑
tek ott, ami átlagban maximum
kétnapi szerencsi tartózkodást je‑
lentett. A Rákóczi utca és a 37‑es
főút sarkán álló, egykor számos

történelmi eseményt átélt épüle‑
tet 1975‑ben bontották le, s he ‑
lyére emeletes társasházat építet‑
tek, melynek földszintjén ma
drogéria és virágüzlet található.

O. Z. M.

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN 
A SZERENCSI ÚSZÓK

RÉGEN ÉS MA: NAGY SZÁLLODA

A Magyar Diáksport Szövet‑
ség által rendezett úszó diáko‑
limpia megyei küzdelemsoroza‑
ta február 20‑án Ózdon folytató‑
dott, ahol a III. és IV. korcsoport
fiataljai mérték össze tudásukat.
Az összevont V‑VI. korcsoport‑
nak február 27‑én Kazincbarci‑
kán rendezték meg a megyei
versenyt. 

A szerencsi tanintézmények
sportolói összesen tíz megyei baj‑
noki címet szereztek egyéni és
gyorsváltó versenyszámokban.
Az aranyérmek tulajdonosai
vesznek részt a március 24‑25‑ei
hódmezővásárhelyi országos
döntőn. 

Megyei bajnokok harmadik
korcsoport: Majoros Réka (Bolyai
iskola) 50 m mellúszás (0:40,5),
Vasvári Adél (Rákóczi) 100 m hát ‑
úszás (01:28,1), Farmosi Zsombor
(Bolyai) 100 m hátúszás (01:19,1),
Bolyai iskola 4x50 m fiú gyorsvál‑

tó: 02:14,7 (Tamás Ádám, Laczkó
Balázs, Szemán Gábor, Farmosi
Zsombor). Negyedik korcsoport:
Kiss Viktória (Bocskai István
Gimnázium) 100 m gyorsúszás
(01:09,4) és 100 m hát úszás
(01:17,1), Kovács Kristóf (Rákóczi)
100 m hátúszás (01:23,9). Ötödik
és hatodik korcsoport: Rábai Ben‑
ce (Bocskai) 100 m gyorsúszás
(0:59,5) és 100 m hátúszás
(01:15,2), Bocskai Gimnázium
4x50 m fiú gyorsváltója (Kovács
Bálint, Kovács Péter, Majoros Pé‑
ter, Rábai Bence).

További érmes helyezések: Far‑
mosi Kata 100 m gyors 2. hely,
Szemán Gábor 50 m mell 2. hely,
Rákóczi iskola 4x50 leány gyors‑
váltó (Pálinkás Petra, Ignácz Zsó‑
fia, Vasvári Adél, Farmosi Kata)
2. hely, Kovács Kristóf 100 m
gyors 2. hely, Rákóczi iskola 4x50
fiú gyorsváltó (Fige Balázs, Majo‑
ros Áron, Takács Ádám, Kovács
Kristóf) 2. hely.
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TELJESEN ÚJ TAVASZI
ÁRUKÉSZLET

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

folyamatos ÁRufeltÖltÉs

ROYAL FELNÕTTRUHA (RÁKÓCZI ÚT 47.)

CORSO GYERMEKRUHA (RÁKÓCZI ÚT 77.)

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelői tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,

szombat 7–12 óráig.

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Dagadó 1029 Ft/kg
Comb csont nélkül 1099 Ft/kg
Füstölt oldalas 1059 Ft/kg

Füstölt húsos csont 509 Ft/kg
Füstölt láb 449 Ft/kg
Sertészsír 579 Ft/kg

Parasztmájas 849 Ft/kg
Karajsonka
aszalt szilvával 1529 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1179 Ft/kg
Rövidkaraj 1249 Ft/kg
Csontos tarja 1049 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 1059 Ft/kg
Oldalas 1029 Ft/kg
Csülök csont nélkül 899 Ft/kg
Szendvicssonka 1099 Ft/kg
Parasztkolbász 979 Ft/kg
Juhbeles virsli 919 Ft/kg
Nyári turista 849 Ft/kg
Rakott fej 775 Ft/kg
Cserkészkolbász 1320 Ft/kg

Lángolt kolbász 939 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 715 Ft/kg
Füstölt sertésfej 599 Ft/kg
Füstölt tarja
csont nélkül 1119 Ft/kg
Füstölt
darabolt comb 1320 Ft/kg
Füstölt csülök 819 Ft/kg
Kocsonyacsomag
(fagyasztott) 1 kg 549 Ft
Erdélyi szalonna 889 Ft/kg
Császárszalonna 1019 Ft/kg
Kenyérszalonna 819 Ft/kg
Májas hurka 679 Ft/kg
Sertéstepertő 1485 Ft/kg

Egy kis hazai…

Az akció 2012. március 9-től módosításig érvényes!

A Szerencsi Hírek
következő száma

2012. március 23‑án
jelenik meg.

Lapzárta:
március 16. 10 óra

AKCIÓS MŰSZAKI VIZSGA A TARCAL AUTÓ KFT.-NÉL!
SZEMÉLYGÉPKOCSI: 16 300 FT, TEHERGÉPKOCSI 3,5 T FELETT: 29 900 FT.

TELEFON: 47/380-064, 47/560-064.

Kiadó lakás
és üzlethelyiség

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó
pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő lakás és üzlethelyiség
bérbeadására.

Lakás: Szerencs, Ondi út 10/A
II. em. 1. 86,5 m2 kétszobás,

nappali, étkezős lakás. 
Lakbér összege: 36 330 Ft. 

Kereskedelmi és vendéglátó
tevékenység (büfé): 

Kulcsár Anita Sportcsarnok
(Szerencs, Rákóczi út 100.) né-
zőtéri bejáratánál lévő, külön

bejárattal rendelkező helyiség.
Alapterület: 31 m2.

Bérleti díj összege: 
1 000 Ft/hó/m2 + Áfa

(külön fizetendő a helyiség rezsije). 

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szüksé-
ges adatlapon a kezelő, a Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. Fürdő és Wellnessház-
ban lévő irodájában (Szerencs, Rákóczi út 94.),
illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal-
ban (Szerencs, Rákóczi út 89.) lehet.

A benyújtás határideje:
2012. március 21. (szerda) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Für-
dő és Wellnessházban, illetve Szerencs Város

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, 
valamint letölthető a 

www.szerencs.hu honlapról.

Megjelentek a 2012-es nyári katalógusok

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda
Szerencs, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, www.zemplentourist.hu
E-mail: nagykoz@t-online.hu, zemplen.tourist@t-online.hu,

engedélyszám: R-1787/1998

Több száz iroda több ezer ajánlata közül válogathatnak.
A legkülönlegesebb, legtitkosabb helyekre is eljuthatnak rajtunk
keresztül. Ugyanolyan áron, ugyanolyan kedvezményekkel
foglalhatja le utazását rajtunk keresztül.

Z(s)eppelin, Fehérvár Travel, Proko
Travel, Unitravel, Nyírség Utazás, Chemol, Kárpáteurópa,
Tdm Travel, Párizs Tours.

Ibusz, Neckermann, Best Reisen, Taurus
Reisen, Sun & Fun, Szerviz Iroda, Grandtours, Green Travel,
1000 Út, Blue Travel, Kartago.

Törökország,
Egyiptom, Tunézia, USA, Kanada,
Görögország, Ciprus, Málta, Mallorca,
Vietnám, Kambodzsa, Thaiföld, India.

Legjobb körutazások:

Legjobb nyaralások:

Legnépszerűbb úticélok:

Válassza a minőséget,
válasszon minket!

KOCSONYACSOMAG, fagyasztott, 1 kg
599 Ft/kg 549 Ft/kg

AKCIÓ!

Ajánlatunk érvényes a készlet erejéig.

PIAC
MINDEN SZOMBATON

BÁLABONTÁS

Szerencs, Kisvásártér 17.

ÁRAINK

szombat:

hétfő:

kedd:

szerda:

csütörtök:

péntek:

CIPŐ
2490 Ft/kg

1990 Ft/kg

1490 Ft/kg

1190 Ft/kg

890 Ft/kg

590 Ft/kg

RUHA
1990 Ft/kg

1490 Ft/kg

1190 Ft/kg

890 Ft/kg

590 Ft/kg

290 Ft/kg

IGNIKER KFT.


