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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

A fejedelemre
emlékeztek
Írásunk a 2. oldalon.

Városházi
napló
Írásunk a 7. oldalon.

Elkészült
a tanmedence
Írásunk a 3. oldalon.

Kézilabda
nyitány
Írásunk a 19. oldalon.

Megújul
a Kossuth tér parkja
Írásunk a 2. oldalon.



A város keleti kapujában ta‑
lálható nyolchektáros önkor‑
mányzati területen javában
munkálkodnak a Szerencsi Vá‑
rosgazda Nonprofit Kft. dolgo‑
zói. Megtörtént a gyökeres
zöldségfélék vetése, ezen kívül
szintén a földbe kerültek a vö‑
röshagyma magok, a borsó egy
részét ugyancsak elvetették.
Vaszily Miklós főkertész szerint
fontos a fokozatos termesztés,
hogy minél tovább tudjanak
friss árut szállítani a város
konyhájára. Amikor a helyszí‑
nen jártunk, éppen a dughagy‑
ma kiültetését végezték az asz‑
szonyok. 

Mint megtudtuk, új parcellát
is kialakítottak a veteményes
mellett, ahol a tervek szerint
díszfákat, cserjéket és egyéb
dísznövényeket nevelnek majd

a szakemberek. A városi faisko‑
la a költségtakarékosság jegyé ‑
ben a közterületekre szánt nö‑
vények pótlását oldja meg a jö‑
vőben. 

A nyolchektáros területen
egy új műtárgyat is felfedezhet‑
tek a környéken élők. A cég sa‑
ját gépe és munkatársai építet‑
ték a 25 méter hosszú és 15 mé‑
ter széles víztározó medencét.
A kertészet munkatársai a mű‑
tárgy mellett fúrt kútból ide szi‑
vattyúzzák majd át a vizet,
amely kis melegedés után al‑
kalmas lesz a konyhakerti nö‑
vények locsolására.

– Azt tervezzük, hogy a dél‑
utáni és éjszakai órákban két őr
lát majd itt el szolgálatot, az ő
feladatuk lesz, hogy gondos‑
kodjanak a veteményesek öntö‑
zéséről – magyarázta Vaszily
Miklós főkertész, s hozzá tette,
hogy a víztározó medencének

a téli időszakban lesz még egy
feladata. A tervek szerint a hi‑
deg évszakra feltöltve marad a
tározó, és megfelelő hőmérsék‑
let esetén korcsolyapályaként
használhatják majd a helyiek.

Egyes szakemberek szerint
idén talán a vártnál is nagyobb
szükség lehet a cég saját fúrt
kútjára és a víztározó medencé‑
re, mert néhány előrejelzés sze‑
rint aszályos év elé nézünk. 
A folyamatos öntözéssel pedig

biztosítva lesz a városi konyhák
zöldségellátása. 

A főkertész kérdésünkre azt
is elmondta, hogy idén még in‑
kább törekedtek arra, hogy a
konyha szükségletének megfe‑
lelő növényeket termesszenek.
A nyolc hektár azonban arra is
ad lehetőséget, hogy a megter‑
melt plusz termékeket tovább
értékesítse az önkormányzati
tulajdonú cég.

M. Z.
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Az eseményen Koncz Ferenc
idézte fel a Rákóczi‑szabadság‑
harc vezéralakja életének fonto‑
sabb állomásait, kiemelve,
hogy a neves történelmi sze‑
mély mélyen kötődik a szeren‑
csiek szívéhez. 

– Városunkban minden kő a
történelmi múltra emlékeztet.
Ez a vidék a Rákócziak és Bocs‑

kai földje. Nagyjainkra büszkék
lehetünk, emléküket szobrok‑
kal, megemlékezésekkel őriz‑
zük. A Rákóczi família legis‑
mertebb sarja Borsiban szüle‑
tett, de száműzetésben, Rodos‑
tóban halt meg. II. Rákóczi Fe‑
rencet Szerencsen érte a hegyal‑
jai felkelés, 1710‑ben több alka‑
lommal tartózkodott e telepü‑

lésen. A fejedelem az egyszerű
emberekhez is úgy szólt, mint
az arisztokratákhoz, szavára
felkelt a kicsiny magyar nép. A
szabadságharc nem zárult si‑
kerrel, de a békekötés előre vit‑
te a nemzetet – foglalta össze a
polgármester, majd hozzátette,
hogy elődeink feladták a leckét,
tetteikkel utat mutatva az utá‑
nuk jövő generációknak.

A program a Rákócziak korát
idéző kuruc kori tárogató dal‑
lamokkal folytatódott Ringer
István előadásában, majd a sze‑
rencsi művészeti iskola diákja,
Zöldi Csaba adta elő Komjáthy
Jenő: Magyar című versének
egy részletét. Az esemény zárá‑
saként Szerencs Város Önkor‑
mányzata, valamint az intéz‑
mények, egyesületek, pártok
képviselői koszorút helyeztek
el és főhajtással tisztelegtek az
egykori fejedelem szobra előtt.

H. R.

A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. az elmúlt év ok‑
tóberében kezdte meg a Kos‑
suth tér fáinak metszését. A
szakemberek egybehangzó vé‑
leménye már korábban is az
volt, hogy a balesetveszély el‑
hárítása érdekében indokolt
volt a drasztikus visszavágás.

A tavasz beköszöntével las‑
san az első rügyek is megjelen‑
nek a fákon, miközben az ön‑
kormányzati cég a sikeres Start
munkaprogram keretében al‑
kalmazott munkaerő igénybe‑
vételével megkezdte a Kossuth
tér parkosítását. 

Tóth István ügyvezető la‑
punk érdeklődésére elmondta,
hogy az elmúlt évben elkészí‑
tett szakértői vélemény egyér‑
telműen kimondta, hogy az it‑
teni fák elöregedtek, balesetve‑
szélyessé váltak, 5‑10 éven belül
végleg el kell majd őket távolí‑
tani. A társaság úgy döntött,
hogy idén megkezdi a japán ‑
akácok újratelepítését, amely
keretében mintegy harminc da‑
rab facsemetét ültetnek el a
Kossuth téri parkban. A felújí‑

tás során szegélykövekkel ellá‑
tott, aszfaltozott sétányok léte‑
sülnek, a zöld területet újra fü‑
vesítik. A Városgazda Kft. dol‑
gozói a Start Munkaprogram
keretében vesznek részt a mun‑
kákban. Az új utcabútorokat –
pihenőpadokat, hulladéktáro‑
lókat – az önkormányzati cég
saját telephelyén, korábbi bon‑
tási anyagokból készíti el. Ha‑
marosan ismét kellemes, ren‑
dezett zöld környezet fogadja
majd a járó‑kelőket a szerencsi
Kossuth téren.

M. Z.

II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulója alkalmából rendezett megem‑
lékezést március 27‑én a Szerencsi Általános Művelődési Központ a fejedelem
bronz mellszobránál. A jó idő beköszöntével megkezdődtek a város köz‑

területein a tavaszi munkálatok. Mint köztudott: az
előző önkormányzat által beadott városközpont reha‑
bilitációs pályázat a nehéz gazdasági helyzet miatt
nem valósulhatott meg, a jelenlegi városvezetés azon‑
ban úgy döntött, hogy a Kossuth téri parkokat a köz‑
munkaprogram keretében szebbé varázsolja.

A fejedelemre emlékeztek Megújul 
a Kossuth tér parkja

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. idén sikeresen pályázott a Start közmun‑
kaprogramra, amelynek eredményeként ebben az évben több mint 120 fő jut mun‑
kalehetőséghez a cég kertészetében.

Víztározó a városi konyhakertben

A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. megkezdte a
közterületek tavaszi nagyta‑
karítását. A település park‑
jait, a virágágyásokat felfris‑
sítik, miközben az Eperjes
utcai kertészet fóliasátrai‑
ban az asszonyok gondoz‑
zák a kiültetésre váró növé‑
nyeket. 

A téli időszakban felhal‑
mozódott hordaléktól szin‑
tén megtisztítják az utakat
és ugyancsak megkezdő‑
dött a csapadékvíz‑elvezető
rendszerek tisztítása is.

Sokan arra is kíváncsiak,
mikor várható a szerencsi
utcák kátyúzása, hiszen az
elmúlt időszakban a telepü‑
lés több pontján alakultak
ki újabb úthibák. Tóth Ist‑
ván, a Városgazda Nonpro‑
fit Kft. ügyvezetője szerint
az útburkolat javítások áp‑
rilis közepén kezdődhetnek
meg, mivel a cégnek közbe‑
szerzési eljárást kellett kiír‑
nia az alapanyag beszerzé‑
sére, amely késlelteti a friss,
meleg aszfalt megvásárlá‑
sát.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS



Mint arról korábban tájékoz‑
tatást adtunk: az idei évtől sem
zárt, sem nyílt légtérben nem
jelölhető ki dohányzóhely köz‑
oktatási intézményekben; gyer‑
mekjóléti, gyermekvédelmi in‑
tézményekben; valamint a
pszichiátriai intézeteket kivéve
az egészségügyi szolgáltatók‑
nál. A törvény betartásával kap‑
csolatos intézkedéseket, felada‑
tokat január első napjaitól Sze‑
rencsen folyamatosan végezték
az illetékesek. Az intézményve‑
zetőknek rendszeresen tartott
értekezleteken felolvastuk,
majd értelmeztük az ÁNTSZ
állásfoglalását, illetve az ide vo‑
natkozó törvényt. Bemutatásra
kerültek azok a táblák is, ame‑
lyeket az intézmények bejára ‑
tainál, jól látható helyen el kell
helyezni, hogy felhívják az oda

belépők figyelmét a dohányzás
tilalmára. A polgármesteri hi‑
vatal soron kívül, elkészítette a
szükséges táblákat. Azóta már
ki is helyezték ezeket a jelzése‑
ket. Az intézményvezetők érte‑
kezleteken, alkalmi megbeszé‑
léseken, szülői értekezleteken,
üzenő füzetben, ellenőrzőkben
és egyéb más módon hívták fel
valamennyi érintett figyelmét a
törvény be nem tartásának jogi
következményeire. Kĳelölték
azokat a személyeket, illetve
helyetteseiket, akik felelősek a
törvény betarttatásáért. Az
ÁNTSZ munkatársai több alka‑
lommal tartottak egyeztetést az
intézményekben az aktuális fel‑
adatokról. A játszótereken és a
buszmegállókban a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. he‑
lyezett ki tiltó táblákat. 

A január elsejétől kezdődött
türelmi idő április elsején lejárt.
Az ÁNTSZ szabálysértés ese‑
tén a magánszemélyeket akár
50 ezer forintig, az intézmények
üzemeltetőit pedig 2,5 millió fo‑
rintig terjedő bírsággal is sújt‑
hatja. Jól tudjuk, hogy minden
törvény annyit ér, amennyit be‑
tarttatnak belőle. Az előkészü‑
letek azt sugallják, hogy az ille‑
tékesek komolyan veszik a tör‑
vény betartását, és minden ál‑
lampolgárnak érdemes lesz
odafigyelni az előírásokra. A
későbbiekben megvizsgáljuk a
törvény céljának teljesülését,
azaz a dohányzás visszaszorí‑
tásának és az egészségünkre
gyakorolt káros hatásainak ala‑
kulását is. 

Nyiri Tibor
közművelődési tanácsnok
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Január elején megsérült a Városi Tanuszoda kismedencéjének padlóburkolata.
Szerkesztőségünk akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy a meghibásodás okának
kiderítése érdekében független építési igazságügyi szakértő véleményét kérik az
ügyben, amely a hiba okának megállapítása mellett javaslatot tesz a lehetséges ja‑
vításra is.

Elkészült a tanmedence

ÚJ HELYEN AZ IFIPONT

Szabó Lászlóné, a polgár‑
mesteri hivatal városfejlesztési
csoportvezetője akkor arról tá‑
jékoztatta szerkesztőségünket,
hogy a napokban megérkezett
az említett szakvélemény,
amely megállapította, hogy a

medence csempefelválásának
egyik oka: a burkolat alatti felü‑
letkiegyenlítő réteg a kivitele‑
zés közben átfagyott. A károso‑
dott szerkezetek laboratóriumi
vizsgálata továbbá kimutatta,
hogy az aljzatkiegyenlítő
anyagba nagy mennyiségű
szulfát került, ami elindította a
megszilárdult habarcs térfogat‑
növekedéssel járó kristályoso‑
dását. 

A kismedence újra csempé‑
zését megkezdte a szerencsi
Szivárvány Építőipari Kft., mi‑
vel a cég ügyvezetője még janu‑
árban felajánlotta, hogy a bur‑
kolatot díjmentesen helyreállít‑
ja. Boros István lapunk kérdé‑
sére elmondta, hogy szerencsi
lakosként és vállalkozóként
egyaránt fontosnak tartja, hogy

a munka minél hamarabb elké‑
szüljön, hiszen az általa vezetett
társaságnál mintegy hetven
ember dolgozik, akiknek gyer‑
mekei közül sokan látogatják
rendszeresen a létesítményt. A
város nehéz anyagi helyzetére
való tekintettel a cég úgy dön‑
tött, hogy a lehető legrövidebb
időn belül helyreállítják a bur‑
kolatot. Mint megtudtuk, az
építőipari cég közel egymillió
forintot fordított a munkára, a
speciális csempéket Spanyolor‑
szágból kellett megrendelniük. 

A Szivárvány Építőipari Kft.
a napokban fejezte be a kivite‑
lezést, április első napjaiban új‑
ra használatba vehették a gyer‑
mekek a szerencsi uszoda tan‑
medencéjét.

M. Z.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalma‑
zásának egyes szabályairól szóló törvény módosításának köszönhetően a közfor‑
galmú intézményekben és munkahelyeken január 1‑jétől eltérő mértékű dohány‑
zási korlátozás lépett hatályba. A törvény betartására felkészültek a város intéz‑
ményei.

Lejárt a türelmi idő: 
áprilistól cigi-stop

A január elsejével hatályba lépett új katasztrófavédel‑
mi törvény alapján egységes rendszerben, április else‑
jétől pedig új struktúrában látják el feladataikat az ál‑
lami irányítás alá került tűzoltóságok. A Szerencsi Hi‑
vatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki teen‑
dőit április 1‑jétől Nácsa Bálint tűzoltó őrnagy (fotón‑
kon) látja el.

Az új szerencsi 
tűzoltóparancsnok

A bevezetett változásokról
Lipták Attila, a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Katasztrófa‑
védelmi Igazgatóság vezetője
adott tájékoztatást azon az állo‑
mánygyűlésen, amit március
30‑án tartottak meg Miskolcon.
Az eseményen elhangzott:
megszűnnek a polgári védelmi
kirendeltségek, feladataikat a
hivatásos tűzoltó parancsnok‑
ságok, az újonnan létrejövő ka‑
tasztrófavédelmi őrsök és iro‑
dák végzik. A január elsejével
létrehozott hatvanöt katasztró‑

favédelmi kirendeltség aláren‑
deltségében száznégy hivatá‑
sos tűzoltó parancsnokság, hat‑
vanöt katasztrófavédelmi őrs és
negyvenhat katasztrófavédel‑
mi iroda látja el feladatát a jövő‑
ben. 2012. január 1‑jétől Miskol‑
con, Encsen, Kazincbarcikán és
Tiszaújvárosban alakult ka‑
tasztrófavédelmi kirendeltség.
Ez utóbbi szervezet vezetésével
Dócs Róbert alezredest, míg a
Miskolci kirendeltséghez tarto‑
zó Szerencsi Hivatásos Tűzoltó‑
ság irányításával Nácsa Bálint
századost bízták meg, akit so‑
ron kívül léptettek elő őrnagy‑
gyá.

Lipták Attila elmondta, hogy
az ország tűzvédelmét a meg‑
lévő kapacitások hatékonyabb
kihasználásával, az erő‑ és esz‑
közállomány optimális tervezé‑
sével kívánják megerősíteni az‑
zal a céllal, hogy csökkentsék a
tűzoltók vonulási idejét a jelen‑
legi huszonöt percről tíz, vagy
tizenöt percre.

SfL

A 2006. január 1‑jétől működő Szerencsi Ifjúsági Információs Pont március végétől új környe‑
zetben, a Rákóczi‑vár történelmi falai között várja az érdeklődőket. A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központtal létrejött munkakapcsolatnak köszönhetően az ifipont a könyvtár földszintjén
lévő tágas helyiségbe költözött, és kibővült számítógép‑parkkal áll az ügyfelek rendelkezésére. 

Az ifipont munkatársai hétfőn 10‑16 óráig, keddtől péntekig 10‑18 óra között, szombaton pedig
10‑14 óráig várják az ifjakat és az idősebb korosztály képviselőit. További információ kérhető a
06‑20/219‑33‑09‑es telefonszámon, vagy az iroda internetes elérhetőségein: http://ifjusag.sze‑
rencs.hu, e‑mail: ifipont@szerencs.hu.

JEGYZET

Történelmi nagyjaink: Ferenc…
… azt (is) tervezte, saját vagyonát áldozza fel annak érde‑

kében, hogy jobbá tegye az amúgy már végsőkig sanyargatott
nép életkörülményeit, sőt ugyanilyen tetteket várt azoktól,
akiknek lett volna miből osztani a nemzet javára. Utolsóként
kérte volna a legkisebbeket, hogy húzzanak még egyet a nad‑
rágszíjakon. A közös, és legigazságosabb teherviselés módján
töprengett, egy új jövőről álmodott, ugyanis mély józansággal
érzékelte, hogy korszakos váltások előtt állnak az európai ál‑
lamok. Azonban a széthúzás, az ilyen‑olyan érdekeltségek
mások általi szem előtt tartása más irányba tolta a szekérrudat. 

A fentiek II. Rákóczi Ferencről szólnak, arról az emberről,
aki háromszázharminchat esztendővel ezelőtt, március 27‑én
született. Akiről – a jelek szerint – sokan megfeledkeznek. (Re‑
mélem nincs igazam). Ettől függetlenül nem fér a fejembe,
hogy – az évfordulóhoz kapcsolódóan – nem igazán lehet ol‑
vasni a média nyomtatott és elektronikus oldalain a magyarok
egyik legnagyszerűbb emberéről. Tisztelet a kivételnek, mert
elvétve akad, aki foglalkozik az egykori szabadságharc kie‑
melkedő alakjával, ám félő, hogy leginkább helyi lapokról be‑
szélhetünk. Erről jut eszembe: sokan gyakran hangoztatják,
hogy a történelem, a múlt ismerete nélkül nehéz megérteni a
jelent. A jövőt meg pláne – kérem szépen!

Gyakran látom a televízióban, hogy honatyáink sűrűn la‑
pozzák a napi sajtót a Parlamentben. Hozzátartozhat a mun‑
kájukhoz… Nos, talán az országos lapoknak talán (ezért is!)
érdemes lenne – legalább az évfordulókon – történelmünk ne‑
ves alakjaival foglalkozni, mert ha máshonnan nem, legalább
onnan szerezhetnének tudomást mai „nagyjaink” arról, hogy
vannak példaképek, voltak akik tenni akartak. 

Persze kivételek ma is vannak.
Serfőző László



A helyi oktatási intézmény
immár 24. alkalommal rendezte
meg a Hegyalja Matematika
Versenyt. Kocsiné Szabó Beáta
igazgató az ünnepélyes meg‑
nyitón elmondta, hogy idén 65
ifjú matematikus érkezett a
döntőre, ugyanis a korábbi szo‑
ros eredmények alapján minél

több tanulónak szerették volna
megadni az újbóli megmérette‑
tés lehetőségét. Az eseményt
megnyitó Koncz Ferenc polgár‑
mester elismeréssel szólt azok‑
ról a fiatalokról, akik matemati‑
kával foglalkoznak a mai, kihí‑
vásokkal teli világban, majd
eredményes megmérettetést kí‑

vánt a tanulóknak. A verseny
előtt Pelbárt Enikő klarinét dal‑
lamokkal, Korán Laura pedig
humoros mesével szórakoztatta
a megjelenteket.

A szerencsi általános iskolák‑
ból összesen 10 gyermek ver‑
senyzett: hét bolyais és három
rákóczis tanuló. Az alsó tagoza‑

tosok 60 percig, a felsősök más‑
fél órán át dolgozhattak a logi‑
kai képességeket mérő klasszi‑
kus feladványokon, melyek
hosszas töprengést, részletes ki‑
dolgozást és indoklást is igé‑
nyeltek. 

A délutáni eredményhirdeté‑
sen kiderült, hogy a szerencsi

versenyzők közül Kiss Bettina
(Rákóczi, 4. o.) és Ajtai Boglárka
(Bolyai, 5. o.) első helyezést, Ta‑
kács Hanga (Bolyai, 3. o.) har‑
madik helyezést ért el. 

A legeredményesebb tanulók
oklevelet vehettek át és külön‑
féle logikai játékokat kaptak
ajándékba.                               H. R.
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Bukovszky Péter kiemelkedő
tanulmányi eredménye mellett
nem mindennapi szabadidős
tevékenységnek hódol. – Más‑
fél éve Butykai Zoltán segítsé‑
gével megismerkedtem a
sportlövészettel. Egyre na‑
gyobb sikereket érek el ebben a
sportágban – fogalmazott a di‑
ák, majd folytatta: talán sokan
nem is gondolnák, hogy ez
mennyire kemény sport, pedig
bizony itt egy‑egy versenyen 2‑
3 órát kell folyamatosan kon‑
centrálni, és fizikailag sem lehet

elfárad‑
ni – ava‑
tott be
minket
a diák a
sportlö‑
v é s z e t
r e j t e l ‑
meibe,
m a j d
hozzá‑

tette: sok szép eredményt sike‑
rült elérnem, melyek közül az
Általános és Középiskolák Baj‑
nokságán elért országos 2. he‑
lyezésemre vagyok a legbüsz‑
kébb. E mellett a Felnőtt Orszá‑
gos Bajnokságon felnőtt kate‑
góriában elért országos harma‑
dik és a szlovákiai Nyitrán
megrendezett Olimpiai Re‑
ménységek Európai Versenyén
kategóriámban elért ötödik he‑
lyezésem szintén komoly telje‑
sítmény volt. Természetesen

ezekért az eredményekért meg
kell dolgozni – hangsúlyozta
Bukovszky Péter, aki hetente öt
alkalommal, napi három órát
tréningezik. – Szinte minden
hétvégén részt veszek valami‑
lyen versenyen Budapesten
vagy az ország más távoli pont‑
ján. Remélem, hogy egyszer
még szép sikereket fogok elérni
– akár az olimpián is –, hogy
büszke lehessen rám a csalá‑
dom, az iskolám és a városom
– fogalmazott a sportlövész di‑
ák.

Bukovszky Péter még nem
döntött a továbbtanulásról, de
szíve szerint a szerencsi Bocskai
István Gimnáziumban folytat‑
ná tanulmányait, azonban az is
előfordulhat, hogy a sportkar‑
rier érdekében a családtól‑, és
így Szerencstől távoli középis‑
kolát választ magának.

E. K.

Akire büszkék vagyunk: Bukovszky Péter
A Bolyai János Általános Is‑

kola hetedik évfolyamos di‑
ákja Bukovszky Péter (fotón‑
kon), elsősorban jó tanulmá‑
nyi eredményével hívta fel
magára a pedagógusok figyel‑
mét.  Péter kedvenc tantárgyai
a testnevelés, a matematika és
a fizika. 

Döntőben a hegyaljai kis matematikusok
A szerencsi Bolyai János Általános Iskolában rendezték meg március 28‑án a Hegy alja Matematia Verseny döntőjét. Az eseményre Encs,

Sárospatak, Sátor aljaújhely, Homrogd térségében, illetve Szerencsen tanuló 3‑8. osztályos tanulók vettek részt.

A Bolyai János Általános Is‑
kolába március 20‑21‑én invi‑
tálták a diákok hozzátartozóit.

– Az idei munkatervünknek
megfelelően rendeztük meg is‑
kolánkban a bemutató napo‑
kat, amelynek elsődleges célja,
hogy az anyukák és apukák be‑
pillantást nyerjenek gyermeke‑
ik délelőtti foglalkozásaiba, ho‑
gyan élik életüket az iskola fa‑
lain belül – ismertette Kocsisné
Szabó Beáta. Az igazgató sze‑
rint az a tapasztalat, hogy az al‑
só tagozatos tanulók szülei ér‑
deklődnek leginkább a nyílt
nap iránt, a felsőbb évfolya‑
mokban már kevésbé invitálják
szüleiket a diákok. Kocsisné
Szabó Beáta az idei program
egyik különlegessége volt, az
elmúlt időszakban pályázati tá‑
mogatással elnyert tíz interak‑
tív tábla bemutatása. A résztve‑
vők meggyőződhettek arról,
hogy ezek a modern taneszkö‑

zök mennyire beépültek a min‑
dennapi iskolai oktatásba. 

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskolában március 26‑27‑én
várták a szülőket, hogy bepil‑
lantást nyerjenek gyermekeik
délelőtti és koradélutáni tevé‑
kenységeibe, valamint a peda‑
gógusok oktatási módszereibe.
Itt is sokan érdeklődtek az új in‑
teraktív tábla használatával tar‑
tott órák iránt. Mint az kiderült,
a modern oktatástechnikai esz‑
köz szinte minden tantárgy

esetében kiválóan alkalmazha‑
tó, legyen az idegen nyelv, rajz,
vagy akár matematika óra.
Orosz Istvánné pedagógus la‑
punk érdeklődésére elmondta,
hogy voltak olyan szülők is az
idei programon, akiknek gyer‑
meke szeptembertől kezdi az
iskolai éveket, azonban a nyílt
napot választották arra, hogy
felmérjék: az általa választott
intézmény, a pedagógus meg‑
felelő választás lesz a gyerme ‑
ké nek.

Betekintés az iskolai tanításba
Az elmúlt napokban Szerencs alapfokú oktatási intézményeiben és az óvodák‑

ban is tartottak nyílt napokat, melyek során a szülők betekintést nyerhettek gyer‑
mekeik mindennapjaiba.

A március a történelem hó‑
napja volt iskolánkban. Először
régi magyar és határainkon túl
„élő”várakkal ismerkedtünk, s
közben lázas gyűjtőmunkát vé‑
geztünk. Mivel őseink nemcsak
háborúztak és politizáltak, ezért
régi használati tárgyak után
kezdtünk kutatni a gyerekek‑
kel. Egy reggelre tavaszi díszbe
varázsoltuk az aulát, majd kiál‑
lítást rendeztünk. Volt itt min‑
den: régi mozsarak, rozsdás
„csudavasaló”, a jó öreg mán‑
gorló és rokka, gyertyakoppan‑
tó és kalamáris, 1790‑ből és az
1800‑as évek közepéről könyv ‑
ritkaságok, dizájnos légyfogó,
köpülő és még sorolhatnám mi
minden. Nem csak a szemeket
kellett munkába állítani, mert
játék is kapcsolódott a régisé ‑
gekhez.

Jóleső érzéssel figyeltük a ki‑
csik és nagyok érdeklődését. A
kollégák is bekapcsolódtak a
munkába, hiszen versenyt is
hirdettünk a hónap programjai ‑
ból.

A pedagógus találékonysága
határtalan. Mi lenne, ha a mun‑
kanappá nyilvánított szomba‑
ton névadónk napja lenne, per‑
sze kicsit másképp? Nálunk
nincs, mi lenne ha… típusú kér‑
dés, mert ez azt jelenti; termé‑
szetesen lesz!

Csupa nevetős, jókedvű gye‑
rek és felnőtt állt csendben és fi‑
gyelmesen, míg megemlékez‑
tünk Rákóczi Zsigmondról, aki
nemcsak iskolánk névadója, de
„főállásban”a Rákóczi vagyon
megalapozója is volt. Emléktáb‑
lájánál koszorút helyeztünk el,

ezután következett a várbevétel,
a rendkívül különleges, vidám,
találékony, játékos délelőtt. Lőt‑
tek már papírdobozokból fel‑
épített várra lyukas zoknikból
készült bombával? Festettek és
rajzoltak már 18. századi családi
címereket, zászlókat? Terveztek
már korhű ruhákat, vagy pro‑
jekteket Szerencs és a Rákócziak
címmel? Vetélkedtek már ko‑
moly dolgokról, ahol a vidám‑
ság, felszabadultság volt a belé‑
pő? Ugye nem! Ekkor még nem
tettünk említést az alsó tagoza‑
tosok várbeli kalandjairól, akik
pincétől a padlásig történelmi
játszóház keretében valóban
birtokukba vették a várat. Még
ezt is kevésnek találtuk, így 12
órától nemcsak a nap eredmé‑
nyeit tudhattuk meg, de rene‑
szánsz táncbemutató követke‑
zett, majd közös tánc. Ennyi ér‑
deklődő kipirult arcú gyereket
ritkán lehet látni, mint ezen a
szombaton. A gyereksereg állta
a „harcot”, mi idősebb „kato‑
nák”rendíthetetlenül helytáll‑
tunk! Biztosan élvezték cseme‑
téink, mert egy‑egy feladat után
az volt a kérdés: mikor lesz leg‑
közelebb? Ahogyan a kollégá‑
kat ismerem, nem kell sokáig
várni!

A fényképezőgépek villaná‑
sából kiderült, hogy csudajó
nap volt! A tanárok gondolko‑
zásával, tettrekészségével nem
lehet versenyezni! Miért tesz‑
szük? Mára már megfejthetet‑
len, válasz már nincs, csak any‑
nyi: ez a hivatásunk.

Aranyosi Edit 
történelemtanár

A történelem hónapja
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Ma a keresztény ember
ugyanezt kérdezheti Jézus fel‑
támadásával kapcsolatban, an‑
nál is inkább, mert a húsvét az
igazság és az élet ünnepe. Úgy
is mondhatnám, az „Isten‑Atya
tiltakozása” a Jézussal történt
igazságtalanságok miatt, ezért
föltámadásával igazolja, hogy a
sötétségben és a halál árnyéká‑
ban ülőket megváltása árán
megszabadította az örök halál‑
tól. Ikonjaink ezt a hitünk sze‑
rinti meggyőződésünket csodá‑
latos művészi megfogalmazás‑
ban ábrázolják, amikor a képen
a Föld alsó részeibe leszálló
Krisztus a Seolban (pokol tor‑
náca) várakozók, elsősorban
Ádám és Éva csuklóját megra‑
gadva szabadítja ki és menti
meg az örök haláltól.

Ha Jézus földi működését
nézzük az evangéliumok és az
apostoli levelek tükrében, me‑
lyek a kezdeti, szóbeli igehirde‑
tés nyomán, kikristályosodott
formában szerepelnek az Új‑
szövetségi Szentírásban, az
alábbi megfontolásokat tehet‑

jük: Jézus hirdeti az örömhírt
(Isten Országa benne elközel‑
gett) s tanítását megerősíti a
kétkedőknek, bizonytalanok‑
nak kézzelfogható jelekkel.
Mindezek a benne való hit és
bizalom erősítését szolgálják,
de a nyilvánvaló, tapasztalható
jelek ellenére akadnak embe ‑
rek, akik csak támadják. Ami‑
kor arról beszél, hogy senki
sem próféta a saját hazájában,
példaként hozza fel Illés és Eli ‑
zeus próféták szerepét… – ki‑
vezetik, kiűzték a názáreti zsi‑
nagógából, s a szakadék szélé‑
ről le akarták taszítani, de Ő át‑
ment közöttük. Máskor a zsina‑
góga elöljárója, Jairus jön hoz‑
zá, hogy beteg lányát gyógyítsa
meg. Mire a házhoz érnek a kis‑
lány meghal… Jézus azt mond‑
ja: nem hal meg, csak elalszik.
Erre az ott lévők kinevetik,
mert tudják, hogy már meg‑
halt. Ő pedig megfogja a kezét
és így szól hozzá: leány, kelj föl!
Valóra vált ígérete, melyet ko‑
rábban az apának tett: ne félj,
csak higgy, megmenekül! Ami‑
kor sok szenvedés után el akar‑
ják ítélni, hamis tanúkat hoz‑
nak ellene, s úgy ítélik el, telje‑
sen igazságtalanul. Előbb már
Júdás elárulta őt, most a tanít‑
ványok is szétszéledtek, csak
Péter és János marad mellette.
De Péter – minden fogadkozá‑
sa ellenére – most háromszor

tagadja meg, hogy egyáltalán
ismeri… Elítélik, s keresztre is
feszítik. Az evangélisták nem
szégyellik leírni az apostolok
csalódottságát: mi azt hittük,
azt vártuk, hogy helyreállítja iz‑
rael népének függetlenségét,
felszabadítva az elnyomó ró‑
mai hatalom alól… Még min‑
dig nem értették Jézus eljövete‑
lének lényegét: hogy keresse és
üdvözítse, ami elveszett; azaz a
bűnöktől jött megváltani! Erre
mindannyiunknak szüksége
volt, van. Ezért mondhattuk,
hogy Jézus feltámadása az Atya
tiltakozása a Jézust ért igazság‑
talanságok miatt, s egyben bi‑
zonyíték számunkra, hogy a
megváltás valóság, s azóta min‑
den embernek van lehetősége,
útja Jézus Krisztus által a Szent‑
lélek segítségével az Atya örök
szeretetközösségében. 

Jézus feltámadása tehát igaz,
mert az apostolok, az ősegyház
és mi is az apostolok tanúság‑
tétele alapján: „amit szemünk‑
kel láttunk, kezünkkel tapintot‑
tunk, az élet Igéjét hirdetjük
nektek” (Ap.Cs. 2,32). Jó és
hasznos, mert „minden ember
boldog akar lenni!” – örökké. 

Ezekkel a gondolatokkal sze‑
retnék minden kedves olvasó‑
nak áldásos húsvéti ünnepeket
kívánni. 

Damjanovics Pál
görög katolikus parókus

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Április 6. Nagypéntek: 18 órától szentmise a Munkás Szent

József templomban.
Április 7. Nagyszombat: 18 órától szentmise a Munkás

Szent József templomban. A szertartás után feltámadási kör‑
menet.

Április 8. húsvétvasárnap, illetve április 9. húsvéthétfő:
9.30 órától ünnepi szentmise a Munkás Szent József templom‑
ban.

18 órától szentmise a Kisboldogasszony templomban.
A miséket Darvas László plébános tartja.

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
Április 6. Nagypéntek: 18 órától sírba tételi szertartás.
Április 7. Nagyszombat: 20 órától feltámadási istentisztelet.
Április 8. húsvétvasárnap, illetve április 9. húsvéthétfő:

21 órától ünnepi liturgia.
A szertartásokat Damjanovics Pál parókus tartja.

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Április 6. Nagypéntek: 10 órától és 18 órától istentisztelet.
Április 7. Nagyszombat: 18 órától istentisztelet.
Április 8. húsvétvasárnap: 10 órától ünnepi istentisztelet és

úrvacsoraosztás. 15 órától istentisztelet.
Április 9. húsvéthétfő: 10 órától ünnepi istentisztelet. 

15 órától istentisztelet.
Az istentiszteleteket Börzsönyi József esperes, Börzsönyi Jó‑

zsefné lelkész és Gajdos János legátus tartja a református
templomban.

Az igazság és az élet ünnepe
Két és félezer évvel ezelőtt volt Athénban egy görög

bölcs (Szókratész, Kr. e. 469‑399), akinek híres mondá‑
sát a mai napig idézzük. Azt mondta tanítványainak:
Mielőtt bárkiről, bármit mondanál, szűrd meg három
szitán: amit mondasz igaz‑e, jó‑e, hasznos‑e? 

Estók István helyi lelkipász‑
tor arról adott tájékoztatást,
hogy a nagy ünnepek előtt kö‑
zösen tekintik át az Igeszaka‑
szokat, együtt tanulmányozzák
át a teológián tanultakat, igye‑
kezve azokat alkalmazni a jelen
problémáira. – Előttünk a hús‑
véti ünnepkör, ami tartalmazza
a bűnbánati hetet, ilyenkor te‑
kintjük át azokat az aspektuso‑
kat, melyeket a szószékről sze‑
retnénk átadni a közösségek fe‑
lé. Isten Igéje mindig egy konk‑
rét eseményhez kapcsolódik,
ha megnézzük a Bibliát, az
minden esetben egy, vagy több
személy históriája. A mai em‑
bernek, közösségnek is meg
van a saját története, ami lehet
nehéz, könnyű, vagy éppen
változatos. Isten pontosan eze‑
ken az eseményeken próbál
minket megszólítani és mi eze‑
ket az aktualitásokat próbáljuk
figyelembe venni a konferenci‑

án. Ha a húsvétra
gondolunk, máris
aktualitása van az
újrakezdésnek a
feltámadáson ke‑
resztül, felszínre
kerül a lehetetlen‑
ből való elindulás,
az életút, amit újra
kell gondolni. Eb‑
ben az újragondo‑

lásban próbálunk egy kis meg‑
állást, szusszanásnyi időt bizto‑
sítani arra, hogy kiöntsük szí‑
vünket a halottat is feltámasz‑
tani képes Isten elé. Hiszem azt,
hogy az Úr új létet tud adni egy
közösségnek – mondta a Sze‑
rencsi Hírek érdeklődésére Le‑
gyesbénye lelkipásztora. 

A település református gyü‑
lekezetének részvétele mellett
megtartott konferencia alkal‑
mat adott egy nekrológra is, Pá‑
lóczy László, korábbi legyesbé‑
nyei‑bekecsi templomépítő lel‑
kipásztorra emlékezett fia, ifj.
Pálóczy László.

Enghy Sándor a Sárospataki
Református Teológiai Akadé‑
mia professzora történelmi ér‑
tékűnek nevezte a tanácsko‑
zást, lévén az abaúji és a zemp‑
léni lelkészközösség első alka‑
lommal tartotta közösen a hús‑
vét előtti értekezletét.

SfL

Közös előkészület: 
„Az Úr új létet tud adni.”
Borsod‑Abaúj‑Zemplén megye településeinek refor‑

mátus lelkészei vettek részt azon a tanácskozáson, amit
március 28‑án tartottak meg Legyesbényén.

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK

Nemzeti ünnepünkön, március
15‑én együtt imádkozott Magyaror‑
szágért Mád, Mezőzombor továbbá
Tarcal katolikus és református kö‑
zössége. A szertartáshoz Csordás
Gábor atya vezetésével csatlakoz‑
tak a Debreceni Egyetem lelkészsé‑
gének tagjai. A keresztúton résztve‑
vők Tarcal vezér sírjához gyalogol‑
tak, útközben könyörgés mellett
tettek tanúságot Krisztusba vetett
hitükről és a magyar nemzet feltá‑
madásáért hangoztatott óhajukról:
„Isten áldja meg Magyarországot!
Szép magyar nyelvünket ne a Te
gyalázatodra, vagy ártatlan lelkek
megfertőzésére, hanem bocsánatké‑
résre és a Te dicsőítésedre használ‑
juk. Virágoskert lesz megint híres
Pannónia, mely kertet csak öntözze,
kegyelmével öntözze a Magyarok
Nagyasszonya.” Az istenfélők ha‑
gyományteremtő célzattal rendez‑
ték meg egyházi programjukat.

SfL

Ökumenikus keresztút
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Lesújtó hír borította gyászba a kosárlabdázók családját: 2012. március 24‑én, életének 75. évében örökre tá‑
vozott közülünk a „Tanár úr”. Legyőzte Őt a halál. Elhunyt Szabó János, mindenki szeretett testnevelő tanára,
a kitűnő edző, a szerencsi kosárlabdasport „pápája”. Neve közel 40 dolgos éven át egybeforrt élete első és egy‑
ben utolsó munkahelyével, a Bocskai István Gimnáziummal.

Im memoriam Szabó János

1936. június 7‑én született
Kiskörén. Gyermekkora jelen‑
tős részét szülőfalujában töltöt‑
te, az általános iskolai évek
után a kisújszállási gimnázium‑
ba került, ahol 1954‑ben érettsé‑
gizett. Élete középpontjában a
sport állt. 1958‑ban vette át dip‑
lomáját a Testnevelési Főisko‑
lán, majd ugyanebben az évben
pályázat útján került Szerencs‑
re. Nagy lelkesedéssel látott
munkához az 1958/59‑es tanév‑
ben. Eleinte a munka szeretete
tartotta itt. Nemrégiben a vele
készített interjúban így vallott a
gimnáziumban eltöltött kezdeti
időkről: 

„Amikor a gimnáziumba ke‑
rültem nem volt tornaterem,
egyetlen rossz fűzős labdával
rendelkeztünk, amit olykor fut‑
ballozásra, máskor kosárlabda‑
ként használtunk. A mostani is‑
kola környékén falakat, dom‑
bokat bontottunk el és fokoza‑
tosan építettük a sportpályát. A
munkám kezdetén egy kosár‑
labdázásra alkalmas terület
volt, ahol a gazból még éppen
kilátszottak a palánkok. Így
kezdtem: nem volt szőnyeg,
ugrószekrény. Szóval semmi
nem volt a munkámhoz.”

A családi élet boldogságából
merített erőt munkájához. Ta‑
nítványai közül választott fele‑
séget csak úgy, mint több bocs‑
kais pedagógus. Sorra születtek
az utódok: a két lány, Ildikó és
Juci és a két fiú, László és Zol‑
tán. A gyerekek tanulmányi,
majd munkahelyi sikerei és az
unokák érkezése adta számára
a további megújuló energiát,
amit a pedagógus pálya meg‑
követelt. 

Munkája során voltak idő‑
szakok, amikor jól érezte magát
a középiskolában, és volt ami‑
kor kevésbé. Ez talán attól füg‑
gött, hogy elismerték a vezetői
a munkáját vagy nem.

Sokkal többet jelentett szá‑
mára azoknak a diákoknak az
odaadó szeretete és tisztelete,
akiket tanított és nevelt. Első al‑
kalommal 1968‑ban volt érett‑
ségiző osztálya az akkori IV.B,
majd 1972‑ben a IV.A, 1979‑ben
a IV.C, és 1987‑ben a IV. A osz‑
tály maturált az ő osztályfőnök‑
ségével. Ma nemcsak ezen osz‑
tályok tanulói emlékeznek rá

hálás szívvel, hanem mind‑
azok, akik tanítványai voltak.

Nagy csapás volt a sorstól,
amikor – nem sokkal 1995‑ös
nyugdíjba vonulása után – sú‑
lyos betegség következtében el‑
veszítette feleségét. Nyugdíjas
éveiben egyedül élt, de nem
magányosan. Különlegesen jó
kapcsolatot ápolt egykori mun‑
kahelyével, a gimnáziummal és
annak igazgatójával, akinek
kollégája és mentora volt. Az
invitálást mindig szívesen fo‑
gadta, gyakran meglátogatta az
alma matert, legyen szó nyug‑
díjas vagy érettségi találkozó‑
ról. Aktívan részt vett a gimná‑
zium alapítványának munkájá‑
ban, mint kuratóriumi tag. Az
iskola számított tapasztalatára,
bölcsességére. 

Kiváló munkáját 1996‑ban és
2002‑ben ismerték el kitüntetés‑
sel, amikor is Szerencs Város
Sportjáért elismerő címet vehe‑
tett át. Sokkal nagyobb elisme‑
rés volt számára az, amikor
egykori kosaras tanítványai ke‑
resték és hívták találkozókra. Ő
volt az, aki minden alkalommal
megtisztelte volt diákjait azzal,
hogy elfogadta a meghívást és
részt vett ezeken az összejöve‑
teleken. Különös örömet szer‑
zett neki az az elmúlt év őszén
szervezett találkozó, amelyen a
40 évvel azelőtt országos elő‑
döntőbe jutott egykori ko‑
sárcsapat tagjai gyűltek össze
az ország minden részéből.

Egész pedagógiai munkássá‑
gára az volt a jellemző, hogy ne
csak a tananyagot oktassa, ha‑
nem emberségre is nevelje di‑
ákjait, hogy azok így igazi kö‑
zösséget alkothassanak. 20‑30
gyerek járt hozzá rendszeresen,
akik számára fontos volt
ugyan, hogy jó sportolókká vál‑
janak, de csupán ez a vágy nem
tudott volna ennyi embert ösz‑
szetartani. TANÁR ÚR rendkí‑
vüli pedagógus volt, aki olyan
miliőt teremtett, amelyben jól
éreztük magunkat. Számára
minden gyerek egyformán szá‑
mított, ugyanúgy örült annak,
ha valaki együtt volt a csapat‑
tal, mint cserejátékos, vagy ha
valaki csont nélkül bedobta a
labdát a gyűrűbe. Ennek nem‑
csak az volt a következménye,
hogy tanítványai rendkívüli si‑
kereket értek el, hanem az is,
hogy Szerencsen gyökeret vert
a kosárlabda sport és ötven éve
töretlenül felfelé ível pályája.

Tudtuk, hogy egyszer az Ő
életének és harcának is egyszer
vége szakad, még ha a teremtő
hosszú élettel ajándékozta is

meg, de amit alkotott és képvi‑
selt az beragyogja majd az utá‑
na következő nemzedékeket.
Utolsó mohikánja volt egy
olyan stílusnak, emberi kom‑
munikációnak, aminek ma már
nagyon kevés nyoma van.

Egyetlen szerelme volt a
sportban: a kosárlabda, amelyet
egész életében szolgált és soha‑
sem fordított hátat neki. Sikeres
korszak sikeres edzője volt. Fe‑
lejthetetlen történetek és anek‑
doták központi szereplője, ami
nem adatik meg mindenkinek
még az ilyen pályán sem, mint
a pedagógusé, ahol nap mint
nap gyermeksereg veszi körül
az embert. Igazi karmestere
volt Ő a mindenkori csapatá‑
nak, ahol a véleményei, dönté‑
sei mindig „csont nélkül” ültek.

Elszántság, céltudatosság, és
győzni akarás jellemezte.
Nagyszerű pedagógus és
sportember volt.

Óriási lelkierővel küzdötte le
szeretett feleségének elveszté‑
sével járó fájdalmát. A sors csa‑
pásait zokszó nélkül tűrte,
akárcsak a betegségével járó
megpróbáltatásokat. Mindvé‑
gig igaz sportemberként őrizte
meg méltóságát, derűjét, rajon‑
gását a sportért, a kosárlabdá‑
ért.

Már életében kisebb legenda
övezte szűkebb hazájában,
amelyhez örökre hű maradt és
most végső nyugovóra tért.
Emberségét, pedagógusi és
sportban kifejtett nagyságát ke‑
gyelettel sokáig őrizni fogja az
utókor.

Mivel Ő is apostol volt – a ko‑
sárlabda szeretetére való neve‑
lés apostola – szűkebb pátriájá‑
ban, hitvallását Pál apostolnak
Timótheushoz írt II. levelének
4. részéből vett idézettel lehetne
legjobban kifejezni: „Ama ne‑
mes harcot megharcoltam, fu‑
tásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam.”

A Ránk hagyott szellemi, pe‑
dagógusi, emberi örökséget
példaként állítjuk a tanulóifjú‑
ságnak és a nevelőtestület min‑
den tagjának.

Isten veled, nyugodj békében
Szabó TANÁR ÚR!

Nyiri Tibor
igazgatóhelyettes

(A megemlékezés Szabó János
temetésén hangzott el.)

Hazájától távol, 88 éves korá‑
ban, Amerikában halt meg Kiss
Sándor. 

Nem adta meg a sors, hogy
itthon, szülőföldjén, szeretett
szülővárosában fejezze be éle ‑
tét, pedig erre készült. A sors
így akarta. Megbetegedett. Sú‑

lyos állapota nem tette képessé
az utazásra. Lelkében, hazafiúi
szeretetében nagy fájdalommal
viselte, hogy nem térhetett
vissza hazájába, pedig szünte‑
lenül erre készült. 

Kiss Sándor egy közismert és
köztiszteletnek örvendő sze‑
rencsi család tagja volt. Fiatal‑
ságát itt töltötte. Én is barátom‑
nak mondhattam. Az idősebb
korosztály jól emlékszik még,
hogy tevékeny részese volt a
’40‑es, ’50‑es évek hazafias po‑
litikai megmozdulásainak. A
március 15‑ei ünnepségeken Ő
szavalta el a Nemzeti dalt. Ré‑
szese volt a ma is álló emlékmű
létrehozásának, felállításának. 

Az 1956‑os események Őt is
a forradalom mellé állították. A
forradalom leverése után ma‑

gával vitte azt a zászlót, amely
alatt felvonult Szerencs ifjúsá‑
ga. A nemzethű eseményeket
ért megtorlások miatt Ameri‑
kába disszidált. 

A fiatalság, a diákok ma is,
2012‑ben, az alatt a zászló alatt
emlékeznek az 1848‑as forra‑
dalomra, amelyet Ő és a kint
élő magyarok sok évvel ezelőtt
adományoztak a város ifjúsá‑
gának. Az évek múlásával ha‑
zalátogatott párszor. Nehezen
viselte a honvágy okozta évek
terheit, a keserű hontalanságot. 

Istenem, adj békességes pi‑
henést Neki az idegen földben
is. 

Nyugodj békében! 
Szeretettel emlékezünk Rád:
Kiss és Dorgai családok és

barátod, Lakárdy Albert (Laci)

Emlékezés egy hazafira

A 2012/13‑as tanévben tan‑
köteles az a gyermek, aki az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, valamint
2012. május 31‑ig a hatodik
életévét betölti. A szülő kérel‑
mére a gyermek akkor is
megkezdheti tanulói jogvi‑
szonyát, ha 2012. december
31‑ig tölti be a hatodik élet‑
évét.

Szerencs város képviselő‑
testülete március 29‑én meg‑
tartott ülésén döntött a beirat‑
kozás rendjéről. Ennek értel‑
mében május 2‑án 8 órától 16
óráig lehet a leendő elsős tanu‑

lókat beíratni, amelynek hely‑
színe a választott tanintézet: 1.
Bolyai János Általános Iskola
(Rákóczi út 100.) igazgató‑he‑
lyettesi iroda. 2. Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola, Alap‑
fokú Művészetoktatási Intéz‑
mény, Óvoda és Bölcsőde (Rá‑
kóczi Zsigmond tér 1.) konfe‑
renciaterem.

Az alapfokú művészetokta‑
tási intézményegységbe 2012.
június 30‑a a beiratkozás határ‑
ideje. A nevelési intézmények‑
be a harmadik életévüket 2012.
december 31‑ig betöltő/betöl‑
tött gyermekek beíratására

május 7‑11. között 8 órától 16
óráig kerül sor az óvodai épü‑
letekben. 

Azok a gyermekek, akik ed‑
dig nem jártak óvodába, de
ötödik életévüket 2012. január
1. és 2012. december 31. között
betöltik, ugyancsak a fenti idő‑
pontokban a törvény alapján
kötelező a beiratkozás. A szü‑
lők gyermekük beíratása érde‑
kében keressék fel az óvodai
épületeket (Gyárkerti, Napsu‑
gár, Csalogány, Ondi Csillag‑
fény Gyermeksziget), az óvo‑
dai felvételi körzethatárokról
itt kapnak tájékoztatást.

Óvodai és iskolai beiratkozás



Az első napirend keretében
beszámoló hangzott el a telepü‑
lés közbiztonsági helyzetéről.

Keresztesi János, a Szerencsi
Rendőrkapitányság vezetője a
személyi változások ismerteté‑
se után értékelte az egyes szol‑
gálati ágak tevékenységét, fel‑
vázolta a város közbiztonsági
problémáit, valamint a megtett
és a jövőben szükséges intézke‑
déseket. Elhangzott, hogy az is‑
mertté vált bűncselekmények
száma a tavalyi esztendőben
7,6 százalékkal több volt, mint
2010‑ben, ez azonban mindösz‑
sze 99 bűncselekményt jelent
éves szinten. A kapitányság
nyomozati eredményessége
évről‑évre javul. A közlekedés‑
biztonság terén a baleseti ada‑
tok kismértékű növekedést
mutatnak. Az alezredes össze‑
foglalójában elmondta: munká‑
jukkal sikerült megakadályoz‑
ni, hogy a drasztikusan romló
szociális helyzet ellenére a köz‑
biztonság tovább romoljon, a
lakosság szubjektív biztonság ‑
érzetének javulását civil vissza‑
jelzések támasztják alá. A vá ‑
ros atyák egyhangúlag fogad‑
ták el a beszámolót, köszönetet
mondva Keresztesi Jánosnak a
kinevezése óta eltelt időszak‑
ban végzett szakmai tevékeny‑
ségért és a rendőri állomány

példaértékű munkájáért.  
A grémium áttekintette a

nem alapfeladatokhoz kötődő
veszteséges tevékenységeket.
Mint ismeretes, Szerencs váro‑
sa – körzetközponti szerepe mi‑
att – számos feladatot (mint
például az uszoda és a fürdő
üzemeltetése) erején felül, ma‑
gas színvonalon lát el, ezeket
azonban csak jelentős önkor‑
mányzati támogatással lehet
működtetni, ami hozzájárul a
költségvetési hiány mértéké‑
hez. Czakóné Szikszai Orsolya,
a városgazdasági csoport veze‑
tője elmondta, hogy az előter‑
jesztés elkészítése előtt munka‑
csoport vizsgálta meg az ön‑
ként, illetve a részben önként
vállalt feladatokat, majd megál‑
lapításait táblázatban foglalta
össze. A tájékoztató jellegű ada‑
tokat tartalmazó előterjesztés
megvitatása után a képviselők

úgy döntöttek, hogy a kötelező,
valamint a nem alapfeladatok‑
ból adódó tevékenységekről
szóló kimutatást – a számada‑
tokat pontosítva, bővített for‑
mában – a közeljövőben a nyil‑
vánosság elé tárják, hogy a la‑
kosság tisztán lássa az e terüle‑
teket érintő önkormányzati tá‑
mogatások nagyságát, a megta‑
karítások mértékét és a pénz‑
ügyi nehézségek okait. 

A 2012/13‑as tanévben indít‑
ható óvodai és kollégiumi cso‑
portok számáról, az óvodai
körzethatárokról, valamint az
alapfokú művészetoktatás
szervezéséről is határozatot ho‑
zott a testület. A 300 óvodai ne‑
velésben részesülő gyermeket
az előző év gyakorlatának meg‑
felelően 13 csoportban helyezik
el, kísérleti jelleggel egy német
nemzetiségi óvodai csoportot is
indítanak. A két alapfokú okta‑

tási intézményben két‑két első
osztály indul és 13 napközis kö‑
zösség működik majd a követ‑
kező tanévben is. Az alapfokú
művészetoktatás tekintetében a
fenntartó a már meglévő tan‑
szakok működtetését vállalja. A
Bocskai István Gimnáziumban
hét osztály, a kollégiumban hat
csoport indul 2012. szeptembe‑
rében. 

Az általános iskolák és a Sze‑
rencsi Általános Művelődési
Központ korábban kiírt és köz‑
zétett igazgatói pályázatainak
véleményezésére a testületi ülé‑
sen szakmai bizottság alakult,
melynek elnöke Nyiri Tibor
közművelődési tanácsnok, to‑
vábbi tagjai: Barva Attila aljegy‑
ző, Király Judit közművelődési
referens, és Vámosné Czili Ad‑
rienn személyügyi csoportve‑
zető.

A bölcsődei térítési díjakról
szóló előterjesztésben elhang‑
zott, hogy az új szabályozás a
fenntartóra bízza annak eldön‑
tését, hogy a gyermekétkezte‑
tésre vonatkozó személyi térí‑
tési díjon felül megállapít‑e
gondozási díjat. A képviselők
úgy döntöttek, hogy – tekintet‑
tel a város lakosainak anyagi
terheire – nem vezetik be a gon‑
dozási díjat.

A lejárt határidejű határoza‑
tok végrehajtásáról szóló jelen‑
tés tudomásulvétele után a szo‑
ciális igazgatásról és ellátásról
szóló helyi rendeletet módosí‑
totta a grémium. A Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás ál‑

tal fenntartott szociális alap‑
szolgáltatások térítési díjai kö‑
zül egyetlen tétel változott: a
szociálisan rászorultak szállítá‑
si költsége április 1‑től 50 forint
lett kilométerenként.

Az önkormányzat és a Pol‑
gármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának
módosítását főleg új jogszabá‑
lyok hatályba lépése, illetve vál‑
tozása indokolta. A napirendi
pont vitáját követően az önkor‑
mányzat SzMSz módosítását
egy ellenszavazattal, a Polgár‑
mesteri Hivatal működési sza‑
bályzatát pedig egyhangúlag
fogadta el a testület.

Egy EU Önerő Alap pályázat
benyújtásáról is döntött a kép‑
viselő‑testület a helyi vízelveze‑
tő rendszerek fejlesztése beru‑
házás saját forrásának a kiegé‑
szítése céljából, majd az OTP
hitelszerződések meghosszab‑
bításáról határoztak a városa‑
tyák. 

Bobkó Géza kéthavi költség‑
térítésének az átcsoportosítását
kérte és felajánlotta a szerencsi
Beteg Gyermekekért Alapít‑
vány javára. 

A Különfélék között a Felső‑
magyarországi Várak Egyesü‑
lete kérésére százezer forint tá‑
mogatást ajánlott fel a testület
Krasznahorka leégett várának
az újjáépítésére. 

A zárt ülésen tárgyalt két na‑
pirendről a következő lap‑
számban tájékoztatjuk olvasó‑
inkat.

H. R.
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Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete március 29‑én tartotta
soron következő ülését. 

Városházi napló

Bobkó Géza, a Szántó J. End‑
re Egyesített Szociális és Egész‑
ségügyi Intézet igazgató főor‑
vosa elmondta, hogy a téma
azért került napirendre, mert a
kormány jelenlegi koncepciója
szerint a járóbeteg‑ellátást köz‑
vetlen állami irányítás alá von‑
nák, ami miatt szükségessé vál‑
hat az intézményi feladatok át‑
csoportosítása, és az ESZEI át‑
szervezése. A szociális ellátások
közül a szerencsi gondozóház
működtetése nem kötelező ön‑

kormányzati feladat, azonban a
testület tavaly úgy döntött,
hogy ezt továbbra is működtet‑
ni kívánja, és az épület bővíté‑
sére pályázatot nyújt be. 

Az igazgató ezúttal három
alternatívát vázolt fel a lehetsé‑
ges változásokról. A képviselők
azt a módozatot részesítették
előnyben, amely az ESZEI
megtartása mellett szól az
egészségügyi alapellátási fel‑
adatok integrálásával. A tájé‑
koztató megtárgyalása után ar‑

ról határozott a testület, hogy a
helyi szociális és egészségügyi
alap‑ és szakellátás jelenlegi
szervezeti és szakmai működé‑
sét érintő döntést elhalasztja az
egészségügyi átalakítására vo‑
natkozó magasabb szintű jog‑
szabályok hatályba lépéséig.
Egyúttal megalakult egy mun‑
kacsoport az egészségügyet
érintő döntési folyamatok fi‑
gyelemmel kísérésére, a vonat‑
kozó jogszabályok ismeretében
működtetési alternatívák kidol‑
gozására, és a képviselő‑testü‑
leti döntés előkészítésére. A
csoport személyi összetétele le‑
fedi az egészségügy, a szociális
alap‑ és szakellátás területét, és
biztosítja a jogi háttér szakmai
ellátását. A munkacsoport ve‑
zetője Egeli Zsolt alpolgármes‑
ter, további tagjai: Bobkó Géza
igazgató főorvos; Sipos Attila,
az Alapszolgáltatási Központ
igazgatója; Porkoláb Béláné, a
szociális iroda vezetője és Sütő
Szilveszter városi főorvos.

Az Országgyűlés 2012.
március 26‑án 303 igen szava‑
zattal (Fidesz, KDNP, Jobbik,
LMP és néhány független), 47
nem ellenében (MSZP és né‑
hány független) elfogadta a
cukorgyárak privatizációját,
valamint Magyarország Euró‑
pai Unióhoz történő csatlako‑
zása óta a közösségi cukorre‑
formok során képviselt ma‑
gyar álláspontot értékelő, és
annak itthoni következmé‑
nyeit feltáró vizsgálóbizottság
vizsgálatának eredményéről
szóló jelentést. A vizsgálóbi‑
zottságnak Koncz Ferenc, a
szerencsi választókerület kép‑
viselője is tagja volt.

Az Országgyűlés a jelentés‑
ben foglaltak alapján megálla‑
pította, hogy a magyarországi
cukorgyárak bezárásához és a
cukorkvóták elvesztéséhez
vezető, előző kormányzati
ciklusokban hozott döntések
nem álltak összhangban a ma‑
gyar nemzetgazdaság érdekei ‑
vel. Az Országgyűlés felkérte
a Kormányt, hogy dolgozzon

ki egy, az ország cukorral való
önellátásának feltételeit is tar‑
talmazó stratégiát, valamint
ezzel összefüggésben állás‑
pontot a cukorkvóta‑rendszer
jövőjét érintő európai uniós
tárgyalásokon a magyar érde‑
kek hatékony képviseletére,
továbbá a cukorkvóta‑rend‑
szer Európai Unió által terve‑
zett megszüntetésével előálló
helyzetre történő felkészülés‑
re. Az Országgyűlés felkérte a
legfőbb ügyészt, hogy vizs‑
gálja meg, történt‑e bűncse‑
lekmény a cukorgyárak priva‑
tizációjakor az állami vagyon
értékesítése során, valamint a
közösségi cukorreform hazai
végrehajtásával összefüggés‑
ben. Az Országgyűlés felkérte
a Kormányt, hogy vizsgálja
meg a privatizáció során kö‑
tött szerződésekben vállalt kö‑
telezettségek teljesítését, és
szerződésszegés esetén tegye
meg a nemzetgazdaság érde‑
keit szolgáló és rendelkezésre
álló jogi lépéseket.

Szemán Ákos

A járóbeteg szakellátás állami feladattá válására tekintettel a gyermekjóléti szol‑
gálat és minden, a járóbeteg szakellátás szervezéshez kötődő tevékenységről és
azok átszervezésről is tárgyalt a képviselő‑testület a március 29‑ei ülésen.

Válaszút előtt a járóbeteg-ellátás Elfogadta az Országgyűlés 
a cukorbizottság jelentését
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A kiírás szerint összehangolt
programok indításáról van szó,
a pályázatban a leghátrányo‑
sabb helyzetű térségek többcé‑
lú kistérségi társulásai indul‑
hatnak. A grémium döntött ar‑
ról, hogy részt vesz a projekt‑
ben és elkészíti a pályázatot,
ami a Magyar Máltai Szeretet‑
szolgálattal (MMSZ) együtt‑
működésben valósul meg. A
pályázat előkészítése során az
MMSZ munkatársai minden
kistérségben – helyi szakembe‑
rek segítségével – összeállíta‑

nak egy helyzet‑ és szükséglet‑
leírást. Ez lehetővé teszi a pá‑
lyázó és az ott megjelenő szük‑
ségletek minél teljesebb megis‑
merését, így segítve a program
konkrét helyi tervezését, a pá‑
lyázati anyag összeállítását. 

Idő közben már eljuttattak
egy nyomtatványt a települé‑
sek jegyzőihez, hogy a szüksé‑
ges adatok kitöltésével segítsék
a pályázati munkát. 

Szabó Péter a Wekerle Sán‑
dor Alapkezelő Észak‑Alföldi
Szakértői Csoportjának regio‑

nális koordinátora ismertette a
megjelentekkel a programot.
Az előadás, illetve a pályázat‑
ban történő részvétel megsza‑
vazása után Koncz Ferenc azt
kérdezte, hogy szükséges‑e
külső pályázatírót igénybe ven‑
ni. A kistérségi társulás elnöke
megjegyezte, hogy szerinte a
szervezet saját maga készítse el
a beadványt, amely révén mint ‑
egy tizennyolcmillió forint ma‑
rad a rendszeren belül, ha hat‑
százmillió körüli összeget cé‑
loznak meg a 7,2 milliárdos ke‑
retösszegből. 

A kistérségi társulás ülésén
többek között döntés született
arról, hogy a Kistérségi Közok‑
tatási díjat elbíráló bizottságba
kerüljön Demeterné Bártfay
Emese monoki, és Erdei Sándor
prügyi polgármester, végül Sá‑
rándi István a Szerencsi Polgári
Védelmi Iroda vezetője adott
tájékoztatást a katasztrófavéde‑
lem helyi szerveiről, a települé‑
sek katasztrófavédelmi besoro‑
lásáról.

SfL

Tanácskozott 
a kistérségi munkaszervezet

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás (SZTCKT) március 23‑án tartotta soron
következő tanácskozását, amelyen – többek között – foglalkoztak azzal a TÁMOP
pályázattal, ami „Legyen jobb a gyermekeknek” címmel a fiatalok és családjaik
felzárkóztatási esélyeinek növelését, a szegénység, de kiemelten a gyermeksze‑
génység csökkentését helyezi előtérbe.

A március 21‑én megtartott
eseményen idén a magyar iro‑
dalmat és a történelmet szerető
diákok mérték össze tudásukat.
A résztvevő nyolc csapatnak a
magyar irodalom kategóriában
József Attila életéből és költé‑
szetéből  kellett felkészülnie. Az
irodalmi verseny mottója Ju‑
hász Gyula szavait idézte:
„Emberek, magyarok, íme a
költő, aki indul magasba és
mélybe: József Attila, szeressé‑
tek és fogjátok pártját neki!”

„Liliom alatt érett meg a kö‑
zépkori magyar királyság.” –
így szólt a történelem kategória
mottója. A diákoknak Magyar‑
ország történetét kellett feldol‑
gozni az Anjou‑házi uralkodók
idején. Ebben a kategóriában
kilenc csapat versengett a leg‑
jobbnak járó elismerésért. 

Eredmények magyar iroda‑
lom kategóriában: 1. Bálint
Anett és Lengyel Krisztina ( Le‑
gyesbényei Általános Iskola

Napköziotthonos Óvoda és Te‑
lepülési Könyvtár) felkészítő
pedagógus: Batóné Büstyei
Andrea; 2. Lengyel Regina és
Kapanóvszki Katalin (Zemplé‑
ni Árpád ÁMK Általános Isko‑
la, Tállya) felkészítő pedagógus:
Suhajda Endréné; Sztankovics
Anna és Zöldi Csaba (Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola,
Szerencs) Felkészítő pedagó‑
gus: Bánfalvi Krisztina.

Történelem kategória: 1. Len‑
gyel Gabriella és Toplenszki
Zalán (Német Nemzetiségi
Kéttannyelvű Általános Iskola,
Rátka) Felkészítő pedagógus:
Endrész György; Dolányi Pi‑
roska és Mészáros Krisztina
(Legyesbényei Általános Iskola
Napköziotthonos Óvoda és Te‑
lepülési  Könyvtár) Felkészítő
pedagógus: Szegedi László;
Bodnár Anett és Bodnár Loret‑
ta (Koroknay Dániel Általános
Iskola, Mád) Felkészítő peda‑
gógus: Bihari Lászlóné.

Műveltségi vetélkedő
Legyesbényén

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás és a Le‑
gyesbényei Általános Iskola közös szervezésében im‑
már hatodik alkalommal rendeztek műveltségi vetél‑
kedőt a kistérség településeinek 7. és 8 osztályos di‑
ákjai részére.

Az országban talán Alsódob‑
sza az egyedüli település, ahol
nem az őszi időszakban, ha‑
nem a tavasz elején köszöntik a
szépkorú lakosságot. A március
9‑én megtartott ünnepi esemé‑
nyen Koncz Ferenc, a térség or‑
szággyűlési képviselője és Bűdi

Károly polgármester köszön‑
tötte a megjelenteket, mindket‑
ten kitérve az idősek iránti tisz‑
telet fontosságára. A progra‑
mon a helyi óvodások, iskolá‑
sok alkalomhoz illő műsorral
kedveskedtek a nyugdíjasok‑
nak.

Idősek ünnepe
Alsódobszán

Cui Yuechen, a kínai Shan‑
dong Tartomány Népi Kong‑
resszusa Állandó Bizottságá‑
nak alelnöke és Mengyi Roland
a Borsod‑Abaúj‑Zemplén Me‑
gyei Közgyűlés elnöke az
együttműködés jegyében írta
alá azt a szándéknyilatkozatot,
amely a tartomány és a megye
közötti – jövőbeni – befektetési,
kereskedelmi, ipari, kulturális
és oktatási együttműködési le‑

hetőségekről szól. A március 9‑
én megtartott találkozón kide‑
rült, hogy a két fél bevonja
egyik részről a „Kínai Tanácsot
a Nemzetközi Kereskedelem
Ösztönzésére (CCPIT), más‑
részről a Vállalkozók és Mun‑
káltatók Országos Szövetségét,
a B.‑A.‑Z. Megyei Kereskedel‑
mi és Iparkamarát, továbbá a
BorsodChem Zrt.‑t a megvaló‑
sítható együttműködési megál‑

lapodás megfogalmazása és
annak hatékony végrehajtása
érdekében.” A Megyeháza
Dísztermében Mengyi Roland
elmondta: sok a hasonlóság
megyénk és a kínai tartomány
között, legyen az történelmi és
kulturális múlt, a világörökségi
területek száma, az egyetemi
fejlettség színvonala, vagy a
vegyipar jelentős mértékű je‑
lenléte. Nem véletlen, hogy az
együttműködés kiterjed majd a
gazdaságfejlesztésre, a befekte‑
tés ösztönzésére, a középszintű
önkormányzati adminisztráci‑
ók és az egyetemek közötti ta‑
pasztalatcserékre. A szándék‑
nyilatkozat tartalmazza, hogy
ha a tartomány és a megye saját
illetékes testülete támogatja és
jóváhagyja a partneri kapcsola‑
tok létrehozását, úgy az idei év
második felében aláírhatják az
együttműködési megállapo‑
dást.

SfL

Kínai delegáció járt megyénkben
A Kínai Népköztársaság harmadik leggazdagabb tartománya, Shandong hiva‑

talos delegációja érkezett a közelmúltban megyénkbe. A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Közgyűlés képviselőivel folytatott tárgyalások legfőbb témája a kínai tar‑
tomány és térségünk közötti jövőbeni befektetési, kereskedelmi, ipari, kulturális
és oktatási együttműködés lehetőségei voltak.



2012. április 6.SZERENCSI HÍREK ——      HHIIRRDDEETTÉÉSS      —— 9

INGATLAN

• Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is
alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (7-8)
______________________________
• Szerencsen a Landler J. utcában négyszobás csa-
ládi ház eladó. Érd.: 70/624-1181. (7-8)
______________________________
• Legyesbényén a Rákóczi úton kétszobás, nappali,
konyha, fürdőszoba, WC helyiségből álló családi ház
eladó, melyhez garázs, udvar és pince tartozik. Víz
és villany a lakásban, gáz az udvaron. Irányár: 9 M
Ft. Érd.: 30/9683-120. (7-8)
______________________________
• Szerencs főutcáján söröző kiadó. Más tevékeny-
ségre is alkalmas (80m2). Érd.: 30/9859-526. (7-8)
______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkom-
fortos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is al-
kalmas. Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft.
Érd.: 70/704-6393. (7-8)
______________________________
• Szerencs belvárosában rendben tartott, két lak-
részes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 ki-
sebb ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve elad-
nánk. Sürgős! Érd.: 20/4464-662. (7-8)
______________________________
• Szerencsen, az Ondi út egyik legszebb helyén,
örökpanorámás telken 3 szobás családi ház eladó.
Érd: 30/497-0795 vagy 30/644-5536. (7)

•Taktaharkány központi helyén, állomáshoz, isko-
lához, középületekhez közel, 2 szobás, rendben tar-
tott családi ház eladó. Érd.: 47/352-004, 20/4464-
662. (7-8)
______________________________
• Szerencs, Kazinczy út 12. szám alatt 100 m2-es,
3 szoba + konyha, fürdőszobás ház 680 m2 telken
eladó. Érd.: 20/558-9145. (7-8)
______________________________
• Szerencsen a Rákóczi út 127/5. szám alatti lakás
olcsón eladó. Érd.: 30/760-0565. (7-8)
______________________________
• Rátkán családi ház eladó felújítva, központi fűtés,
kandalló beépítve. Érd.: 20/9471-707. (7)
______________________________
• Szerencsen a Rákóczi u. 73-75. szám alatti ingat-
lan (volt Erste Bank) kiadó. Érd.: 30/9258-555. (7)
______________________________
• Szerencsen családi ház eladó. Érd.: 20/9741-707.
(7)
______________________________
• Bekecsen építési telek eladó, körbekerítve tűzépi
vaskapuval, 220-380 V bevezetve, víz bevezetve,
szennyvíz bekötés és gáz a kerítésen belül. Érd.:
20/9741-707. (7)
______________________________

• Szerencs, Magyar út 44. szám alatti összkomfor-
tos családi ház, vállalkozás céljára is alkalmas eladó.
Csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/967-
2478. (7)
______________________________
• Budapesten a XIII. kerületben (Pannónia utca) a
III. emeleten eladó vagy bérletbe kiadó, igényesen

bútorozott, 55 m2-es lakás riasztóval, kábeltévével,
légkondicionálóval ellátva. Érd.: 20/965-2613. (7)
______________________________
• Mádon régi stílusú, L alakú, oszlopos-tornácos,
200 m2-es, közművesített kőház eladó 600 négy-
szögöl kerttel, rendezett udvarral. Vállalkozásra ki-
váló! Érd.: 30/9254-683. (7)
______________________________
• Eladó 15 méteres pince Szerencs-Ondon, vala-
mint Bekecsen kétszobás lakás 400 négyszögöl
kerttel. Érd.: 47/362-495. (7)

VEGYES

• Adásvételhez, bérbeadáshoz szükséges Energe-
tikai tanúsítvány készítését vállalom. Időpont
egyeztetés: 70/328-29-71, kerizoltan77@gmail.
com. (7-8)
______________________________
• Szőlőkihúzó drót és 4 db boroshordó eladó. Érd.:
47/363-690. (7-8)
______________________________
• Ingatlanok értékbecslését vállalom. Telefon:
20/394-4460. (7-8)
______________________________
• Eladó 6 kW-os villanykályha, 220V-os betonke-
verő, terménydaráló, szőlőprés, zongora, 2 m3-es
lemezkád, palackos gáztűzhely 3 db palackkal, 20
db 1,3mx0,8m-es vasalt zsaludeszka, sózó fateknő,
üst üstházzal, DVKA kazán, írásvetítő, Csepel var-
rógép. Érd.: 20/211-1103. (7)

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

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.

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. április 27‑én jelenik meg.

Lapzárta: április 20. 10 óra

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
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 hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. április 27-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066Várjuk kedves Vásárlóinkat!

ELFOGADÓHELY
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. április 20-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

április 27., május 11.

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.
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TELJESEN ÚJ, TÖBB EZER DARABOS
TAVASZI-NYÁRI ÁRUKÉSZLET

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

ROYAL – portcipő vásárs
C lORSÓ – akástextil vásár

Adidas, Nike, Puma, Next, George…

PIAC c– ipővásár

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelői tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter
Friss húsok kedvező áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Egy kis hazai…

Karajsonka a. szilvával

Csontos hosszú karaj

Rövid karaj

1529 Ft/kg

1179 Ft/kg

1249 Ft/kg

Oldalas

Füstölt kötözött sonka

Füstölt darabolt comb

1049 Ft/kg

1199 Ft/kg

1399 Ft/kg

Paraszt májas

Csontos tarja

Lapocka

csont nélkül

Dagadó

Comb csont nélkül

Csülök csont nélkül

Szendvicssonka

Parasztkolbász

Juhbeles virsli

Nyári turista

Rakott fej

Cserkészkolbász

Lángolt kolbász

Füstölt oldalas

949 Ft/kg

1049 Ft/kg

1079 Ft/kg

1049 Ft/kg

1099 Ft/kg

899 Ft/kg

1299 Ft/kg

1099 Ft/kg

919 Ft/kg

1049 Ft/kg

875 Ft/kg

1320 Ft/kg

1039 Ft/kg

1259 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász

Füstölt sertésfej

Füstölt tarja

csont nélkül

Füstölt csülök

Füstölt húsos csont

Füstölt láb

Kocsonyacsomag

(fagyasztott) 1 kg

Erdélyi szalonna

Császárszalonna

Kenyérszalonna

Sertészsír

Májas hurka

Sertés tepertő

755 Ft/kg

699 Ft/kg

1399 Ft/kg

899 Ft/kg

549 Ft/kg

499 Ft/kg

549 Ft

889 Ft/kg

1119 Ft/kg

819 Ft/kg

599 Ft/kg

799 Ft/kg

1585 Ft/kg

Az akció módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre

pénteken nyitástól, szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

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

szombat 7–12 óráig.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

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

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!

Kiadó
üzlethelyiség

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

Kereskedelmi és vendéglátó
tevékenység (büfé): 

Kulcsár Anita Sportcsarnok
(Szerencs, Rákóczi út 100.) 
nézőtéri 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, 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. április 18. (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.

Kellemes húsvéti
ünnepeket!

Részletekért érdeklődjön irodánkban!

Válassza a minőséget,
válasszon minket!

Előfoglalási és extra ked-
vezményeink érvényes-

ségét meghosszabbítottuk
2012. április 15-ig!

ZEMPLÉN TOURIST
UTAZÁSI IRODA

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

Török Riviéra

Olaszország, Lignano

Bulgária

Bulgária

Bulgária

3*-os szálloda,félpanzió,
repülővel Debrecenből

2012. 06. 12-től
72.900,-Ft - tól/fő

tengerparti 3 fős apartman,
egyénileg 2012. 06. 16-tól

100.900,-Ft

2*-os szálloda, reggelivel,
busszal Miskolcról,

2012. 06. 22-től
49.100,-Ft/fő

3*-os szálloda, ALL inclusive,
busszal Miskolcról,

2012. 06. 15-től
100.200,-Ft/fő

3*-os szálloda, reggelivel,
repülővel Debrecenből

2012. 02. 16-tól
64.800,-Ft-tól/fő
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EU támogatásból fejlesztettük

telephelyünket

Új beruházásunk eredményeképpen új termékfajtákkal,

termékváltozatokkal, magasabb minőség biztosításával

tudjuk kiszolgálni megrendelőinket.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

támogatás összege: 20 260 500 Ft.

Bővebb információ:

Név, cím: Bata Mónika, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth
Lajos utca 1/a.
Telefon/fax: 47/596-0747
Email: bergland@t-online.hu

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

3

2

3

3

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

TAVASZI AKCIÓ!
Fűrészáru 59 990 Ft/m3

Nagyobb tétel vásárlása esetén további kedvezmény!

Áraink az áfát tartalmazzák.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

KOSSUTH LAJOS UTCA 6. (Vasvári): Belvárosi 442 m² telken,
110 m2 hasznos alapterületű, igényesen felújított, egyedi központi
fűtésű családi ház. Az utcai lakásban 2 utcai szoba, előszoba, kony-
ha, spájz, fürdőszoba. A lakás előtti hangulatos, boltíves terasz a kony-
hából külön is megközelíthető. A teraszról külső lépcső vezet a házzal
egybeépített melléképület tetőterében lévő szoba, nappali, fürdő-
szoba, padfeljáró, terasz helyiséges önálló lakrészbe. A lakrész alatt
32 m², világos műhely található. Redőnyök, parketta, laminált padló,
szőnyegpadló, kábeltévé, vezetékes telefon. Az udvar hátsó részében
lévő garázsba a Rákóczi úti társasház udvarán keresztül be lehet állni.
Pince. Növényzetes, intim pihenőkert. Megfelelőség esetén, beszá-
mításra kerülhet budapesti ingatlan vagy szerencsi társasházi lakás.
Irány ár: 13 600 000 Ft. Tel.: 20/429-87-25, 47/361-988.

ERZSÉBET ÚT 5. (Buri Jenőné): Belvárosi, 310 m² telken, osz-
tatlan közös tulajdonban álló ikerház fele részében lévő 2 szoba, spájz
fürdőszoba, előszoba helyiségből álló családi ház, – külön épület-
ben – nyári konyhával, szobával, továbbá a hozzá tartozó mellék-
épületekkel. A lakás komfortos komfortfokozatú, de az egyedi kan-

dalló fűtőberendezés nem képezi eladás tárgyát. Redőny, zuhanyzó,
szőnyegpadló. 2009. évben az ingatlanba fürdőszobát létesítettek,
kívülről újra színezték. Kis konyhakert, udvarrész, rendes szomszédok.
Az ingatlan igényesen felújított és rendben tartott. KÖLTÖZÉS MIATT
SÜRGŐSEN ELADÓ! Irányár: 4 800 000 Ft. Tel.: 30/309-43-90. 

MÁD
ALKOTMÁNY UTCA 22. (Gyuris Istvánné): Csendes környe-

zetben, az állomástól tíz percnyire, 1859 m² udvari 2008. évben fel-
újított (részbeni hőszigetelés az északi falon és a mennyezeteken,
külső színezés, teraszlétesítés, előtető, felső fürdőszoba, laminált pad-
lózás), mintegy 160 m²-es, összkomfortos, szintes, tetőtér beépítéses,
felső szintjén: 3 szoba, fürdőszoba, gardrób, földszintjén: nappali,
konyha, étkező, fürdőszoba, 2 előszoba, közlekedő, fedett terasz, ka-
zánház, garázs  helyiségekből álló komfortos komfortfokozatú, egye-
di szén-, és gáz-központi fűtési móddal rendelkező családi ház a
hozzá tartozó pincével, tároló kamrával és műhellyel (12 m²). Az in-
gatlan hasznos alapterülete a kazánházi és  tárolói területtel szükség
szerint tovább bővíthető. Kandalló, beépített előszobai bútorok, pá-
raelszívó, sarokkád, redőnyök. A kertben gyümölcsfák, 90 tőke szőlő.
Megfelelőség esetén beszámításra kerülhet szerencsi vagy bekecsi,

legalább 2,5 szobaszámú kisebb kertes ingatlan. 
Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 30/414-02-95.

RÁTKA
BÉKE UTCA 22. (BÁRDI INGATLAN): Rátkán, sík terepadott-

ságú, 1579 m² panorámás telken, 1997-ben korszerű terv alapján,
magas minőségi kivitelezés mellett épült. 2008. évben felújított, tég-
la, szintes, exkluzív megjelenésű családi ház alagsorában: garázs,
műhely 2 raktár, kazánház, lépcsőház, földszintjén: nappali, amerikai
konyha, spájz, szoba, előszoba, fürdőszoba, WC, lépcsőház, fedett
terasz, hátsó fedett terasz (14 m²), tetőterében: nappali, 4 szoba, für-
dőszoba, WC helyiségekkel, 230 m² hasznos alapterülettel. Összkom-
fortos komfortfokozat, egyedi gázfűtés, kandalló. Műanyag nyílás -
zárók, reluxák, laminált padló, padlószőnyeg, sarokkád, zuhanyzó,
parabola. Az épület északi fala külön szigetelt. Pázsitos pihenőkert,
konyhakert, 30 termő gyümölcsfa. Vállalkozási célra, többgenerációs,
vagy vegyes rendeltetésű ingatlannak is alkalmas. Megfelelőség ese-
tén Rátkán vagy  Szerencsen legalább 3 szobás társasházi vagy kisebb
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. 

Irányár: 17 900 000 Ft. Tel.: 70/459-4435, 20/482-04-43.

BEKECS
PALOTA DŰLŐ (IGAZSÁG U. 122.): A község Szerencs felé eső

részén, 1777 m² részben bekerített zártkerti ingatlan szőlővel, hétvégi
házzal, pincével. A hárslevelű és furmint fajtájú szőlő kordonos. Felső
részében pótlása szükséges. 43 méter betonozott kocsi feljáró, udvari
parkolóhoz. A hétvégi ház külső lépcsővel megközelíthető emeletén
szoba, konyha található a páratlan panorámát nyújtó loggiával. Az
épület alsó szintjén az előtérből nyíló helyiségben WC és fürdőszoba
van, míg hátrafelé a kamrán keresztül közelíthető meg a borospince.
A melléképületben műhely és egy kisebb falburkolatos szoba. Üdülő,
hétvégi ház céljára kiválóan alkalmas, de az ingatlan környezetében
már lakóházak vannak. A szőlőművelési munkákra tekintettel
SÜRGŐSEN eladó! Irányár: 1 300 000 Ft. Tel.: 70/37-37-525.

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

FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD MONOKON
Monok Községi Önkormányzat

KEOP 6.1.0/A/09-11 „A fenntartható életmódot és ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemlélet-
formálás, informálás, képzés)”

sikerrel pályázta meg az Európai Unió által
kiírt

című pályázatot, melyen a Kossuth Lajos
Általános Művelődési Központ tanulói vettek részt. A projekt célja volt, hogy a
tanulók környezetről alkotott képét alakítsa, akik ezáltal jobban figyeljenek a
környezeti értékekre, azok megóvására, a környezettudatos magatartással és
viselkedési minták továbbadásával. A projekt keretében 5 napos komplex
rendezvénysorozaton vettek részt Tatán az iskola alsó és felső tagozatos
tanulói, ahol filmvetítések, interaktív kiscsoportos foglalkozások, előadások,
különböző vetélkedők voltak. A megszerzett tudásukat egy összetett
csapatversenyen mérték össze (hulladékszobor készítése, szelektálás, totó a
klímaváltozásról, ügyességi játékok).

A témakörű rajzpályázat díjazottai:
I. szakmai nap alsó tagozatos győztesei:
1. Budai Árpád
2. Rácz Ákos
3. Nagy Gábor

II. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Krajnyák László
2. Tassi József
3. Krajnyák Pati

III. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Maczek Stefánia
2. Bodnár István
3. Deli Milán

IV. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Bodnár Anett
2. Horváth Alexandra
3. Borza Márton

V. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Borza Márton
2. Bodnár Anett
3. Maczek Stefánia

„Ne pazarolj!”



Mintegy 1300 tonna húsvéti csokoládé‑
figurát gyártottak az idei szezonra a Nest‑
lé diósgyőri üzemében. Ennek 80 száza‑
lékát – több mint kétmilliárd forint érték‑
ben – kifejezetten exportra termelte a cég.
2012 tavaszán három kontinens 20 orszá‑
gában találkozhatnak majd a fogyasztók
a Magyarországon készült idényjellegű
termékekkel. A különlegesebb formákat
kézzel csomagolják, a környékbeli nőkből
álló csapat átlagéletkora 55 év.

A diósgyőri üzem a Nestlé egyetlen ki‑
zárólag csokoládéfigurákra specializáló‑
dott gyártóegysége a világon: főként a
húsvéti és a karácsonyi szezonra készít
üreges csokoládét, de halloweeni és egyre
nagyobb mennyiségben szezonon kívüli
figurák – mobiltelefon, pingvin – is szü‑
letnek a gyárban. Idén tavasszal éppúgy
Diósgyőrben gyártott figurát majszolhat
majd egy új‑zélandi vagy dél‑afrikai gyer‑
mek, mint egy holland vagy egy szinga‑
púri. Az Európa szinte minden országá‑
ban jelenlévő termékekből évente közel
3000 tonnát gyártanak itt. Az exportter‑
mékek aránya 80‑85 százalék. Tavaly ösz‑
szesen 73,5 millió darab figura hagyta el
az üzemet – a legkisebb 9 grammostól
egészen a 245 grammos kiszerelésig.

A gyár legrégebbi megrendelői a néme‑
tek, a svájciak és az osztrákok, a legkrea‑
tívabb vevők pedig a britek. A szigetor‑
szágból évről évre egyre különlegesebb
figurákra érkezik igény, így például cso‑

koládé teherautóra és csokitojást magá‑
ban rejtő tyúkra is. A bonyolult formájú
figurákat a diósgyőri Nestlé üzemben
kézzel csomagolják: ez a munkafolyamat
darabonként átlagosan 45 másodperc. A
jó kézügyességű, környékbeli nőkből álló
csomagolócsapat átlagéletkora 55 év. A
britek által igényelt innovációknak kö‑
szönhetően a portfolió folyamatosan bő‑
vül, az újdonságokra pedig más piacok is
nyitnak.

8‑10 éve itthon még a bevonómasszából
készült figurák voltak a legnépszerűbbek,
ma már egyre tudatosabbak és igényeseb‑
bek a magyar fogyasztók. Ennek köszön‑
hetően a Nestlé Hungária Kft. a hazai pi‑
acra csak valódi csokoládéból gyártja az
üreges figurákat, melyek közül a nyuszik
és a tojások a legnépszerűbbek. A hagyo‑
mányos tejcsokoládé mellett egyre többen
keresik a fehér‑ és az étcsokoládéból ké‑
szült húsvéti termékeket.  

A Nestlé üzemében két szezon van: a
húsvéti októbertől márciusig, a karácso‑
nyi áprilistól októberig tart. A legintenzí‑
vebb időszakban összesen 450 fő vesz
részt a termelésben, a munkavállalók
többsége több évtizede hűséges dolgozó. 

Diósgyőrben már tudják, mi lesz a
trend 2013‑ban húsvétkor és karácsony‑
kor az angol piacon. Most fejlesztik
ugyanis a titkos új formákat erre az idő‑
szakra.

(x)
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20 országnak gyárt húsvétra 
a Nestlé diósgyőri üzeme



A szerencsi iparosok társula‑
ta már az 1870‑es években léte‑
zett, de szervezetbe tömörülé‑
sére csak 1885‑ben került sor.
Ekkor alakult meg a Szerencsi
Általános Ipartestület, s a fo‑
lyamatosan növekvő taglétszá‑
ma az 1920‑as évekre elérte a
300 főt. Működési területe
1922‑ben már 23 községre ter‑
jedt ki. A testület tagjainak
számszerű növekedésével és
gazdasági gyarapodásával pár‑
huzamosan feléledt az igény,
hogy az iparosoknak otthona,
székháza legyen. Volt ugyan
egy régi épület, melyben össze‑
jöttek, de azt már csak toldoz‑
ták, foltozták, kátránypapírral,
itt‑ott szalmával fedték, rég
nem volt alkalmas e célra.

Az épületet a Kossuth út 3.
szám alatt, a testület tulajdoná‑

ban lévő portán akarták felépí‑
teni, azonban a telek kicsinek
bizonyult a tervezett székház
megépítéséhez. A terület fölött
húzódó, eddig parlagon heve‑
rő és a község birtokában lévő
telket ezért a képviselő testület
díjtalanul átadta az Ipartestü‑
letnek. Báró Harkányi János ki‑
rályi kereskedelmi miniszter,
az Ipartestület fennállásának
40. évfordulóján, helyezte el az
építkezés alapkövét. Az aszta‑
los munkát Ohnung Vilmos
végezte, a kőműves munkát
Tóth József nyerte el, köbméte‑
renként 65 ezer koronáért, míg
a bádogos munkát Grósz Pál
kapta 2800 ezer koronáért. A
faanyagot Mandula Ede fake‑
reskedőtől vásárolták. Az ösz‑
szes ács és bádogos iparost fel‑
kérték, hogy egy napot ingyen

dolgozzanak a székházon, ez a
munka felét jelentette. A tető‑
szerkezetet palával fedték be.

A gazdasági válság idején,
nem tudtak kölcsönhöz jutni, s
folytatni az építkezést, ezért a
már elkészült részek bérbeadá‑
sára kényszerültek. Így történt,
hogy dr. Petrikovits László
kezdő orvos 1929‑ben a ház
bérlője lett. A felépítendő Ipa‑
ros Otthon javára gyűjtőívet
bocsátottak ki, melyet az ame‑
rikai ismerősök köréhez is el‑
juttattak. Kasnyik Józsefné pél‑
dául 14 ezer 700 koronát kül‑
dött a tengerentúlról e célra.

A már elkészült Ipartestületi
Székházban számos program
várta a kultúrára fogékony, és
azt befogadni hajlamos iparo‑
sokat. Bálok, összejövetelek,
közgyűlések, belső udvarában
kuglizó és kerti mulatságok fo‑
gadták a város és térsége ipar‑

testületi tagjait. 1945 után meg‑
indult a KTSZ‑ek szervezése,
szabó, cipész mezőgazdasági
tsz‑ek alakítása, kisiparosok
szövetkezetbe, kiskereskedel‑
mi vállalatokba tömörítése,
mellyel az Ipartestületek kezd‑
ték elveszteni szerepkörüket,
jelentőségüket. Az Ipartestület
épülete is feleslegessé vált, ezt

követően a városi rendelőinté‑
zet működött benne egészen
az Egészségügyi Központ
megépüléséig. A következő
ideiglenes birtoklói a Munka‑
ügyi Központ dolgozói voltak
szintén addig, amíg új székhá‑
zukba nem költöztek. Jelenleg
az ÁNTSZ irodája található
benne.                               O. Z. M.
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„Búcsúzik Tőled Tokaj‑Hegy ‑
alja, búcsúzik Tőled a szerencsi Ár‑
pád‑hegy, ahol a tavaszi szellő már
nem simogatja kóborlás közben
őszülő hajunkat.” – ezzel a gon‑
dolattal búcsúzott tőle a Far‑
kasréti temetőben kortárs ba‑
rátja 1961‑ben. A festő, kerami‑
kus művész sírhelyét azon a
helyen napjainkra már felszá‑
molták.

Szalmás Béla 1908‑ban Kas‑

sán született, de korán Sze‑
rencsre került, így első perctől
kezdve szülőhelyének tekintet‑
te e várost. A szerencsi levélhor‑
dónak nyolc gyereke közül
csak kettő tanulhatott szakmát
és lehetett iparos, a többiek
napszámban dolgoztak. Ez
utóbbi sors jutott Bélának is,
ezért 1927‑ben felgyalogolt Bu‑
dapestre, hogy munkát keres‑
sen. A Mária Valéria‑telepi ba‑
rakkok nyomora várt rá. Ezt a
világot kezdte el rajzolni konok
elszántsággal. Sokat olvasott és
gyári napszámos élete új szín‑
nel gazdagodott, a múzeumok
és képtárak látogatásával.

A világháború alatt egy szob‑
rászműhely csiszolómunkása‑
ként kezdte el rendszeres mű‑
vészeti tanulmányait az Ipar‑
rajziskola esti tanfolyamán. A
Nemzeti Színház díszletfestő
műhelyében is dolgozott, majd
besorozták, de proletár elvei
nem engedték meg, hogy har‑
coljon azok ellen, akiket elvtár‑

sainak vallott, inkább megszö‑
kött, és vidéken bujkált a hábo‑
rú végéig. Ez alatt az idő alatt
antifasiszta röplapokat met‑
szett linóleumba.

Küzdelmes életéből hozta
magával az anyag, a művesség
ismeretét. Színvilága, képeinek
megformálása sokban Derko‑
vits művészetére emlékeztet.
Változatos technikával készült,
grafikai biztonságot mutató raj‑
zainak témái is erre utalnak: éh‑
ségtől kerekedő szemű gyer‑
mekek, munkában megtört
asszonyok, tájak, gyárak, üze‑
mek.

Aragon jegyezte fel, hogy
vannak festők, akik bármi is ke‑
rül útjukba, mindenből szépsé‑
get alkotnak. Szalmás Bélára ez
a megállapítás igaz. Járta az or‑
szágot, és fogékony volt akár‑
milyen technika elsajátítására,
amiben szépet vélt felfedezni.
Így ismerkedett meg Sárospa‑
takon Szkircsák nénivel, a faze‑
kas népművésszel. Kettőjük ba‑

rátságáról rajzok sorozata ta‑
núskodik, és az új művészeti ág
minden titkának elsajátítása.
Nagyszerű kerámiái, kedves
groteszk állatkái, hímes tányér‑
jai új oldalról mutatták be alko‑
tójukat. Amikor kőművesek
mellett dolgozott, és a jómódú
polgárok fürdőszobáit díszítet‑
ték, fellángolt benne a mozaik‑
technika elsajátításának vágya.
Ezek után elkészült első moza‑
ikja. Szüntelenül érdeklődött a
legkülönbözőbb művészeti
technikák iránt. Először a táj‑
ban, a környezetben kereste
azokat a motívumokat, melye‑
ket tollrajzba öntött, majd a li‑
nómetszés, és a rézkarc követ‑
kezett. A színek világát nehe‑
zebben hódította meg, képeit
néha mintha fátyol vonná be,
de később a színes kréta, tem‑
pera, aquarell, olaj alkalmazá‑
sával már ezen a téren is felta‑
lálta magát.

Érett férfi korában, 46 évesen
nyílt alkalma első ízben arra,

hogy munkáit önálló kiállítás
keretében mutathassa be. Min‑
den hivalkodástól mentes mű‑
vészetével kivívta a közönség
és a műbírálat elismerését, sor‑
ra nyíltak tárlatai a fővárosban
a Fényes Adolf Teremben, a
Magyar Nemzeti Galériában,
az ARTE Galériában, valamint
a Xantus János Múzeumban
Győrött.

Hosszas betegség után,
melynek gyökere még a Mária
Valéria‑telepi barakklakás ide‑
jére nyúlik vissza, 53 éves korá‑
ban elhunyt. Művészi magára
találásának pillanatában ragad‑
ta el a halál. Élete állandó kettős
küzdelem volt a legelemibb lét‑
fenntartásért, és ugyanakkor a
legmagasabb rendű tevékeny‑
ségért, a művészi alkotásért.
Minden művén érződik sze‑
rénysége, de a gondosság is, a
valósághoz való hűség is,
amely oly jellemző volt egész
művészetére.

O. Z. M.

Szerencsi híres emberek: Szalmás Béla
Kevesen tudjuk, hogy elődeink közül kik voltak azok, akik életükkel, munkájukkal, anyagi támogatásukkal, önzetlenségükkel meg‑

alapozták településünk várossá fejlődését, hozzájárultak társadalmi, közösségi életének kialakításához. Akad közöttük országosan, sőt
nemzetközi ismertséggel bíró híresség, de szép számmal vannak, kikről még nem hallottunk. Őket mutatja be e sorozat.

Régen és ma: a Szerencsi Általános Ipartestület

SZÉP KÁRTYÁT ÉS ERZSÉBET KÁRTYÁT ELFOGADUNK
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. értesíti ügyfeleit, 

hogy a Városi Tanuszoda (Ondi út 1.), a Szerencsi Hírek és Szerencsi
Városi Televízió szerkesztősége (Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és

Wellnessház (Rákóczi út 94.), valamint a Népház (Kossuth tér 1.) 
2 0 1 2 .  á p r i l i s á t ó l  b a n k ká r t ya  e l f o g a d ó h e l y  l e t t,  

t ová b b á  e l f o g a d u n k  S z é p  ká r t yá t  é s  E r z s é b e t  ká r t yá t  i s.
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– Volt egy tanítómesterem,
Bakti Péter, akinek két éven ke‑
resztül besegítettem. Elhívott
pergetni, kezelni a családokat,
általa szerettem meg ezt a mes‑
terséget. Hogy mit lehet ebben
szeretni? Azt a rendet, fegyel‑
met és hierarchiát, ami a méh‑
családokat jellemzi. Ha velük
foglalkozom, vagy amikor kint
vagyok az erdőben, teljesen
megnyugszom. Olyankor szin‑
te eggyé válok az apró rovarok‑
kal – fogalmaz Molnár Tibor,
aki vállalkozása elején öt csalá‑
dot vásárolt, idő közben mé‑
hész szakmunkás bizonyít‑
ványt szerzett, napjainkban pe‑
dig már ötven méhcsaládról
gondoskodik.

– A gyümölcsfák virágzása‑
kor kevés nektárt tudnak gyűj‑
teni a méhek, mert nincsenek
nagy ültetvényeink, és a csalá‑
dok sem erősödtek még meg
eléggé – mondja az ondi gazda.
– A hűvösebb időben a fészke‑
ket nem szabad bolygatni, ne‑
hogy kihűljenek. Március elején
volt az úgynevezett tisztuló ki‑
repülés, amikor ellenőriztük a
családok állapotát, az élelem és
fiasítás mennyiségét. Élelem‑

pótlásként a rászoruló csalá‑
doknak egy‑egy cukorlepényt
adtunk. A kaptárlakók már ja‑
vában dolgoznak, megkezdő‑
dött a virágporgyűjtés, az
anyák rakják a petéket. A mo‑
gyoró elvirított, most követke‑
zik a mandula és a kajszibarack
virágzása, és a füzekről is érté‑
kes virágport gyűjtenek a szor‑
gos jószágok. Garatmirigyük
által ebből termelik a méhpem‑
pőt, amellyel az álcákat táplál‑
ják. Idő közben a télen tartalék‑
ként elrakott mézeskeretek is
bekerülnek a kaptárba, ame‑
lyek segítik fedezni a családok
mézszükségletét – magyarázza
Molnár Tibor, akitől azt is meg‑
tudtuk, hogy az imént sorolt fo‑
lyamat ősszel megismétlődik,
és a rágcsálóktól való védeke‑
zésről is akkor gondoskodnak.
Télen a kaptárok, keretek gyár‑
tása ad munkát a méhésznek.
Láttuk, hogy a Molnár Tibor
családi házának udvarán elhe‑
lyezett ötven darab, saját készí‑
tésű kaptárban egy‑egy méh‑
család lakik. A rovarok százá‑
val döngicséltek a kaptárok kö‑
rül. Kirepültek, majd visszatér‑
tek a begyűjtött virágporral. Ér‑

dekes, hogy a méhek mindig
ugyanoda térnek vissza: nem a
kaptárokhoz kötődnek, hanem
annak eredeti helyéhez. Fontos,
hogy amikor a gazda kitelepíti
a méheket, az új hely az eredeti
otthonuktól kellő távolságra le‑
gyen, mert a rovarok öt kilomé‑
teren belül hazatalálnak.

A minimális csapadékmeny‑
nyiség miatt idén nem tudott
kikelni az egyébként jelentős
mézmennyiséget hozó repce,
ezért az ondi méhész most az
akácvirágzásra készül: május‑
ban egy újfehértói akácerdőbe
vándorol a méhekkel. A mézel‑
tetés két hétig tart, utána a ván‑
dortanyán történik a pergetés a
családtagok segítségével. A
méz hordókba kerül, két‑há‑
rom hét elteltével megtisztítják
a felszínre úszó apró szennye‑
ződésektől, majd üvegekbe töl‑
tik és házi mézként értékesítik.

A méhészkedéshez szigorú
engedélyekre van szükség.
Minden év február közepéig be
kell jelenteni a méhcsaládokat,
és a vándorlás előtt méhegész‑
ségügyi felelős is leellenőrzi a
rovarállományt. Rengeteg a pa‑
pírmunka, bejelentési kötele‑
zettség a méhcsaládokat befo‑
gadó település polgármesteri
hivatalában, majd hazatéréskor
újabb ki‑ és bejelentések szük‑
ségesek. 

Mindez azonban nem veszi
el Monár Tibor kedvét a méhé‑
szettől, aki tovább mesélt az
időszakos munkákról. – Az
időjáráson és a gazda gondos‑
ságán múlik, hogy a méhek

mennyi mézet gyűjtenek, a ta‑
valyi év jól alakult: akácmézből
20 és 40 kilogramm közötti
mennyiséget termeltek a rovar‑
jaink, napraforgóból pedig 20‑
25 kiló gyűlt össze családon‑
ként. Arra törekszem, hogy le‑
hetőleg saját kézből tudjuk ér‑
tékesíteni a mézet, hogy a be‑

fektetett munka megtérüljön. A
piac telítődött, a mézfogyasztás
pedig töredéke az európai uni‑
ós átlagnak. Jó minőségű mézet
termelünk, de nem mindenki
engedheti meg magának, hogy
ebből évente akár több kilo ‑
grammot meg tudjon vásárol‑
ni.                                              H. R.

Méhészet: gyűjtenek a kaptárlakók
A modern méhészet a 19. század második harmadától, a kiemelhető keretű kap‑

tárok és a mézpergetők felfedezésével terjedt el. A méhtartáshoz gazdag hiede‑
lemanyag kapcsolódik: egy aktuális példa, hogy a méhek kieresztését József nap‑
jához kötik, azonban ez napjainkban nem állja meg helyét. – A méhek szabad jó‑
szágok – tartja az ondi Molnár Tibor (fotónkon), aki mintegy tizenhét esztendővel
ezelőtt, még 1994‑ben kezdett el foglalkozni a méhészettel.

Előttünk álló feladat az egy‑
séges (területalapú) kérelmek
benyújtása. Jelenlegi informá‑
cióink szerint hasonlóan az el‑
múlt évekhez, április 10‑e után
lesz rá lehetőség elkészíteni,
vagy szaktanácsadóval, techni‑
kai közreműködővel elkészít‑
tetni. Akinek van saját ügyfél‑
kapuja, önállóan is benyújthat‑
ja. Aki a Falugazdász Iroda se‑
gítségét szeretné igénybe venni,
a torlódások, hosszas várakozá‑
sok elkerülése érdekében cél‑
szerű telefonon érdeklődni,
esetleg időpontot egyeztetni. 

A kérelem elkészítéséhez szük‑
ség van az MVH regisztrációs
igazolásra, a tavalyi kérelem ki‑
nyomtatott példányára. Akinek
új területei vannak, és azokra
szeretne támogatást igényelni,
szükséges a terület helyrajzi
száma, és a telek mérete, vala‑
mint a hasznosított kultúra
megnevezése. A beadás szank‑
ciómentes határideje május 15.,
de további 20 napig még lehe‑
tőség van naponta 1 százalék
csökkentésért benyújtani a ké‑
relmet. Ennek végső határideje
júni us 9. 

További teendő a mezőgaz‑
daságban felhasznált gázolaj jö‑
vedéki adójának visszaigénylé‑
se, valamint január elejétől az
őstermelői igazolványok érvé‑
nyes betétlappal való ellátása. 

Ez utóbbi két tennivaló a te‑
rületalapú kérelmek elkészítési
idejére (május 15‑ig) szünetel,
csak rendkívüli esetben (azon‑
nali értékesítés) tehetünk kivé‑
telt. 

Az iroda telefonszáma: 
47/364‑201.

Petromán István
körzetvezető falugazdász

A falugazdász hírei
Tavasszal megsokasodnak a gazdálkodók tennivalói, de nemcsak a földeken,

hanem a papírmunkák között is. Az alábbiakban a legfontosabbakat ismertetjük
a termelőinkkel, hogy ki‑ki időben eleget tudjon tenni adminisztratív teendőinek
is.

Voltak területek, ahol épen
maradtak a szőlővesszők,
azonban előfordulnak ültetvé‑
nyek, amelyeken harminc szá‑
zalékos a rügyek pusztulása.
Összesen 1300 rügynél végez‑
tek mikroszkópos vizsgálatot, a
furmint esetében az elemzés ki‑
terjedt a fő‑ és mellékfakadá‑
sokra is. Megfigyelték, hogy ál‑
talában nagyobb károsodást

szenvedtek az első szemek, és
kutatták a fürtkezdeményeket.
Az átlagos fagykárt húsz száza‑
lékra teszik a történelmi borvi‑
déken, azonban a februári hi‑
deg összességében nem befo‑
lyásolja az idei termést, a szak‑
emberek szerint a hagyomá‑
nyos metszésen nem kell vál‑
toztatni.

SfL

Fagykárok 
a szőlőültetvényeken

Nulla és harminc százalék között érte fagykár a sző‑
lősöket Tokaj‑hegyalján – állapították meg a Tarcalon
működő Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet szak‑
emberei.

A méhészet nem más, mint a rovarok kizsákmányolása, de
a szakemberek úgy tartják: a jó gazda ügyel arra, hogy jusson
elegendő méz a méheknek és maradjon a termelőnek is. Mind‑
ez sok odafigyelést és gondoskodást igényel. Az aktív termelő
időszak hazánkban tavasszal, a gyümölcsfák virágzásával kez‑
dődik, majd augusztusban, a napraforgó elszáradásakor feje‑
ződik be, és kezdődhet a méhészidény. Az augusztusban lera‑
kott petékből lesznek az áttelelő rovarok, a gazdák ilyenkor
felkészülnek a következő esztendőre, hogy egészséges, erős,
nagy létszámú családokkal várják a telet. A nappalok rövidü‑
lésével az anya egyre kevesebb petét rak, ilyenkor úgynevezett
serkentő szörppel igyekeznek munkára bírni a méheket a gaz‑
dák, hogy a méhanya újra intenzívebben petézzen.

Csúcsidőben napi 1500‑2000 petét rak egy méhanya. Na‑
gyobb állománynál télen egy családban mintegy húszezer ro‑
var található, ami csúcsidőben elérheti az 50‑80 ezres létszámot.
Sajátos életciklusukhoz tartozik, hogy az első pár napban csak
belső munkát végeznek, a 12. nap körül repülnek ki először a
kaptárból. Addig kitakarítják a helyüket, ahonnan kikelnek,
majd elkezdenek dajkálni, lépeket építeni. A teljes létszám
mint egy egyharmada tartózkodik a szabadban, ők a gyűjtők,
a többi rovar belső munkát végez a kaptárban. Kirepülés után
először vízhordók lesznek, majd elmennek nektárt gyűjteni, és
amikor megöregszenek, őr lesz belőlük, aki felügyeli a munkát
és vigyáz a mézre.



2012. április 6.SZERENCSI HÍREK ——      IIRROODDAALLOOMM      —— 15

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
3900 Szerencs, Rákóczi-vár. Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74. Adószám: 18419991-1-05, Számlaszám: Tokaj és Vidéke takarékszövetkezet 56100048-11033358 (3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Úgy jósolták: elvegyül
városi nép erdejében
s útja végén szenderül
ismeretlen föld ölében.
Hívták álmok, szerelem
tehette hát útba lépett,
örök vágya ment vele
s addig-gyűjtött szép emlékek…

Vándorolt, csak vándorolt,
megpihenni dombra hágott.
Száz határon átloholt
dalt keresve, szépre vágyott.
Csudálta akáctörzsek
virágdíszes koronáját,
erdőkben deli tölgyek
szárnynövesztő furcsaságát…

Cipőtlen, ha ballagdált
tudott hallgatózni hosszan
madár dalát hallgatván
elpihent a laposokban.

Osont tarlábbal ráérősen,
– ne hallja őt állatőrszem –,
lesni madár néma nászát
s érteni lég némaságát…

Május vígan vízre szállt
tó hívta új vándorútra.
Víz tükrén nézte magát
terelte szél, válaszútra…
Szende fűz, fényes éger:
hallod-e darázs nászszavát?
Vándor, ha eléd térdel
nyújtasz enyhet, vigasztalást?

Vándorunk nem vándorol
már pihenni, nyugtot vágyna.
Valamikor hallgatott
égerek, füzek szavára.
Ők mondták: gyors az idő,
szép és rossz is múlik egyszer
s van az úgy: kis fa kinő
s eggyé nem lesz… rengeteggel.

Bari Gábor:   VÁNDORÚT VÉGÉN

A démon ismét jó munkát végez
összeegyeztethetetlen a két pólus
lelkiismeret szorongás
hit szerelem
kihez meddig
hová
keserű sós válasz
riadt féltés
mit válaszolnál tennél
hit érzés szélsőséges ingásában.

Fetykó Judit

MÉG MINDIG

Mindenütt szent az erdő csendje,
S ha olykor megroppan az avar,
Szikrázó fény fedi fel egyszer,
a lombtakaró most mit takar.

A fától nem látni az erdőt,
Kidőlt rönkök állnak keresztbe,
Langyosan meleg kunyhójába
Egy hegylakó ember ereszt be.

Azt sem tudja, honnan jövök?
Nem kérdez úti cél felől,
Örül, mert lát egy embertársat,
S a szíve meleg, ott belül.

Kínálja azt, mit ád az erdő,
Szárított gyümölcs, vad-falat,
Kenyér koppan asztaldeszkán,
Baráti lett a hangulat.

Hol nincs város, csak messzeség,
A távolban egy madár rikolt,
S a természet rezdülése pótolja
A nélkülözhetetlen telefont.

Ott van béke, már századok óta,
Megnyugszik, ki szentéjébe lép,
Ide kell jönni feltöltődni,
A béke szellője árad feléd.

Leskó Imre

AZ ERDŐ KÖZEPÉN

Az értelem ürül,
elkopott az eszme –
nincs való Élet, a
cél árnyékokon matat
vesztegeti az igazat.

Igaz! Játszva képes
az, aki a módját
már olyan jól érti,
egérutat nyerni
s megmenekülni.

Az „örök érdekeltekből”
újabb tábort verbuválni –
s aki nem velünk,
azon a port elverni,
s kárát púpozni, tetézni!

De a vesző mezsgye egyszer
emberét maga alá húzza,
s hamis magjából immár
– ama vetett költségeknek –,
csak gazok gyökerezhetnek!

Nagy Edit

KÖLTSÉG‑VETŐK

Nekifogtam, takarítottam
S lapátra került a minap
Sok bűnös szándék,
Elferdült gondolat.

Azt sem tudtam, lesz-e erőm
E regiment szeméthez,
Törölgessem lelkem porát,
Forduljak segédhez?

Nem! – e piszkot én termeltem
Hosszú éveken át,
Nem volna szép, ha más kenné
Össze vele magát.

Nagy kupacban hevert a lom:
Bűnös vágy, rossz álom,
Ifjúságom hamis szava,
Könnyelmű vígságom.

Az IGENEKET is kidobtam
Néhány NEM most bántott –
Erőltetett szerepeket,
Visszaszálló átkot.

Majd feltöröltem lelkem sarát,
S mikor legtisztábbnak hittem,
Jóságosan, megbocsátón
Nézett rám az Isten.

Sulc Mária

NAGYTAKARÍTÁS

Még őseim útját járom,
csörgősapkával fejemen.
Összebotlik két bal lábam,
mikor igazam keresem…

Perbe fogom lelkem
mikor járom-e földet.
Jöhet napsütés, fergeteg,
nem tud nyugodni a lélek…

Nőhetnek sólyom szárnyim.
Fellegek fölé nem megyek.
Mert látni akarom-e földet,
melyet hibáival is szeretek…

Vengrinyák János:   A BOLONDOK ÚTJÁN…

Súlyos, nehéz, páradús fellegek
a levegőben lent szállnak, mennek.
– Hoznak tán sűrűn eső gyöngyöket:
Ó, drága esőt, tán permeteznek
Ó jöjjetek csak drága fellegek!
És szórjatok dúsan friss permetet!
Éltető cseppeket. Öntözzétek
bőven zöldelő vetéseinket,
hogy dolgos, izmos és kemény paraszt-
kezek, szép nagy búza kalászokat
arassanak, s arató-cséplőből
sok szép acélos mag csak úgy dőljön,
omoljon…, kocsik gyorsan teljenek!
És legyenek súlyosak-nehezek:
alig győzzék izmos, kemény markos,
dolgos verejtékező zsákosok
hordani. Magtárak teljenek meg!
Mindegyik, mindegyik jól teljen meg!
Tele, tele sok szép gabonával.
– Sok szép acélos szemű búzával.
Hogy izmos, markos molnárlegények
Fehér liszttel sok zsákot töltsenek!
S dolgos, izmos, fürge pék legények,
Kik hajnalban kelnek föl és sütnek,
és serény, dolgos háziasszonyok
bőségesen süthessenek dombos
Szép mosolygós, illatos kenyeret.
szép mosolygós, illatos „életet”.

Óh, jöjjetek csak drága fellegek,
hintsetek esőt, bőven hintsetek!…

Sárközy Vendel Gergely

ÉNEK A TAVASZI 
FELLEGEKHEZ

GYÓGYÚSZÁS
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

A Városi Tanuszoda kismedencéjének javítása befejeződött, így 
áprilistól újra indul a gyógy- és babaúszás.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatásával igénybe
vehető gyógyúszás kezdő csoportjainak április elejétől ismét 
a Városi Tanuszodában (Ondi út 1.) tartják a foglalkozásokat. 

A babaúszás április 7-én, szombaton 10 órától indul. 
További információ a 

47/560-254-es telefonszámon kérhető.

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Április12-én (csütörtök) 18 órától
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (Rákóczi út 94.) 

víz alatti csoportos gyógytorna foglalkozás indul
a 18 év feletti korosztály számára. 

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot,
javítja a koordinációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképes-
séget, valamint segíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat a moz-
gatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre is. A víz alatti torna célja
a gerinc, és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkenése. 
További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Április 11-én (szerda) 18 órától azokat a felnőtteket és időseket

várják a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba, 
akik legalább két úszásnemben tudnak úszni. 

A foglalkozáson való részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbete-
gedésekre, szív-és keringési megbetegedésekre, légúti betegségek és orto-
pédiai betegségekre panaszkodnak. Schlosserné Báthory Piroska rajza.



KEDD, A MARS NAPJA
A Mars szimbólumai az erő,

akarat, vágy, ösztön, energia,
megvalósítás, bátorság, férfi. A
görög mitológiában Mars
(Árész) a háború istene volt,
akitől rettegtek erőszakos visel‑
kedése és hatalmas ereje miatt,
de vonzó külsejéből adódóan a
férfiasság megtestesítőjének is
tartották. Árész ereje szimboli‑
kus formában a hét második
napján mindannyiunkban
megmutatkozhat, hiszen a
Mars minden energiája elszánt‑
ságot és lendületet biztosít. Ér‑
demes tehát keddre olyan tevé‑
kenységeket tervezni, melyek
dinamikát kívánnak, vagy ér‑
dekeink védelmét szolgálják.
Kiváló időzítés a kedd például
ügyintézésre, sportolásra,
egyéb erőteljes fizikai aktivitást
igénylő feladatok végzésére.
Megfigyelhető, hogy a sporto‑
lók teljesítménye fokozottabb a
Mars napján. Az egyensúlyt
azonban ezen a napon is érde‑
mes megtartanunk, mert a kia‑
dott energiát az erre alkalmas
ételekkel tudjuk visszahozni. A
csípős, savas, fűszeres, karakte‑
res ízű ételek megfelelő vitali‑
tást biztosíthatnak számunkra.
A Mars növényei szerveze‑
tünkben fűtő hatást fejtenek ki,
és védenek a káros baktériu‑
moktól illetve méreganyagok‑
tól. Ilyen például a vöröshagy‑
ma, fokhagyma, paprika, capri,
árpa, egres, málna, ribizli, kivi,
torma, ananász, avokádó. A
Mars fűszerei: bors, mustár,
cayenne bors, chili, erős papri‑

ka, bazsalikom,
komló. A hús fo‑
gyasztását érdemes
ezen a napon előny‑
ben részesíteni. Ha
kedden gyógyteá‑
val is szeretnénk
szervezetünket vé‑
deni, válasszuk a
következőkből: csa‑
lán, borsmenta, má‑
riatövis, csipkebogyó, csodabo‑
gyó, ezer jófű, zsálya vagy gala‑
gonya. A Mars gyógynövényeit
sokrétűen fölhasználhatjuk.
Fájdalmas, gyulladt területek
csillapítására, zúzódásra, égés‑
re, lázra. Ezek a növények pél‑
dául az aloé, komló, macska‑
gyökér, zsázsa, fehér üröm, tár‑
kony üröm, rebarbara, pusz‑
páng, magyal, kökörcsin.

A hagyományos magyar
konyha bővelkedik fűszeres,
húsos vagy hagymás‑paprikás
ételekben. Ilyen például a pör‑
költ, lecsó, kolbász, hurka, sült
hús, gulyás, paprikás krumpli.
Az újszerű ételeink között is ta‑
lálunk erre a napra megfelelőt,
mint például sült burgonya,
fokhagyma krémleves, hagy‑
más saláta. A vadhúsokból ké‑
szült finomságok – melyek ás‑
ványi anyagokban és vitami‑
nokban gazdagok – erőteljes,
telt íze és színe energiát ad. Lát‑
ványkonyhákban ma népszerű
a lángoló italok és ételek szer‑
vírozása, melyek szintén fokoz‑
zák a bátorságunkat, elszántsá‑
gunkat. Ételeink készítésénél
kedden vágjuk az alapanyago‑
kat hosszúkásra vagy hegyes

formájúra, illetve színezzük pi‑
ros paprikával.  Az édes étele‑
ket ezen a napon nehezebben
dolgozza fel a szervezet. 

Érdemes figyelni a Mars táp‑
lálékainak túlzott fogyasztására
is. Ha valaki folyamatosan pör‑
költre vágyik, azt szeretné,
hogy neki legyen igaza. Ma
népszerű étel a hasábburgonya
ketchup‑pal, amely azt szimbo‑
lizálja: fogyasztója rendkívül
szeretné, hogy mindenképp az
történjen, amire ő vágyik. 

Ha olyan élethelyzetbe kerü‑
lünk, melyben a vágyainkat,
önérvényesítésünket, akaratun‑
kat nem tudjuk megélni, az
nem csak táplálkozásunkban,
hanem egyéb formában is visz‑
szaköszön. Például túl borsos‑
nak érezzük az aznapi ételt, így
nem fogjuk tudni megenni.
Másik példa: hiába veszünk föl
piros inget (a piros a Mars szí‑
ne), történik valami, amiért át
kell öltözni. Akár az is előfor‑
dulhat, hogy vitázunk valaki‑
vel, melyben vesztesként köny‑
velhetjük el magunkat. Sporto‑
lásnál is jöhet jelzés az akarat,
energia problémájára, akár
izomrándulás formájában. Az

akarat és a vágy minden ember
életében ösztönös megnyilvá‑
nulás, ezért azt nem tudjuk kor‑
látozni, mert az elfojtásokhoz
vezet. Ez fizikailag is meg fog
nyilvánulni. Amikor megszúr‑
juk, vagy megégetjük magun‑
kat, esetleg vérezni kezd az or‑
runk, vagy megfájdul a fejünk,
akkor olyan szituációba kerül‑

tünk, ahol az akaratunk elnyo‑
másra került. 

Ha megtanuljuk a szimboli‑
kus nyelvrendszert, akkor az
átélt szituációk azonnali jelen‑
téstartalommal szolgálnak, s
így tudatosíthatjuk problémán‑
kat.

Balogh Beáta
asztrológus
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HOROSZKÓP
április 6. – április 27.

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Ellenségeit hűvös nyugalmával lepheti meg leginkább. Minél többet küzdene, annál inkább csak be-
legabalyodna a kusza szálakba úgy, mint egy hálóba esett vadállat, vagy egy örvénybe merült úszó.
Semmi pánik, ha nem stresszel rajta, győzni fog. Talán arra is rájön, hogy nem feltétlenül az ellensége
az, aki ellentmond önnek.

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
Engedje, hogy mások is szabadon kifejtsék a véleményüket, és tanuljon is belőle! Nem mindenki el-
lenség, aki ellentmond önnek. Főleg a családi, rokoni viták okoznak bánatot, de ne gyógyítsa magát
csokoládéhegyekkel, mert hosszú távon azt is megsínyli a lelke. A pénzügyek terén nagy lehetőségek
kínálkoznak.

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.)______________________________________________
Kicsit agyonhajszoltnak érezheti magát, valahogy senki nem akarja kímélni, ha munkáról van szó.
Az sem biztos, hogy családja valamennyi tagja anyagi és egyéb gondjaiért egyedül csakis ön a felelős.
Sajnos, ha egyszer már megszokták, hogy mindig önhöz lehet fordulni támaszért, akkor nehéz lesz
leszoktatni őket erről.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
A nyughatatlan Uránusz a szellemiek házán tranzitál, és ez rengeteg új felfedezéshez juttatja, így a
következő időszakban világnézete gyökeresen megváltozhat. Ehhez most indító lökést kedvesétől
kap, aki a szokottnál rámenősebben segíti új utakra. Mielőtt neheztelni kezdene, gondoljon arra,
hogy ez a változás az önnön lelkéből ered.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
Pénzügyi téren inkább számíthat mások, mint saját erőforrásaira. Most minden garasért kétszeres
harcot kell vívnia. A hónap közepén vigyázzon, mert félrevezetheti egy amúgy kedvezőnek tűnő le-
hetőség. Papírokkal, szerződésekkel kapcsolatos kiadások is elvihetik a bevétel jó részét, érdemes
egy kicsit többet tartalékolnia.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
Uralkodó bolygója, a Vénusz a rejtélyek, és tudatalatti mélységek házában tartózkodik most: figyeljen
jobban az álmaira! Talán választ kaphat egy megnyerő idegennel kapcsolatos kérdéseire is, aki nem-
régiben bukkant fel életében. Ha most magányos, az éjszakai álmodozások után, napközben most
már a tettek mezejére kell lépnie!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
A hónap elején hasznára válhat minden lótás-futás, ügyintézés. Rengeteg felesleges erőlködéstől kí-
méli meg magát, ha megpróbál rangsorolni, és némely feladatok elvégzését bízza a beosztottaira,
vagy egyszerűen az időre. Társkapcsolati problémáit fogja fel úgy, mint amiből inkább tanulnia kell,
semmint idegeskedni miatta.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
A párkapcsolat, nyilvános kapcsolatok hónapja lehet az április önnél. Nehogy túlszervezze magát,
mert ha valakit ígérete ellenére elhanyagol, sértődés lehet a vége. A legfontosabbról, élete párjáról
ne feledkezzen meg. Legjobb, ha egy hétvégét kettesben töltenek, s megpróbálnak kicsit kiszakadni
megszokott környezetükből.

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
Szokták mondani, hogy az élet jó tanítómester. E hónapban lesz alkalma ilyesféle tanulmányok foly-
tatására. Az uralkodó bolygóját érő fényszögek legalábbis arra figyelmeztetnek, hogy téveszmék, il-
lúziók, sőt szándékos átverés áldozata lehet (akár úgy is, hogy maga csapja be önmagát). Célszerű
most mindent kicsit kételkedve fogadni.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
Az otthon házában járó Jupiter a családi életében hozhat gyökeres változásokat. Ez még a boldog
társkapcsolatban élőket is érintheti, de inkább pozitív értelemben. Esetleg szóba kerülhet a gyer-
mekvállalás kérdése, akár kényszerítő körülmények következtében is. Most úgy érzi, hogy valaki ki
akarja használni a jóhiszeműségét.

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
Az Uránusz kedvezőtlen fényszögei a pénz házában arra engednek következtetni, hogy nagy a vesz-
teség kockázata. Nagyon meg kell gondolnia, mibe fekteti pénzét, ha van. Ha nincs, akkor megoldást
találhat, ami kivezeti pillanatnyi filléres gondjaiból. Egyelőre nincs más megoldás, mint kicsit szoro-
sabbra húzni a nadrágszíjat.

Táplálkozzunk az asztrológia segítségével (3. rész)
Amennyiben egy adott szimbólumcsoporthoz tartozó ételt a „saját napján” fogyasztjuk, szervezetünk képes lesz azzal

azonosulni, így az étel energiái, táplálékanyagai tökéletesen beépülnek. Más esetben testünk raktározni fog, így súlyunk is
növekedhet. Nem könnyű feladat a szimbólumok szerinti táplálkozás, mert előfordulhat, hogy bizonyos napokon szerve‑
zetünk mást is kíván. Ha azonban az adott nap energiáit ételek, formák, színek, illatok vagy tevékenységek szerint bevisszük
életünkbe, könnyen helyreállíthatjuk testi és lelki szinten is a harmóniát.

Hozzávalók: 1 kg liszt, 10
dkg rétesliszt, 6 dl tejföl, 1 dl
tej, 1 dl olaj, 1 evőkanál cu‑
kor, 1 evőkanál só, 1 cs. 11
grammos szárított élesztő, 2
tojás.

Töltelék: kb. 30 dkg sonka,
20 dkg krinolin vagy virsli, 4
db lilahagyma, 1 fej fokhagy‑
ma, 0,5 dl olaj, 10 dkg marga‑
rin, 20 dkg sajt, őrölt bors.

Elkészítése: a folyékony
hozzávalókat meglangyosít‑
juk, majd hozzáadjuk a többit
is, jól összedolgozzuk, és
duplájára kelesztjük. Amíg
kel, elkészítjük a tölteléket: a
sonkát vékony kockákra vág‑

juk, és kevés olajon megsüt‑
jük (nem pirosra!). A krino‑
lint is vékony, apró kockákra
vágjuk, 1‑2 percre rádobjuk a
sonkára, és – ízlés szerinti –
őrölt borssal megszórjuk. Ha
készen van, kiszedjük, a visz‑
szamaradt zsiradékban meg‑
olvasztjuk a mar‑
garint, és belere‑
szeljük az egy fej
fokhagymát. A li ‑
la hagymát vé‑
konyra szeljük. Ha
megkelt a tészta, 4
részre osztjuk. Vé‑
kony téglalappá
nyújtjuk, megken‑
jük a margarinos
f o k h a g y m á va l ,

megszórjuk sonkával, lila‑
hagymával, sajtot reszelünk
rá, és összetekerjük. Trapéz
alakúra vágjuk, tepsibe rak‑
juk. Letakarva kelesztjük
még kb. fél óráig. Megkenjük
tojással, szórunk rá reszelt
sajtot, szezámmagot, kö‑
ménymagot, és 190 fokos elő‑
melegített sütőben sütjük.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Sonkás tekercs húsvétra
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: ffogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén,  legközelebb május 3-án 13–15
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvi-
selői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb április 16-án 19-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb április 11-én 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb április 18-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG__________________________________

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

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfog.
idő: hétfő 8–15 óra, 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. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-enge-
délyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA__________________________________
Április 6-8.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig.
Szerencs: hétfő–szombat 8-20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.
Április 9-15.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 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 gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően az ügyeletes or-
vos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer
kiadását. Szerencs: hétfő-szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.
Április 16-22.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–
19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő-szombat 8–20
óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; va-
sárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét: 22–
8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, készenlét:

22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár telefo-
nos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére
rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
Április 23-29.: Centrum (ügyeletes): hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő-szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

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

VÁLTOZTAK 
A TÉRÍTÉSI DÍJAK

A szerencsi önkormányzat
március 29‑ei ülésén hozott ha‑
tározata szerint a helyi szociális
intézményekben fizetendő ét‑
kezési térítési díjakat április 
1‑jétől az alábbiak szerint álla‑
pítja meg.

Felnőtt tízórai: 178, 7 Ft/adag;
ebéd: 398,2 Ft/adag; uzsonna:
214,6 Ft/adag. Összesen: 791, 5
Ft/adag. A hidegcsomag ára
738,1 Ft/adag. Az árak az áfát
nem tartalmazzák.

A VÁROSI KÖNYVTÁR ÚJ
NYITVA TARTÁSI RENDJE

Hétfő: zárva, kedd‑péntek: 9‑
18 óráig, szombat: 8‑14 óra.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén

Megyei Kormányhivatal Mun‑
kaügyi Központja helyi kiren‑
deltségén nyilvántartott állás‑

ajánlatok alapján Szerencsen
gépészmérnökként, autószere‑
lőként, élelmiszeripari üzem‑
mérnökként, és hűtőgépszere‑
lőként lehet elhelyezkedni.
Ugyancsak a városban keres‑
nek projektmérnököt, vagyon ‑
őrt, vezető gondozót, pénz‑
ügyi‑, és biztosítási tanácsadó‑
kat, valamint gyógytornászt,
talpmasszőrt és reflexológust.
Mádon mélyépítési építésveze‑
tőket, Taktaszadán mezőgaz‑
dasági erő‑ és munkagépszere‑
lőt, Ondon irodai asszisztenst
alkalmaznának. Tel.: 47/361‑
909.

VÉRADÁS
Április 12. (12): Tokaj. 
Április 17. (kedd): Taktahar‑

kány. 
Április 24. (kedd) 8‑11 óráig:

Szerencs, Szociális Otthon, 12‑
14 óráig: Nestlé. 

Április 26. (csütörtök): Mád.

Április 11. (szerda) 16.30
óra: Kiállítás‑megnyitó Ka‑
ticsné Rolek Ildikó és Rolek
Gábor munkáiból a Rákóczi‑
vár árkádos termében. 

Április 11. (szerda) 17.30
óra: Költészet napi megemlé‑
kezés a Rákóczi‑vár lovagter‑
mében.

Április 12. (csütörtök)
19.30 óra: Árkád klub: húsvé‑
ti diszkó. 

Április 17. (kedd) 16 óra:
Diákakadémia: a Rákóczi‑vár
története. Helyszín: Rákóczi‑
vár lovagterme. 

Április 17‑18. (kedd‑szer‑
da): Esélyegyenlőségi konfe‑
rencia a Rákóczi‑vár színház‑
termében.

Április 19. (csütörtök): Eg‑

ri csillagok a Mandala szín‑
ház előadásában a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban.

Április 20. (péntek) 14.30
óra: Tavaszi kvíz a Városi
Nyugdíjas Klubbal. Helyszín:
Rákóczi‑vár klubhelyisége.

Április 24. (kedd) 16 óra:
Diákakadémia: Athén és Ró‑
ma: mit köszönhet az embe‑
riség az ókori két nagy civili‑
zációjának? Helyszín: Rákó ‑
czi‑vár lovagterme. 

Április 26. (csütörtök) 16
óra: Szülők‑nevelők fóruma:
F. J. Mönks: A tehetségügy
helyzete Európában; Dr. Ba‑
logh László: A tehetséghidak
program tartalmi elemei.
Helyszín: Rákóczi‑vár szín‑
házterme.

HORGÁSZVERSENY 
A Szerencsi Horgászegyesület április
29-én, vasárnap 8-12 óráig rendezi
meg a hagyományos Spisák Lajos
horgászversenyét a szerencsi Homo-
kos tavon. A résztvevők a helyszínen
értesülhetnek a verseny szabályairól.
Az előző évekhez képest változás,
hogy idén csak az egyesület irodájá-
ban (Szerencs, Huszárvár út 30.) lehet
nevezni jegykiadási napokon, ked-
den, szerdán és pénteken 14-16 órá-
ig. A helyszínen nem lehet nevezni! 
Nevezési díjak: felnőtt: 1 000 Ft, ifi:
500 Ft, gyermek: ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a
horgászegyesület vezetősége!

Borok és pálinkák
versenye

Szerencs Város Önkor‑
mányzata és a Szerencsi Bor‑
barátok Köre hetedik alka‑
lommal rendezi meg a Sze‑
rencsi Pálinka és Bormustrát
április 21‑én, szombaton a
Rákóczi‑várban. 

A rendezvényen szakava‑
tott bírálók döntik el, hogy
a számos kiváló minőségű
nedű közül, melyeket tart‑
ják díjazásra érdemesnek. 

Nevezési feltételek: a bor‑
és pálinkamintákat a Rá‑
kóczi‑vár szállodai recep ‑
cióján lehet leadni április 16‑
tól. Határidő: április 19. 
17 óra. A nevezési díj téte‑
lenként 1 000 Ft. Nevezési
mintaként pálinkából 1 pa‑
lackot, borból 2 palackot
kell leadni. Az üvegeken fel
kell tüntetni pálinka eseté‑
ben a gyümölcs fajtáját, a
termelő nevét és az évjára‑
tot, a boroknál pedig a sző‑
lőfajta és a borkategória
megnevezését, a termelő
nevét és az évjáratot. Továb‑
bi információ: Varkoly Ist‑
ván 20/9603‑714, vagy Botár
Zsolt 30/3084‑331.

HÍREK ,  INFORMÁCIÓK Szerencs Város Napja
Szerencs Város Önkormányzata az 1605. április 17‑20. között

Szerencsen megtartott fejedelemválasztó országgyűlés évfor‑
dulója alkalmából április 18‑21. között ismét megrendezi a Sze‑
rencs Város Napja programsorozatot.

Április 18. (szerda) 18 óra:A kiváló tanulmányi és sportered‑
ményt elért diákok kitüntetése. Helyszín: Rákóczi‑vár.

Április 19. (csütörtök) 10.45 és 16 óra: Egri csillagok, musical
a Mandala Dalszínház előadásában. Helyszín: Kulcsár Anita
Sportcsarnok. Belépődíjas rendezvény.

Április 20. (péntek) Szerencs Város Napja, 9 óra: Koszorú‑
zás a Bocskai‑kapunál. Helyszín: Bocskai István Gimnázium
udvara. Ezt követően zenés felvonulás a Rákóczi úton.

9.30 óra: Koszorúzás Bocskai István bronzszobránál. Hely‑
szín: Kossuth tér.

10 óra: A fejedelemválasztó szerencsi országgyűlésre emlé‑
kező ünnepi műsor a Bocskai István Gimnázium diákjainak
előadásában. Helyszín: Református templom.

11.30 óra: Szerencs Város Önkormányzata Képviselő‑testü‑
letének ünnepi ülése, városi kitüntetések, elismerések átadása,
erdélyi magyarok állampolgársági eskütétele. Köszöntőt
mond: Koncz Ferenc polgármester, ünnepi beszédet mond:
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtit‑
kára. Helyszín: Rákóczi‑vár színházterme.

13.30 óra: Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormány‑
zata és a 20 esztendős Pannon 2000 Kft. közös rendezvénye.
Helyszín: Szerencs‑Ond, Telep út 1.

17 óra: Művészeti Gála – a szerencsi művészeti iskolások ün‑
nepi gálaműsora. Helyszín: Rákóczi‑vár.

20 óra:A P. Mobil együttes koncertje. Helyszín: Kulcsár Ani‑
ta Sportcsarnok. Belépődíjas rendezvény.

Április 21. (szombat): VII. Szerencsi Pálinka‑ és Bormustra
és várudvari vigadalom. Helyszín: a Rákóczi‑vár és udvara. 

13.30 óra: VII. Szerencsi Pálinka‑ és Bormustra ünnepélyes
megnyitója. Köszöntőt mond: Koncz Ferenc polgármester. Ün‑
nepi beszédet mond: Jarecsni János, a Tokaji Borvidék Hegy‑
községi Tanácsa titkára. A rajzverseny díjainak átadása.

14 óra: Várudvari vigadalom: színpadi programok, játszó‑
ház, ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások gyerekek‑
nek. Borkóstolás a felnőtteknek és finom falatok mindenkinek.

19 óra: A VII. Szerencsi Pálinka‑ és Bormustra díjainak át‑
adása. 

19.30 óra: Sztárvendég: Tóth Gabi.
A szervezők a műsor‑ és programváltozás jogát fenntartják.

Születtek:Kovács Csanád, Maczó Maja, Halász Bálint, Juhász Gyula,
Fekete Viktória, Takács Zsófia. Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!

Házasságot kötött:Horváth Enikő – Juhász Attila, Técsi Tímea – Ko‑
vács Imre. 

Elhunyt: Szabó Lajos 87 éves, Majorszki János 62 éves, Juhász Béla
67 éves, Dibás Bertalanné (Homonnai Veron) 69 éves, Hegedűs Zsolt
23 éves, Bárdosi Lászlóné (Gál Terézia) 61 éves, Balog Endréné (Glonczi
Rozália) 51 éves.

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Szerencsi Általános Művelődési 
Központ áprilisi programjai
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Müller Norbert tűzoltó
törzsőrmester, a Szerencsi
Hivatásos Tűzoltóság gép‑
járművezetője (fotónkon)
a téli rendkívüli időjárási
viszonyok során végzett
kiemelkedő munkája elis‑
meréseként a „rendkívüli
helytállásért” érdemjel
bronz fokozatát vehette át
Pintér Sándor belügymi‑
nisztertől a március 14‑én,
Budapesten megtartott
ünnepi eseményen.

ÉÉRRDDEEMMJJEELL
AA  SSZZEERREENNCCSSII
TTŰŰZZOOLLTTÓÓNNAAKKKOCCANÁS A BEJÁRÓNÁL

Bekecsen történt közúti köz‑
lekedési baleset március 13‑án,
amikor egy helyi lakos sze‑
mélygépkocsĳával balra kívánt
kanyarodni egy kapubejáróra,
miközben autójának előzését
már megkezdte egy másik jár‑
mű. A két kocsi érintőlegesen
összeütközött, a baleset során
személyi sérülés nem történt. 

ELFOGTÁK A BETÖRŐT
Taktaharkány egyik családi

házába ismeretlen tettes tört be
március 14‑én, majd onnan el‑
lopott több lakberendezési tár‑
gyat. A rendőrségi feljelentés
után az egyenruhások beazo‑
nosították és elfogták az elkö‑
vetőt, akinek a házában megta‑
lálták az ellopott tárgyakat is.

KERESIK 
AZ ELKÖVETŐKET

A Tállyai Rendőrőrsön indult
eljárás azok ellen az ismeretlen
tettesek ellen, akik február 23.
és március 16. közötti időszak‑
ban ellopták egy rátkai ősziba‑
rack ültetvény kapuit. Az 5 x
1,8 méteres méretű zártszel‑
vényből készített bejárati kapu
barnára volt festve, a három da‑
rab 3 x 1,8 méteres – vasbeton‑
hálóval behegesztett – oldalsó

kiskapu pedig fehér színű volt.
A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ság kéri, hogy aki információ‑
val rendelkezik az eltulajdoní‑
tott kapukról, az hívja a 47/563‑
340‑es telefonszámot. 

TOLVAJ JÁRT ONDON
Ondi lakos tett bejelentést a

rendőrségre március 18‑án,
amikor észrevette, hogy valaki
a lakása melléképületéből több
tárgyat eltulajdonított. A hely‑
színen kiderült, hogy a körbe‑
kerített családi házhoz tartozó,
kulccsal nem zárt fészerből egy
kerékpárt és egy biciklikereket
lopott el az elkövető, aki két ak‑
kumulátort is elvitt az udvarról.
A rendőrség elfogott egy fiatal‑
korú személyt, aki a kihallgatá‑
sa során elismerte a cselekmé‑
nyek elkövetését.

ELFOGTÁK 
AZ „ÉJFÉLI VÁSÁRLÓT”
Lopás miatt indított eljárást a

Szerencsi Rendőrkapitányság
az ellen a férfi ellen, aki lebuká‑
sa után betörések sorozatát is‑
merte be. 

A hejőszalontai gyanúsított a
napokban be akart törni egy
megyaszói presszóba – sikerte‑
lenül – másnap éjjel azonban
újra próbálkozott, akkor egy

helyi élelmiszerüzletet szemelt
ki magának. Miután bejutott az
áruházba, több szatyornyi élel‑
miszert és háztartási terméket
pakolt össze és közben meg is
vacsorázott. A falat azonban a
torkán akadt, mivel a járőrök
tetten érték és elfogták. A Sze‑
rencsi Rendőrkapitányságon
előállított és bűnügyi őrizetbe
vett férfi elszámoltatása során
további, hasonló módon elkö‑
vetett bűncselekmények elkö‑
vetéséről tett vallomást.

LOPÁSOK ÉS BETÖRÉSEK
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ság Bűnügyi Osztályán eljárás
indult ismeretlen tettes ellen,
aki március 18‑án az ablakot ki‑
feszítve behatolt egy helyi lakó‑
házba, ahonnan különböző ér‑
téktárgyakat tulajdonított el.

Ugyancsak keresi a rendőr‑
ség azt az ismeretlen elkövetőt,
aki március 17. és 19‑e közötti
időszakban a Szerencs‑Ond
Gerendás dűlőben lévő szőlő
területről kivágott és ellopott
hét darab szőlő oszlopot és 50
szőlőkarót. 

Újabb bolti lopás kísérlet tör‑
tént március 21‑én az egyik sze‑
rencsi nagyáruházban. A biz‑
tonsági szolgálat tettenért egy
helyi lakost, aki a táskájába pa‑

kolt nyolc darab csokoládét,
egy pár lángolt kolbászt, két ka‑
kaós csigát, majd fizetés nélkül
próbált meg távozni. A kiérke‑
ző rendőrök előállították a sze‑
mélyt, akit a Szerencsi Városi
Bíróság pénzbüntetésre ítélt.

GYÚJTOGATÓT KERESNEK
Négy darab vadetető és több

vad is elpusztult abban a tűze‑
setben, melyet ismeretlen elkö‑
vető okozott március 15‑én
Taktaharkány külterületén a
Takta Vadásztársaság használa‑
tában lévő önkormányzati terü‑
leten. Három nappal később
ugyanezen vadásztársaság Ti‑
szalúc külterületén lévő földte‑
rületén is tűz keletkezett,
amelynek során két magasles
leégett és vadak is elpusztultak.
Az ügyben a Taktaharkány
Rendőrőrsön indult eljárás.

ELKARIKÁZOTT 
A ZSÁKMÁNNYAL

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon indult eljárás ismeretlen
tettes ellen, aki a március 23‑án
14 óra és március 24‑én 11.40
óra közötti időben eltulajdoní‑
tott egy lezárt állapotban lévő
kerékpárt az egészségügyi ren‑
delőintézet főbejárata előtti ke‑
rékpártárolóból.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Vízszintes: 1. Maradna már
csendben! (2 szó). 9. Kutyafajta.
18. Mással összetévesztette. 19.
Győzelem. 20. Határtalan határ!
21. Rangjelző szó. 22. A megfej‑
tés első része. 24. Vagyis. 25. Jön.
28. Ártó szándékú. 30. Attila, Is‑
ten… 31. Igekötő. 32. Nem törő‑
dik magával. 35. Nana írója. 36.
Kisgyermekek legfőbb tevékeny‑
sége. 38. Coca‑… 39. Velencei
fürdőhely, de több balatoni hotel
neve is. 40. Filmsorozat, ékezettel
(Eltűntek). 41. Tova. 42. Közleke‑
déssel kapcsolatos mozaikszó.
44. A Pireneusok legmagasabb
csúcsa. 47. ’70‑es évek rockcsapa‑
ta. 49. Fordított névelő. 50. Torta‑
alátét. 51. Ón, irídium, tallium.
53. Nem szabad. 56. Eldugta. 58.
Odanyújt. 59. Román folyó. 60.
Kiejtett betű. 63. Csokifajta. 64.
Honnal. 66. Ifjúsági tv‑műsor
volt, röv. 68. Tisztítóeszköz. 69.
Ízletes. 71. A megfejtés ötödik
része. 72. Nemesei. 74. Folyama‑
tosan apró darabokra hullás. 77.
Vajon tisztítja a ruhát?, ford. 78.

Alvás. 80. Személyes névmás. 81.
Vajon pihensz éjjel? 82. Időben
megérkezett. 83. Íz. 84. A köze‑
lebb lévőkig. 85. Hasonlító szó.
86. Kezemre firkáltatok. 89. Erdei
gyümölcs, kev. 90. Igen, németül.
92. Csoport idegen szóval. 93.
Kémiai elem legkisebb része. 95.
Dallam, ékezet nélkül. 96. Ne ‑
mez sátor. 98. A 35. amerikai el‑
nök. 99. Nem azon. 100. Egyik
megyénk. 102. Tudományos Di‑
ákkör. 104. Konzervnyitód. 106.
Kiállhatatlanok. 108. Élet egyne‑
mű betűi. 109. „A könyv szülő‑
helye”. 
Függőleges: 1. A megfejtés má‑
sodik része. 2. Egyenes irányba.
3. Nem érdekli, fásult. 4. Kötöző‑
anyag. 5. Illetve. 6. Azonos betűk.
7. Nullánál kisebb, röv. 8. Anya
nélküli gyermeket. 9. Anyja, pá‑
ratlanul. 10. Magasabb helyre
lép. 11. Búzadara. 12. Minden ré‑
szét fontolóra vettem. 13. Tiltó‑
szó. 14. Nagy erejű robbanó‑
anyagok gyűjtőneve. 15. Gyom‑
lálót. 16. Lassan keresztülmegy.

17. Minden irányba mozgattatta.
22. A megfejtés harmadik része.
23. A megfejtés negyedik része.
26. Kicsike rágcsáló. 27. Kálium,
ittrium, oxigén. 29. Amerikai
filmszínész (James). 33. Támassz
ki! 34. Tojás, németül. 37. Hálál‑
kodik. 43. Esővízcsatorna, ford.
45. Katolikus hit tagadóját. 46.
Szájat nagyra nyit, keverve. 48.
Kiskecském. 52. Csigafajta, ford.
54. Lóversenyen fogadók. 55.
Hangtalanul sétáló! 61. Kén, ká‑
lium, jód. 62. Bizonyos fajta trak‑
torra. 64. Kamata. 65. Színét vál‑
toztató amerikai gyíkféle. 67.
Nagytestű mérges pókok. 70.
Öreg. 73. Túrós édesség. 75. Sze‑
mélyedre. 76. Létedben. 77. A kö‑
zelebbi tárgy egy földművelő
eszköz (2 szó). 79. Hosszmérték.
87. Tölgyfa termésével díszített.
88. Mágussal átkot küldet vala‑
kire. 89. Adagolom. 91. A borra‑
való! 94. Egymást követő betűk
az abc‑ben. 95. Férfi felöltők. 97.
Fél tőle, keverve. 99. Nélkül, né‑
metül, ford. 101. Angol sörféle.
103. Földművelő eszköz. 105.
Kohászvárosunk. 107. Mérték‑
egységek Nemzetközi Rendsze‑
re, röv. 
A március 23‑ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: Az élet túl rö‑
vid ahhoz, hogy ne szeresd azt,

amit csinálsz. A helyes megfejtést
beküldők közül Szilágyi Péter,
Szerencs, Béke út 10. és Dr. Zem‑
lényi Lászlóné, Szerencs, Bocskai
út 7. szám alatti lakosok ajándék ‑
utalványt nyertek a Szerencsi

Fürdő és Wellnessházba, amely
a Szerencsi Hírek szerkesztősé‑
gében (Szerencs, Népház) vehető
át. Az április 6‑ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határ‑
ideje: április 20.

Idézet Máté evangéliumából

�

KERESZTREJTVÉNY
2012. április 6.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek kereszt rejtvényének
ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑
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A hazai esélyeket csökkentet‑
te, hogy négy játékos sérülés, il‑
letve betegség miatt hiányzott a
csapatból, ám ennek ellenére a
meccs első részében kiegyenlí‑
tett küzdelmet láthatott a kö‑
zönség. A szerencsi lányok
igyekeztek jól védekezni a ven‑
dégek támadásai során, és né‑
hány gyors hazai gól eredmé‑
nyeként az első félidő 9‑7‑es ha‑
zai vezetéssel zárult. 

A szünet utáni folytatásban
sorozatosan kihagyott helyze‑
tek jellemezték a játékunkat,
amit az ellenfél igyekezett ki‑
használni, és hamarosan átvet‑
ték a vezetést. A Szerencs VSE
játékosai a mérkőzés utolsó
perceiben már nem tudtak for‑
dítani, az ózdiak végül mind‑
össze három gólos különbség‑
gel, 16‑19 arányban nyerték
meg a találkozót.

Az SZVSE női kézilabda csa‑
pata március 23‑án Miskolcon
játszotta le az idei szezon máso‑
dik bajnoki mérkőzését. A sze‑
rencsi lányok jó formában lép‑
tek pályára, már a hatodik
percben átvették a vezetést és a
mérkőzés végéig irányították a
játékot. 

Sohajda Edit edző‑játékos
szerint jól felépített támadások
jellemezték a meccset, a lányok
türelmesen kĳátszották a hely‑
zeteket, sok szép egyéni megol‑
dást is lehetett látni a pályán. A
védekezés a megszokottól ki‑
csit gyengébbre sikerült, de
mindezért kárpótolt a jó kapus
teljesítmény és a gólban gazdag
támadójáték. A félidőt 10‑17‑es
vezetéssel zárta a Szerencs VSE,
majd a végén 26‑30 arányú
győzelemmel zárták a mérkő‑
zést. 

Kapusok: Fábián L., Kalina
A. Mezőnyjátékosok: Fábián J.
10, Katona K. 11 (2), Nácsa A. 1,
Pocsai M., Sohajda E. 5, Tomkó
E. 3, Tamás L.

A szerencsi kézilabdás lá‑
nyok március 29‑én az Alsó‑
zsolca KFC csapatát fogadták a
Kulcsár Anita Sportcsarnok‑
ban. A hazaiak jól kezdték a
meccset, és már 10 perc játék
után 7‑2‑re vezettek. Sajnos a
huszadik percben sérülések
miatt elvesztettük két fontos já‑
tékosunkat, ám ennek ellenére
a félidőig fej‑fej mellett halad‑
tak a csapatok. A félidő 14‑14‑es
eredménnyel zárult.

A második játékrész kiegyen‑
lített küzdelmet hozott, kö‑
szönhetően a hazaiak akadozó
támadó és védekező játékának.
Az alsózsolcaiak átvették a ve‑
zetést és a mérkőzés végéig ke‑
zükben tartották, de a szerencsi
lányok nem adták fel és három
perccel a lefújás előtt kiegyenlí‑
tettek, majd az utolsó percben
átvették a vezetést, és már nem
engedték ki a kezükből a győ‑
zelmet. A találkozó végül 27‑26‑
os hazai győzelemmel zárult.

Kapusok: Fábián L.,Kalina
A., Czagány N. Mezőnyjátéko‑
sok: Fábián J. 1, Katona K. 8(3),
Nácsa A. 5, Pocsai M. 1, Profán‑
csik O. 5 (2), Sohajda E. 5, Szabó
R. 1, Tamás L., Tomkó E. 1.

Kézilabda nyitány: jó kezdet
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyei első osztályú kézilabda bajnokság idei első

hazai mérkőzését játszotta március 17‑én Szerencs Város Sportegyesületének női
kézilabdacsapata. Együttesünk a bajnokságot jelenleg veretlenül vezető Ózd VSE
gárdáját fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

– Az érdeklődők nagy száma
miatt felmerült a gondolat,
hogy a hazai mérkőzéseket
nem a gimnázium tornatermé‑
ben, hanem a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban fogjuk leját‑
szani. Amennyiben a rájátszás
időpontjai tisztázódnak, a csa‑
pat tudatni fogja a szurkolókkal

és a kosárlabdát kedvelő sport‑
barátokkal a helyszínt, hogy
mindenki részese lehessen a
szerencsi öregfiúk önfeledt,
harcos és látványos kosárlabda
játékának – ismertette Szarka
István csapattag. 

Az alapszakasz eredményei:
Szerencsi Öregfiúk –Tiszaúj‑

városi Old. Boys (33‑67); Sze‑
rencsi Öregfiúk – M.E.A.F.C.
(88‑82); Mezőcsáti Farkasok –
Szerencsi Öregfiúk (59‑112);
Szerencsi Öregfiúk – Tiszaújvá‑
ros Club ’96 (70‑55); Sláger Ka‑
zincbarcika – Szerencsi Öregfi‑
úk (48‑72); Szikszói Szikla – Sze‑
rencsi Öregfiúk (60‑79); Sátoral‑
jaújhelyi TK. – Szerencsi Öreg‑
fiúk (66‑78); Szerencsi Öregfiúk
– Szikszói Szikla (70‑53); Tisza‑
újvárosi Old. Boys – Szerencsi
Öregfiúk (101‑62); Szerencsi
Öregfiúk – Mezőcsáti Farkasok
(81‑62); Tiszaújváros Club ’96 –
Szerencsi Öregfiúk (62‑61); Sze‑
rencsi Öregfiúk – Sláger Ka‑
zincbarcika (88‑33); M.E.A.F.C.
– Szerencsi Öregfiúk (81‑69);
Szerencsi Öregfiúk – Sátoralja‑
újhelyi TK. (89‑66).                H. R.

Jól szerepeltek az öregfiúk
Befejeződtek az alapszakasz küzdelmei a Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Ko‑

sárlabda Szövetség által szervezett férfi megyei bajnokságban. A Szerencsi Öreg‑
fiúk csapata (fotónkon) a nyolc gárdát felvonultató mezőnyben a 2. helyen zárt.
Ezzel az eredménnyel kivívták a jogot a rájátszásra, ahol a megye négy legjobb
csapata küzd meg a bajnoki címért. A szerencsi öregfiúkra tehát további hat mér‑
kőzés vár.

Nagy lendülettel kezdték a
mérkőzést a főként fiatal játéko‑
sokból álló hazaiak. Olyannyira
jól indult a játék, hogy az első tíz
perc végére egy remek három‑
pontos találattal a szerencsiek
ragadták magukhoz a vezetést. 

A mérkőzés folytatásában
mintha kezdett volna kissé
alábbhagyni a hazai lendület,
amelynek következményeként
hamarosan az Óbudai Kaszá‑
sok vezették a találkozót. A fő‑
városi csapat olyannyira magá‑
hoz ragadta az irányítást, hogy
a szerencsiek szinte leálltak a
pontgyártással. A két együttes
közötti pontkülönbség egyre
csak növekedett, míg végül a
vendégek 61‑100 arányban
megérdemelten nyerték meg a
találkozót.

A következő hazai találkozót
március 24‑én rendezték meg a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban,
ahol a Kecskeméti Főiskola gár‑
dáját fogadta a Szerencs VSE
férfi kosárlabdacsapata. 

A találkozó legeredménye‑
sebb játékosa a sérüléséből fel‑

épült Endrész Tamás volt, aki ti‑
zenöt ponttal gazdagította a
szerencsi csapatot ezen a mecs‑
csen, de ki kell emelni Vásári
Attilát és Jakab Lászlót is, akik
tizenkét, illetve kilenc pontot
zsebeltek be a mérkőzés során. 

Már az első negyedben átvet‑
te a vezetést a kecskeméti csapat
(8‑20), amelyet a szerencsiek
már nem tudtak kiegyenlíteni.
Az első félidő végére már hu‑
szonkét pont előnyre tett szert a
vendégcsapat. Hiába játszottak
a szerencsi fiúk nagyobb lelke‑
sedéssel és lendülettel a máso‑
dik játékrészben, a kialakult
pontkülönbözetet már nem
tudták behozni. A mérkőzés
végeredménye 46‑69 lett a Kecs‑
keméti Főiskola csapata javára.

A Szerencs VSE együttese
március 28‑án a Nagykőrösi
Solymok KE csapatát fogadta a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
Együttesünk nagy küzdelem‑
ben 62–59 arányban kerekedett
felül a vendégeken, ezzel meg‑
szerezve az NBI/B keleti csoport
első szerencsi győzelmét.

Kosárlabda itthon
Az Óbudai Kaszások együttesét fogadta március 17‑

én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban Szerencs Város
Sportegyesületének NBI/B keleti csoportjában játszó
férfi kosárlabdacsapata.

A hazaiak magabiztos győ‑
zelme révén a Szerencs VSE há‑
rom fordulóval a bajnokság be‑

fejezése előtt a hatodik helyre
lépett elő. Szerencs VSE I. ‑
Apagy SE II.: 11–7. Győztesek :
Heiszman Henrik (3), Stadler
Tamás (3), Korály Tibor (3),
Köllő András (1). Páros: Heisz‑
man ‑ Korály (1).

Jó mérkőzést vívott az NB III‑
as együttesünk is, akik idegen‑
ben győzték le az Arló SE csa‑
patát. Arló SE ‑ Szerencs VSE II:
8–10. Győztesek: Tóth Szabolcs
(3), Csorba István II (3), Korály
Csaba (3), Tatár Béla (1).

Asztalitenisz győzelmek
Szerencs Város Sport‑

egyesületének NB II‑es
asztalitenisz csapata a ha‑
todik fordulóban a vele
azonos pontszámmal ren‑
delkező és a tabellán köz‑
vetlenül előtte álló Apagy
SE II. együzttesét fogadta
a Rákóczi iskola tornater‑
mében.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyei Labdarúgó Szövet‑
ség megyei másod osztályú bajnokságának keleti csoport‑
jában a tavaszi idény első mérkőzését idegenben, Boldog‑
kőváralja ellen játszotta Szerencs Város Sportegyesületé‑
nek futballcsapata. A találkozó 1–1 arányú döntetlennel
zárult, ifjúsági csapatunk 2–0 arányban kikapott a házi ‑
gazdáktól.

A következő fordulóban a Bodrogkisfalud otthonában
lépett pályára a Szerencs VSE, ahol ugyancsak 1–1‑es dön‑
tetlen lett a meccs végeredménye. Itt az ifi együttesünk 5–
1 arányban maradt alul a Bodrogkisfaluddal szemben. 

A szerencsi labdarúgócsapat április 7‑én a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen, Karcsa ellen játssza következő baj‑
noki mérkőzését.

LABDARÚGÁS

KÉT MECCS, KÉT PONT
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A délelőtti zenés‑táncos ese‑
ményre az apróságok nagy iz‑
galommal készültek. Az együt‑
tes tagjai által nyújtott interaktív
műsor megmozgatta a kicsiket,
akik velük együtt énekeltek és
mutatták be egy‑egy dal jelene‑
teit. A vidám délelőtti órát Pan‑
ka és Melák, azaz a Csiribiri
együttes tagjai tették varázsla‑
tossá.

Az együttes több mint húsz
esztendeje alakult. A tagok a két
évtized alatt megtanulták, ho‑
gyan kell a gyerekekkel bánni,
hogyan állítsanak össze olyan

műsort, amely szórakoztató, vi‑
dám az apróságok számára. Ta‑
nítanak énekeket, tánclépése ‑
ket, s mindig az ifjú közönség

életkorát figyelembe véve ala‑
kítják műsoraikat, amely min‑
den alkalommal a gyermekek
bevonásával végződik.

Panka és Melák az oviban

A világszép nádszálkisasszony

A Csiribiri együttes lá‑
togatott el március 28‑án a
Csalogány óvodába.

Olyan természetesnek tart‑
juk, hogy megnyitjuk a csa‑
pot. Érdemes belegondolni:
milyen lenne egy napunk víz
nélkül? Nevelőmunkánk
egyik kiemelt célja, hogy kör‑
nyezetüket tisztelő és óvó
gyerekek cseperedjenek fel
óvodánkban. Legutóbb már‑
cius 22‑én, a víz világnapján
sétáltunk el csoportjainkkal a
Rákóczi‑vár kertjében lévő tó‑
hoz. Ezt megelőzően sokat
beszélgettünk a gyermekek‑
kel a víz fontosságáról, és he‑
lyes, takarékos használatáról.
Sétánk során az élő vizekről
és azok megóvásáról volt szó.

Megfigyeltük a tó élőlényeit
(halakat, békákat, csigákat) és
a tavat övező növényzetet.

Vidám hangulatú „KI MIT
TUD?”‑ot rögtönöztünk,
amely keretében minden cso‑
port előadott egy vízzel kap‑
csolatos verset vagy éneket. A
gyerekek egymást túl kiabál‑
va meséltek élményeikről. Jó
kedvűen sétáltunk vissza az
oviba és megbeszéltük, hogy
szüleikkel is el fognak jönni a
tóhoz, megcsodálni a víz élő‑
világát.

Takácsné Földi Ágnes
környezet‑munkaközösség

vezető

Várkerti séta 
a víz világnapján

Mindannyian ismerjük a Só című mesét. Az öreg
király felháborítónak tartja, hogy őt a legkisebb
leánya a sóval (ezzel az egyszerű ásványi anyaggal)
helyezi egy szintre. Aztán amikor a vacsora minden
fogását só nélkül kapja, rádöbben, hogy milyen
fontos helyet kap életünkben egy ilyen egyszerű
dolog, mint a só. Így vagyunk a vízzel is.

Az előadásra a Rákóczi‑vár
színházterme zsúfolásig meg‑
telt gyermekkel, akik örömmel
fogadták Benedek Elek egyik
legszebb meséjének színpadi
feldolgozását. A színes ruhák és
a kiváló szereplők látványossá
és érdekessé tették A világszép
nádszálkisasszony történetét,
amely a magyar irodalom egyik
klasszikus gyöngyszeme. A me‑
sejátékban fellelhető volt a nép‑
mesék nyelvi világa, a benne
felcsendülő dalok a hagyomá‑
nyos népzenét alkalmazták mai
hangszerelésben.

A Szerencsi Általános Művelődési Központ szervezésében március 29‑én váro‑
sunkba látogatott a Nektár színház, amely bemutatta A világszép nádszálkisasz‑
szony című meseelőadást.

Haltelepítés:
4,5 mázsa ponty

Haltelepítést végzett március 27‑én a Szerencsi
Horgászegyesület. A Geleji Agráripari Kft. kiste‑
herautója a délelőtti órákban érkezett meg a sze‑
rencsi Malomtanyán található Homokos tóhoz. 

A kétnyaras, átlagosan egy‑másfél kilogrammos
pontyokat tartalmazó szállítmány néhány lelkes
helyi pecás segítségével került a tóba.

Az iskolák mellett a helyi
nevelési intézmények is min‑
den évben megrendezik nyílt
napjaikat. 

A Gyárkerti óvodában szer‑
vezett programon a szülők be‑
pillantást nyerhettek a „Nép‑
zene, néptánc” tehetségmű‑
hely munkájába.

Tehetséges
gyermekek

A Húsvéti ünnepek 
alatt is várja vendégeit 

a Szerencsi Fürdő 
és Wellnessház!

Április 6‑7‑8‑9. (péntektől‑hétfőig).
2+1 akció

(2 db belépő megvásárlása esetén 
a harmadik félnek a belépés ingyenes).

További akció: 19.00‑22.00‑ig
1700 Ft helyett 1300 Ft.

Szerencsi Fürdő és WellnessházSzerencsi Fürdő és Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

Tel.: 47/560-250Tel.: 47/560-250
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.huE-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu


