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Katolikus iskola
Szerencsen?
Írásunk a 2. oldalon.

Pünkösdi
gondolatok
Írásunk a 7. oldalon.

Szőlőmagolaj
készül az Ipari Parkban
Írásunk a 14. oldalon.

Úszóverseny
a Városi Tanuszodában
Írásunk a 19. oldalon.

Tehetséggondozás
a Bolyaiban
Írásunk a 4. oldalon.

Szerencsre érkezett
az egri érsek



Koncz Ferenc ezt követően a
Szerencsi Városi Televízióban
adott nyilatkozatában ismertet‑
te az ügy fejleményeit, hangsú‑
lyozva, hogy Szerencs Város
Önkormányzata kizárólag a
tanintézet pedagógusaival, a
szülőkkel és a lakossággal tör‑
tént egyeztetés után dönt majd
e fontos kérdésben.

E célt szolgálta a május 14‑én,
a Rákóczi‑várban megtartott
rendkívüli szülői értekezlet,
ahol Kocsisné Szabó Beáta, az
érintett tanintézmény vezetője
köszöntötte a megjelenteket.
Koncz Ferenc polgármester idő‑
rendben vázolta az addig tör‑
tént eseményeket, kiemelve,
hogy a megkeresést követően
számos egyeztetésen vannak
túl, többek között a Bolyai iskola
tantestületével is tartottak meg‑
beszélést. Koncz Ferenc megje‑
gyezte, hogy az intézmény élet‑
ében fontos mérföldkő volt,
amikor az önkormányzat úgy
döntött, visszaadja a korábbi
önállóságát. – Úgy látjuk, hogy
a katolikus egyház megkeresése
további lehetőséget biztosíthat
arra, hogy az iskola jó hírneve és
szakmai munkája még elismer‑
tebb legyen nemcsak Szeren‑
csen, de a vonzáskörzetben is,
erősítve a város járásközponti
szerepét – emelte ki a polgár‑

mester, aki elmondta azt is,
hogy az elmúlt napokban több
kérdést fogalmaztak meg felé a
szerencsiek, többek között azt,
hogy miért nem a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskolát szeretné
átvenni az egyház? Koncz Fe‑
renc elmondta, hogy a folya‑
matban lévő óvodapályázat mi‑
att erre nincs lehetőség. 
– Sokan azt gondolják, hogy
már eldöntött kérdésről van szó,
de ez olyannyira nem igaz,
hogy még a kormányhivataltól
sem kértünk szakértői vélemé‑
nyezést, márpedig ez ilyen ese‑
tekben az első lépések közé tar‑
tozik – emelte ki a polgármester.

A rendkívüli szülői értekezlet
vendége volt Mariscsák István.
Az Egri Főegyházmegye okta‑

tásügyekkel foglalkozó érseki
főtanácsadója (fotónkon jobbra)
elmondta, hogy pályafutása so‑
rán mintegy húsz tanintézmény
átadás‑átvételében működött
közre, tehát ismeri az ilyenkor
megfogalmazott kérdéseket.
Emlékeztetett arra, hogy az is‑
kolák a háborút megelőzően és
azután is mintegy hatvan száza‑
lékos arányban működtek a ka‑
tolikus egyház fenntartásában,
mindenki megelégedésére. En‑
nek ellenére nincs szó egyházi
térhódításról, csupán választási
lehetőséget kínálnak a szülők‑
nek arra vonatkozóan, hogy egy
világnézetileg elkötelezett isko‑
lába kívánják‑e járatni gyermek‑
üket, vagy ha úgy gondolják,
hogy gyermekük nagykorúsá‑
gában érik meg egy ilyen dön‑
tésre, akkor önkormányzati is‑
kolában tanuljon tovább. – Az
elmúlt időszakban olyan tele‑
pülésekkel tárgyaltunk hasonló
témában, ahol több tanintézet
működött, akárcsak Szerencsen.
Van olyan hely, ahol százszáza‑
lékos volt a szülői támogatott‑
ság, amelyek erősítettek, hogy
van igény a katolikus fenntartá‑
sú iskolákra – fogalmazott a fő‑
tanácsos. – Egyházunk nem tö‑
rekszik vagyonszerzésre annak
ellenére, hogy az állam által el‑
vett iskolák és egyéb tulajdonok
után nem kaptunk kárpótlást.

Még az átvett intézmények va‑
gyontárgyaira sem tartunk
igényt, egyszerűen csak mű‑
ködtetni szeretnénk az iskolát
annak érdekében, hogy biztosít‑
va legyen a szülők választási
igénye – emelte ki Mariscsák Ist‑
ván, aki biztosította a megjelen‑
teket arról, hogy semmilyen
kárt nem szenvednek azok a ta‑
nulók, akik más felekezethez
tartoznak, lévén saját egyházuk
minden gond nélkül tarthat szá‑
mukra hitoktatást.

A szülői értekezleten elhang‑
zott észrevételek között a leg‑
többen a változás mellett fogal‑
mazták meg véleményüket. Az
egyik hozzászóló szerint az egy‑
házi fenntartás melletti egyik
leglogikusabb érvelés az volt,
hogy 2013‑tól már nem az ön‑
kormányzat, hanem az állam
lesz a fenntartó. Ha pedig az élet
úgy hozza, hogy négyévente
lesz új politikai vezetése az or‑

szágnak, ciklusonként változ‑
nak majd a szabályok, azaz
hosszútávon, még nyolc tanév
esetében is kiszámíthatatlan az
oktatás rendszer, ami az egyhá‑
zak esetében állandó és megbíz‑
ható. A kérdések érintették a
tantestület összetételét, az igaz‑
gató személyét is. Koncz Ferenc
aláhúzta, hogy senki nem fog az
esetleges váltás miatt utcára ke‑
rülni, marad mindenki a pozíci‑
ójában, az eddig megbízott
igazgató is. A tantestület már
meghozta döntését Kocsisné
Szabó Beáta mellett, vagyis
nincs akadálya annak, hogy a
képviselő‑testület öt évre bízza
meg a vezetéssel az igazgatót.
Koncz Ferenc végül hangsú‑
lyozta: csak abban az esetben
dönt a városvezetés az egyházi
iskola megvalósulása mellett, ha
azt a szülők nagytöbbsége is
úgy akarja.

SfL
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Lesz-e katolikus iskola Szerencsen?
Miután az Egri Főegyházmegye hivatalosan megkereste a szerencsi városveze‑

tést azzal a szándékával, hogy működtetésre átvenné a település egyik alapfokú
oktatási intézményét, a Bolyai János Általános Iskolát, Koncz Ferenc polgármester
elutazott Ternyák Csaba egri érsekhez, hogy személyesen tájékozódjon a római
katolikus egyház szándékáról.

A rendkívüli szülői érte‑
kezleten elhangzott, hogy
az Egri Főegyházmegye te‑
rületén 18 tanintézet áll a
római katolikus egyház
fenntartása alatt. A világi is‑
kolákban is házirend szabá‑
lyozza a mindennapi életet,
így van ez a katolikus intéz‑
ményekben is. Az egyház
álláspontja szerint az intéz‑
mény nevét nem változtat‑
nák meg, hiszen az jelenleg
is értéket képvisel, amit
nem szabad veszendőbe
hagyni. Bolyai János nevé‑
vel a tudomány mellett ten‑
né le a voksát az egyház. 

Miután néhány hozzászó‑
ló a katolikus jelképek és
szokások miatt fejezte ki
aggodalmát, elhangzott,
hogy természetes dolog,
hogy a feszület, a kereszt
kikerülnének az iskola falá‑
ra. Azt azonban a tantestü‑
let dönti majd el, hogy pél‑
dául a napi ima bekerül‑e a
mindennapi tevékenységek
sorába. A kötelező iskolai
egyenruháról szólva Maris‑
csák István hozzátette, hogy
az efféle öltözéknek van
összetartó szerepe is, de az
egyház e kérdésben is kiké‑
ri majd a szülők és a diákok
véleményét. Ugyancsak
nem kívánnak változtatni a
napjainkra kialakult szoká‑
sokon, de például a hosszú
köröm, vagy a kihívó ruhák
nem éppen iskolába való
viseletek. 

Az egyházi tanintézetek‑
ben az évnyitó és évzáró

eseményeket szentmise ke‑
retében, a templomban tart‑
ják meg, amely hatással van
a gyerekek viselkedésére is. 

Talán az egyik legtöbb‑
ször elhangzó kérdés volt,
hogy kötelező lesz‑e a hit‑
ta n óra az egyházi iskolá‑
ban? Az ide vonatkozó vá‑
lasz nagyon egyszerű volt.
A 2012/2013‑as tanévtől
minden magyarországi is‑
kolában kötelező a hittan,
vagy erkölcs tan/etika okta‑
tása, amit a nemzeti alap‑
tanterv is meg fog jelölni az
intézmények számára. 

Szó volt arról is, hogy az
egyháznak nem áll szándé‑
kában változtatni a jelenle‑
gi tantestületen, minden
pedagógust meg akarnak
tartani, a diákok helyben
élő, egyetemi‑főiskolai és
pedagógus végzettséggel
rendelkező hitoktatóktól
fogják tanulni a hittant. Az
ő személyükre a szerencsi
plébános tehet majd javas‑
latot.

Elhangzott az is, hogy az
egri érsek nem kíván vál‑
toztatni az intézmény jelen‑
legi vezetésén, hiszen más
katolikus iskolák élén is
állnak például református
vallású igazgatók. 

A szülői értekezlet zárá‑
saként Koncz Ferenc megje‑
gyezte, hogy az egyeztetés
május 17‑én folytatódik,
amikor Ternyák Csaba egri
érsek részvételével tartanak
fórumot az érdeklődőknek.

M. Z.

A sárospataki Bódisz Attila lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy csa‑
ládtagjai révén már vannak tapasztalatai az egyházi fenntartású iskoláról. –
Nálunk, Sárospatakon tavaly szeptemberben vette át a római katolikus egy‑
ház az iskolát. Ott tanul a fiam, aki második osztályos, a feleségem pedig pe‑
dagógusként dolgozik az intézményben. Jelenleg az átszokási időszakban
tartunk, mivel a fenntartó azt mondta, egy már működő intézmény átvétele
után hosszabb időre van szükség, mire igazi katolikus iskola válik belőle.
Eddigi tapasztalataink szerint a tulajdonosi figyelem sokkal nagyobb mint

korábban, mintha a pénzügyi háttér is biztosabb lenne, amióta a katolikus egyház működteti az
intézményt. A fiam nagyon szeret hittanórára járni, úgy látjuk, hogy a gyermekekből nem váltott
ki semmilyen ellenérzést az, hogy hitoktatáson vesznek részt, amely egyébként nem kötelező,
hiszen néhányan erkölcstan foglalkozásra járnak. Mint mondtam, a feleségem is ebben az egy‑
házi iskolában tanít és újdonság, hogy a korábban nem megszokott cafeteria juttatást most rend‑
szeresen megkapják a pedagógusok – fogalmazott Bódisz Attila.

Kérik a szülők véleményét



Az eseményen tájékoztató
hangzott el az egyházi fenntar‑
tású intézményekben megva‑
lósuló nevelésről és oktatásról,
valamint a szülők hivatalos vé‑
lemény‑nyilvánítási lehetősé ‑
geiről.

A megjelenteket köszöntő
Koncz Ferenc elmondta: a fó‑
rumot azért hívták össze, mert
megkeresés érkezett az Egri
Főegyházmegyétől, miszerint a

katolikus egyház szeretné a
Bolyai iskola fenntartói jogát
átvenni az önkormányzattól. A
polgármester egyúttal bejelen‑
tette, hogy a képviselő‑testület
május végéig hozhatja meg a
végső döntést egy rendkívüli
ülés keretében, ahol minden
felmerülő véleményt figyelem‑
be vesznek majd.

Az eseményen az Egri Fő‑
egyházmegye legmagasabb

méltósága és közvetlen mun‑
katársai is jelen voltak, hogy el‑
mondják elképzeléseiket. A fő‑
egyházmegye nevelési‑oktatási
koncepciójáról Ternyák Csaba
érsek szólt, kiemelve, hogy
azokban a városokban, ahol
korábban megtörtént az intéz‑
ményi fenntartóváltás, az min‑
dig a település lelki, szellemi
gyarapodását eredményezte és
gyümölcsöző együttműködés

alakult ki az önkormányzat és
az egyház között. A főtisztelen‑
dő elmondta, hogy jelenleg 19
iskola van a főegyházmegye
kezelésében, s ezek között 
– Gyöngyös és Sárospatak után
– Szerencs a harmadik telepü‑
lés, ahol ő maga kezdeményez‑
te a tárgyalásokat. Ennek ma‑
gyarázataként városunk jelen‑
tős regionális szerepét jelölte
meg, majd kifejtette, miért fon‑
tos, hogy a településen egyházi
iskola is működjön. Az indo‑
kok sorában szerepelt, hogy az
itt élők jobban érezhetik magu‑
kat, ha élhetnek a választás le‑

hetőségével, valamint az, hogy
a különböző fenntartók ver‑
senyhelyzetet teremtenek az
intézmények között, amelyek
más‑más szellemiségben mű‑
ködhetnek. Az érsek atya hoz‑
zátette: a katolikus egyház a
történelem során jelentős sze‑
repet vállalt az oktatás terén.
Húszéves tapasztalatuk azt
mutatja, hogy jó munkát vé‑
geztek, a felekezeti iskolák jó
eredményeket értek el és ezen
intézmények vonzónak bizo‑
nyulnak a szülők és diákok
számára egyaránt.

(folytatás a 6. oldalon)
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Koncz Ferenc polgármester május 17‑én lakossági fórumra hívta a Bolyai János Általános Iskolába járó gyermekek szüleit, pedagógusait
és a város lakosságát. A Rákóczi‑vár színháztermében Ternyák Csaba egri érsek részvételével megtartott eseményen Kocsisné Szabó Beáta,
a szerencsi tanintézet igazgatója többek között hangsúlyozta, hogy a tantestület százszázalékos arányban támogatja a katolikus iskola meg‑
valósítását.

Oktatás és nevelés a hit és tudomány jegyében

A tantestület támogatja
a fenntartóváltást

Megható egység

Örömmel vettünk részt
ezen a mai fórumon, hiszen
láttam, hogy Koncz Ferenc
polgármester úr rendkívül
gondosan előkészítette a
megbeszélést. Megtörténtek
az előzetes egyeztetések a
különféle szervezetekkel, a
szülőkkel és természetesen
a pedagógusokkal, így az
érintettek számos kérdésre
választ kaphattak az eddig
eltelt időszakban – emelte
ki érdeklődésünkre Ternyák
Csaba egri érsek. – Mi na‑
gyon sok ilyen fórumon
részt vettünk már és meg‑

lepve tapasztaltam, hogy a
más településeken megtar‑
tott korábbi egyeztetéseken
visszatérő jogi kérdések –
mint például a pedagógu‑
sok jogállása, anyagi jutta‑
tások – itt nem is hangoztak
el. Ez arra enged következ‑
tetni, hogy a tantestület tag‑
jai ezekről már korábban tá‑
jékozódtak. Öröm számom‑
ra, hogy a pedagógusok ré‑
széről az elgondolásnak tel‑
jes a támogatottsága. Igaz‑
gató asszony elmondta,
hogy sok‑sok gondolkodás,
mérlegelés után úgy dön‑
töttek: amennyiben meg‑
születik a megállapodás az
önkormányzat és az egy‑
házmegye között, akkor ők
teljes létszámban támogat‑
ják ezt a kezdeményezést.
Meghatott engem ez az egy‑
ség, amely a pedagógusok
között tapasztalható és re‑
mélem, hogy a szülők lelki‑
ismeretük szavára hallgatva
elfogadják és támogatni
fogják ezt a lehetőséget 
– hansúlyozta Ternyák Csa‑
ba egri érsek.

A gyermekek érdekei
Hivatalos felkérés érkezett

Szerencs Város Önkormányza‑
tához, miszerint az Egri Főegy‑
házmegye szívesen működtet‑
né egyik általános iskolánkat. 
E hivatalos megkeresés után
utaz tam Egerbe, hogy szemé‑
lyesen tájékozódjak a római ka‑
tolikus egyház szándékáról –
fogalmazott lapunk kérdésére
Koncz Ferenc polgármester. 
– Ternyák Csaba érsek úr ekkor
vázolta, hogyan képzeli az ér‑
sekség a szerencsi iskola mű‑
ködtetését. Érdekes mindez, hi‑
szen napjainkban az a tapaszta‑
lat, hogy általában a nehéz hely‑
zetben lévő önkormányzatok
jelentkeznek az egyházaknál
azért, hogy működtessék az ok‑
tatási intézményeiket. A mi ese‑
tünkben ez fordítva történt, ami
önmagában is elismerés a váro‑
sunkban működő általános is‑
koláknak és a helyi oktatásnak.
Első lépésként igyekeztünk in‑
formálódni olyan települése‑
ken, ahol már működik egyházi
fenntartású tanintézet. A meg‑
keresett városokban a szülők és
pedagógusok is egyaránt pozi‑
tívan nyilatkoztak a felekezeti

fenntartásról.
Rövid idő telt el azóta, hogy

megkereste önkormányzatun‑
kat az Egri Főegyházmegye. El
kell mondanom, hogy az eltelt
időszakban emberfeletti mun‑
kát végeztek az ügyben a pol‑
gármesteri hivatal munkatársai,
és a Bolyai János Általános Isko‑
la tantestülete. Számtalan
egyeztetésen vagyunk túl mind
igazgató asszonnyal, mind a
tantestülettel. Tárgyaltunk okta‑
tási szakértőkkel, megvizsgál‑
tuk a jogi szempontokat. Úgy
érzem, egy hét alatt legalább há‑
rom hónap munkáját végeztük
el, pedig az első pillanatban azt
gondoltam: lehetetlen feladatra
vállalkozunk. Az első pillanat‑
tól kezdve az volt a vélemé‑
nyem, hogy egy erős felekezeti
iskola a város számára nagyon
sokat jelenthet. Olyan új szín‑
foltja lehet Szerencsnek – és itt
nem csak helyiekre gondolok,
hanem az egész térségre –,
amely településünk regionális
pozícióját megerősítheti a jövő‑
ben. 

Mint említettem, sok‑sok
egyeztetésen vagyunk túl, így

jutottunk el a mai napig, amikor
hallhattuk, hogy az érintett tan‑
testület egy emberként áll ki
amellett, hogy a Bolyai János
Általános Iskola a római katoli‑
kus egyház fenntartásában mű‑
ködjön tovább.

Igyekeztünk minden szem‑
pontból körbejárni a kérdést an‑
nak érdekében: ha a város la‑
kossága és az önkormányzat
úgy dönt, hogy átadjuk a kato‑
likus egyháznak működtetésre
a Bolyai iskolát, akkor azt az ott
tanuló gyerekek és a pedagógu‑
sok érdekeit szem előtt tartva
tegyük meg.

A Bolyai János Általános Iskola igazgatója beszédében úgy
fogalmazott: nehéz helyzet elé állította az önkormányzat az
iskolavezetést, amikor ezt a lehetőséget tolmácsolta a tantes‑
tület felé. Több alkalommal tartottak megbeszéléseket és a
szülőkkel is tanácskoztak a téma minél alaposabb körbejárása
érdekében. – Sok kérdés, kétely merült fel bennünk. A tantes‑
tület többségében középkorú munkatársakból áll, nagyon
sokfélék vagyunk, mégis közösen hoztuk meg a döntésünket:
ha mindkét fél számára megfelelő szerződés születik, a tan‑
testület százszázalékban támogatja a fenntartóváltást – foglal‑
ta össze Kocsisné Szabó Beáta.
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Balogh László, a Debreceni
Egyetem professzora segíti a
munkát az intézményben, ahol
rendszeresen végez felmérése‑
ket és hatásvizsgálatokat tart a
tanulók körében. A tehetségku‑
tatás neves szakembere leg‑
utóbb május 9‑én járt a szeren‑
csi Bolyai iskolában. 

A szakember lapunk érdek‑
lődésére elmondta, hogy Ma‑
gyarországon nagy hagyomá‑
nya van a tehetséggondozás‑
nak, világszintű tapasztalat‑
szerzések előzték meg az ide
vonatkozó komplex progra‑
mok kidolgozását, annak ide‑
jén az egyházi iskolák is ilyen

céllal alakultak meg. – A tanu‑
lók vizsgálata során sokszor ta‑
lálkozunk olyan képességek‑
kel, melyekről korábban nem
volt tudomásuk a szülőknek és
a pedagógusoknak. Mi nem‑
csak a diákok képességeire
koncentrálunk, hanem a háttér
tényezőkre is, a gyermek sze‑
mélyiségére. A felmérések érté‑
kelését követően tudunk egyé‑
ni fejlesztőprogramokat készí‑
teni. A Bolyai János Általános
Iskola 1990‑től élharcosa ha‑
zánk ilyen típusú programjai‑
nak, nemzetközi a híre. Nem‑
csak a tantárgyi teljesítmények
felméréseit végezzük el, de

megnézzük a diákok pszicho‑
lógiai háttértényezőit is, kíván‑
csiak vagyunk arra, hogy mitől
motiváltak, mi az, ami mozgat‑
ja őket, hosszan sorolhatnám a
témaköröket. Az elemzések
után a pedagógusoknak adunk
támpontot arra vonatkozóan,
hogy miként finomítsák az
egyéni fejlesztési tervet, továb‑
bá megbeszéljük a szülőkkel,
mit lehet elérni a gyermekeik‑
nél – adott tájékoztatást Balogh
László.

Kocsisné Szabó Beáta iskola‑
igazgató hozzátette, hogy a
professzor úgynevezett kime‑
neti felmérést is elvégzett a
nyolcadikosoknál, ami annyit
jelent, hogy újra tesztelte az in‑
telligenciaszintjüket. Ez össze‑
hasonlítási alapot adott az ötö‑
dikes szinthez, a tapasztalato‑
kat a végzős tanulók szülei szá‑
mára tartott értekezleten és
egyéni elbeszélgetéseken is‑
mertette a debreceni profesz‑
szor.

Mint az a beszélgetésből is
kiderült, sok‑sok tehetséges di‑
ák kerül a pedagógusok látó‑
körébe. A rendszeres vizsgála‑
tok, tehetségmérések révén
szembesülhetnek a szülők és a
pedagógusok is azzal, hogy a
kivételes talentumokkal mely
irányban érdemes foglalkozni
a jövőben.                                     SfL

Tehetséggondozás a Bolyaiban
A Bolyai János Általános Iskola önálló tanintézményként az elmúlt év szeptem‑

berétől működik, a tantestület elkötelezte magát, hogy újraéleszti a két évtizede
jól működő tehetséggondozást.

Minderre kellő módon fel
kell hívni a figyelmet, ezt tet‑
ték május 10‑én a szerencsi
Napsugár óvoda pedagógu‑
sai is, akik az Árpád‑hegyre,
és a Rákóczi‑vár kertjébe szer‑
veztek kirándulást a kicsik‑
nek. A gyermekek nagyítók‑
kal felszerelve vizsgálgatták a
fenyőtobozokat és más növé‑
nyeket, a fűszálak között oso‑
nó apró bogarakat, távcsövek
segítségével vették szem‑
ügyre a madarak viselkedé‑
sét. A helyszínen az erdész
végzettségű Kusinszky And‑
rás vállalkozó állt az ovisok
rendelkezésére, felhívva a fi‑
gyelmet az élő környezet rej‑
telmeire, szépségeire.

E. K.

Kirándulás a madarak 
és fák napján

A Tehetség‑nyitogató műhely‑
ben az évszakokhoz kapcsolódó
zenei anyagok, dalok, mondó‑
kák, dalos játékok feldolgozása
során a sokéves tapasztalattal és
szakmai elhivatottsággal rendel‑
kező óvodapedagógusok 
– Nagy Lajosné (Grétike) és Be‑
reczky Etelka – törekednek arra,
hogy felfedezzék, felkarolják és
fejlesszék a tehetségígéreteket.

A programban szerepel nép‑
tánc motívumok elemeinek
megismertetése népi mondókák,
rigmusok bemutatása, a magyar

népzene megismertetése. Az
alaplépések ismerete után lehe‑
tőséget biztosítanak a gyerme ‑
keknek a szabad táncra, ezzel fej‑
lesztik improvizációs készségü‑
ket.

A május 15‑én megtartott gá‑
laműsor vendégei voltak a mű‑
vészeti iskola néptáncos növen‑
dékei, akik megajándékozták a
jelenlevő gyermekeket, szülőket,
érdeklődőket egy néptánc cso‑
korral.

Tarnóczi Erzsébet
intézményegység‑vezető

Néptáncgála az oviban

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében” – mondta egy‑
kor Herman Ottó, a sokoldalú magyar tudós, aki természettudományos mun‑
kássága mellett a magyarság hagyományos, ősi műveltségét, népi mesterségeit
is kutatta, majd leírta.

Idén harmadik alkalommal tartotta meg évzáró gá‑
laműsorát a Gyárkerti óvodában a Tehetség‑nyitogató
népzene és néptánc tehetségműhely. A foglalkozáso‑
kon rendszeresen résztvevő 16 gyermek mutatta be az
év során szerzett tudását.

Negyvenöt esztendővel ez‑
előtt érettségizett diákok talál‑
koztak május 19‑én egykori is‑
kolájukban, a Bocskai István
Gimnáziumban. Az 1967‑ben
maturált IV.d osztály 24 tagja
közül már csak huszonegyen
lehettek jelen, akik szeretett
osztályfőnökükkel, Horváth Ti‑
bornéval és néhány volt taná‑
rukkal idézték fel a közös éve‑
ket. 

Az aulában gyülekező, egy‑
mást nagy örömmel üdvözlő
öregdiákok csengőszó után vo‑
nultak a Váczi András igazga‑
tóról elnevezett tanterembe,
ahol annak idején ők is koptat‑
ták a padokat. Az ünnepeltek‑
nek ifjú gimnazisták kedves‑
kedtek műsorukkal, majd Gál
András köszöntője hangzott el.
Az igazgató elmondta, hogy
amikor a találkozó résztvevői
érettségiztek, még csak tizenhá‑
rom éves volt a gimnázium és
a régi épületbe jártak a tanulók.
Az intézményvezető röviden
szólt az iskola jelenéről is, felso‑
rolva azokat az utóbbi években
megvalósított fejlesztéseket,
melyek által a gimnáziumban
tanuló közel ezer diák modern
körülmények között mélyítheti
el tudását, hangsúlyozva, hogy
ezt a kimagasló eredmények is
tükrözik. 

– Reméljük, hogy mi is olyan

tanulókat készítünk fel az élet‑
re, amilyeneket önökből nevel‑
tek a gimnázium tanárai: jó ha‑
zafiakat és jó magyar polgáro‑
kat – fogalmazott Gál András,
majd átadta az egri Eszterházy
Károly Tanárképző Főiskola
szenátusa által adományozott
gyémántdiplomát Horváth Ti‑
bornénak (fotónkon) abból az
alkalomból, hogy a pedagógus
hatvan évvel ezelőtt szerezte
meg tanári oklevelét. Az igaz‑
gató hozzátette: Gizike néni
nagy kincs, aki sokakat indított
el földrajzi pályáján, megala‑
pozva azt a tudományos köze‑
get, mely révén a gimnázium
napjainkban földrajzi konferen‑
ciáknak ad otthont, a következő
esztendőben éppen a tízediket
rendezik.

Az egykori tanárok közül
Horváth Tiborné mellett Lapis
László igazgató, Lapis László‑
né, Bárány Istvánné és Magyar
János tisztelte meg jelenlétével
az eseményt, akiknek emlék‑
lappal, virágcsokrokkal és aján‑
dékcsomagokkal köszönték
meg munkájukat a találkozó
résztvevői.

A 45 éves érettségi találkozó
rendhagyó osztályfőnöki órá‑
val és ebéddel zárult, melyeken
közös emlékeiket idézték fel az
1967‑ben maturált IV. d osztály
megjelent tagjai.                    H. R.

Öregdiákok találkozója
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Közeleg a tanév vége
A 2011/2012. tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI

rendelet tartalmazza az oktatási és nevelési intézményekre vo‑
natkozó szabályokat, többek között a szorgalmi idő utolsó
napját is. Ennek értelmében a szerencsi alapfokú és középfokú
oktatási intézményekben az idei tanév utolsó tanítási napja jú‑
nius 15. (péntek), kivéve az alapfokú művészetoktatási intéz‑
ményegységet, ahol a tanév június 11‑ig tart és ezen a napon
tartják az intézmény tanévzáró ünnepségét is.

Az iskolai ballagási ünnepséget a Bolyai János Általános Is‑
kolában június 16‑án 9 órától, míg a Rákóczi Zsigmond Álta‑
lános Iskolában június 16‑án 10.30‑tól rendezik meg.

A tanévzáró ünnepély a Rákóczi Zsigmond Általános Isko‑
lában június 22‑én, a Bolyai János Általános Iskolában pedig
június 25‑én lesz.

A Bocskai István Gimnázium utolsó tanítási napja szintén
június 15., amely az intézmény tanévzáró eseményének napja
is egyben.

Ebben a tanévben remek drá‑
más csapat jött össze. Az októ‑
ber 23‑ai városi műsor sikere
után alig vártuk, hogy megkap‑
juk a következő darabot. Na‑
gyon sok fellépésünk volt az
óvodában, bálokon, karácsonyi
ünnepségen, farsangon, az is‑
kolában társaink előtt. Élveztük
a közös munkát, a sikereket,
igazi csapattá váltunk. Nevet is
választottunk magunknak, mi
lettünk a MEGOLDJUK társu‑
lat, mert bármi is történt, mi
mindig mindent megoldottunk.

Az igazi nagy megmérettetés
azonban a Miskolcon megren‑
dezett Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó
volt május 5‑én. Pénzhiány mi‑
att a regionális találkozók ebben
az évben elmaradtak, tehát egy‑
ből az országos minősítésen ta‑
láltuk magunkat.  A fesztivált az
Ady Endre Művelődési Ház‑
ban rendezték meg, ahol igazi
színházi körülmények között
léphettünk fel: hatalmas szín‑
pad, jó hangtechnika, kitűnő vi‑
lágítás. Igazi színészeknek érez‑
tük magunkat. A jelenetet, ami‑
vel készültünk a találkozóra, sa‑
ját magunk írtuk, és az eltelt egy
évünkről szólt, sok‑sok humor‑
ral fűszerezve. A színfalak mö‑
gött címet adtuk neki és kb. két

hónap alatt készült el a meg‑
írással, próbákkal, főpróbával
együtt. 

Miskolc, Debrecen, Sárospa‑
tak, Sátoraljaújhely, Tiszalúc na‑
gyon jónevű csapatai között
azért izgultunk egy kicsit. 19
csoport lépett fel, ránk a déli
órákban került sor. A színpadra
fellépve újra előtört bennünk az
elmaradhatatlan izgalom, de
nem tartott sokáig, hiszen a be‑
gyakorolt mozdulatok, az
együttes cselekvés, a közös játék
hamar feloldották a kezdeti
lámpalázat. Mindezek mellett
eszünkbe jutottak a drámacso‑
port vezetőnk, Harkályné ta‑
nárnő szavai: Nem az számít,
hogy nyerünk vagy éppen
vesztünk, még az sem fontos,
hogy jók vagyunk‑e. Egyedül
az számít, hogy játszunk! Mi
pedig nagyon jót játszottunk, jól
éreztük magunkat a színpadon!

Másnap telefonon kaptuk az
értesítést, és aztán az oklevelün‑
ket is. Az országos találkozón
bronzminősítést kaptunk. Kö‑
szönjük tanárnőnek a felkészí‑
tést, és az iskolánknak, hogy a
művészeti képzés keretein belül
így egymásra találtunk és ilyen
jó csapattá válhattunk.

a MEGOLDJUK csapat
tagjai

Drámások
az országos versenyen

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola immár negyedik al‑
kalommal rendezte meg a nap‑
közis tanulók KI‑MIT‑TUD ver‑

senyét. A május 11‑ei vidám dél‑
utáni programon 37 műsorszá‑
mot láthatott a zsűri és a közön‑
ség. A gyerekek hosszú heteken

át készültek az eseményre, hogy
különböző produkcióikkal mu‑
tassák meg tehetségüket. A há‑
romtagú bíráló bizottság min‑
den fellépőt csokoládéval jutal‑
mazott, a kategóriák helyezettjei
tárgyjutalmat is kaptak.

Eredmények:
Hangszeres kategória, vonósok:

1. Ónodi Jázmin, 2. Kiss Fanni,
3. Nagy Márk ‑ Földi Gergő. Fú‑
vósok: 1. Nagy Rebeka, 2. Remé‑
nyi Edit, 3. Bancsók Csaba. Zon‑
gora, gitár: 1. Cseresznye Zita, 2.
Poczkodi Patrik, 3. Muhi Máté.
Tánc kategória: 1. 2.a osztály lá‑
nyok csapata, 2. 3.a osztály ak‑
robaták, 3. 4.b Party rock. Ének:
1. Hegedűs Ákos, 2. Alföldi
Zsolt, 3. Népi ének. Vers, próza: 1.
Szabó Lilla, 2. Hegedűs Ákos, 3.
Mizsó Vanda. Különdíj: Szikra
tánciskola, mazsorettek, nép‑
tánc.

A KI-MIT-TUD legjobbjai

Sztan‑
k o v i c s
A n n a
(fotón‑
kon) a
Rákóczi
Z s i g ‑
m o n d
Általá‑
nos Is‑
kola 8. c
o s z t á ‑

lyos tanulója. Anna a kéttan ‑
nyelvű és művészeti képzés
miatt választotta ezt az intéz‑
ményt. Nyolc éven át kitűnő ta‑
nulóként teljesítette a követel‑
ményeket, mely a magasszintű
nyelvoktatás miatt különösen
nagy teljesítmény. Ennek elle‑
nére – mint meséli – nem sokat
tanul. – A lecke nagy részét már
iskolában megjegyzem, mert
nagyon érdekes és változatos
óráink vannak és lelkes tanára‑
ink. Kedvenc tantárgyam a ma‑
tematika és az angol nyelv, eb‑
ben az irányban megyek to‑
vábbtanulni is – fogalmazott a
kiváló diák.

– Bár nagyon sok a délutáni
elfoglaltságom, ezt sosem ér‑
zem tehernek, mivel szeretem,
amit csinálok. A néptánc, a drá‑
ma, a zenetanulás és a képző‑
művészet teszi mindennapjai‑
mat teljessé – mondta Anna, aki
elárulta, hogy a kikapcsolódás‑
ban a családjával tett sok‑sok
túra is segíti. – Nyaraimat a
képzős, zenei és nyelvi táborok
színesítik. Sztankovics Anna
szívesen és aktívan vesz részt
az iskola közösségi életében is,
akár falfestésről, díszletkészí‑
tésről, előadásokról, báli sze‑
replésről is legyen szó. – Úgy
érzem, tanáraim mindenben

számíthatnak rám – emelte ki a
diák. – Rendszeresen veszek
részt különböző tanulmányi
versenyeken. Kiemelkedő
eredményeket értem el az an‑
gol történelem, az angol szép‑
kiejtési és a kéttannyelvűs me‑
gyei és regionális versenyeken.
Részt vettem már matematika,
olvasottsági, rajz, tanulmányi
és atlétikai megmérettetéseken.
Terveim között szerepel a nyár
végén az angol középfokú
nyelvvizsga, és a második ide‑
gen nyelv tanulása – mondta
Anna, aki szerint kiváló és sok‑
oldalú alapokkal vághat majd
neki a középiskolás éveknek.

A Bolyai János Általános Is‑
kola négy diákja – Farmosi
Zsombor, Szemán Gábor, Ta‑
más Ádám és Laczkó Balázs –
a közelmúltban Hódmezővá‑
sárhelyen megrendezett úszás
diákolimpián 4x50 m‑es váltó‑
ban I. helyezést értek el.

Farmosi Zsombor az iskola 
6. b osztályába jár. Édesapja,
Farmosi István az SZVSE úszó‑
szakosztályának edzője, tehát
fia számára egyértelmű volt,

hogy kipróbálja ezt a sportágat,
amit nagyon megszeretett, és
amelyet a szerencsi uszoda
megnyitása óta helyben is gya‑
korolhat. Szemán Gábor szin‑
tén a 6. b osztály tanulója, négy
éve úszik, édesapja ajánlotta ezt
a sportot. Tamás Ádám (6.b.)
már hét esztendeje rabja a me‑
dencének, az eltelt idő alatt
szinte egyetlen edzést sem ha‑
gyott ki. Laczkó Balázs (5.a.) a
legfiatalabb közöttük, ő is hat
éve tagja az úszószakosztály‑
nak, de emellett a kosárlabdá‑
ban is jó eredményeket ér el.

A fiatal csapat négy éve tré‑
ningezik együtt, nagyon össze‑
szokott társasággá kovácsolód‑
tak össze ez idő alatt. Arról,
hogy a jövőben folytatni kíván‑
ják‑e ezt a szép sportot, még
nem tudtak nyilatkozni, hiszen
a tanulásra is koncentrálniuk
kell. Egyöntetű véleményük,
hogy szeretik iskolájukat, ahol
kedvesek a tanárok, valamint
sok barátra tettek szert. Valószí‑
nűleg a szerencsi Bocskai Ist‑
ván Gimnáziumban folytatják
majd tanulmányaikat.

E. K.

Kiváló tanulók, remek sportolók
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(folytatás a 3. oldalról)
A május 17‑ei lakossági fóru‑

mon a szülői nyilatkozattétel
menetét Nyiri Tibor közműve‑
lődési tanácsnok ismertette, kie‑
melve, hogy a szabad iskolavá‑
lasztás joga mindenkit megillet.
Erről a gondviselőnek nyilat‑
koznia kell, azaz aláírásával is
meg kell erősítenie, hogy gyer‑
meke egyházi, vagy önkor‑
mányzati fenntartású taninté‑
zetben kívánja‑e folytatni a ta‑
nulmányait. A gondviselők
gyermekenként egy nyilatko‑
zattételi lapot kapnak, melyet az
osztályfőnök oszt ki a diákok‑

nak átvételi elismervény aláírá‑
sával. A dokumentumot a hi‑
ányzó tanulók szüleinek is eljut‑
tatják. A már beiratkozott, de
még óvodás gyermekek szülei a
nevelési intézményben kapják
meg a nyilatkozattételi lapokat.
A lezárt borítékba helyezett, ki‑
töltött íveket a szülő saját kezű‑
leg is bedobhatja az iskola titkár‑
ságán elhelyezett urnába, vagy
eljuttathatja az osztályfőnökhöz
is, aki gondoskodik a dokumen‑
tum elhelyezéséről. A nyilatko‑
zatok leadási határideje május
29. (kedd) 16 óra. A tanácsnok
tájékoztatta a megjelenteket,

hogy a szavazatszámlálás ered‑
ményét – amely nyilvános – öt‑
tagú bizottság dokumentálja
majd jegyzőkönyv felvételével.
Az adatok kezelése az informá‑
ciós önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján
történik, tehát a bizottság tagja‑
inak titoktartási kötelezettségük
van, amely azt jelenti, hogy az
egyes szülők véleményét rajtuk
kívül más nem ismerheti meg és
emiatt hátrányos megkülönböz‑
tetés senkit nem érhet.

Hozzászólások, 
vélemények

A fórum lehetőséget adott ar‑
ra, hogy a közönség soraiban
helyet foglalók szavakba öntsék
véleményüket, elképzeléseiket
és feltegyék kérdéseiket. Az
egyik felszólaló, egy többgyer‑
mekes szülő köszönetet mon‑
dott az egyházi iskola választá‑
sának lehetőségéért, mely révén
megkeresztelt gyermekeiket
vallásos szellemben oktathatják,
nevelhetik. A felszólalók között
ülő nyugdíjas pedagógus hang‑
súlyozta, tudja, hogy kollégái
eddig is szívvel‑lélekkel dolgoz‑
tak a gyerekekért, ugyanakkor

úgy vélte: az iskola vallásos szel‑
lemisége révén még inkább em‑
berséges, együtt érző, nyitott
szellemű közösséget alkotnának
a pedagógusok és a diákok. A
hozzászóló a változásra bátorí‑
totta a szülőket is. Volt, aki a ta‑
pasztalatait osztotta meg, mivel
gyermekei egykor egyházi isko‑
lában tanultak, ahol megbecsü‑
lésre, tiszteletre nevelték őket.
Más arra volt kíváncsi, hogy az
iskola tehetséggondozó prog‑
ramja folytatódik‑e és lesznek‑e
fejlesztések?

Mariscsák István oktatási ta‑
nácsos válaszában kifejtette,
hogy a Bolyai iskola által kiví‑
vott érdemeket fenntartóváltás
esetén is megőrzik, hiszen az ér‑
tékek növelése és kiteljesítése a
céljuk. Ficzek László érseki iro‑
daigazgató a pedagógiai fejlesz‑
tésekről szólt: a hitoktatás kere‑
tében heti két hittanórát vezet‑
nének be, egyéb foglalkozások
tekintetében a pedagógusok és
szülők igényét felmérve dönte‑
nek majd. Egy szülő megjegyez‑
te: ebből is látszik, hogy az egy‑
házi iskolát nem anyagi szemlé‑
let jellemzi, hanem a gyerekek
lelki, szellemi fejlődésére helye‑
zik a hangsúlyt.

Ternyák Csaba érsek a felszó‑
lalásokra reagálva elmondta: az
egyházi iskolák az önkormány‑
zattal ellentétben kiegészítő nor‑
matívát is kapnak, így kiegyen‑
súlyozottabban gazdálkodhat‑
nak. Fenntartóváltás esetén a
helyhatósággal együttműköd‑
ve, közösen pályáznának fej‑
lesztésekre. A főtisztelendő zá‑
rásként megköszönte a pedagó‑
gusok egységes döntését, vala‑
mint azt, hogy a felszólalók bi‑
zalommal tekintenek a kezde‑
ményezés elé. Az érsek hangsú‑
lyozta: fontos, hogy a pedagó‑
gusok és a szülők egységes vé‑
leményen legyenek. Váltás ese‑
tén fokozatosan veszik majd fel
az egyházi iskolák ritmusát, s a
szülőkkel együtt lélegezve, gon‑
dolkodva, az intézmény közre‑
működésével nevelik a gyer‑
mekeket. Az érsek atya hangsú‑
lyozta: a hit új dimen zió kat ad
az ember életéhez, amit meg kell
becsülni és tovább kell adni a
gyermekeknek. – Bár az igazi
nevelés a családban valósul
meg, az iskolának az a feladata,
hogy ezt segítse szellemiségével
– zárta gondolatait Ternyák Csa‑
ba egri érsek.

H. R.

Oktatás és nevelés a hit és tudomány jegyében

Számos kortörténeti doku‑
mentum, egészen a XIII száza‑
dig visszamenőleg bizonyítja az
egyházi iskolák jelenlétét tele‑
pülésünkön. Már 1216‑ban egy‑
házas helyként említik, az egri
káptalan szedte a tizedet. A sze‑
rencsi monostorban lévő Szent
Benedek rend fő elhivatottságá‑
nak a nevelést tekintette. Alap‑
fokon egyszerű latin szókincsre,
a szertartásokon használt éne‑
kekre tanították meg az ifjakat.
Középfokon a grammatika (tu‑
dományos latin), diktámen
(írástudomány, jogismeret, logi‑
ka, zeneelmélet) és a kompu‑
tusz (matematika, geometria,

kronológia) elsajátítása volt a
cél. 1526‑ban Zápolya János az
iskolában is tanító szerencsi
apátot csanádi püspökké ne‑
vezte ki. Egy harminc évvel ké‑
sőbb keltezett dokumentum‑
ban az áll, hogy Mohácsy Boldi‑
zsár házhelyétől keletre a plébá‑
nia, nyugatra az iskola található.
A Benedek rend hivatását egé‑
szen 1556‑ig gyakorolta, amikor
Bebek György apátot Tokaj vá‑
rának kapitánya, Némethy Fe‑
renc elűzte, és a monostort Iza‑
bella királyné számára lefoglal‑
ta, majd erődítménnyé átalakí‑
totta. 

A megerősített klastrom új

zálogbirtokosa, Rákóczi Zsig‑
mond révén erősödött meg vá‑
rosunkban a reformáció. Így az
új vallás birtokába került a
templom és az iskola is. Az
1648‑ból származó adat szerint
a sárospataki zsinat a reformá‑
tus iskolát a négyféle iskolatí‑
pus közül a gimnáziális képzést
adók közé sorolta. A tizenkilen‑
cedik század első éveiben kőből
épített új, öt helyiségből álló is‑
kolát emeltek, egy‑egy terem a
lányok, illetve a fiúk számára, a
rektornak és préceptornak kü‑
lön szoba, és a természetbeni
juttatásként kapott bor tárolásá‑
ra még egy helyiség. Az új pro‑
testáns vallás által kiadott anya‑
nyelvi katekizmus, bibliafordí‑
tások, zsoltárkönyvek tették le‑
hetővé a latin ellensúlyozására
a magyar nyelv elterjesztését.

A görög katolikusok Rákóczi
Juliannától 1716‑ban kaptak tel‑
ket templomuk felépítésére, lel‑
készségük létesítésére. Idővel
iskolájukat is kialakították, mert
az 1773‑as országos összeírás
szerint Szerencs mezővárosá‑
ban gyerekek tanításáról három
felekezet iskolamestere gondos‑
kodott. A Rákóczi‑szabadság‑
harc bukása után, a vár zálog‑

birtokosai közül az Almássy
család volt az, amely 1742‑ben
megépítette az új templomot
majd visszaállította a plébániát
és az iskolát. Ez utóbbiról az
egyházlátogatás során készült
jegyzőkönyv két szobából álló
iskoláról számol be, ahol a déli
szoba a kántortanító lakása, az
északi az oktatást szolgálja. Eb‑
ben az egy osztályban húsz
gyereket, fiúkat és lányokat ve‑
gyesen, egy magister tanított. 

A szerencsi zsidók 1812‑ben
építettek maguknak templo‑
mot, de iskolát csak a század
második felében létesítettek.

A volt egyházi iskolák a mai
napig állnak városunkban: a
volt Úttörőház egykor katolikus
kultúrház és iskola volt, a Refor‑
mátus Közösségi ház reformá‑
tus iskolaként (fotónkon), a Bé‑
ke utcai épület görög katolikus
iskolaként funkcionált.

O.Z.M.

A keresztény vallást felvett magyarság az egyház keretein belül kapta meg a le‑
hetőséget műveltsége fejlesztéséhez. Az iskola működéséhez tehát az egyházi
szervezet – Szerencs esetében kolostor és plébánia – léte alapvető feltétel volt.

Egyházi iskolák Szerencsen

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Május 27. pünkösdvasárnap: 10 órától istentisztelet és úr‑

vacsora, 15 órától istentisztelet a református templomban.
Május 28. pünkösdhétfő: 10 órától és 15 órától istentisztelet

a református templomban.
A szertartásokat Börzsönyi József esperes és Börzsönyi Jó‑

zsefné lelkipásztor tartja.

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
Május 27. pünkösdvasárnap: 9 órától szent liturgia a görög

katolikus templomban.
Május 28. pünkösdhétfő: 9 órától szent liturgia a görög ka‑

tolikus templomban.
A szertartásokat Damjanovics Pál parókus tartja.

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Május 27. pünkösdvasárnap: 9.30 órától és 18 órától isten‑

tisztelet a Munkás Szent József római katolikus templomban.
Május 28. pünkösdhétfő: 9.30 órától és 18 órától istentisz‑

telet a Munkás Szent József római katolikus templomban.
A miséket Darvas László plébános tartja.

A PÜNKÖSDI EGYHÁZI
SZERTARTÁSOK RENDJE
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JÖJJ SZENTLÉLEK
ÚRISTEN…

Míg a karácsonyban és a
húsvétban megmutatta ma‑
gát nekünk az Isten, addig a
pünkösdi csodában mi kap‑
csolódunk be az Úr életébe. A
Szentlélek eljövetele már nem
évforduló csupán, hanem az
embert ujjá teremtő folyamat.
Így teljesül be Isten eredeti
szándéka, s megszületik az ő
hasonlatosságára teremtett új
ember bennünk. Innentől
kezdve általunk leheli a világ‑
ba éltető lelkét. 

A pünkösdi lélek jelen van
minden igaz emberi szóban
és minden igaz tettben. Ah‑
hoz, hogy a pünkösdi kegye‑
lem megtalálja lelkünket, vá‑
gyakozó, s a jót tenni akaró,
nyitott szívű emberekre van
szükség. Szerte a keresztény
világban eget ostromol a
szomjas vágyakozás: „Jöjj
Szentlélek Úristen, újítsd meg
az egész világot!”. Ezen belül
azért fohászkodunk, hogy mi,
itt, szűkebb környezetünkben
is érezzük a megújulás örö‑
mét.

Darvas László
római katolikus plébános

AZ ÜNNEP 
ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ

Korunk bőséges kommuni‑
kációs eszközökkel rendelke‑
zik. Kapcsolatot teremthe‑
tünk egymással a telefono‑
kon keresztül. Már a kisgyer‑
mekek is zsebükben hordják
a mobilt. A számítógépek pe‑

dig a kapcsolatfelvételnek
sokféleségét kínálják. Azt
gondolhatná az ember, hogy
most már igazán értjük és
megértjük egymást. Most
már mindenféle elválasztó‑
dás, elszigeteltség eltávozik
az emberi kapcsolatokból.
Mégsem így van. Lehet, hogy
beszélgetés és hírközlés sok
van, de egymás megértése
meglehetősen kevés. Valami
még nagyon hiányzik és ez
nem a modern eszközökön
múlik. Ehhez valami belső
készségre van szükség. A
pünkösdi csoda, a Szentlélek
kiáradása ezt teremtette meg.
Mindenki hallotta a maga
nyelvén az Isten nagyságos
dolgait. Mindenki fel tudta
fogni, bárhonnan jött is, bár‑
mely nyelvet beszélt is, hogy
Isten mindnyájunkért csele‑
kedett, hogy életünk legyen.
Élet, amelynek nincsenek
rossz kilátásai, hanem jó és
nyugalom tölti be. Megelége‑
dett élet, mert jó kapcsolatai
vannak Istennel és az embe ‑
rekkel. Pünkösd eseménye
ezt adhatja meg. Így kívánok
áldott pünkösdi ünnepet vá‑
rosunk minden lakójának.

Börzsönyi József
református esperes

ÍGY JUTUNK TOVÁBB
A VÉGSŐ CÉLUNKHOZ…

Kiemelek három olyan jel‑
képet, melyek alkalmasak ar‑
ra, hogy a Szentlélek eljövete‑
le kapcsán kifejezzék műkö‑
désének, hatásának mibenlé‑
tét. Ilyen jelkép a galamb

(Mt.3,16): ismeretlen messze‑
ségből felbukkannak, s hirte‑
len eltűnnek szemünk elől,
szabadok; szaporasága miatt
az életerő jele. A galamb al‑
kalmas jelképe a Szentlélek
egyik hatásának kifejezésére:
a szabadon működő, életet
adó, termékeny isteni erő ki‑
fejezésére. 

A szél (Jn.3,8): ott fúj, ahol
akar… nem tudjuk honnan
jön és merre megye… A régi
világképben az egyik alkotó‑
eleme a világnak (föld, víz,
tűz, levegő). A gyenge szellő
termékenyítő, teremtő, fel‑
pezsdítő, üdítő, életet adó va‑
lóság. Alkalmas a Szentlélek
tevékenységének kifejezésé‑
re: éltető (pl. lélegzet), s újjá‑
születve a Szentlélekben,
bennünk lakik, természetfe‑
letti életünket élteti. Jelzi az
egyházat egységesítő, meg‑
újító ténykedését is. 

A tűz, melynek tisztasága
alkalmas jelkép; a Nap suga‑
rait nagyító lencsével gyűjtöt‑
ték egybe, s minden újévkor
azzal gyújtották meg a görö‑
gök a házi tűzhely tüzét. Ami
vele érintkezik, megtisztul.
(A régiek orvosi műszereit
így fertőtlenítették…) 

Emlékeztessenek ezek a jel‑
képek bennünket a Szentlé‑
lek működésére és hatásaira,
hiszen ez tesz bennünket
jobb, igazabb emberekké, s
hitünk szerint így juthatunk
el végső célunkhoz: Jézus
Krisztus által az Atyához a
Szentlélek segítségével. 

Damjanovics Pál
görög katolikus parókus

Pünkösdi gondolatok
„Áldott szép pünkösdnek gyö‑

nyörű ideje, / mindent égészség‑
gel látogató ege, / hosszú úton já‑
rókat könnyebbítő szele. / Neked
virágoznak bokrok, szép violák, /
folyó vizek, kutak csak neked tisz‑
tulnak. / Az jó hamar lovak is
csak benned vigadnak.”

A naptári ünnepek lehetnek
egynaposak és ciklust alko‑
tók, mint a téli és tavaszi illet‑
ve nyári ünnepkör. A tavasz
ünnepei a természet kivirulá‑
sához, megújuláshoz kapcso‑
lódnak. Ezek eredetileg az ar‑
chaikus, a gazdasági élethez,
az állat‑ és növényvilág válto‑
zásához kapcsolódó hagyo‑
mányt ápolták. A keresztény‑
ség felvételével a vallásos
mozzanat, a szentek kultusza
került előtérbe, de a pogány
hitrendszer és rituális cselek‑
ményei is ott lapulnak a mély‑
ben. Gondoljunk csak a tűz‑
zel, vízzel végrehajtott tisztító
szertartásokra, a húsvéti lo‑
csolásra, a húsvéti tojás termé‑
kenységvarázslására.

Már Balassi Bálint is meg‑
énekelte a végvári vitézek
eme kedvelt ünnepének szép‑
ségét. Pünkösd régmúltban
gyökerező, változó idejű ün‑
nepünk, mely a görög „penté‑
kosztész”=ötvenedik szóból
ered. Keresztény vallási ün‑
nep, amely minden évben
más napokra esik, mivel a
húsvét után ötven nappal tart‑
ják. A zsidó vallásban a pé‑
szach után ötvenedik napon
sabouthkor az aratást, az első
gyümölcsöket, majd később a
tízparancsolat sínai‑hegyi

adományozásának emlékét
ünnepelték.

A kereszténység tanítása
szerint Jézus mennybemene‑
tele után a Szentlélek ezen a
napon szállt le az apostolokra,
a II. századtól kezdve vált ün‑
neppé. Később hozzákapcsol‑
ták tartalmához az újtesta‑
mentumi törvényhozásra való
emlékezést, majd az egyház
megalapításának emléke is
ehhez a naphoz kötődik.

Pünkösdkor a régi népszo‑
kás szerint a falvakban a kü‑
lönféle versenyek, sportjáté‑
kok győztesét rövid ideig
uralkodó „pünkösdi király‑
nak” választották. Átvitt érte‑
lemben a mai napig is ez je‑
lenti a rövid ideig tartó dicső‑
séget. Az ehhez a naphoz kap‑
csolódó népszokásoknak nem
sok köze van az egyházi ün‑
nephez, sokkal inkább a ta‑
vasz, a szerelem, a párválasz‑
tás gondolatához kötődik. A
legények virtuskodására is a
pünkösdi királyválasztás
adott alkalmat. Az egykori
gazdag szokásrend azonban
sajnos ma már csak töredéke‑
iben él az életmódváltás kö‑
vetkeztében, s csak az idősek
emlékezetéből rekonstruálha‑
tó, ők ugyanis a hagyományo‑
kat hordozó társadalmi réteg.
Ma már generációs eltérést
mutató tudásanyag lett belőle:
az idősek, a középkorúak cso‑
portja még aktívan használja,
míg a fiatalabb generációnál a
passzív tudás nívójára szállt
le, sőt egyik‑másik szokás, hi‑
edelem gyermekjátékká süly‑
lyedt.                                   O.Z.M.

Tavaszi ünnepkör

Városunkban a már működő
egyházi iskolák mellett, a kirá‑
lyi állami elemi népiskolát 1900
szeptemberében egy újonnan
épített földszintes épületben
nyitották meg. Négy tanterem,
egy tanítói lakás és mellékhe‑
lyiségek tartoztak az intéz‑
ményhez. Az évnyitó után a
négy osztály négy tanító irá‑
nyításával kezdte meg munká‑

ját. Szerencs lélekszámának
növekedése, így a tanulók gya‑
rapodása szükségessé tette az
iskola bővítését. 1910‑ben egy
szinttel megemelték az épület
magasságát, ezzel nyolc tante‑
remben 12 nevelő okíthatta a
diákokat. Az államosítás után
leányiskolaként tanítottak falai
között 1958‑ig. Az 1960‑as
években még négy teremmel

bővült a déli oldala, illetve a
szomszédos épület megvásár‑
lása és felújítása révén a napkö‑
ziotthon feladatait is ellátta.
1969‑ig Szerencsi 2. számú Ál‑
talános Iskola néven volt is‑
mert, ekkor vonták össze a
szemközti iskolával, Hunyadi
János Általános Iskola lett az el‑
nevezése. A hetvenes években
az épület tetőzetét felújították,
a két szolgálati lakást tante‑
remmé alakították át.

A kilencvenes években az is‑
kola fő profilja a matematika és
számítástechnika oktatása lett,
ezért e szakma kiemelkedő
egyéniségének, Bolyai János‑
nak a nevét vette föl. Az el‑
avult, közel százéves épület tel‑
jes rekonstrukcióját 1992‑ben
kezdték el. Salamin Ferenc fő‑
építész terveiben az 1910‑es
épület műemléki jellegét vette
alapul, és ehhez formálta a to‑
vábbi bővítés stílusát is. Az

épület alapterülete hatszorosá‑
ra nőtt, tantermeinek száma
hattal gyarapodott, és egy min‑
den európai előírásnak megfe‑
lelő, színvonalas konyha és ét‑
kező, étterem épületrésszel bő‑
vült. Modern, 1300 négyzetmé‑
ter alapterületű, lelátós sport‑
csarnoka nemcsak az iskola
testnevelés‑oktatását segíti, ha‑
nem a város sportrendezvé‑

nyeinek, országos illetve nem‑
zetközi sporteseményeknek is
helyet ad. Mind külsejében,
mind a belső átalakítások kor‑
szerűsítése terén városunk
egyik legszebb épület‑komple‑
xumává vált az intézmény,
amely szervesen illeszkedik a
szomszédos reneszánsz vár‑
kastély műemléki jellegéhez.

OZM

Régen és ma: királyi állami elemi népiskola
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A gasztronómiai értékek be‑
mutatását fontosnak tartja a
község önkormányzata. Egyfaj‑
ta misztikum övezi a töltött ká‑
posztát a német nemzetiségi te‑
lepülésen, az itt megtartott la‑
kodalmak ételfelhozatalának
csúcsát például ez az étel jelen‑
ti. Nehéz lenne megmondani,
miért különlegesebb a többitől
a rátkai töltött káposzta, de
tény, hogy aki kóstolta, nehezen
felejti. Tirk Sándorné polgár‑
mester szerint vétek csendben
tartani ezt az egyediséget, az

egyéb népszokások‑, illetve az
ugyancsak unikumnak számító
svábszalonna mellett ez az étel
hozzátartozik a község hírne‑
véhez. – Azt gondoltuk, nem
árt, ha széles körben adjuk hí‑
rül, hogy büszkék vagyunk ér‑
tékeinkre, hagyományainkra. A
fesztivállal, annak főzőverse‑
nyén keresztül tudatjuk a nagy‑
világgal, érdemes meglátogatni
ezt a zempléni kistelepülést –
fogalmaz a község első embere.
A május 19‑ei eseményre első‑
sorban helyi‑ és környékbeli te‑

lepülések adták le nevezésüket,
de érkeztek ínyencek Pest‑, He‑
ves‑ és Hajdú‑Bihar megyékből
is, elhozva a saját pátriájukra
jellemző töltött káposzta
receptjei ket, amit persze elké‑
szítettek annak rendje és módja
szerint. – Mint ahogy tavaly, az
idén is igyekeztünk színesíteni
a programot, sportvetélkedők,
kulturális események, kézmű‑
ves bemutatók, borkóstoló,
tánc ház, színpadi jelenetek kí‑
náltak kikapcsolódást a látoga‑
tóknak.

A fesztiválhoz kapcsolódóan
az elmúlt évben a történelmi
borvidék legfőbb kincséért első
alkalommal tartottunk szent‑
misét. Az egyik szőlődűlőben,
a Padi‑hegyen könyörögtünk
az égiek felé a jó termésért –
mondta a Szerencsi Hírek ér‑
deklődésére Tirk Sándorné. A
fesztiválon remek eledelek ke‑
rültek a zsűri elé. A bírálók vé‑
gül úgy döntöttek, hogy az idei
töltött káposzta főző versenyen
Monok Polgármesteri Hivata‑
lának csapata érdemelte ki a
legjobbnak járó elismerést.

Üstökben párolódott 
a töltött káposzta

Remekbe szabott ételek készültek május 19‑én Rátkán, ahol második alkalom‑
mal rendezték meg a Töltött Káposzta Fesztivált.

Az elmúlt évek alatt a kisdi‑
ákok mellett középiskolások,
sőt meglett korú felnőttek is
csatlakoztak a próbákhoz. A
Maier Reimond tánctanár veze‑
tésével működő szerveződés
csakhamar elkönyvelhette első
sikereit. Megalakult a Libabőr
Népművészeti Egyesület azzal
a céllal, hogy támogassa a meg‑
kezdett munkát, anyagi és
szakmai segítséget nyújthasson
az azóta kialakult felnőtt és
óvodás együtteseknek. A golo‑
pi táncosok a május 12‑én meg‑
rendezett tánctalálkozó kereté‑
ben hívták fel ismét a figyelmet
magukra: egy mulatós délutánt
szerveztek mindazoknak, akik
már hallottak róluk, de nem is‑
merték őket, és várták azokat is,
akiknek eddig nem volt elég
bátorságuk, hogy elkezdjék a
néptáncot. Maier Reimond a ta‑
lálkozón mondta el lapunknak,
hogy a műsorszámok élő zené‑

vel kerülnek bemutatásra, a
talp alávalót a fiatal, de nagyon
tehetséges Parapács zenekar
zenészei szolgáltatják, lelkes kí‑
sérői a zempléni és abaúji tele‑
püléseken működő táncházak‑
nak is. – A sors úgy hozta, hogy
nagyon sok a fiatal tanítvány,
több százra tehető a számuk
Encsen, Abaújszántón, Szeren‑
csen és Mádon – mondta el a
tanár úr – ami egyfajta öröm‑
mel tölt el, és meg kell jegyez‑
nem, ismerek olyan felnőtteket,
akiknek teljes mértékben meg‑
változtatta az életvitelét a nép‑
tánc. Náluk háttérbe szorult
például a televízió, egyéb olyan
szórakozási forma, aminek a
rabjai voltak, a közösségi élet‑
ben találták meg a kikapcsoló‑
dást. Jók az emberi kapcsola‑
tok, a táncháztól nincs jobb hely
a lazításra, szórakozásra – fo‑
galmazta meg gondolatait Ma‑
ier Reimond.

Tízéves a golopi néptánc
Egy évtizede kezdődött el Golopon a néptánc okta‑

tása, az akkoriban még működő helyi általános isko‑
lában, ahol a Széptan Alapítvány látta el a szakmai
irányítást.

Az Oktatáskutató és Fejlesz‑
tő Intézet (OFI) szervezésében
megrendezett megmérettetés
első felvonásában iskolai szin‑
tű írásbeli feladatokat kellett
megoldani, amelyre a taktake‑
nézi Petőfi Sándor Általános Is‑
kola és Óvoda két tanulója is
eljuttatott feladatlapokat. Kraj ‑
czár Ilona 6. osztályos tanuló
az 5‑6. osztályosok, míg Vaskó
Vivien 8. osztályos tanuló a 7‑
8. osztályosok mezőnyében ért
el kimagasló eredményt, mind‑
ketten bejutottak a II. forduló‑
ba. A rendkívül összetett, ro‑
maságra‑cigányságra épülő
szóbeli versenyre Gulyás Ist‑
vánné pedagógus készítette fel

a fiatalokat, akik – nem kis
meglepetésre – mindkét kor‑
osztályban elnyerték az első
helyezést. A fővárosi utazás
előtt kutatómunkát végeztek a
diákok, erről fényképeket, vi‑
deókat készítettek, amelyeket
Burkus Ferenc segítségével fog‑
laltak össze egy prezentációs
anyagban, és vittek magukkal
Budapestre. Mint azt Molnár
Tiborné, a taktakenézi tanintéz‑
mény igaz  gatója jelezte lapunk
felé, nagyon büszkék az ered‑
ményre, megmutatták, hogy
egy hátrányos helyzetű apró te‑
lepülés iskolája is lehet sikeres.

Az oldalt írta: Serfőző László

Országos elsők 
a taktakenéziek

Az Országos Cigány Népismereti Műveltségi Ver‑
seny második fordulóját tartották meg április 26‑án
Budapesten, a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általá‑
nos Művelődési Központban.

A produkció apropóját adta,
hogy harminc főt számláló cso‑
port látogatott a településre az
Erdélyben található Kalota‑
szegről és Mákófalváról. Varga
László polgármester elmondta
érdeklődésünkre, hogy a kap‑
csolat több évvel ezelőtt alakult

ki Taktaharkány
és Mákófalva re‑
formátus egyhá‑
zai között, az el‑
múlt évben már
megfogalmazó‑
dott egy testvér‑
települési kapcso‑
lat megvalósításá‑
nak a gondolata. 
– A háromnapos
látogatás alatt
számos jó prog‑
rammal igyekez‑
tünk meglepni
székely barátain‑
kat – mondta Var‑
ga László – ennek
kiemelkedő ese‑
ménye volt a kul‑
turális est, ahol az
erdélyiek is ízelí‑
tőt adtak kivételes

tehetségükről, a székelyek szo‑
kásairól, mindezt egy kis hu‑
morral körítve. Az előadások
olyan eseményeket dolgoztak
fel, amelyek az anyaországra is
jellemzők voltak, különösen a
két világháború között. Jó volt
látni, hogy azok az amatőr szín‑

játszó körök, amelyek nálunk
már kihaltak, még élnek Er‑
délyben, bízom abban, hogy
egyfajta például szolgálnak
számunkra a látottak. Termé‑
szetes, hogy a vendégeket ha‑
sonló módon köszöntötték tele‑
pülésünk amatőr körei mind‑
amellett, hogy a három nap tör‑
ténete Mákófalváról szólt –
mondta érdeklődésünkre Var‑
ga László. A zsúfolásig megtelt
kultúrházban Bod György má‑
kófalvi polgármester is jelen
volt. – Nagyon örülök a testvér‑
települési kapcsolat megvaló‑
sulásának, a szerződést hama‑
rosan aláírjuk Erdélyben. Itt is
megragadom az alkalmat arra,
hogy köszönetet mondjak ven‑
déglátóinknak, hiszen felejthe‑
tetlen élményekkel gazdagod‑
tunk, és meg kell fogalmaznom
elismerésemet a településveze‑
tés felé, hiszen olyan helyi in‑
tézményekbe látogattunk el,
amelyek rendezettség, küllem
alapján javára válnának egy‑
egy erdélyi városnak is – fogal‑
mazta meg Mákófalva polgár‑
mestere.

Testvér-települési szerződés
Csodás népművészeti alkotások, szőttesek, népviseletek, prózai és népzenéhez

kötődő előadások jellemezték azt a műsoros estet, amit május 12‑én rendeztek
meg Taktaharkány Művelődési Házában.
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INGATLAN
• Szerencs, Kossuth út 17. szám alatti kétszobás la-
kás albérletbe kiadó. Érd.: 20/387-8905, 20/396-
5646. (10-11)______________________________
• Szerencs központjában, társasházban, kétszobás
lakás kiadó. Érd.: 20/498-6930. (10-11)______________________________
• Háromszobás családi ház Szerencsen a Nagyvárad
úton eladó. Érd.: 70/316-9430. (10-11)______________________________

• Szerencs, Magyar út 44. szám alatt, összkomfor-
tos családi ház, vállalkozás céljára is alkalmas eladó.
Irányár: 6,9 M Ft. Érd.: 70/967-2478. (10-11)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti,
85 m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép kör-
nyezetben, garázzsal és pincével, jó állapotban el-
adó. Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (10-11)______________________________
• Kiadó társasházi, panorámás lakás Szerencs köz-
pontjában a Kossuth úton, 69 m2-es, igényesen fel-
újított, igényes bérlőnek. Érd.: 70/629-5749,
20/219-3018. (10)______________________________
• 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: 7,5
M Ft. Érd.: 30/9683-120. (10)______________________________
• Mezőzomboron a Petőfi utcában háromszobás,
összkomfortos családi ház nagy kerttel, azonnali
beköltözéssel eladó. Érd.: 70/379-4872, 70/388-
0277. (10)______________________________
• Szerencs központjában kétszobás, villanyfűtéses,
zöld övezetben földszinti lakás eladó garázzsal vagy
anélkül. Érd.: 70/967-1142. (10-11)______________________________
• Szerencsen, az Ondi út egyik legszebb helyén,

örökpanorámás telken, háromszobás családi ház
eladó. Érd: 30/497-0795 vagy 30/644-5536. (10)______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel eladó. Érd.:
70/515-3373. (10)______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is
alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (10)______________________________
• Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított, Bekecsen
85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (10-
11)

VEGYES
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77@
gmail.com. (10)______________________________
• 2 db nyúlketrec eladó. Érd.: 47/369-259. (10)______________________________
• Bontott tetőcserép eladó. Érd.: 47/363-129 (mun-
kaidőben). (10)______________________________
• Idős néni gondozását vállalom a lakásomon. Érd.:
20/461-0954, 47/361-371. (10)

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

Szerencsen központjában (Csalogány köz 3.)
háromszobás, amerikai konyhás, közművesí-
tett, kő parasztház eladó. Megtekinthető va-
sárnap délelőtt, előzetes egyeztetés után.
Irányár: 4,6 M Ft. Érd.: 70/618-1054, 46/754-
726. (10-11-12) 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. június 8-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

június 15., június 29.

Miért utazna messzebb, 
ha nálunk is megveheti, megrendelheti?

Üzletünkben kapható termékek:
• laminált padlók • darabszőnyegek
• futószőnyegek • padlószőnyegek
• pvc padlók • lábtörlők
• karnisok • asztalterítők
• függönyök (rendelésre közel 500 féle)
…és mindezek tartozékai, kiegészítői.

Tapétákat készletről vásárolhat, vagy katalógusokból közel
600 fajta közül rendelhet.

Álmennyezetek és stukkók széles választékban kaphatók.
• Rozetták • Poszterek
• Ragasztók, tömítők • Öntapadó tapéták

• Tapétaszegők (tapétacsík)
Minden hónapban más akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Szőnyegek szegése 24-48 órás határidővel 
megrendelhető, akár használt szőnyegekre is!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2.
www.szerencsivasudvar.hu, www.diego.hu

e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-47/361-378

Nyitva: H-P: 8-16.30 óráig, Szo.: 8-12óráig

DIEGO
®

ÁRUHÁZ SZERENCS

Szerencsi Vasudvar
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• Idomacélok széles választékban (zártszelvények, szögacé-
lok, laposacélok, betonacélok, köracélok, négyzetacélok, bor-
dázott acélok, U., I., T. acélok, szerkezeti és gázcsövek).

• Hegesztett síkhálók
• Vas, alu- és horganyzott lemezek
• Kerítésfonatok, csibe- és vadhálók
• Zárak, vasalatok
• Szögek, csavarok, fúrószárak
• Elektromos kisgépek, szerszámok
• Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok
• Szúnyoghálók, láncok, ragasztók, tömítők
• Szigetelőanyagok
• Ereszcsatornák (alu, horganyzott, normál, és mini)
• Gipszkarton, OSB-3 lapok, csemperagasztó, önterülők
• Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák
• Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok
• Biofa brikett, tőzeg

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
(DIEGO Áruház udvarában)

www.szerencsivasudvar.hu, e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-30/336-1290

Nyitva: H-P: 8–16.30 óráig, Szo.: 8–12 óráig

Új szakma! Könnyű és gyors elhelyezkedés!
Nem mindegy, hogy hol végzi a tanfolyamot!

Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ

intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
biztonsági őr

NE HIGGY az átverőknek, ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

Hétvégén is hívható! Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdők jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

június 9-én és 16-án Szerencsen,
Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon.

Érdeklődni: 30/981-19-83.

Rákóczi 27 kisvendéglő és pizzéria
3900 Szerencs, Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337, 30/830-4665

Teljesen felújított környezetben 
változatos étel és ital kínálattal 

várjuk kedves vendégeinket!
* Hétköznapokon kétféle menü.
* 34 féle helyben sütött pizza, kiszállítással is.
* Ballagásra, családi és céges rendezvényekre

meleg ételek és hidegtálak készítése, házhoz
szállítással is.

* Lottófeladás és mobiltelefon feltöltés.

Étkezési utalvány, OTP és MKB Szép kártya 
elfogadóhely.

SZERENCSI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Ezúton tájékoztatjuk Szerencs város és környéke 
lakosságát, hogy a PR TELECOM kábeltelevíziós 

hálózatán 161,25 MHz frekvencián látható 
a Szerencsi Városi Televízió műsora. 

A nap 24 órájában működő képújság mellett 
minden pénteken 18 órától magazinműsor 

számol be a friss helyi hírekről, eseményekről. 
Szerencsi Városi Televízió

Címünk: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
E-mail: varositv@szerencs.hu

Telefon: (47) 561-180   •   Honlap: szerencsihirek.hu

Istenem súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!

Álmomban keressen meg engem,
még egyszer had lássam, had öleljem! 

Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,
csak had lássam még egyszer fiacskámat!
Had legyen nekem ez a legszebb álmom,

súgd meg neki halkan, én minden nap várom!

Fájó szívvel emlékezem 
2008. június 11-ére, 

amikor gyermekem, 
Király István 

életének 35. évében 
örökre itt hagyott.

Fájó szívű édesanyja.

SZERENCSI HÍREK 
ELŐFIZETÉSI AKCIÓ
Tisztelt Olvasóink!
2012 első félévének végéhez
közeledve lehetőséget biztosí-
tunk Olvasóinknak arra, hogy a
2012-es esztendő második fé-
lévére kedvező feltételekkel
rendeljék meg a Szerencsi Híre-
ket. Az előfizetés díja kilenc
lapszámra 1350 Ft, azonban a
szerencsések „visszanyerhetik”
az előfizetés árát. A 2012. júni-
us 30-áig beérkező megrende-
lések leadói között tíz, egyen-
ként 1500 forint értékű ajándé-
kutalványt sorsolunk ki a Sze-
rencsi Fürdő és Wellnessházba.
További hat előfizetőnk a
Zempléni Térségi Integrált
Szakképző Központ által fel-
ajánlott pendrive-ot nyer, öt
előfizető pedig a B.-A.-Z. Me-
gyei Önkormányzat főjegyzője,
Kovács János által felajánlott,
megyénk értékeit, szépségeit
bemutató Megyekönyv című
képes albumot kap ajándékba.

Előfizetési igényüket jelez-
hetik a 47/561-180-as 

telefonszámon, a 
szerencsihirek@szerencs.hu
e-mail címen, személyesen 

a Szerencsi Hírek 
szerkesztőségében 

(Szerencs, Kossuth tér 1.,
Népház), 

vagy bármely 
postahivatalban.
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teljesen új, 5000 darabos
NYÁRI ÁRUKÉSZLET

ROYAL

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

(Rákóczi út 47.)

Next, Ralph Lauren, George, Per Una…

június 4.
(HÉTFŐ)

CORSÓ
(Rákóczi út 77.)

június 7.
(CSÜTÖRTÖK)

AKCIÓS TERMÉKEINK

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

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Egy kis hazai…

Oldalas
Sertés hátsó csülök
Nyári turista

979 Ft/kg
669 Ft/kg
969 Ft/kg

Császárszalonna
Sertészsír
Sertés tepertő

1049 Ft/kg
499 Ft/kg
1349 Ft/kg

Paraszt májas
Karajsonka aszalt

szilvával
Csontos h. karaj
Rövid karaj
Csontos tarja
Lapocka cs. nélkül
Dagadó
Comb csont nélkül
Szendvicssonka
Parasztkolbász
Juhbeles virsli
Rakott fej
Cserkészkolbász

949 Ft/kg

1529 Ft/kg
1179 Ft/kg
1249 Ft/kg
1049 Ft/kg
1079 Ft/kg
1049 Ft/kg
1099 Ft/kg
1299 Ft/kg
1099 Ft/kg
919 Ft/kg
875 Ft/kg

1320 Ft/kg

Lángolt kolbász
Füstölt oldalas
Füstölt sertéskolbász
Füstölt sertésfej
Füstölt tarja

csont nélkül
Füstölt csülök
Füstölt húsos csont
Füstölt láb
Füstölt csülök

csont nélkül
Erdélyi szalonna
Kenyérszalonna
Májas hurka

1039 Ft/kg
1259 Ft/kg
755 Ft/kg
699 Ft/kg

1399 Ft/kg
899 Ft/kg
549 Ft/kg
399 Ft/kg

999 Ft/kg
889 Ft/kg
819 Ft/kg
799 Ft/kg

Az akció 2012. május 25-től módosításig érvényes!

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

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

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

szombat 7–12 óráig.

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

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

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

SZÉP KÁRTYÁT
ÉS ERZSÉBET
UTALVÁNYT

ELFOGADUNK
A Szerencsi Város -

üzemeltető 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.) 

2012. áprilisától
bankkártya 

elfogadóhely lett, 
továbbá elfogadunk

Szép kártyát és
Erzsébet utalványt is.

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

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

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

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

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

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

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.

Telefon: 47/361-906, 20/966-4464
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Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

Növényvédő szerek
széles választéka

Növényvédő szerek
széles választéka

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Rotációs kapák,

kedvezményes áron kaphatók.
bozótvágók, fűnyíró gépek

Rotációs kapák,

kedvezményes áron kaphatók.
bozótvágók, fűnyíró gépek

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.

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. 

• 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. június 15-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. június 15‑én jelenik meg.

Lapzárta: június 8. 10 óra

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

víz alatti csoportos gyógytorna indul a 18 év feletti korosztály
számára megfelelő létszámú jelentkezés esetén. 

A foglalkozás minden csütörtökön 18 órától kezdődik.

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 csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Szerdánként 18 órától azokat a felnőtteket és időseket 

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

A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul. 
A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szív-és ke-
ringési megbetegedésekre, légúti betegségek és ortopédiai betegségekre
panaszkodnak.
További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti
csoportos gyógyúszás időpontjai:

Babaúszás minden szombaton
10 órától a Városi Tanuszodában.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

és a (Ondi u. 1., tel: 47/560-254)
recepcióján.

Szerencsi Fürdő

és Wellnessház

Városi Tanuszoda

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 középhaladó

17-17.45 középhaladó

16-16.45 középhaladó

14-14.45 középhaladó

14.30-15.15 középhaladó

15-15.45 haladó

16-16.45 középhaladó

17-17.45 középhaladó

15-15.45 kezdő

16-16.45 kezdő

17-17.45 kezdő

18-18.45 haladó

15-15.45 kezdő

16-16.45 kezdő

17-17.45 kezdő

18-18.45 haladó

14.30-15.15 haladó

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

Tovább él a május 1-jétől bevezetett nyári kedvezményünk!

2+1 akció: két teljes ár jegy megvásárlása esetén

a harmadik félnek ingyenes a belépés!

ú

A felnőtt belépő 1700 Ft,
a diák illetve 60 éven felüli belépő 1200 Ft.,

P ésünkösdi akciók a Szerencsi Fürdő Wellnessházban!
2012. május 26-27-28. (szombat, vasárnap, hétfő)

A felnőtt belépő 1700 Ft helyett 1300 Ft,

a diák, illetve 60 éven felüli belépő

1200 Ft helyett 700 Ft egész nap!

A felnőtt belépő 1700 Ft helyett 1300 Ft,

a diák, illetve 60 éven felüli belépő

1200 Ft helyett 700 Ft egész nap!
Az akció keretében vendégeink 1,5 liter ásványvizet

kapnak ajándékba a Tesco jóvoltából.

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: 47/560-250Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: 47/560-250
www.szerencsifurdo.huwww.szerencsifurdo.hu

Kiadó lakások
és üzlethelyiség

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

Lakások:
Szerencs, Ondi út 10/B. II. em.

4 a.: 38 m2, 1 lakószoba, 
konyha, fürdőszoba.

Szerencs, Ondi út 10/B. II. em.
2 a.: 38 m2, 1 lakószoba, 

konyha, fürdőszoba.

Kereskedelmi és vendéglátó
tevékenység (büfé): 

Kulcsár Anita Sportcsarnok
(Szerencs, Rákóczi út 100.) 

nézőtéri bejáratánál lévő, kü-
lön 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 szük-
séges adatlapon a kezelő, a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft. Fürdő és Wellness-
házban lévő irodájában (Szerencs, Rákóczi út
94.), illetve Szerencs Város Polgármesteri Hi-
vatalban (Szerencs, Rákóczi út 89.) lehet.

A benyújtás határideje: 
június 6. (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.

Nagy alapterü -
letű, belvárosi 
családi házat 

keresek megvé-
telre Szerencsen. 

Érdeklődni:
20/9425-327
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CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük térkövek és lábazatburkolók
gyártását többféle színben és formában.

2500 Ft/m -től22500 Ft/m -től2

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

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

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

KOSSUTH LAJOS UTCA 6. (Vasvári): Belvárosi
442 m² telken, 110 m2 hasznos alapterületű, igénye-
sen felújított, egyedi központi fűtésű családi ház. Az
utcai lakásban 2 utcai szoba, előszoba, konyha, spájz,
fürdőszoba. A lakás előtti hangulatos, boltíves terasz
a konyhából külön is megközelíthető. A teraszról külső
lépcső vezet a házzal egybeépített melléképület te-
tőterében lévő szoba, nappali, fürdőszoba, padfeljáró,
terasz helyiséges önálló lakrészbe. A lakrész alatt 32
m², világos műhely található. Redőnyök, parketta, la-
minált padló, szőnyegpadló, kábeltévé, vezetékes te-
lefon. Az udvar hátsó részében lévő garázsba a Rákóczi
úti társasház udvarán keresztül be lehet állni. Pince.
Növényzetes, intim pihenőkert. Megfelelőség esetén,
beszámításra kerülhet budapesti ingatlan vagy sze-
rencsi 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, osztatlan közös tulajdonban álló ikerház

fele részében lévő 2 szoba, spájz fürdőszoba, előszoba
helyiségből álló családi ház, – külön épületben –
nyári konyhával, szobával, továbbá a hozzá tartozó
melléképületekkel. A lakás komfortos komfortfoko-
zatú, de az egyedi kandalló fűtőberendezés nem ké-
pezi eladás tárgyát. Redőny, zuhanyzó, szőnyegpadló.
2009. évben az ingatlanba fürdőszobát létesítettek,
kívülről újra színezték. Kis konyhakert, udvarrész, ren-
des szomszédok. Az ingatlan igényesen felújított és
rendben tartott. KÖLTÖZÉS MIATT SÜRGŐSEN EL-
ADÓ! Irányár: 4 800 000 Ft. Tel.: 30/309-43-90. 

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

sík terepadottságú, 1579 m² panorámás telken, 1997-
ben korszerű terv alapján, magas minőségi kivitelezés
mellett épült. 2008. évben felújított, tégla, szintes,
exkluzív megjelenésű családi ház alagsorában: ga-
rázs, műhely 2 raktár, kazánház, lépcsőház, földszint-
jén: nappali, amerikai konyha, spájz, szoba, előszoba,
fürdőszoba, WC, lépcsőház, fedett terasz, hátsó fedett
terasz (14 m²), tetőterében: nappali, 4 szoba, fürdő-

szoba, WC helyiségekkel, 230 m² hasznos alapterü-
lettel. Összkomfortos komfortfokozat, egyedi gázfűtés,
kandalló. Műanyag nyílás zárók, reluxák, laminált pad-
ló, padlószőnyeg, sarokkád, zuhanyzó, parabola. Az
épület északi fala külön szigetelt. Pázsitos pihenőkert,
konyhakert, 30 termő gyümölcsfa. Vállalkozási célra,
többgenerációs, vagy vegyes rendeltetésű ingatlan-
nak is alkalmas. Megfelelőség esetén 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.

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

A bodrogkeresztúri 
hajdani 

„Führer” bányából
származó 

kb. 80-100 t 
fagyálló tarchittufa
faragó kő vegyesen

eladó 

6 000 Ft/t áron. 
Érdeklődni: 

Ujhelyi Sándor, 
+36-30/315-4292.

Utazzon velünk

határok nélkül!

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT.
3900. Szerencs, Rákóczi út 67.

www.zemplentourist.hu
(47) 560-059 (30) 925-8555,

• nyári nyaralások

autóbusszal, repülővel

• repülőjegyek foglalása

(ESTA ügyintézés)

• nemzetközi vonatjegyek

és buszjegyek

Üdülési csekk és SZÉP kártya
elfogadóhely.

WESTERN UNION - pénzátutalás
Olcsó szállás munkásoknak!!!

ValutaváltásValutaváltás
kedvező árfolyamonkedvező árfolyamon

cégeknek és magánszemélyeknekcégeknek és magánszemélyeknek

Belépők

Felnőtt

60 éven felüli

Nappali tagozatos diák

Gyermek (4-6 éves)

hétfő-péntek szombat-vasárnap

10-18 óra

1500 Ft *

1000 Ft *

18-21 óra

1 00 Ft3

700 Ft

10-1 óra9 19-22 óra

1 00 Ft *7

1 00 Ft *2

1 00 Ft3

700 Ft

500 Ft

* 2+1 akció érvényesíthető hétfőtől vasárnapig.

Hétf

zemel a szauna és a g ezen id

t 20% engedményt adunk a jegy árából!

ői, keddi és csütörtöki napokon 15 óráig

nem ü őzkabin, őtartam

alat

A Szerencsi Fürdő és Wellnessház

árai május 1-jétőljegy

Szerencs, Rákóczi út 94.

Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.hu

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement

Fűrészáru

Sóder 0,24-es

Sóder 0,4-es

Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük
térkövek és lábazatburkolók

2 500 Ft/m -től
gyártását többféle színben és formában

2

Áraink az áfát tartalmazzák.

2 690 Ft

58 900 Ft-tól

2 990 Ft

3 490 Ft

1 390 Ft/m2-től
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A terv tetteket hozott. Zemlé‑
nyi Zoltán nyugalmazott iskola‑
igazgató szívesen vállalta a szer‑
vezést, később megválasztották
a létrehozott Kiss Attila Alapít‑
vány kuratóriumi elnökévé. A
civil szervezet a tehetséggondo‑
zást jelölte meg egyik legfőbb
céljaként és ennek jegyében ha‑
tározták el, hogy minden tanév
végén megjutalmazzák a sze‑
rencsi körzet településein mű‑
ködő általános iskolák legered‑
ményesebb diákjait.

Számos tevékenységük közül
kiemelkedik többek között a
Kiss Attila Olvasottsági Verseny,
amely idén hetedik alkalommal
várta a fiatalok jelentkezését. A
Bocskai István Gimnáziumban

május 12‑én megrendezett ese‑
ményre a szerencsi és tokaji kis‑
térség alapfokú oktatási intéz‑
ményeiből összesen húsz csapat
jelentkezett. A diákoknak Móra
Ferenc: Rab ember fiai című
művéből kellett felkészülniük.

A rendkívül összetett felada‑
tokból álló vetélkedő során a
szaktanárok által megfogalma‑
zott kérdések minden esetben a
szövegértő olvasást helyezték
előtérbe. Az eseményt Koncz
Ferenc polgármester nyitotta
meg, köszöntőjében hangsú‑
lyozva az olvasás fontosságát.
Mint megjegyezte, napjainkban
az audiovizuális eszközök, a vi‑
lágháló adta lehetőségek sajnos
elterelik a figyelmet az olvasás‑

ról, de a könyvek olyan élmé‑
nyekben részesítik az embert,
amelyekre egyetlen technikai
eszköz sem képes. – A nyomta‑
tott sorok mögött mindenki
előtt a saját maga által képzelt
világ jelenik meg, olyan képso‑
rok, amelyek egyediek és utá‑
nozhatatlanok – fogalmazott
Koncz Ferenc.

A közel három órán át tartó
vetélkedő végül az eredmény‑
hirdetéssel, oklevelek és em‑
lékplakettek átadásával zárult.
Első helyezést ért el a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola
(Szerencs), megelőzve a II. Rá‑
kóczi Ferenc Alapfokú Nevelé‑
si‑Oktatási Intézményt (Tokaj),
míg a harmadik helyen a sze‑
rencsi Bolyai János Általános Is‑
kola diákjai végeztek. 

A Kiss Attila Alapítvány
munkatársai zárszóként el‑
mondták: jövőre ismét lesz olva‑
sottsági verseny, a vetélkedőre
jelentkezőknek a magyar gyer‑
mekirodalom klasszikussá vált
meseregényét, Páskándi Géza:
A szalmabábuk lázadása című
művét kell majd elemezniük.                                               

SfL

Olvasottsági verseny 
egy pedagógus emlékére

Kiss Attila fiatalon elhunyt gimnáziumi tanár emlékét hívatott életben tartani
az a gondolat, amit Konczné Kondás Tünde fogalmazott meg 2006‑ban: létre kell
hozni egy alapítványt, amely az egykori pedagógus nevét és emlékét őrzi meg az
utókor számára.

A református templomban
megtartott ünnepi szertartáson
ezúttal nyolc fiú és hét lány állt
a gyülekezet elé, hogy számot
adjon a keresztyén hit alapjai‑
ban való jártasságáról.

A fiatalok egy része már óvo‑
dás korában is részesült hitéletre
nevelésben, iskolásként pedig
mindannyian hittanórára jártak,
illetve családjuk körében vallá‑
sos nevelésben részesültek. A
felkészülés jegyében számos
bibliai históriát megismertek,
egyháztörténetet, énekeket,
imádságokat tanultak. Elsajátí‑
tották a református kátét, amely

kérdések és feleletek
formájában megfogal‑
mazott bibliai igazsá‑
gokat tartalmaz. 

– A káté ismerete
egyrészt támpontot és
tanácsokat ad a gyer‑
mekeknek a hétközna‑
pi életéhez arra nézve,
hogy két lábbal állja‑
nak a földön és a min‑
dennapjainkat tisztes‑
séges, becsületes em‑

berként éljék, másrészt megerő‑
síti őket abban a hitben, hogy Is‑
ten dicsőségére élünk és biza‑
lommal fordulhatunk hozzá se‑
gítségért minden helyzetben –
mondta érdeklődésünkre Bör‑
zsönyi Józsefné. A lelkipásztor
hozzátette: azért nagyon fontos,
hogy mindezt serdülőkorban el‑
sajátítsák a gyerekek, mert ilyen‑
kor keresnek kapaszkodót a
nagybetűs élethez.

Az ünnepi eseményen Bör‑
zsönyi József esperes tartott is‑
tentiszteletet, ahol a gyermekek
Börzsönyi Józsefné lelkipásztor
előtt számoltak be ismereteikről,

adtak elő zsoltárokat. Egyház‑
történeti beszámolók is elhang‑
zottak, melyek között a refor‑
máció nagyjairól: Kálvin János‑
ról és Luther Mártonról, illetve
Szerencs történelmi múltját
idézve Rákóczi Zsigmondról,
Bocskai Istvánról és Lorántffy
Zsuzsannáról szóltak a fiatalok.
Ezt követően az úrasztala köré
gyűltek, ahol az esperes megál‑
dotta őket, majd fogadalmat tet‑
tek arra, hogy komolyan veszik
Isten szavát és igyekeznek hűsé‑
ges tagjai lenni a református
egyháznak. A szertartás végén a
lelkipásztor és a gondnok kéz‑
fogással fogadta a felnőtt gyüle‑
kezet sorába az ifjakat, akik Bib‑
liát és emléklapot kaptak aján‑
dékba. Végül a gyerekek elültet‑
tek egy fát a templomkertben
annak jelképéül, hogy úgy nö‑
vekedjen a hitük, mint ahogy a
fa növekszik majd.

Az ifjú konfirmandusoknak
először pünkösdkor nyílik lehe‑
tősége arra, hogy úrvacsorát ve‑
gyenek Isten házában.

H. R.

Bizonyságot tettek hitükről
A Szerencsen tanuló diákok közül tizenöt 7. osztályos református fiatal és csa‑

ládjaik számára május 13‑a a konfirmálás, vagyis a hitben való megerősítés jegyé ‑
ben telt el.

Az esemény nyitányaként
népdalének, furulya‑ és szinte‑
tizátorjáték, valamint vers és
prózaelőadás szórakoztatta az
egészségügyi dolgozókat. Ka‑
rasz Gyuláné főnővér köszön‑
tőjében az ápolók segítő szere‑
pét hangsúlyozta, kiemelve,
hogy munkájuk a betegek és
orvosok számára egyaránt nél‑
külözhetetlen. A rászorulók
iránti megbecsülés és tisztelet
jelentőségéről Bobkó Géza
szólt, kiemelve, hogy az ápo‑
lóknak óriási szerepe van ab‑
ban, hogy a betegek méltósága
ne sérüljön. Az igazgató főor‑
vos hozzátette: jó kollektíva
dolgozik az intézményben,
akiknek az elkötelezettségére,
elhivatottságára a jövőben is
építeni lehet. Munkájuk meg‑
becsülése jeléül az ESZEI‑ben
dolgozó ápolók és assziszten‑
sek vásárlási utalványt kaptak
ajándékba. A rendelőintézet‑
ben tanúsított munkaszereteté‑
ért, a szakma és a betegek iránti

elhivatottságáért, valamint ki‑
magasló munkája elismerése‑
ként Madarassi Árpádné, Szi‑
koráné Szalánczi Gabriella,
Szűcsné Eperjesi Mariann, Kiss
Anita és Gyurán Péter vett át
oklevelet, illetve pénzjutalmat.
Koncz Ferenc polgármester be‑
szédében az egészségügyi
szakma társadalmi megbe‑
csültségéről fogalmazott meg
gondolatokat, hangsúlyozva,
hogy az ápolók lelkiismeretes
munkájukkal sok törődést és
segítséget nyújtanak a betegsé‑
gükben kiszolgáltatott embe ‑
reknek.

A rendezvény az egynapos
sebészet márciusi beindítása
óta eltelt időszak tapasztalatait
összefoglaló előadással zárult,
melyben többek között elhang‑
zott: a műtétek és infúziós terá‑
piák száma hónapról hónapra
nő, májusban várhatóan hat ‑
van öt beavatkozást fognak vé‑
gezni az intézmény új részle‑
gén.                                          H. R.

Ápolók napja 
a rendelőintézetben
A hagyományoknak megfelelően idén is az ápolók

nemzetközi napján, Florence Nightingale születésé‑
nek évfordulóján ünnepelték hivatásukat a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
(ESZEI) munkatársai. A május 15‑én megtartott ese‑
ményen a Bolyai János Általános Iskola diákjainak
műsora köszöntötte az ünnepelteket.

A program megnyitóján
Koncz Ferenc köszöntötte a
műsort adó dalos közössége‑
ket és az érdeklődő közönsé‑
get. A polgármester beszédé‑
ben hangsúlyozta: megtisztel‑
tetés a városnak, hogy ilyen
megyei programnak lehet a
helyszíne. Mint elhangzott,
nagy csodálója ennek a művé‑
szeti ágnak, mindig is tisztelet‑
tel kezelte és kezeli a zene, a

hangszer, a dal művelőit, hi‑
szen akik ezzel foglalkoznak,
különleges képességekkel ren‑
delkeznek. 

A hangversenyen műsort
adott a szerencsi Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola Kórusa,
a Bolyai János Általános Iskola
Kórusa, a Hegyalja Pedagógus
Kórus, a Szerencsi Férfikar (fo‑
tónkon), illetve a nyíregyházi
Harmónia Kamarakórus.

Kórusok találkoztak 
a Rákóczi-várban

A XXIII. Miskolci Kamarakórus Fesztivál Szerencsi
Hangversenyének adott otthont május 12‑én a Rákó ‑
czi‑vár színházterme.

fotó: Pelbárt Ádám
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Az olaj előállításával foglal‑
kozó, budapesti központú Gra‑
pe Stone Press Kft. már jó ideje
elkezdte a hideg préseléshez
szükséges alapanyag begyűjté‑
sét. Egy tarcali telephelyen vég‑
zik a szőlőmag törkölytől való
elkülönítését. A kiszárított
magvak konténerszámra várják
az elszállítást, ugyanakkor ki‑
alakították a préselő üzemet
Szerencsen, tehát napok kérdé‑
se, hogy beinduljon a jelenleg
négy családnak megélhetést
biztosító kisüzem.

Hanó Csaba a kft. ügyveze‑
tője arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a Vidékfejlesztési Minisz‑
térium Nemzeti Diverzifikációs
Programján belül hozták létre a
két telephelyet. Az üzem nem
csak szőlő, de mindenféle olajat

tartalmazó magvat képes fel‑
dolgozni. – A környék földjein
bármit meg lehet termelni, így
például tököt, aminek a magja
ugyancsak értékes olajat tartal‑
maz. Mi felvásárlóként jele‑
nünk meg, így a termelők és a
beszállítók is elkönyvelhetnek
majd maguknak bevételt. Re‑
méljük, sikerül hozzájárulnunk
ahhoz, hogy enyhítsünk a vá‑
ros foglalkoztatási gondjain.
Hozzá kell tennem: szükség
volt Koncz Ferenc segítségére,
nélküle nem igazán gondol‑
tunk erre a térségre, mint egyik
üzemünk helyszínére. A terme‑
lőkkel már felvettük a kapcso‑
latot, egyszóval jó úton hala‑
dunk – mondta érdeklődé‑
sünkre Hanó Csaba, aki többek
között azt is elmagyarázta,

hogy a szőlőmagolaj megerősíti
a vérereket és a hajszálerek fa‑
lait, ezáltal csökkentve a trom‑
bózisveszélyt. Látásjavító, meg‑
előzheti a szürke hályog kiala‑
kulását. Magas antioxidáns ha‑
tóereje révén óvja a káros hatá‑
soktól a sejtek genetikai anya‑
gát, megelőző szerepe van a rá‑
kos betegségek kialakulásában,
és egyes vizsgálatok szerint ja‑
vítja az emlékezetet az agyér‑el‑
meszesedésben szenvedőknél
és jótékony a hatása a férfiak
prosztataproblémáira, impo‑
tenciájára. A hölgyeknek a vál‑
tozó kor időszakában érdemes
szőlőmagolajra áttérniük.

Egyes források szerint I. Mik‑
sa magyar király (később II.
Miksa néven német császár)
olyan értékesnek tartotta, hogy
előállítása 1596‑ig császári mo‑
nopólium volt. A szőlőmagolaj
a világháborúk idején élte má‑
sodik reneszánszát, de sokan
nem is sejtették, hogy a hidegen
préselt olaj értékesebb, mint az
olívaolaj. Ehhez hozzájárul
rendkívül előnyös élettani sze‑
repe és a tény, hogy viszonylag
körülményes az előállítása. Egy
aprócska szőlőmag olajtartal‑
ma rendkívül alacsony, mind‑
össze 5‑20 százalék közötti
hasznos anyagot nyerhetnek ki
belőle.                                               SfL

Szőlőmagolaj készül az Ipari Parkban
Az elmúlt időszakban nem volt gyakorlat Tokaj‑hegyalján, hogy szüret utáni idő‑

szakban melléktermékként megmaradó törköly is hasznosításra kerüljön. Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő, Szerencs polgármestere munkahelyteremtés érde‑
kében tett lépései közül az egyik, hogy rábukkant egy olyan vállalkozásra, amely
érdeklődést mutatott egy a szőlőmagolaj gyártással foglalkozó üzem kialakítására
a szerencsi Ipari Parkban.

A ROP már korábban értesí‑
tést küldött arra vonatkozóan,
hogy támogatásra alkalmas a
beadvány, majd kezdetét vette
az ilyenkor szokásos egyezteté‑
si és előkészületi munka, amit
határidőre végzett el a pályázó.
A VÁTI Magyar Regionális Fej‑
lesztési és Urbanisztikai Non‑
profit Kft. 2010. március 31‑én
kelt levelében küldött értesítést
arról, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv támogatási
rendszeréhez benyújtott pályá‑
zatot a Regionális Operatív
Programok Irányító Hatóság
vezetője feltételesen, 48 338 071
forint csökkentett összköltség‑
gel, de változatlan műszaki tar‑

talom mellett, 89,93 %‑os támo‑
gatási intenzitással történő tá‑
mogatással ítélte érdemesnek a
szerencsi óvodafelújítási pályá‑
zatot. Szerencs Város Önkor‑
mányzata 2010. április 8‑án az
értesítésben meghatározott fel‑
tételek, a költségcsökkentés mi‑
att nyújtott be panaszt a Nem‑
zeti Fejlesztési Ügynökség Jogi,
Igazgatási és Koordinációs Fő‑
osztályához. A kifogásról a VÁ‑
TI Nonprofit Kft‑t, mint közre‑
működő szervezetet is értesítet‑
ték.

A kétfordulós rendszerben
benyújtott pályázat elhúzódó
bírálati időszaka alatt olyan
problémák merültek fel, ame‑

lyek miatt a projekt műszaki
tartalmát is érintő módosításo‑
kat el kellett végezni.

Időközben a beruházásra vo‑
natkozó építési engedélyek ér‑
vényességi határidejének meg‑
hosszabbítási eljárásai megtör‑
téntek, végül elküldték a Nem‑
zeti Fejlesztési Ügynökséghez a
közbeszerzési dokumentációt.
A minőségbiztosítási jelentést
2012. május 10‑én állította ki az
ügynökség, a szükséges tanú‑
sítvány megadása és kézhezvé‑
tele a 2012. május 21‑ével kez‑
dődő héten várható. Ezt köve‑
tően indulhat el a közbeszerzési
eljárás, amelynek lefolytatása
után indulhat el az építkezés.

Az óvoda‑felújítási pályázat ütemterve szerint a
kivitelezés a Napsugár óvoda felújításával kezdő‑
dik, első lépcsőben az intézmény felső épületének
bővítése történik meg.

Ezt követően elindulhat a Gyárkerti óvoda re‑
konstrukciója is, s mivel a gyermekek elhelyezése
komoly szervezési feladatot igényel, a Csalogány
utcai épület átalakítása várhatóan 2013‑ban kezdőd‑
het meg.

A projekt utolsó üteme a Napsugár óvoda alsó, ré‑
gi épületének elbontása lesz.

Hosszú eljárás után indulhat 
az óvodapályázat

„A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda,
óvodai intézményegység három épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a
hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása Szerencsen” címmel pályázott a város
önkormányzata, kihasználva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak‑Magyar‑
országi Operatív Program támogatási rendszerét.

A májusi kerti munkálatok
tervezése során nem szabad
megfeledkeznünk a hónap kö‑
zepe táján jelentkező fagyos‑
szentekről. A konyhakertekbe
szánt zöldségnövények szapo‑
rítását, magról szabad földbe
vetését, vagy palántázással tör‑
ténő ültetését ennek figyelembe
vételével célszerű időzíteni. Ily
módon május elején vethetjük
szabad földbe a csemegekuko‑
ricát, a céklát, szakaszos vetést
alkalmazva folytassuk a borsó,
a spenót, a mangold, a fejes és
endívia saláta, a retek, az új‑
hagyma, a zöldbab vetését,
hogy a nyár folyamán minél
hosszabb ideig szedhessük
azokat. Ebben a hónapban ül‑
tessük el a kései termesztésű
burgonyát. Palántanevelés cél‑
jából ilyenkor célszerű szabad ‑
ágyba helyezni a káposztafélék
(fejes‑ és kelkáposzta, karalábé,
karfiol) hosszú tenyészidejű faj‑
táit. 

Május elejétől kezdhetjük az
uborkapalánták, a hónap köze‑
pétől a tökfélék, zeller, paradi‑
csom, paprika, káposztafélék
még el nem ültetett palántáinak
végleges helyre történő telepí‑
tését.

Kiültetés előtt egy‑két nappal
célszerű a földterületet jól beön‑
tözni. Ne feledkezzünk meg a
palánták kiültetése előtti edzé‑
séről és az azt követő bőséges
belocsolásról sem. Ültetés előtt
ajánlatos a palántákat bemártá‑
sos módszerrel a gomba és ro‑
varkártevők ellen védeni. Évelő
zöldségfélék közül ilyenkor he‑
lyezzük el a kerti articsókát. A
tökfélék és az articsóka alá for‑
gassunk be bőségesen szerves
trágyát a termőtalajba.

Fűszernövények közül ez idő
tájt a turbolyát, a koriandert
legjobb félárnyékba, nedves ta‑
lajba elvetni, mert így folyama‑
tosan hozzák a zsenge levele‑

ket. Ilyenkor végezzük el a ka‑
kukkfű bujtásról, a bergament,
az izsóp, a szurokfű, a majorán‑
na, a rozmaring, a zsálya, az
isntenfa, a varádics, a kakukkfű
zölddugványról történő szapo‑
rítását is. Ebben a hónapban
szedjük le a saláta fűszernövé‑
nyek (metélőhagyma, korian‑
der, kömény és kapor) fiatal
hajtásait, mert ezzel új, zsenge
hajtások képzésére késztetjük a
növényt. 

Májusban nagy gondot kell
fordítani a termesztett betegsé‑
gek és kártevők elleni vegysze‑
res védelemre és a gyomirtásra
is. Bizonyos mértékben vegyi
anyagok felhasználása nélkül is
védekezhetünk a kártevők el‑
len. Egyes fűszernövényeket ér‑
demes például a zöldségfélék
közé vagy azok közelébe tele‑
píteni, mert vonzzák a hasznos
ragadozó rovarokat (pl.: zengő‑
légy, fátyolka), amelyek levél‑
tetvekkel táplálkoznak, de ma‑
gukhoz csábítják a hasznos lep‑
kéket is, amelyek hernyói nem
a zöldségféléken, hanem a
gyomnövényeken szerzik be
táplálékaikat. Ilyen fűszernövé‑
nyek említésre méltó fajtái a
metélőhagyma, a majoránna, a
feketenadálytő. 

A kapor káposzta közé ülte‑
tésével a káposztalepke, babso‑
rok közé helyezésével a bable‑
véltetvek ellen, a metélőhagy‑
ma, zeller vagy paradicsom ká‑
posztafélék közé telepítésével a
káros hernyók, a burgonya kö‑
zé telepített tormával a burgo‑
nyabogár, a fokhagyma, meté‑
lőhagyma vagy vöröshagyma
más zöldségek közé telepítésé‑
vel a gombás betegségek, az
egerek és a csigák ellen is véde‑
kezhetünk. A mustár epresbe
történő ültetése a fonálférgek
ellen biztosít védelmet.

Vaszily Miklós
városi főkertész

Konyhakerti jó tanácsok
Májusban a nappalok egyre hosszabbak, melegszik

a hőmérséklet. Az időjárás már nem olyan szeszélyes,
mint áprilisban volt, bár még változékony, ezért elő‑
fordulhat, hogy a hosszabb, napsütéses időszakokat,
meleg nappalokat hirtelen hűvösre forduló, olykor éj‑
szakai fagyokat is okozó időjárás válthatja fel.



2012. május 25.SZERENCSI HÍREK ——      MMOOZZAAIIKK      —— 15

Sajtótájékoztatót tartott má‑
jus 10‑én Szerencsen Kovács Ti‑
bor, a Magyar Szocialista Párt
országgyűlési képviselője, aki
az államigazgatási rendszer át‑
alakításáról és az adóintézke‑
désekről fejtette ki az ellenzéki
párt álláspontját.

– Az állampolgárok úgy
érezhetik, hogy az államigaz‑
gatási rendszer átalakítása nem
igazán érinti őket, holott ez az a
struktúra, ami az ügyeiket inté‑
zi – kezdte mondandóját Ko‑
vács Tibor. – Nem mindegy, hol
milyen körülmények és feltéte‑
lek között intézheti dolgait az
ember. A kormány hatékony és
gyors ügyintézést ígért, amely‑

nek teljesítését részben megta‑
pasztalhattuk, a másik fele
most van a Parlament előtt – fo‑
galmazott a politikus, aki töb‑
bek között elmondta azt is,
hogy május 9‑én fejeződött be a
járások kialakításáról szóló tör‑
vény részletes vitája, ami a kö‑
vetkező hetekben‑hónapokban
már közvetlenül is tapasztalha‑
tó lesz. Kovács Tibor szerint a
már működő kormányablakok
nem teljesítik a korábban ígért
hatékonyságot, a járások kiala‑
kítása pedig sem egyértelmű
meghatározás, mivel az alap‑
törvény nem ismeri ezt a köz‑
igazgatási kategóriát.

SfL

Vélemény az állam-
igazgatás átalakításáról

A cukorgyűjteményt be‑
mutató múzeum előadói ter‑

mének felújítá‑
si munkálatai
a közelmúlt‑
ban befejeződ‑
tek. A látoga‑
tókat kulturált,
szépen beren‑
dezett helyiség
várja az egyko‑
ri gyári főkapu
melletti épü‑

letben, ahol terembérlésére is
lehetőség van. A belső terek

renoválása tovább folytató‑
dik, azonban a felújítási mun‑
kák nem okoznak fennaka‑
dást a tárlatvezetésben, láto‑
gatókat a munkálatok ideje
alatt is fogadnak. A belépő dí‑
ja felnőtteknek 500 Ft/fő,
nyugdíjasoknak, gyerekek‑
nek és csoportoknak pedig
300 Ft/fő – olvasható a létesít‑
ményt üzemeltető Szerencsi
Általános Művelődési Köz‑
pont honlapján.

Megújul a Cukormúzeum

Varga Jánosné, a szervezet
képviselője elmondta érdeklő‑
désünkre, hogy gyermekek és
felnőttek számára szerveznek
olyan programokat, amelyek
kissé érintik az oktatást és  szó‑
rakozást is nyújtanak a résztve‑
vőknek. – Megpróbáljuk megis‑

mertetni a ci‑
gányság történel‑
mét és hagyomá‑
nyait az érdeklő‑
dőkkel, feltárjuk
azokat az értéke‑
ket, amelyek ke‑
vésbé jutnak el a
fiatalokhoz – so‑
rolta Varga János‑
né. Horváth Ernő

– ugyancsak képviselő – hozzá‑
tette: a májusi rendezvényt a
Magyarországi Hitgyülekezet
egyik miskolci zenész csoport‑
jának előadása színesítette azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy
a romákat egy kicsit a vallásos‑
ság irányába tereljék. – Ez per‑

sze nem jelenti azt, hogy egyféle
hitvilágot tárunk fel – fogalmaz
a képviselő – célunk az, hogy a
történelmi egyházakat tekintve
megismertetésre kerüljön vala‑
mennyi vallás. Az embereket
lelkileg is meg kell érinteni ah‑
hoz, hogy felismerjék környeze‑
tük értékeit, hogy hasznosan
töltsék el idejüket ebben a roha‑
nó világban.

Az eseményen részt vett a
polgármesteri hivatal részéről
Fodor Zoltánné testületi refe‑
rens és dr. Barvai Attila aljegy‑
ző, a program résztvevőit Csikja
Sándorné, a Szerencsi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat el‑
nöke köszöntötte.

Mint arról korábban beszá‑
moltunk, munkaügyi pert indí‑
tott a város önkormányzata ellen
Szerencs előző polgármestere.
Rónavölgyi Endréné – állítása
szerint – 2008‑ban és 2009‑ben ki
nem vett, összesen 64 nap sza‑
badságának pénzbeli megváltá‑
sát kérte 1 517 952 forint érték‑
ben. A 2011‑ben kezdődő bírósá‑
gi eljárás a közelmúltban ért vé‑
get, amikor az első fokú Munka‑
ügyi Bírósági döntése után a
Miskolci Törvényszék másodfo‑
kon elutasította a felperes, azaz
Rónavölgyi Endréné keresetét.

Az ügy előzményeihez tarto‑
zik, hogy Szerencs Város Önkor‑
mányzata a polgármesteri tiszt‑
ség megszűnésekor a 2010‑ben
ki nem vett 29 nap szabadsága
megváltásaként 687 827 forintot,
végkielégítésként a jogszabály
szerint járó 3 havi munkabért,
azaz 1 565 400 forintot fizetett ki
Rónavölgyi Endrénének. Ezen
túlmenően a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskolában betöltött
igazgató helyettesi posztjára te‑
kintettel kifizetésre került az 5
havi munkabérének megfelelő
összegű jubileumi jutalom is. A

volt polgármester 2011‑ben je‑
lezte igényét a 2008‑ban és 2009‑
ben állítása szerint ki nem vett
szabadsága megváltása iránt. Az
önkormányzat ezen igény jogos‑
ságát nem ismerte el, így a volt
polgármester bírósághoz fordult
– tájékoztatta a Szerencsi Híreket
Ináncsi Tünde jegyző. – A Mun‑
kaügyi Bíróság első fokon hely‑
ben hagyta a felperes igényét,
ám az önkormányzat fellebbezé‑
se után a Miskolci Törvényszék,
mint másodfokú bíróság tár‑
gyalta az ügyet – fogalmazott
Szerencs Város jegyzője, aki töb‑
bek között elmondta, hogy a tör‑
vényszék megítélése szerint az
alperes (vagyis az önkormány‑
zat) fellebbezése megalapozott
volt. A Munkaügyi Bíróság
ugyan a jogvita szempontjából
irányadó tényeket helyesen ítélte
meg, de  a végső jogi érveléssel a
törvényszék nem értett egyet. 
– Mindezt a bíróság azzal indo‑
kolta, hogy Rónavölgyi Endré‑
nének, mint korábbi polgármes‑
ternek nem volt szabadságolási
terve, és nem kért döntést a kép‑
viselő‑testülettől a pihenőidő ki‑
adására, tehát ő maga mulasz‑

tott. A törvényszék vizsgálta a jó‑
hiszeműség és tisztesség, vala‑
mint a kölcsönös együttműkö‑
dés elvének érvényesülését. Ál‑
láspontja  szerint  a felperes a sa‑
ját felróható magatartására hi‑
vatkozott, neki kellett volna az
együttműködésben elöl járnia
annak meghatározásakor, hogy
a szabadságát mikor kívánja ki‑
venni. A törvényszék megállapí‑
totta, hogy ez a folyamat azon‑
ban el sem indult, aminek követ‑
kezményeit a felperesnek kell vi‑
selnie. Mindezekre tekintettel a
Miskolci Törvényszék a munka‑
ügyi bíróság részítéletét megvál‑
toztatva végül a Rónavölgyi
Endréné keresetét elutasította.
Ez a jogvita perveszteség esetén
mintegy 2,2 millió forittal terhel‑
te volna az önkormányzat költ‑
ségvetését – ismertette Szerencs
jegyzője.

A törvényszék a döntésben
150 ezer forint perköltség megfi‑
zetésére kötelezte Rónavölgyi
Endrénét, akinek további 182 200
forint eljárási illetéket is meg kell
fizetnie az állam részére. Az ítélet
ellen fellebbezésnek helye nincs.

M. Z.

A cigányság történelme és hagyományai

A bíróság elutasította a követelést

Klubdélutánt tartott május 11‑én a Rákóczi‑vár lovagtermében a Szerencsi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat.

A program célja, hogy a helyi
gazdaság fejlesztése, a város‑
ban lakók életminőségének ja‑
vítása és a foglalkoztatás előse‑
gítése érdekében a már meglé‑
vő vállalkozások megtartása és
fennmaradásának elősegítése
mellett ösztönözze a cégeket
Szerencs közigazgatási terüle‑
tén való letelepedésre vagy fej‑
lesztésre. Ennek érdekében
Szerencs Város Önkormányza‑
ta új munkahelyek létesítését,
illetve meglévő munkahelyek
megtartását szem előtt tartva
kívánja támogatni a helyi kis‑
vállalkozásokat.

A pályázat
benyújtásának
feltételeiről, a
támogatás for‑
májáról, mérté‑
kéről, a pályá‑
zat benyújtásá‑
nak módjáról,
helyéről és ha‑
táridejéről, va‑
lamint az elbí‑
rálás rendjéről
és egyéb tudni‑

valókról a www.szerencs.hu in‑
ternetes oldalon található rész‑
letes ismertető. Ugyancsak e
honlapról tölthető le a forma‑
nyomtatvány, amely szükséges
a pályázat benyújtásához. A
dokumentum személyesen is
átvehető a Polgármesteri Hiva‑
tal (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) ügyfélszolgálatán. A pályá‑
zatok benyújtásának határideje
2012. június 15. (péntek) 12 óra.
A pályázaton való részvételről,
annak elkészítéséről részletes
információ kérhető Szabó Éva
adócsoport‑vezetőtől, a 47/565‑
282‑es telefonszámon.

A LEGFRISEBB HÍREK, INFORMÁCIÓK
SZERENCS VÁROS HÍRLEVELE

Szeretne elsőként naprakész tájékoztatót kapni az aktuális pályá-
zati lehetőségekről, értesülni a város aktuális közéleti-, kulturális-,
sporteseményeiről? Itt a lehetőség! Iratkozzon fel Ön is Szerencs Város
Hírlevelére!

Az önkormányzat rövid hírekkel, ismertetőkkel tájékoztatja az ér-
deklődőket a település mindennapjairól, így akár a lakóhelyétől távol
is értesülhet a városban történtekről, az aktuális programokról.

Nem kell mást tennie, mint felkeresni a szerencs.hu internetes ol-
dalt, ahol e-mail címe megadásával regisztrálhat Szerencs Város Hír-
levelére.

Helyi kisvállalkozások
támogatása

Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott‑
sága pályázatot hirdet helyi kisvállalkozások támoga‑
tására. A kiírás szerint 5 millió forint támogatási keret‑
összeg áll a pályázók rendelkezésére.



A szerencsi Horváth Ádám
(gitár) alapította zenekar basz‑
szusgitárosa Horváth László,
Kisstamás Dávid (gitár) a csa‑
pat legfiatalabb tagja. A Nyír‑
egyháza melletti Kemecséről
érkezett Sipos Tamás énekes és
Jebelóczki Benjámin, aki a do‑
bok mögül segíti a zenekart.

– Milyen zenét játszik a Hatás
Alatt – kérdeztük Horváth
Ádámot, a zenekar vezetőjét
és alapítóját.

– Ez egy érdekes dolog. So‑
kan megkérdezték már tő‑
lünk, de igazából nem tudjuk
behatárolni. A kezdetekben –
mint a legtöbb induló zenekar
esetében – főleg a punk stílus
volt a repertoárunkon. Köny‑
nyen játszható Nirvana és
Tankcsapda dalokat tűztünk
műsorunkra. Ma már inkább a
rock és a metál határán mozog
a zenénk, de nehéz lenne be‑
határolni. Szeretjük a Tank‑
csapdát, a hatásai érezhetők a

mi muzsikánkban is.
– Az amatőr zenekarok általá‑

ban sokszor hallják a közönségtől:
ez a zene olyan mint a...

– Így van, és ez talán nem is
olyan nagy baj, de mi is arra
törekszünk, hogy ne nagyon
hasonlítson semmihez a ze‑
nénk. A tagok egyéni ötletei
alapján állnak össze a számok,
azonban tagadhatatlan, hogy
aki szereti a zenét, arra mindig
hatással van egy‑egy nevesebb
előadó által játszott muzsika. 

– Milyen dalokkal áll a közön‑
ség elé a Hatás Alatt?

– Általában saját szerzemé‑
nyeket játszunk, de természe‑
tesen műsorra tűzünk néhány
feldolgozást is, a már említett
Tankcsapdától, vagy említhet‑
ném a Motorhead dalait.
Nemrég Szerencsen járt a Ro‑
ad nevű együttes, nekik is
kedveljük a zenéjüket, egyet‑
kettőt mi is játszunk. Előfordul
az is, hogy más stílusokból

merítünk, mint például a Biki‑
ni: Adja helyet magad mellett
című dala, amit alaposan át‑
gyúrtunk a saját zenei ízlé‑
sünk szerint. 

Legtöbbször a gitároktól ér‑
kezik a dalok ötlete. Dávid,
vagy én kitalálunk egy‑egy
alapot, leülünk és közösen át‑
beszéljük, majd mindenki hoz‑
záteszi a magáét. Elmondha‑
tom, hogy a Hatás Alatt szá‑
mai valóban közös munka
eredményeként születnek. Ha
a zene összeáll, általában én
írok hozzá egy szöveget és kö‑
vetkezhet a próba, ahol sok‑
sok gyakorlás után letisztul és
elkészül az új dalunk. Tapasz‑
talataink szerint 1,5‑2 hónap,
mire egy nótára azt mondjuk,
hogy készen van. 

– A Hatás Alatt saját próbater‑
mében beszélgetünk, és itt készül‑
nek a demó felvételek is.

– A dolog érdekessége, hogy
a családi házunk melléképüle‑
tében néhány évvel ezelőtt
még baromfikat tartottunk,
majd jött az ötlet, hogy kellene
egy külön terem, ahol próbál‑
hatunk, ahol elférnek a hang‑
szerek és egyéb eszközeink.
Így kezdtük el az átalakítást.
Az itt látható díszletekről any‑
nyit lehet elmondani, hogy az
elmúlt években sok koncerten
jártunk és mindenhonnan
hoztunk magunkkal valami‑
lyen emléket. Van egy Tank‑
csapda fal, ahol a „keserves
munkával” összegyűjtött pen‑

getők, koncertjegyek, dedikált
poszterek, számlisták, és
egyéb ereklyék találhatók. Van
egy kis Iron Maiden falunk is,
itt a hazai koncertekről össze‑
gyűjtött tárgyak, plakátok lát‑
hatók. 

Természetesen itt vannak a
tehetségkutatók szavazócédu‑
lái is, melyeken részt vettünk
és mindazok a tárgyak, me‑
lyek emlékeztetnek a Hatás
Alatt korábbi koncertjeire,
vagy a mi saját élményeinkre. 

– Nem beszéltünk még az itt ké‑
szülő hangfelvételekről.

– Minden zenekar tisztában
van azzal: ha lemezt akar ké‑
szíteni, annak komoly költsé‑

gei vannak. Mi úgy gondol‑
tuk, hogy a lemezfelvétel árá‑
ból technikai eszközöket vásá‑
rolunk, és saját magunk oldjuk
meg a dalok rögzítését. Nem
utolsó sorban pedig segítségé‑
re lehetünk más amatőr zene‑
karoknak is. Idáig jutottunk,
éppen most egy új dal felvéte‑
lén dolgozunk. Remélem,
hogy a nyári fesztiválokra már
be tudjuk mutatni a közönség‑
nek is. Legközelebb a hajdúná‑
nási MOTO‑ROCK 2012 fesz‑
tiválon láthat minket a közön‑
ség, várhatóan az Ossian és a
Pokolgép zenekarokkal állunk
színpadra.

M. Z.
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HOROSZKÓP
május 25. – június 15.

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Otthonát érintő ügyben egész hónapban támogatják csillagai, ha több elszántságot mutat.
Uralkodó bolygója a változtatást ösztökélő Plútóval áll jó fényszögben: minden tervezett átalakítást
most sikeresen megvalósíthat.

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
A Hold a jegyével szemben álló Skorpióban telik meg, ami szélsőséges lelkiállapotokba hajt-
ja: virágos kedve váltakozhat a búskomorsággal. A társkapcsolatát csak akkor élheti felhőtlenül, ha
kicsit kevésbé akar a kötelességeinek élni.

IKREK (V. 21.-VI. 21.)______________________________________________
Szerelmi élete most is nagyon kalandos lehet, de az igazit csak akkor leli meg, ha önben is
megvan a kellő ragaszkodás. Ellenkező esetben egy-egy futó kalandról hamar kiderülhet, hogy inkább
keserűség és szégyen, mintsem magával ragadó boldogság.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)______________________________________________
Alighanem most jött el az előrelépés ideje az ön életében, ami a családi kapcsolatokat illeti.
Előfordulhat, hogy magányosnak érzi magát a családjában. Ám a kesergéssel csak még inkább elri-
asztaná magától kedvesét, családtagjait.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
Úgy tűnik, a karrier és a munka önnek még most is fontosabb, mint a szerelem. Ne hagyja,
hogy a kötelességtudat, vagy a hatalomvágy elvegye kedvét! Minden teremtés a szerelemben gyö-
kerezik.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
Senkire nem erőltetheti rá az illúzióit, még a kedvesére sem. Persze, ami nem megy erővel,
csellel még mindig elérheti. Csakhogy előbb-utóbb kiderülhet a turpisság így a végeredmény kéte-
sélyes.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
Utazást jeleznek a csillagok. Mivel a jegyében tanyázó Szaturnusz kissé morózussá teszi ked-
vét, jobban oda kell figyelnie emberi kapcsolatai ápolására. Elhidegülő kedvesét is visszaédesgetheti
egy külföldi utazással.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
A teliholdas esték ideje nem alkalmas a megbeszélésre, tisztázásra, mert minden kimondott
szó csak sebez, és felzaklat. A szavak helyett inkább a gyengédség erejében bízzon. Szerelmi művé-
szetével eddig még sohasem vallott kudarcot.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
Az esthajnalcsillag a társkapcsolat házában áll. Ez egyrészt megerősíti a már meglévő társ-
kapcsolatát, vagy, ha még magányos, akkor most igaz szerelemre lelhet.

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
A szerelem tüze még mindig forró lánggal égeti a szívét. Ez nem baj, feltéve, ha talál ehhez
megfelelő alanyt. Ha a jelenlegi társa nem tudja önt követni a lángolásban, akkor ez az időszak a
balkézről való szerelem ideje lehet.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
Rengeteg új kapcsolatra, ismeretségre tehet szert az elkövetkező időben. Ezek jó része azon-
ban nem több felszínes ismeretségnél, múló viszonynál, vagy üzleti lehetőségnél.

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
Az ön álmai és a kedvese akarata között mintha egyre nagyobbá nőne a szakadék. De ez
talán azért is van, mert nem tárta fel előtte még soha igazán szíve vágyait, de most nagyobb sze-
rencséje lehet.

A hosszú, hideg hónapok
után mindenki szívesen adózik
a napsütés adta örömöknek. A
mértékletes napozás jótékony
hatással van az immunrend‑
szerre, a hangulatra és a vérke‑
ringésre, de a túlzásba vitt a
napfürdőzésnek akár visszafor‑
díthatatlan következményei is
lehetnek.

A napozás által természetes
úton jut D‑vitamin a szerveze‑
tünkbe. Soha nem szabad
azonban figyelmen kívül hagy‑
ni a biztonsági intelmeket, mert
a túlzott napozás a leégés kelle‑
metlenségén túl a bőr idő előtti
öregedéséhez vezet, és vissza‑
fordíthatatlan elváltozásokat,
sérüléseket, vagy akár bőrrákot
is okozhat. A napjainkban meg‑

lehetősen nagy számban elő‑
forduló melanóma – a bőr pig‑
ment‑termelő sejtjeiből kiindu‑
ló rosszindulatú tumor – évről‑
évre egyre több barnaságra vá‑
gyót tántorít el a napozástól.

Tisztában kell lenni a bőrtí‑
pusunkkal és fontos, hogy an‑
nak megfelelő faktorszámú
fényvédőkrémet válasszunk.
Ügyeljünk a fokozatosságra: a
napon töltött időt a bőrtípus‑
nak megfelelően, fokozatosan
növeljük. Ne tartózkodjunk a
napon 11 és 15 óra között, hi‑
szen akkor a legerősebb az UV
sugárzás, nagyszámú anyajegy
esetén pedig különösen ügyel‑
jünk a fényvédelemre. A nap‑
égésnek különböző fokozatai
vannak. A napozást követő 1‑2

órában jelentkező bőrpír csilla‑
pítható krémekkel, bőrnyugta‑
tó készítményekkel. Súlyosabb
esetben akár másodfokú égés‑
hez hasonló tünetek is jelent‑
kezhetnek ekkor mindenképp
forduljunk orvoshoz. 

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessház (Rákóczi út 94.) látoga‑
tói napozóteraszon hódolhat‑
nak a napozásnak, a veszélyes
UV sugárzás elől azonban
bármikor a biztonságos mene‑
déket és hűsítő felfrissülést
nyújtó, fedett fürdőtérbe vonul‑
hatnak a vendégek. A létesít‑
mény wellness szolgáltatásairól
a recepción, vagy a 47/560‑250‑
es telefonszámon kérhető infor‑
máció. 

(x)

A biztonságos napozás szabályai

A zene hatása alatt
Számos tehetségkutató versenyen, saját szervezésű

koncerteken találkozhatott a közönség az elmúlt évek‑
ben a szerencsi Hatás Alatt zenekarral. A helyi rockcsa‑
pat tagjai saját próbatermükben gyakorolnak nagy
szorgalommal, és itt készítik el legújabb hangfelvéte‑
leiket is. 

A Zempléni Múzeum munkatársai szeretettel várják az érdeklődőket a június 15‑én 15 órától
kezdődő „A képeslap világa” című új állandó kiállítás hivatalos megnyitó ünnepségére. A múzeum
büszkesége az a közel 1 millió darabos képeslapgyűjtemény, amely dr. Petrikovits László adománya
által jött létre. Ezt a neves kollekciót tárja a látogatók elé az új kiállítás, amely az Emberi Erőforrás
Minisztérium Alfa‑programjának támogatásával valósult meg. A megújult múzeum a rendezvény
másnapján, június 16‑án (szombaton), a „Múzeumok Éjszakája” program keretében 10 és 24 óra
között is megtekinthető lesz.

Meghívó: A képeslap világa
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb június 7-én 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 június 18-án 14–16 óráig.
Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb június 13-án 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb május 30-án és június 13-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__________________________________
Május 25-27.: 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.
Május 28. – június 3.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8-20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.
Június 4-10.: 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,
szombat–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.
Június 11-17.: 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;
vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét:
22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszer-
tár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kia-
dását.
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

Válassz új szenvedélyt! Válaszd az egészséget!
Szerencs Város Önkormányzata, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet, Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormány‑

hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Kistérségi Népegészségügyi Intézete, a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Szervezete, valamint
Szerencs Városi Sportegyesület Úszó Szakosztálya idén is megrendezi Szerencsi Egészséghét című programsorozatát.

SZERENCSI 
EGÉSZSÉGHÉT

2012. május 29‑június 1.

MÁJUS 29. (KEDD): 
15.30 óra: Megnyitó, majd el‑

sősegélynyújtási bemutató az
oktatási intézmények pedagó‑
gusai, diákjai és az érdeklődők
számára, majd Sport és egész‑
ség címmel tart előadást Juhász
Mária, ifjúsági orvos. Helyszín:
Bocskai István Gimnázium
(Szerencs, Ondi út 1.)

16.15 óra: Gyermekjóga –
nyitott foglalkozást tart Danyi‑
kóné Vincze Andrea jógaokta‑
tó a Napsugár Óvoda tornater‑
mében (Szerencs, Széchenyi út
47.). 

16 óra: Teniszezési lehetőség
(Szerencs, Móra Ferenc út 14.) 

17 óra: Boldog gyermek –
boldog család, Sándor Csilla
Judit tanító, gyermek agykont‑
roll oktató előadásában. Hely‑
szín: Szerencs, Rákóczi út 63.

MÁJUS 30. (SZERDA): 
BABA‑MAMA NAP

10 óra: Szociális juttatások vá‑
randósok és gyermekes anyák ré‑
szére – előadó: Tóthné Tőkés Tí‑
mea kistérségi vezető védőnő.
Életmódtanácsok – előadó: Kiss
Anita védőnő. Babaruha börze,
az előadások közben gyermek‑
megőrzésre van lehetőség.
Helyszín: Fürdő és Wellness‑
ház (Szerencs, Rákóczi út 94.) 

14 óra: Vitelki László gyógy‑
növény termékbemutatója:
árusítás, tanácsadás a Népház‑
ban (Szerencs, Kossuth tér 1.).

14 óra: Tupperware termék‑
bemutató a Népház nagyter‑
mében. 

15 óra: Egészségünk és az
egészségügy helyzete városunkban

– előadó: Bobkó Géza igazgató
főorvos. Egészségmegőrzés – a
savasítás, lúgosítás jelentősége 
– Előadó: Váradi Ferencné die‑
tetikus. Helyszín: Népház,
nagyterem. 

14.30 óra: Baba‑mama torna
Hubayné Kovács Ildikó védő‑
nővel (polyfoam, pléd és baba‑
játék szükséges).

15.30 óra: Intimtorna – Vi‑
sóczki Márta gyógytornásszal. 

16.45 óra: Gerincjóga (60
perc) Balázs Ildikó gerincjóga‑
oktató vezetésével. 

17.45 óra: Gerincjóga (60
perc) Balázs Beáta gerincjóga‑
oktatóval (polyfoam és pléd
szükséges). 

A foglalkozások helyszíne:
Szerencsi Fürdő és Wellness‑
ház (Szerencs, Rákóczi út 94.)

15.30 óra: Úszás a család
egészségéért! Mamák‑gyere‑
kek játékos úszása Rábainé
Végh Anett irányításával. 

16.30 óra: Aquafittnes Erdei
Zoltánnal. 

Helyszín: Városi Tanuszoda
(Szerencs, Ondi út 1.)

MÁJUS 31. (CSÜTÖRTÖK): 
14 óra: Időskori krízisállapotok

és az oda vezető út – előadó: Tarr
Tünde főorvos. 

16 óra: Van megoldás – van ki‑
út… előadás a Névtelen Alko‑
holisták Közössége szervezésé‑
ben. Helyszín: Szerencs, Rá‑
kóczi út 63.  

16.15 óra: Gyerekjóga – nyi‑
tott foglalkozás Danyikóné
Vincze Andrea jógaoktatóval a
Gyárkerti óvodában (Szerencs,
Rákóczi út 128.).

16 óra: Teniszverseny férfi‑
aknak a Móra Ferenc úti tenisz‑
pályán. 

JÚNIUS 1. (PÉNTEK):
16 óra: Szerencsi Férfiak VII.

Úszóversenye a Városi Tan ‑
uszodában (Szerencs, Ondi út
1.). 

9–17 óra: Véradás a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban (Sze‑
rencs, Rákóczi út 100.). 

16 óra: Táncos aerobik bemu‑
tató, közös edzés Cinivel; Spe‑
ed bodyball – közös torna Sza‑
bó Árpád edző vezetésével a
Kulcsár Anita Sportcsarnok‑
ban. 

Egészséghét programzáró:
Eredmények ismertetése, fel‑
ajánlások kisorsolása. 

Az Egészséghét programja‑
in, amelyek zárt helyen történ‑
nek, testzsír‑, vércukor‑ és vér‑
nyomásmérés is várja az érdek‑
lődőket. 

Egészségügyi szűrések a
Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi In‑
tézetben (személyazonosító
okmány és TAJ kártya szüksé‑
ges):

Méhnyakrákszűrés: május
29–31., helyszín: nőgyógyászat,
II. emelet: kedd: 16–17 óra,
szerda: 10–12 óra, csütörtök:
12–14 és 15–17 óra.

Bőrrákszűrés: május 29–jú‑
nius 1‑ig 11–12 óra között,
helyszín: bőrgyógyászat, II.
emelet. 

Hallásvizsgálat: május 29–
június 1‑ig, helyszín: foglalko‑
zás‑egészségügy, II. emelet:
kedd: 13–15 óra, szerda: 8–14
óra, csütörtök: 12–15 óra, pén‑
tek: 8–12 óra. 

Szájüregi szűrés a Rákóczi
út 51. szám alatti fogászaton
(Varga Renátó rendelőjében)
május 29–30‑án és június 1‑jén

11–12 óra között. 
Szemészeti szűrés (zöldhá‑

lyog, szürke hályog) a szemé‑
szeten, I. emelet, május 29‑én,
május 31‑én és június 1‑jén:
kedd: 10–11 óra és 17–18 óra,
csütörtök: 17–18 óra, péntek:
10–11 óra.

Allergiaszűrés a II. emeleti
fül‑orr‑gégészeten, május 31–
június 1‑ig, csütörtökön 10–12
óráig, pénteken: 10–13 óráig.
Háziorvosi beutaló szükséges.

Prosztata szűrés a II. emeleti
urológiai szakrendelőben, má‑
jus 30–június 1.: szerda 13–14
óra, péntek 10–11 óra.

Ingyenes sportolási lehető‑
ségek a Szerencsi Egészséghé‑
ten: 

* Úszás: Városi Tanuszoda,
Szerencs, Ondi u. 1., telefon: 47/
560–254, május 29–június 1.
(kedd–péntek): 19–21 óra kö‑
zött. 

* Fallabdapálya: Szerencsi
Fürdő és Wellnessház, Sze‑
rencs, Rákóczi út 94., május 29–
június 1. (kedd–péntek): 10–21
óra között. Időpont‑egyeztetés
szükséges, telefon: 47/560‑250. 

* Fittness‑terem: Szerencsi
Fürdő és Wellnessház, Sze‑
rencs, Rákóczi út 94., május 29–

június 1. (kedd–péntek): 10–21
óra között. Időpont‑egyeztetés
szükséges, telefon: 47/560–250. 

* Futás: Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola sportpályája,
Szerencs, Rákóczi Zsigmond
tér 1., telefon: 47/362–780, idő‑
pont: május 30. (szerda) 19 óra.

Regisztrációhoz kérjük a lak‑
címkártyát a helyszínen bemu‑
tatni!

A programokon megjelenők
részvételi kártyát kapnak, me‑
lyet az egyes helyszíneken a
szervezők lebélyegeznek, vagy
aláírnak. A záró rendezvényen
leadott részvételi kártyák (sze‑
mélyenként egy darab) sorso‑
láson vesznek részt!

VÉR ADÁS
Május 31. (csütörtök): 

Abaújszántó.
Június 1. (péntek) 9-17.30 óráig:

Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok.
Június 7. (csütörtök): Tiszalúc.

Június 8. (péntek): Taktaszada.
Június 12. (kedd): Tállya.

Június 14. (csütörtök): Prügy.

Juhász Gábor szerencsi
festőművész csendéleteiből
és tájképeiből nyílik kiállítás
május 29‑én (kedden) 17 órá‑
tól a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház alagsori körga‑
lériájában. 

A Szerencsi Városüzemel‑
tető Nonprofit Kft. által szer‑
vezett tárlatot Egeli Zsolt al‑
polgármester nyitja meg.

A rendezvényre minden
érdeklődőt szeretettel vár‑
nak.

Festmények
és muzsika



KÉSELÉS SZERENCSEN
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ság Bűnügyi Osztályán súlyos
testi sértés bűntettének elköve‑
tése miatt eljárás indult egy sze‑
rencsi lakos ellen, aki május 15‑
én délelőtt Szerencsen a Bástya
utcán szóváltásba keveredett
egy szintén szerencsi lakossal,
majd a nála lévő késsel egy al‑
kalommal a nyakán megvágta.
A sértett nyolc napon túl gyó‑
gyuló sérülést szenvedett.

NYITOTT KAPU, 
KULCSRA ZÁRT AJTÓ

A nyitott kapun át ment be az
ismeretlen tettes egy megyaszói
lakóház udvarára április 27‑ére
virradó éjszaka. A tettes kifeszí‑
tette a lakáshoz tartozó kamra
kulccsal zárt ajtaját, majd on‑
nan élelmiszereket, használati‑
és híradástechnikai eszközöket
lopott el.

BONTOTTÁK A ZSILIPET
A Taktaharkányi Rendőrőrs

szolgálatos körzeti megbízottja
és társa május 9‑én a késő esti
órákban Prügy külterületén tet‑
ten értek két férfit, akik az ott
található pataknál kézi szerszá‑
mokkal – baltával, kalapáccsal
és vésővel – a patakon átívelő
zsilip fém alkatrészeit akarták
eltulajdonítani. A két férfit a
Taktaharkányi Rendőrőrsre
előállították, majd büntetőeljá‑
rás indult ellenük.

ELSODORTA A KOCSI
Úttestre szaladó gyermeket

ütött el egy személygépkocsi
május 10‑én délután a legyes‑
bényei Rákóczi úton. A baleset
következtében a gyerek nyolc
napon belül gyógyuló sérülése‑
ket szenvedett, az eset körül‑
ményeit a Szerencsi Rendőrka‑

pitányság közlekedésrendésze‑
ti osztály vizsgálja.

VADDAL ÜTKÖZÖTT
Egy személygépkocsi Sáros‑

patak irányából Szerencs irá‑
nyába közlekedett április 29‑én
este, amikor a 37‑es számú főút
41. kilométerszelvényénél a
menetirány szerinti jobb oldal‑
ról egy őzbak ugrott a jármű
elé. A váratlan eset féktávolsá‑
gon belül történt, így a sofőr az
ütközést már nem tudta elke‑
rülni. A baleset következtében
személyi sérülés nem történt.

MEGLOPTA 
MUNKÁLTATÓJÁT

A Szerencsi Mezőgazdasági
Zrt. biztonsági vezetője telefo‑
non tett bejelentést a Szerencsi
Rendőrkapitányságra április
29‑én arról, hogy Tarcal külte‑
rületén a cég egyik munkagé‑
péből gázolajat tulajdonítottak
el. Kiderült, hogy a cég egyik
alkalmazottja a becslés szerint
137 liter gázolajat lopott el az ál‑
tala vezetett és a munkáltatója
tulajdonában lévő traktorból,
majd az üzemanyagot még a
helyszínen eladta egy férfinak.
Mindkét személy ellen a Sze‑
rencsi Rendőrkapitányságon
indult büntetőeljárás.

MEGLÓGOTT 
A HELYSZÍNRŐL

Koccanásos közlekedési bal‑
eset történt május 3‑án reggel a
szerencsi Rákóczi úton. A Sze‑
rencsi Rendőrkapitányság tájé‑
koztatása szerint az ismeretlen
személy az általa vezetett,
ugyancsak ismeretlen típusú
személygépkocsival úgy vég‑
zett hátramenetet, hogy érintő‑
legesen nekiütközött a mögötte
parkoló autónak, majd adatai

hátrahagyása nélkül távozott a
helyszínről. A baleset során sze‑
mélyi sérülés nem történt. Az
adatgyűjtés során végül a rend‑
őrök megtalálták az okozó gép‑
járművet és annak vezetőjét. A
baleset körülményeit a Szeren‑
csi Rendőrkapitányság közle‑
kedésrendészeti osztálya vizs‑
gálja. 

LÁBA KELT 
A KAPTÁROKNAK

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki a Szerencs és
Ond közötti Bárány dűlő egyik
gyümölcsöséből május 3‑án 17
óra és május 4‑én 11.30 óra kö‑
zötti időben eltulajdonított egy
méhkaptárt. A tolvaj egy másik
kaptárt is elvitt, de azt a szom‑
szédos szőlőültetvényen hátra‑
hagyta. Nem sokkal később,
május 4‑e 19.30 óra, és május 5‑
e 9 óra között Bekecs külterüle‑
tén történt hasonló eset, ahol
egy mezőgazdasági területre ki‑
helyezett kaptárok közül három
darab tűnt el. Az utóbbi ügyben
a Szerencsi Rendőrkapitányság
Tállyai Rendőrőrse ismeretlen
tettes ellen indított eljárást.
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A végrehajtott fokozott el‑
lenőrzés célja a vízparton tar‑
tózkodók biztonságának nö‑
velése, a vízen közlekedők‑,
továbbá a horgászat, halászat
ellenőrzése, valamint a kör‑
nyezetet károsító vízbáziso‑
kat érintő, szemétlerakók fel‑
derítése, a fatolvajok elfogá‑
sa, illetve ezekkel kapcsola‑
tos további intézkedések
volt.

Az akció során összesen
hét fővel szemben tettek fel‑
jelentést a rendőrök a halá‑
szati és horgászati törvény
különféle megsértése miatt,
két esetben tulajdon elleni
szabálysértés elkövetése mi‑
att indult eljárás, vízi‑közle‑
kedési szabályok megszegé‑
se miatt pedig egy fővel
szemben kezdeményeztek
szabálysértési feljelentést a

rendőrök.
Az egyre fokozódó meleg

időjárás miatt többen tartóz‑
kodnak szívesen víz közelé‑
ben, a strandok mellett sokan
választják a szabadvizeket,
folyókat és a bányatavak kör‑
nyékét. Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén megyében idén több mint
tíz haláleset történt a vízpar‑
tokon. A tragikus balesetek
elsődleges okai az ittasság, a
nem kielégítő egészségi álla‑
pot. A vízparton tartózkodók
sokszor nincsenek tisztában
az adott folyó, vagy állóvíz
sajátosságaival, illetve nem
ismerik a szabadvizen való
tartózkodás alapvető szabá‑
lyait. A tragédiák elkerülése
érdekében a rendőrség fel‑
hívja a figyelmet a fokozott
óvatosságra és a szabályok
betartására.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Rendőr‑főkapi‑
tányság átfogó vízi rendészeti akciót tartott a Bodrog
folyó teljes szakaszán. A főként preventív célokat
szolgáló ellenőrzés során a járőröknek több szabály‑
sértővel szemben is intézkedniük kellett.

RENDŐRSÉGI  HÍREK

Vízszintes: 1. A szabadban. 5.
Ábrándozik. 12. A megfejtés el‑
ső része. 14. Polcról elvett. 15.
TOE. 16. Páratlanul, repedő. 17.
Az első nő. 19. Mint, németül.
21. Főzeléknövény. 22. Élelem‑
mel ellátja. 24. Nagy varázsló.
25. Gubós növényt. 27. Betű ki‑
ejtve. 28. Énekesmadár. 30. Ige‑
végződés. 31. Hasonlítószó. 33.
Ingatlanjai. 34. ‑…,‑nek. 36. Ket‑
tős betű. 37. Jütland‑félsziget la‑
kója. 38. TeleSport. 39. Erőteljes
hang jelzője. 42. Zambiai, jeme‑
ni, spanyol gépkocsĳelzés. 46.
Arra a helyre. 47. Cetféle né‑

mán. 48. Társulási forma. 49.
Kettős betű. 50. Konferenciát.
52. Börtönbe kényszeríti. 55.
Más színűre festő. 56. Elv.   
Függőleges: 1. Fekete István gó‑
lyája. 2. Szófaj. 3. Győzök. 4. Is‑
ten háza. 5. Nem mozdul. 6. Ka‑
uciót. 7. Egymást követő betűk
az abc‑ben. 8. Tanít. 9. Dezodor.
10. Eszménykép. 11. Kávé! 13.
Angol férfinév, becézve. 18. Üt.
20. Függeszt. 21. Vízparti nö‑
vény. 23. Terelé, ékezethibával.
25. A megfejtés második része.
26. Hajfürt. 29. Fordítva, duplán
édesség. 32. Menyétféle. 33. Ku‑

tya. 35. Erre várjuk a választ. 40.
Vég nélkül megĳeszt! 41. Ebbe
teszik a törött végtagot. 43. Ma‑
gad, fordítva. 44. Paca. 45. Alsó
része. 50. Üveges Áron. 51. Sze‑
mélynévmás. 53. Mutatószó. 54.
Társulási forma. 

K. Cs.
A május 11‑ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Aki bosszút
melenget, az maga tartja sebeit
nyitva. A helyes megfejtést be‑
küldők közül Paksi István, Sze‑
rencs, Lipták út 24. szám alatti
lakos ajándékutalványt nyert a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház‑
ba, amely a Szerencsi Hírek
szerkesztőségében (Szerencs,
Népház) vehető át. 
A május 25‑ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határ‑
ideje: június 8.

A szavak ereje
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. május 25.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.
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Vízi rendészeti akció
a Bodrogon

Elvakította a nap Jelentős anyagi kár keletkezett abban a
közúti balesetben, ami május 18‑án történt
Tállya külterületén, a kora reggeli órákban.
A Suzuki Rátka irányába tartott, a vezetője
annak rendje és módja szerint lassított a fel‑
sőbbrendű, Tállyát elkerülő út keresztező‑
désénél. Mád irányába tekintett, ám az ak‑
kor még alacsonyan fekvő Nap fénye elva‑
kította, nem vette észre a közeledő Skoda
személyautót. Elindult és telibe találta az ak‑
kor már odaérkezett gépkocsi jobb hátsó ré‑
szét. A vétlen Skoda megpördült, majd az
árokban landolt, de az autóban egyedül ülő
vezetőnek nem történ semmi baja. A Suzuki
sofőrje karcolásokkal úszta meg a balesetet.
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Ez az előzmény adta az ötle‑
tet arra, hogy – polgári kezde‑
ményezésként – megalakuljon
Szerencsen a Sziget Alapítvány,
amely az 1993‑as elhatározás
után egy évvel meg is kezdte
működését. A civil szervezet
célként jelölte meg a Szerencsen
és térségében lévő természeti
értékek megismertetését, védel‑
mét és újabbak védetté nyilvá‑
nítását, a figyelem felhívását a
környezetszennyezés forrásai‑

ra, családi tömegsport rendez‑
vények kezdeményezését és
szervezését az egészségmegőr‑
zés érdekében. A Sziget Alapít‑
vány az egészségvédelemre és
a betegségmegelőzésre kívánja
felhívni a figyelmet és fontos‑
nak tartják a múlt és jelen helyi
történelmi‑, néprajzi‑, kulturális
emlékeinek felkutatását és
megismertetését. 

Az alapításban kulcsszerepet
vállalt a később tragikus hirte‑

lenséggel elhunyt, megyaszói
származású Kiss Attila gimná‑
ziumi pedagógus, akinek tisz‑
teletére, halála után minden év‑
ben emléktúrát szervez a Sziget
Alapítvány. Nyiri Tibor a szer‑
vezet kuratóriumának elnöke
május 12‑én, a Rákóczi‑vár ka‑
pujánál üdvözölte az idei túra
résztvevőit. Köszöntőjében
megjegyezte, kilencedik alka‑
lommal teszik meg a Megya‑
szóra vezető, mintegy húsz ki‑
lométeres túraútvonalat, amely
alkalmas az emberi lélek edzé‑
sére is. Nyiri Tibor így fogalma‑
zott: büszke vagyok erre a csa‑
patra, amely minden évben tel‑
jesíti azt a távot, amely többek
között az anyák napjához, a
madarak és fák napjához közeli
időpontban arra is kiváló, hogy
rendeződjenek az ember gon‑
dolatai a gyaloglás során.

A csoport a délutáni órákban
érkezett Megyaszóra, ahol elhe‑
lyezték az emlékezés koszorú‑
ját Kiss Attila nyughelyénél.

SfL

Kiss Attilára emlékeztek
a túrázók

Szerencsi Szigetnek nevezte el egykoron a Hegyalja Kapuját övező dombokat
Hoffer András geológus, a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelő‑
dési Szakosztály kitüntetéseinek egyik névadója, ugyanis a környéknek geoló‑
giailag más az eredete, mint a Zempléni‑hegységnek.

A legeredményesebb egye‑
sületnek járó kupát az ózdi Fi‑
edler Ottó Sportegyesület
kapta, az Szerencs VSE úszó‑
szakosztálya az éremtáblázat
alapján a harmadik helyen
végzett. A legeredményesebb

versenyzőknek járó kupát
Molnár Károly (Mezőkövesd),
Taraczközi Gergő (Ózd) és
Szilvási Gréta (Mezőkövesd)
vehette át, akik mind a négy
egyéni versenyszámban győ‑
zelmet arattak korcsoportjuk‑

ban. A legeredményesebb ha‑
zai leány versenyző Kiss Vik‑
tória (1997) lett, aki három
arany‑, illetve egy ezüstérmet
szerzett. A legeredményesebb
hazai fiú versenyző Gál Olivér
(2004) lett egy‑egy arany és
ezüstéremmel. További sze‑
rencsi éremszerzők: Rábai
Bence (1994) 2 ezüst, Kovács
Kristóf (1998) 2 bronz, Asszú
Ábel (2002) 1 ezüst, Farmosi
Zsombor (1999) 1 ezüst és 1
bronz, Tamás Ádám (2000) 3
ezüst.

Az SZVSE 4x50 m fiú gyors‑
váltó „A” csapat nyílt korcso‑
port: Rábai Bence, Kovács Bá‑
lint, Majoros Áron, Kovács
Kristóf aranyérmes, a 4x50 m
fiú gyorsváltó „B” csapat 1999 és
fiatalabb: Farmosi Zsombor,
Laczkó Balázs, Tamás Ádám,
Sárossy Ferenc ezüstérmes, a
4x50 m fiú vegyesváltó „B” csa‑
pat nyílt korcsoport: Majoros
Áron, Kovács  Bálint, Kovács
Kristóf, Laczkó Balázs bronz ‑
érmes lett.

K. A.

Úszóverseny Hegyalja Kapujában
Immár hetedik alkalommal várta a sportolókat a Szerencs Kupa megyei úszó‑

verseny május 5‑én a Városi Tanuszodában. A Szerencs Város Sportegyesülete által
rendezett versenyen az 1993–2005 között született sportolók mérték össze erejüket
négy úszásnemben és váltószámokban. A megmérettetésen összesen nyolc egye‑
sület 134 sportolója vett részt.

Az ácsi
G á r d o n y i
Géza Általá‑
nos Iskolá‑
ban megtar‑
tott viadalon
Bukovszky
Péter (fotón‑
kon), a sze‑
rencsi Bolyai

János Általános Iskola diákja
korcsoportjában a „nyíltirányzé‑
kú légpuska, 20 lövés” kategória
országos bajnoka lett. A szintén

szerencsi Gombos Levente a 17.
helyen végzett, Nagy Gábor a
33. helyen zárta a versenyt. A
három ifjú sportlövő révén a
szerencsi Bolyai János Általános
Iskola csapata az alapfokú okta‑
tási intézmények mezőnyében a
második helyen végzett. Az
ugyancsak településünk színei‑
ben induló Fodor Tiffany „nyílt
irányzékú légpuska, 20 lövés, le‑
ány” kategóriában a 11. helyen
végzett. Az ifjú sportlövőknek
ezúton is gratulálunk.

Országos bajnok lett
a szerencsi sportlövő
A Magyar Sportlövők Szövetsége május 18‑án

Ácson rendezte meg az Általános‑ és Középiskolások
Országos Bajnokságát, amelyen több sportlövész kép‑
viselte városunkat.

A szakosztály létszáma je‑
lenleg húsz fő, ők azok, akik
rendszeresen látogatják a tré‑
ningeket. – Nyolc éves kortól
35 éves korig vannak verseny‑
zőink, tehát elég széles a skála
– tájékoztatta lapunkat Fekete
Diána, a szakosztály vezetőed‑
zője, aki hozzá tette, hogy
programjukban leginkább az
utánpótlás‑nevelésre helyezik
a hangsúlyt.

Mint megtudtuk, a súlyeme‑
lők már túl vannak az alapozó
edzéseken, jelenleg a formába
hozás, majd a versenyek idő‑
szaka következik. – Eddig két
megmérettetésen vagyunk túl.
A diákolimpia után a házi baj‑
nokság következik, amely egy‑
fajta felmérő is egyben, hiszen

ennek eredményei  alapján vá‑
logatjuk ki azokat a sportoló‑
kat, akik a június 23‑án, Ózdon
megrendezésre kerülő kiemelt
országos versenyen elindul‑
hatnak – fogalmazott Fekete
Diána. – Ebben az esztendő‑
ben még négy kiemelten fon‑
tos versenyünk lesz, de termé‑
szetesen a fő esemény a de ‑
cemberi Utánpótlás Országos
Bajnokság lesz – mondta a ve‑
zetőedző, aki hangsúlyozta,
hogy céljaik között szerepel,
hogy népszerűsítsék a fiatalok
között a súlyemelést, szeret‑
nék, ha minél többen kedvet
kapnának ehhez a sporthoz és
minél több versenyző bekerül‑
jön a Héraklész programba.

E. K.

Súlyemelés: alapozás
után jöhetnek

a versenyek
Az elmúlt időszakban számos sikert értek el a sport‑

versenyeken a Szerencs Város Sportegyesülete súlye‑
melői.

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság keleti csoportjá‑
nak 25. fordulójában a Szerencsi VSE játékosai Ricsén vendég‑
szerepeltek.

A május 12‑ei találkozón elsőként az ifi csapatok léptek pá‑
lyára. A szerencsi együttes az első félidőben egy góllal vezetett
a Ricsével szemben, majd a második játékrészben már a hazai
csapat vette át a vezetést, amit meg is tartottak a játékidő vé‑
géig. A mérkőzés végeredménye 5‑2 lett a Ricse javára.

A délutáni órákban a felnőtt együttesek találkozója követke‑
zett, az első 15 percben a szerencsi együttes kétgólos előnyre
tett szert, majd ekkor kezdődtek az igazi izgalmak: a hazai csa‑
pat kiegyenlített, így a félidőt döntetlennel zárták. A második
játékrészben a Szerencs VSE a 77. percben betalált az ellenfél
kapujába, amelyre válaszként a hazaiak újra megszerezték az
egyenlítő gólt. A végeredmény: Ricse‑Szerencs 3‑3.

LABDARÚGÁS

RICSE – SZERENCS
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Az eseményen Harkályné
Kovács Katalin művészetokta‑
tási intézményegység‑vezető
köszöntötte a megjelenteket,
majd Koncz Ferenc megnyitó
beszéde hangzott el. A polgár‑
mester hangsúlyozta, hogy
büszke a városban megvalósu‑
ló néptáncoktatásra, melyből
számos ge‑neráció merítheti tu‑
dását. 

A fellépők zenei kíséretéről
ezúttal is a Pipás zenekar gon‑
doskodott. A zsűriben a Bodrog
Néptánc Együttes vezetője,
Darmos István és felesége, Dar‑
mos Éva néptáncpedagógusok
kísérték figyelemmel a kiváló
produkciókat. A program kere‑
tében szereplő 2‑8. osztályos
gyerekek magyarországi és er‑
délyi magyar néptáncokat mu‑
tattak be: a kicsik az iskolában
tanult táncanyaggal léptek fel,
míg a nagyobbak kötelező tán‑
caként magyarbődi lépéseket
és csárdást láthatott a közönség
és egy‑egy szabadon választott,
improvizatív megoldásokkal

tarkított produkció is színpadra
került.

Bajári Éva néptáncoktató la‑
punk érdeklődésére elmondta,
hogy a szerencsi gyerekekkel
nemcsak a tanórák keretében,
hanem külön foglalkozásokon
is készültek a megmérettetés‑
re. Kiemelte: a népi hagyo ‑
mány őrzés céljából indították el
kezdetben a fesztivált, melynek
keretében a néptáncos gyere‑
kek évről‑évre összemérhetik
tudásukat, ötleteket és lelkese‑
dést meríthetnek egymástól,
valamint másokat is arra ösztö‑
nözhetnek, hogy bekapcsolód‑
janak a néptáncok világába. A
fesztiválon végül az alábbi
eredmények születtek:

I. korcsoport (2001–2004‑ben
született gyerekek): 1. Nagy Ben‑
ce – Kiss Bettina (Szerencs); 2.
Kohári Boglárka – Takács Anett
(Encs); 3. Dienes Márton – Pol‑
gári Léda (Encs). Egyéni helye‑
zések: Saláta Panna (Encs); 2.
Sedliczki Bianka (Encs); 3. Bur‑
kus Lilla (Abaújszántó). Külön‑

díj: Kiss Katalin (Szerencs);
Krajczár Evelin (Abaújszántó);
Büdi Péter (Megyaszó); Tálas
Dorina (Megyaszó); Ónodi
Csaba (Szerencs); Vörös Vivien
(Szerencs); Asszú Ábel (Sze‑
rencs); Kovács Boglárka (Sze‑
rencs).

II. korcsoport (1997–2000‑ben
született gyerekek): Kötelező tán‑
cok: 1. Domonkos Vivien –
Csurgovich Alexandra (Sze‑
rencs); 2. Saláta Zsuzsa – Kru‑
pár Luca (Encs); 3. Fekszi Eme‑
se – Tóth Laura (Encs). Egyéni
helyezések: 1. Plaszkó Bence
(Encs); 2. Kádas Ákos (Encs); 3.
Hidi Boglárka (Encs). Különdíj:
Kozma Orsolya (Szerencs);
Cservák Martina (Szerencs);
Mida Bo‑tond Boldizsár (Encs);
Éliás Dorottya (Encs); Molnár
Benedek (Encs); Kiss Virág
(Encs); Ignácz Zsófia (Sze‑
rencs); Maier Péter (Golop);
Riczu Réka (Abaújszántó); Tóth
Patrik (Szerencs); Danyikó Dor‑
ka (Szerencs); Tóth Vivien (Sze‑
rencs); Szirmai Alexandra (Sze‑
rencs). Szabadon választott tán‑
cok: 1. Saláta Zsuzsa – Krupár
Luca (Encs); 2. Domonkos Vivi‑
en – Csurgovich  Alexandra
(Szerencs); 3. Kádas Ákos – Hi‑
di Boglárka (Encs). Egyéni he‑
lyezések: 1.Maier Péter (Golop);
2. Fekszi Emese (Encs); 3. Tóth
Laura (Encs). Különdíj: Molnár
Benedek (Encs); Kiss Virág
(Encs); Plaszkó Bence (Encs);
Bogoly Levente (Szerencs); Ig‑
nácz Zsófia (Szerencs); Bodó
Bettina (Szerencs); Mida Bo‑
tond (Encs); Éliás Dorottya
(Encs); Kozma Orsolya (Sze‑
rencs); Kerekes Anna (Encs);
Tóth Vivien (Szerencs).

H. R.

Szólótánc fesztivál a Rákócziban

Sportoltak a kis csalogányok

A helyi általános iskola az idén immár hatodik alkalommal rendezte meg a Sze‑
rencsi Szóló Néptánc Fesztivált május 4‑én az intézmény aulájában. A regionális
seregszemlére Abaújszántóról, Encsről, Golopról, Megyaszóról és Szerencsről kö‑
zel száz fiatal nevezett, akiknek mintegy fele a szerencsi alapfokú művészetokta‑
tási intézmény néptánc tagozatára jár.

A szép kort megélt idős férfi
remekül érzi magát, aktívan ve‑
szi ki részét a konyhakerti
munkákban, kapál, gyomlál,
télen fát fűrészel. Szeret mesél‑
ni, leginkább háborús élménye‑
it eleveníti fel családtagjainak.

Miklós bácsi 1917. május 17‑
én született Szerencsen. Heten
voltak testvérek, közülük az
ünnepelt a legidősebb, napja‑
inkra azonban már csak hár‑
man maradtak. 1932‑ben, a hat
osztály elvégzése után már a
Szerencsi Cukorgyárban dol‑
gozott, majd 1939. október 5‑én
behívták katonának. 1940. má‑
jus 5‑én megsérült, két évet töl‑
tött kórházban, de ezután sem
ért véget a katona időszak: fog‑
ságba esett, és csak 1947‑ben si‑
került hazajutnia az oroszor‑
szági Petrozavockból. Hazaté‑

rése után is hű maradt a cukor‑
gyárhoz, negyvenkét eszten‑
dőn át dolgozott rézműves‑
ként, négy évtizedig énekelt az
üzem férfikórusában. Feleségét
1996‑ban veszítette el. Házassá‑
gukból két gyermek született,
fia a fővárosba került, így lá‑
nyával él egy háztartásban.
Miklós bácsi szerint a családi
szeretet a hosszú élet titka, ő
naponta tapasztalja a fia támo‑
gatását, és leánya odaadását. A
születésnapról nem maradha‑
tott el a 95‑ös számmal jelzett
torta, az idős bácsit köszöntöt‑
ték a Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola zenész fiataljai és a
tanintézmény vezetői is. Orbán
Viktor miniszterelnök gratuláló
üdvözletét Koncz Ferenc pol‑
gármester adta át az ünnepelt‑
nek.                                                    SfL

Negyvenkét év
a cukorgyárban

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából Koncz
Ferenc polgármester köszöntötte a városban élő Kis‑
tamás Miklóst.

A Kihívás Napja története 1982‑ben kezdő‑
dött Kanadában, ahol két szomszédos város la‑
kossága versengett azon, melyikük települése a
sportosabb.

A kezdeményezés lassan meghódította az
egész világot, 1991‑től Magyarországon is évről‑
évre megrendezik az aktív testmozgást, az
egészséges életmódot népszerűsítő eseményt,
amelynek lényege, hogy a Kihívás Napjához
csatlakozó települések lakói egyetlen nap alatt
minél több aktív testmozgásban vegyenek részt.

Az idei Kihívás Napját május 18‑án tartották,
a szerencsi Csalogány óvoda gyermekei az in‑
tézmény udvarán, ragyogó napsütésben játékos
sorversenyekkel hívták fel a figyelmet az egész‑
séges testmozgásra.

Ők is a Szerencsi
Hírek olvasói

A szerencsi Rákóczi‑várban május 11‑én este Georges Fey‑
deau: Az úr vadászni jár című bohózatát láthatta a közönség.
A darab szereplői – Koncz Gábor, Valler Gabriella, Kautzky
Armand, Kökényessy Ági, Vida Péter, Felföldi Anikó, Éless
Béla és Bodor Géza – a nagysikerű színházi előadás előtt a
Szerencsi Hírek legfrissebb számát olvasgatták.


