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K é s ő b b
Hydro‑steel
Szivattyú és
Környezetvé‑
delmi Gép‑
gyár Kft. né‑
ven próbált
fennmaradni

az üzem, ám a vég itt is bekö‑
szöntött. Egeli Zsolt alpolgár‑
mester (fotónkon) szerint nem
volt gazdája az őrizetlen terület‑
nek, a bíróság az Absolventum
Kft. képviseletében Gulyik
Zsolt ügyvezető felszámoló‑
biztost jelölte ki a szükséges lé‑
pések megtételére, ugyanis nem
túl régen eltávozott az élők so‑
rából az ügyvezető‑igazgató. 
– Elkezdődött egy vagyonérté‑
kelési folyamat, meg kell nézni,

mivel rendelkezik az adós –
mondta a Szerencsi Hírek ér‑
deklődésére Egeli Zsolt. – Köz‑
ben a hitelezők bejelentik igé‑
nyeiket negyven napon belül,
ezt a felszámoló‑biztos összegzi,
elbírálja hogy mit fogad el és
mit nem, azonban nem állnak
rendelkezésre iratok a cég mű‑
ködéséről, ami nehezíti ezt a fo‑
lyamatot. A város szempontjá‑
ból az volna a jó, ha valaki minél
hamarabb kibérelné, lenne gaz‑
dája a területnek. Amennyiben
nem sikerül olyan potenciális
érdeklődőt találni, aki a jelenlegi
állapotok mellett hajlandó vol‑
na hasznosítani az ingatlant, ak‑
kor ez az önkormányzat dolga,
hiszen nekünk elemi érdekünk,
hogy megakadályozzuk az

épületek állagának romlását. A
felszámolások sajátosságából
adódóan töredékáron lehetne
megvásárolni az épületegyüt‑
test, sokkal olcsóbban, mintha
most kellene felépíteni. Ré‑
szünkről valamilyen ipari tevé‑
kenység kialakítása volna cél‑
szerű hosszútávon, az úgyneve‑
zett barnamezős beruházásra,
amely régi telephelyeken új
munkahelyek kialakítását cé‑
lozza meg, pályázni is lehet. El‑
vileg már itt van az infrastruk‑
túra, tehát a feltételek kedvező‑
nek mondhatók – közölte Egeli
Zsolt. 

Gulyik Zsolt június 29‑én járt
a területen. Mint elmondta, a
törvény szerint két év alatt kell
befejezni egy eljárást, ez az idő

kitolódhat, ha olyan peres eljá‑
rás van folyamatban, ami befo‑
lyásolja a lezárást. A felszámoló
feladata most az, hogy megpró‑

bálja hasznosítani ezt a területet,
és lehetőleg olyan vevőt találjon,
aki munkahelyet is tud generál‑
ni a városban.                                SfL
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Felszámolás alatt az egykori DIGÉP épületek
Egykor a Szerencsi Gépgyár teremtette meg az alapjait a DIGÉP városban működő egységének, amely magas műszaki színvonalon végezte

munkáját. A nyolcvanas évek végén megkezdődött a liberalizáció, a gyáregység elveszítette piacainak jelentős részét. Amikor a Diósgyőri
Gépgyár teljes felszámolása elkezdődött, a szerencsi gyáregység is erre a sorsra jutott.

A térfigyelő kamerák beszer‑
zése, rendszerbe állítása és üze‑
meltetése nem tartozik az ol‑
csóbb mulatságok közé, a tele‑
pülések mégis több esetben köl‑
tenek ilyen eszközök beszerzé‑
sére csak azért, hogy csökkent‑
sék a bűnelkövetések számát,
növeljék a lakosság biztonság ‑
érzetét. Szerencsen és a vonzás‑
körzethez tartozó számos tele‑
pülésen működnek térfigyelő
kamerák, amelyek több esetben
segítették és jelenleg is segítik a
rendőrség munkáját. Prügyön
például fejlesztésben és háló‑
zatbővítésben is gondolkodnak
– tudtuk meg a település jegy‑
zőjétől.

Bazsó Áron arról is tájékozta‑
tott, hogy az elmúlt hét‑nyolc
évben számos, nagyobb értékű
beruházást sikerült megvalósí‑
tani a településen, így szüksé‑
gessé vált a közvagyon védel‑
me. – Először az önkormányza‑

ti tulajdonú intézményeket,
majd a forgalmasabb közterü‑
leteket láttuk el térfigyelő ka‑
merákkal. Foglalkozunk a háló‑
zat bővítésének gondolatával is,
jelenleg is folyamatban van egy
ilyen pályázatunk – mondta Ba‑
zsó Áron. A helyi polgárőrség
tagjától, Deméné Török Erikától
azt is megtudtuk, hogy a vég‑
pontokon a megfigyelés nem
igényel folyamatos személyi je‑
lenlétet, ugyanis a rendszer au‑
tomatikusan rögzíti a kamerák
képét, így az adathordozókról
könnyen vissza lehet keresni az
esetleges bűnelkövetések idején
készült felvételeket.

Néhány esztendeje már Sze‑
rencsen is működik térfigyelő
rendszer. – A város legforgal‑
masabb helyei mellett egyre
több ponton dolgoznak a ka‑
merák, amelyek háromszázhat‑
van fokban képesek áttekinteni
a környezetüket – emelte ki a

Szerencsi Hírek kérdésére
Nagy Sándor, a Szerencsi
Rendőrkapitányság hivatalve‑
zetője. Mint megtudtuk, akár
egy adott részletre is ráközelít‑
hetnek a kezelők és néhány esz‑
köz már rendelkezik rend‑
számfelismerő képességgel is.
Mindezek tudatában nem aján‑
latos például lopott autóval

portyázni Szerencs utcáin.
Általános tapasztalat, hogy a

települési önkormányzatok ál‑
tal kiépített térfigyelő rendszer
anyagi ráfordítása nem igazán
megtérülő befektetés, azonban
a társadalmi haszon annál na‑
gyobb. Számos eset bizonyítja,
hogy az éjjel‑nappal pásztázó
kamerák segítségével bűncse‑

lekményeket lehet megelőzni.
A Szerencsi Rendőrkapitányság
nyomozói is több alkalommal
vették hasznát a felvételeknek,
és ugyancsak pozitív változás,
hogy a helyi autósok is keve‑
sebb szabálytalanságot követ‑
nek el a város területén annak
tudatában, hogy az utakat térfi‑
gyelő kamerák pásztázzák.

Számos önkormányzat felismerte már hazánkban a térfigyelő kamerák jelentőségét, azt, hogy a közterületeken kihelyezett megfigyelő‑
rendszer nagymértékben hozzájárul a közbiztonság javításához.

Térfigyelő kamerák a közbiztonság érdekében

Bobkó Géza, a Szántó J. Endre Egyesített Szoci‑
ális és Egészségügyi intézet igazgató‑főorvosa jú‑
lius 2‑ai keltezéssel nyilatkozatot juttatott el az in‑
tézmény minden egészségügyi dolgozójához,
melyben így fogalmazta meg álláspontját:

„Az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsü‑
lése jelenleg olyan megalázóan alacsony, hogy –
megítélésem szerint – ebből sem orvos, sem nővér
megélni, családját eltartani, gyermekeit iskoláztat‑
ni nem tudja. Sajnos az országban eddig kialakult
társadalmi gyakorlat olyan helyzetet teremtett,

hogy az a paraszolvencia intézményét generálta és fenntartja a mai napig is. Bízom abban, hogy
a kormányzat hathatós lépéseket tesz az egészségügyi dolgozók megbecsülése érdekében, de
addig e kényszerhelyzeten kívül nem látok más lehetőséget, mint az eddigi gyakorlat fenntar‑
tását. Fentiek alapján jelen igazgatói utasítás keretében valamennyi orvost és nővért mentesítek
a hálapénz elfogadásának tilalma alól. Egyben felhívom a tisztelt kollégák figyelmét, hogy csak
a szolgáltatások után, a beteg elégedettségének kifejezéseként fogadható el, és semmilyen bea‑
vatkozáshoz, vizsgálathoz, illetve előnyhöz nem köthető. Amennyiben a bérszínvonal olyan
szintre emelkedik, amely emberi módon való megélhetést biztosít és a társadalmi hierarchiában
elfoglalt helyzetünkkel arányos, úgy a paraszolvenciát is betiltjuk, illetve elfogadását büntetni
fogjuk.” – írta szerkesztőségünkhöz is eljuttatott nyilatkozatában az igazgató‑főorvos.

A 2012. július 1‑jével hatályba lépett új Munka Törvénykönyve előírja, hogy
munkavégzés során harmadik féltől történő bárminemű juttatás vagy ellenszol‑
gáltatás elfogadása csak akkor lehetséges, ha azt a munkáltató nem tiltja meg.
A jogszabály értelmezése szerint ebbe a körbe tartozik a hálapénz is.

Elfogadható a hálapénz
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A Szerencsi Rákóczi‑vár szín‑
háztermében megtartott esemé‑
nyen köszöntőt mondott Kövér
László, a Magyar Országgyűlés
elnöke, Mengyi Roland, a Bor‑
sod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke és Koncz Fe‑
renc, Szerencs város polgármes‑
tere, a találkozón részt vett De‑
meter Ervin kormánymegbí‑
zott, a B.‑A.‑Z. Megyei Kor‑
mányhivatal vezetője. A csütör‑
tök délutáni program bevezető‑
jében Nagy Csaba tárogatómű‑

vész, a most húszéves évfordu‑
lóját ünneplő vajai Rákóczi Tá‑
rogató Egyesület vezetője je ‑
gyez te meg, hogy Kövér Lászlót
nem csak politikusként, de táro‑
gatósként is üdvözli, lévén nagy
tisztelője a történelemből is jól is‑
mert hangszernek, amin szíve‑
sen és jól játszik, ha kevés sza ‑
bad ideje engedi. 

Kövér László köszöntőjében
Yehudi Menuhin szavait idézve
hangsúlyozta, hogy a szép, hite‑
les és felemelő zene megszaba‑

dít alantas énünktől. – Ha léte‑
zik hangszer, amelyen a meg‑
szólaló muzsika azt tükrözi,
hogy a magyarság megterem‑
tette belső harmóniáját, hitét és
biztonságát, akkor az nem más,
mint a tárogató, amely Rákóczi
felkelése óta szabadságküzdel‑
meink jelképévé vált. Ma nem
csatába hív a tárogató szava, ha‑
nem összefogásra szólít, ma
nem valaki ellen kell megmoz‑
dulnunk, nem a szándékos
pusztítást kell megakadályoz‑
nunk, hanem békességben élő
közösségként kell megvéde‑
nünk felbecsülhetetlen történel‑
mi értékeinket – fogalmazott
Kövér László, majd külön is kö‑
szöntötte a húszesztendős Rá‑
kóczi Tárogató Egyesületet.
Mengyi Roland arra hívta fel a
figyelmet, hogy a nemzetünk
történelmét meghatározó Rá‑
kóczi tetteiről soha nem szabad
megfeledkezni, ennek tudatá‑
ban nyilvánította Rákóczi Évvé
a tavalyi esztendőt a megyei
közgyűlés. Koncz Ferenc sze‑

rencsi polgár‑
mester szerint a
tárogató min‑
denkinek súg
valamit, ezzel a
h a n g s z e r r e l
meg kell küzde‑
ni, olyan mint a
magyar lélek. 
– Kicsit göcsör‑
tös, de ha az
ember eltalálja a
fogást rajta, ak‑
kor felemelő
gyönyörűséget
ad – mondta Koncz Ferenc,
majd kellemes lelki feltöltődést
kívánt a háromnapos találkozó
minden résztvevőjének.

A tárogatósok közül többen
adtak elő zeneműveket az ün‑
nepségen, közülük az egyik a
Krasznahorka büszke vára. Ezt
a műdalt Andrássy Gyuláné,
született Zichy Eleonóra grófnő
szerezte. A komponálás idő‑
pontja nem véletlen: az egyik
nagy nemzeti újratemetés, 
II. Rákóczi Ferenc hamvainak

1906‑os hazahozatala volt a di‑
cső alkalom a zenemű megírá‑
sára. A dal felcsendülésekor
könnyek buggyantak elő Kövér
László szemeiből és hogy miért,
azt elmondta a Szerencsi Városi
Televízió stábjának. A tárogató‑
sok kiránduló koncerteket tar‑
tottak Füzéren és Füzérrad‑
ványban, a jótékonysági meg‑
mozdulás II. Rákóczi Ferenc
szülőhelyét, a borsi Rákóczi‑
kastélyt és Krasznahorka várát
kívánja segíteni.                           SfL

Szerencs város Önkormányzata, a Rákóczi Tárogatós Egyesület, a Szerencsi Általános Művelődési Központ és a Református Egyház szerve‑
zésében hatvan hazai, erdélyi és felvidéki tárogatós részvételével kezdődött el július 5‑én a XVI. Országos Tárogatós Találkozó Szerencsen.

A parlament elnöke is köszöntötte a tárogatósokat

S ü t ő
Szilveszter
üdvözölte
elsőként a
szerencsi
egészség‑
ügyi intéz‑
m é n y e k
meghívott
dolgozóit,
majd fel‑

idézte Semmelweis Ignác pálya‑
futását. Mint elhangzott, az 1818.
július 1‑jén született orvos a gyó‑
gyászat mellett boncolni tanult és
szülészmesteri tanfolyamot is
végzett. Ez utóbbinak köszönhe‑
tő, hogy tanársegédnek nevezték
ki a bécsi szülészeti klinikán, ahol
gyakran szembesült a gyermek‑
ágyi lázban elhalálozott anyák
tragédiájával. A betegség ellen‑
szerének felismerése egy vélet‑
lennek volt köszönhető, mivel
boncolás közben megsértette
magát egy kollégája, aki rövid
idő után elhunyt azokkal a tüne‑
tekkel, amelyek jellemzőek vol‑
tak a gyermekágyi lázra is. Sem‑
melweist gondolkodóba ejtette

az a tény is, hogy az otthonuk‑
ban, vagy a bábáknál szült
anyák nál sokkal kevesebb eset‑
ben fordultak elő tragédiák, mint
a kórházakban. A felismerés után
a hozzá beosztott orvosokat ezért
arra szólította fel, klóros vízzel
mossanak kezet a szülések leve‑
zetése előtt. Az eredmény döb‑
benetes volt, minimálisra csök‑
kent a fertőzések száma. A ma‑
gyar egészségügyben dolgozók
ezen érdemek alapján gondolták
úgy, hogy Semmelweis születé‑
sének dátuma legyen a saját ün‑
nepük.

A szerencsi rendezvényen
Koncz Ferenc polgármester kö‑
szöntötte az egészségügy helyi
dolgozóit, kiemelve, hogy első
alkalommal az Országos Mentő‑
szolgálat szerencsi mentőállomá‑
sának munkatársai is meghívást
kaptak az eseményre, amit a
Bocskai István Gimnázium diák‑
jainak műsora tett hangulatossá.
A program végén minden egész‑
ségügyi dolgozó egy a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházba szóló
belépőjegyet kapott ajándékba.

A szerencsi egészségügyi dolgozókat köszöntötték jú‑
lius 3‑án a Semmelweis nap alkalmából tartott ünnep‑
ségen. A Rákóczi‑várban Sütő Szilveszter, városi főor‑
vos (fotónkon) üdvözölte a megjelenteket, hangsúlyoz‑
va, hogy Semmelweis Ignác neve mellé nem véletlenül
került a jelző, miszerint ő az anyák megmentője.

Semmelweis nap
a Rákóczi-várban

A Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep volt az ünnepélyes
megnyitó helyszíne – nem vé‑
letlenül – hiszen itt rendezték
meg a Mozdonyvezetők Szak‑
szervezete 2011/2012‑es labda‑
rúgó bajnokságának kupadön‑
tőjét.

A megnyitón Koncz Ferenc
polgármester üdvözölte a ven‑
dégeket, valamint a futballku‑
pa résztvevőit és örömét fejezte
ki, hogy a rendkívüli meleg el‑
lenére ilyen sokan ellátogattak
városunkba. A focitornán Sop‑
ron I. és Sopron II. csapatai

mellett Miskolc, Hegyeshalom,
Szombathely és a házigazda
Szerencs együttesei léptek pá‑
lyára. A szombat esti program
a MOSZ bállal ért véget a Kul‑
csár Anita Sportcsarnokban,
ahová a program közel 500
résztvevője kapott meghívást.

Jármű matuzsálemek felvo‑
nulásával és bemutatójával
folytatódott a Mozdonyveze‑
tők Országos Találkozója más‑
nap reggel Szerencsen. A vete‑
rán autók és tulajdonosaik a pi‑
actéren gyülekeztek, majd
megkezdődött a felvonulás a

város utcáin. Az öreg járművek
között akadt néhány igazi
gyöngyszem is, amit sokan
megcsodáltak a rekkenő hőség‑
ben.

A Biotin együttes, majd a
szerencsi Mérföldkő zenekar
melegítette be a közönséget es‑
te, a záróeseményen. Lassan ér‑
kezett a közönség a Rákóczi‑
vár udvarára, ami érthető, hi‑
szen a koncert 16 órai kezdete
idején még mindig 30 Celsius
fok feletti hőmérsékletet mutat‑
tak a hőmérők. Minden esetre
a Mérföldkő zenekar magyar
előadók átdolgozásait tartal‑
mazó blues‑rock műsora egyre
több embert vonzott a szabad‑
téri színpad környékére. Ké‑
sőbb, a fennállásának negyven ‑
éves évfordulóját ünneplő Lord
együttes lépett színpadra (fo‑
tónkon). A népszerű hazai
rock‑csapat hamar megtalálta a
közös hangot a közönséggel,
slágereiket mindenki egyszerre
skandálta a Rákóczi‑vár falai
között. A mintegy kétórás, re‑
mek hangulatú Lord koncert
utolsó, ráadás dalát hallgatta a
közönség, amikor hatalmas zi‑
vatar törte meg a nyár esti for‑
róságot.

M. Z.

A sport, pihenés és gondtalan szórakozás jegyében telt el július 7‑8‑án a Mozdony‑
vezetők Országos Találkozója, amelynek idén is Szerencs volt a házigazdája.

Vidám hétvégét töltöttek
Szerencsen a mozdonyvezetők
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Ennek célja volt a helyi gaz‑
daság fejlesztése, a városban la‑
kók életminőségének javítása
érdekében annak elősegítése,
hogy a Szerencs város közigaz‑
gatási területén működő kisvál‑
lalkozások új munkahelyeket
létesítsenek, illetve meglévő, de
veszélybe került munkahelye‑

ket sikerüljön megtartaniuk. A
sikeres pályázatokat küldő kis‑
vállalkozások képviselői július
26‑án vehették át Koncz Ferenc
polgármestertől azt a támogatá‑
si szerződést, amely tartalmaz‑
za az elnyert összeg nagyság‑
rendjét, a felhasználás feltételeit.
A polgármesteri hivatalban

megtartott eseményen elhang‑
zott, ötmillió forintot különítet‑
tek el erre a célra. A támogatott
számára átutalt összeget csakis
a szerződésben feltüntetett célra
használhatja fel, az önkormány‑
zat tizenkét havi egyenlő rész‑
letben utalja át a támogatást a
pályázatot nyert vállalkozás fe‑
lé. Összesen tíz kisvállalkozás
képviselője írta alá a szerződést.
Támogatásban részesült az
Adóhelp Adótanácsadó és
Könyvviteli szolgáltató Kft., Be‑
reck József egyéni vállalkozó,
B&G Trans Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt., Ciklámen, Ben‑
dik Lajosné egyéni vállalkozó,
Fuk Luk Sau Kft., Holcman
László egyéni vállalkozó, Lat‑
Ton Számítástechnikai Kereske‑
delmi és Szolgáltató Bt., Nagy
Jánosné egyéni vállalkozó, Nő‑
vér‑Szolgálat Ápoló és Gondo‑
zó Bt., valamint a Szerencsi Tü‑
zép Kft.                                             SfL

Vállalkozókat támogat
az önkormányzat

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete 2010. március 18‑án kel‑
tezett rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi‑
zottság 2012. május 15‑én pályázatot írt ki a Szerencs közigazgatási területén mű‑
ködő kisvállalkozások támogatására.

A július 14‑én megtartott ki‑
ránduláson Koncz Ferenc pol‑
gármester mondott üdvözlőbe‑
szédet és megköszönte a megje‑
lenteknek, hogy felajánlásaikkal
– az étel és ital biztosításával –
tették igazi piknik jellegűvé a ta‑
lálkozót. Koncz Ferenc nagyobb
nyilvánosság előtt talán itt jelen‑
tette be először, hogy a jövőben
nem kíván indulni az ország‑
gyűlési képviselői státuszért,
azonban az önkormányzati vá‑
lasztásokon indul a polgármes‑
teri címért, minden energiájával
a szerencsiekért, a város előre‑
haladása érdekében dolgozik
most és a jövőben is. – Nagy erő‑

feszítéseket teszünk azért, hogy
a települést életben tartsuk. Át‑
alakulóban van a közigazgatás,
Szerencs járási központként
működik majd a jövőben. Meg
kell erősíteni a várost, az emberi
kapcsolatokat, hiszen az össze‑
tartásunk alapozta meg eddigi
sikereinket, és ezt továbbra is
fenn kell tartani! Ennek egyik jó
példája a mai nap – mondta kö‑
szöntőjében Szerencs polgár‑
mestere.

Az Árpád‑hegyen eltöltött
nap a nyugalom jegyében telt el,
együtt voltak a családok békes‑
ségbe, szeretetben.

SfL

Hagyomány a Szerencsi Polgári Együttműködési
Egyesület életében, hogy egyszer egy évben a tagok,
barátok összejönnek és megpróbálják feledni a hét‑
köznapok gondjait. A programot eddig Erdőbénye ha‑
tárában, az Aranyosi‑völgy ligetében rendezték meg,
most első alkalommal a szerencsi Árpád‑hegy fenyve‑
sére esett a választás.

Polgári piknik 
az Árpád-hegyen

Eddig 11 megyében 25 tanács‑
kozást szervezett az önkormány‑
zatokkal közösen a két alapít‑
vány, amelyeken közel 1900 fő
vett részt és több mint 160 önkor‑
mányzat képviseltette magát.

A rendezvénysorozat 26. ese‑
ményét Tállyán, a Palota Borház
Pincészetben tartották meg, a
Bantesz (Állattenyésztő és Nö‑
vénytermesztő, Feldolgozó, Érté‑
kesítő Szövetkezet), a Kisgazda
Polgári Egyesület és az alapítvá‑
nyok közös szervezésében. A jú‑
nius 27‑én megrendezett kong‑
resszus témája A megújuló ener‑
gia és az agrárium szerepe az ön‑
kormányzatok életében volt.

Koncz Ferenc, Szerencs pol‑
gármestere, országgyűlési képvi‑
selő nyitotta meg az eseményt,
hangsúlyozva, hogy a közel‑
múltban a Parlament Energia‑
ügyi Albizottsága előadást tartott
az alga felhasználásának külön‑
féle módjairól. Mint elhangzott:
az algát kis vízterületen, termé‑
szetközeli módon lehet termesz‑
teni és az alga az egyik megoldás
lehet az energiaproblémákra. Az
alga vízben tenyészik, így nem
von el termőföldet az élelmiszer‑
és takarmánytermeléstől, magas
az olajtartalma. Koncz Ferenc

hangsúlyozta, hogy az ilyen
megoldásokat – a zöld energia
felhasználásával – nem szabad
figyelmen kívül hagyni. 

A program előadója többek
között a vidékfejlesztés stratégi‑
ájáról, a biomasszáról, az önkor‑
mányzati energetikai felújítások‑
ról, a beruházásokról, az ökoló‑
giáról a mezőgazdaság és élel‑
mezés területén a vállalkozások,
befektetések, támogatások jelen‑
legi feltételeiről, a mezőgazdasá‑
gi felnőttképzésről, valamint az
állattenyésztésről szóltak. A ren‑
dezvénysorozat célja, hogy elő‑
mozdítsa a megyei energiapoli‑
tika szükséges változását, a meg‑
újuló energiaforrások nagyobb
mértékű felhasználását.

A konferenciák sikere igazolta
az eredeti terveket, annak érde‑
kében, hogy az önkormányzatok
és a szakemberek könnyebben
egymásra találjanak, szükség
van szakmai eseményekre. A
rendezvényeken az önkormány‑
zatok részéről felmerült igény
hozta létre a Zöld Áram elektro‑
nikus kiadványt, amely a ren‑
dezvénysorozat része, és amit
havonta 2800 önkormányzathoz
juttatnak el.

E. K.

Az élő energia 
hasznosítása

A Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány és a
Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány a megújuló ener‑
giaforrások stratégiai kérdéseinek témakörében kon‑
ferencia‑sorozatot indított 2009 májusában Élő Energia
2009‑2012 – Megújuló energiaforrások alkalmazása az
önkormányzatok életében címmel.

Az Oktatási és Kulturális Mi‑
nisztérium százszázalékos tá‑
mogatási intenzitás mellett
235,7 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban része‑
sítette a beadványt. A projekt
zárását július 30‑án tartották a
Megyeházán, az eseményen
részt vettek az érintett tanintéz‑
mények képviselői. A program‑
zárón Koncz István, a B.‑A.‑Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezető‑helyettese ré‑

széről hangzott el, hogy az is‑
kolák vonatkozásában egysé‑
ges alapinformatikai infra ‑
struktúrának kell kiépülnie, a
szükséges eszközök biztosítá‑
sával az infokommunikációs
(IKT) támogatású pedagógiai
módszertan érdekében. A TI‑
OP‑1.1.1.‑07/1‑2008‑0087 azo‑
nosítási számú projekt fő vonu‑
latát adó eszközök szállítására
közbeszerzési eljárás keretében
a Profitexpert Számítástechni‑

kai Kft. és a KFKI Rendszerin‑
tegrációs Zrt. – mint közös aján‑
lattevők – kerültek kiválasztás‑
ra. Az iskolák összesen három‑
százhatvannégy PC csomagot,
138 db digitális interaktív táb‑
lát, projektort és notebookot is
tartalmazó tantermi csomagot,
húsz WIFI csomagot, alkalma‑
zási szervert kaptak, több okta‑
tási intézmény esetében ún.
SNI (sajátos nevelési igényű,
valamely fogyatékkal élő) diá‑
kok oktatását segítő eszközök‑
kel is kiegészültek. A projekt
szerves részét képezte továbbá
az új eszközökhöz kapcsolódó
pedagógus továbbképzések
megvalósítása is, amelyen há‑
romszázan vettek részt. A prog‑
ram fejlesztéseinek köszönhe‑
tően már az új eszközök ki‑
használásával tanulhatnak a di‑
ákok a 2012/2013. tanévben.

A Szerencsi Szakképző Iskola
eszközkészlete ötvenegy szá‑
mítógéppel és nyolc digitális
interaktív táblával bővült, a
tanintézmény tizenöt pedagó‑
gusa vett részt továbbképzésen.

SfL

Oktatás-fejlesztés
a megyei intézményekben

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő hu‑
szonegy oktatási intézmény vett részt abban A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projektben, amire maga
a fenntartó nyújtott be pályázatot.
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A part ismét szabad volt a Tisza rakamazi oldalán, ahol július 18–22. között ren‑
dezték meg a 12. Hegyalja Fesztivált. A terület közigazgatási értelemben Rakamaz‑
hoz tartozik, de belterületének távolsága miatt a rendezvény sokkal inkább kötődik
Tokajhoz.

Közel hetven diák töltött el élményekben gazdag, vidám napokat július
16–21. között a Szerencs Város Önkormányzata fenntartásában működő Si‑
mai Ifjúsági Táborban.

A városi sportegyesület úszószakosztálya június 16‑
án Szikszón, a szezon utolsó megyei úszóversenyén
vett részt, majd megkezdődött a nyári szünidő. Mind‑
ezek előtt azonban az egyesület sportolói és felnőtt kí‑
sérőik idén is részt vettek az immár 30. alkalommal
megrendezett Balaton‑átúszáson.

Idén újra 85 ezer látogató volt
kíváncsi a fesztiválra, ahol
olyan közismert együttesek
léptek fel, mint az Edda, a Mag‑
na Cum Laude, a Tankcsapda,
a Paso, a Csík Zenekar, a Beat‑
rice vagy a Kiscsillag. 16 színpa‑
don váltakoztak a programok,
ahol a könnyűzene minden
műfaját megismerhette a feszti‑
válozó és a bátrabbak az extrém
sportokba is belekóstolhattak.
Idén is fontos volt a környezet‑
védelem, mert bár lehet, hogy
kevesen tudják, a fesztivál gyö‑
kerei 2000‑re, a tiszai cianid‑
szennyezés okozta összefogás‑
ra vezethetők vissza. Így idén is
visszaváltható poharakban
kapták az innivalót a szomja‑
zók.

2012‑ben is voltak szerencsi
résztvevői a fesztiválnak, a mí‑
nusz 1. napon, azaz július 17‑én
lépett fel a Furmint Klub elne‑
vezésű színpadon a Hatás Alatt
és a Killer Suprise, pénteken pe‑
dig a Borsodi Malétabár színpa‑
dán az Idiot Side dalait hallhat‑
ta a közönség. Ugyancsak pén‑
teken, az Ökoteátrum sátrában,

ahol a komolyabb,
környezetvédelmi,
kulturális és politikai
kérdések szerepeltek
végig a programban,
Kovács Péter, a Vidék‑
fejlesztési Minisztéri‑
um vízügyért felelős
helyettes államtitkára
(fotónkon) vett részt
egy beszélgetésen,
amelynek legfőbb kin‑
csünk, a víz volt a té‑
mája. A Szerencsen élő
államtitkár beszélt ar‑
ról, hogy felértékelődik az
egészséges ivóvíz szerepe a vi‑
lágon. Mint elhangzott, Áder
János köztársasági elnök a
RIO+20 tanácskozáson jelentet‑
te be, hogy Magyarország Víz
Világkonferenciát szeretne
szervezni. Kovács Péter szólt ar‑
ról a szomorú tényről is, hogy a
világon 2 milliárd embernek
nincs egészséges ivóvize. A he‑
lyettes államtitkár többek kö‑
zött beszélt arról is, hogy 2011‑
ben készült el a Tiszára vonat‑
kozó vízgyűjtő‑gazdálkodási
terv. A nemzetközi együttmű‑

ködés megkerülhetetlen, hiszen
a vízgyűjtőink nagy része a tör‑
ténelmi Magyarország területé‑
nek, ma határon átnyúló része‑
in található. Szó volt az Európai
Unió arzénra vonatkozó előírá‑
sairól, miszerint december 25‑ig
az ivóvíz arzéntartalmát le kell
szorítani 10 mikrogramm/liter‑
re. Ezért is jelentős az ivóvízmi‑
nőség‑javító programok elin‑
dulása, hiszen korábban több
önkormányzat a szakemberek
felhívása ellenére sem pályázott
a vízminőség javítására.                           

SZ. Á.

Szerencsiek a Hegyalja Fesztiválon

A szikszói amatőr korosztá ‑
lyos úszóversenyen a szerencsi
sportolók – Horváth Luca
(2006), Varga Petra (2005), Pálin‑
kás Petra (2000), Vasvári Adél
(1999), Majoros Réka (1999),
Farmosi Kata (1999), Horváth
Zétény (2005), Gál Olivér (2004),
Asszú Ábel (2002), Sárossi Fe‑
renc (2002), Póczos Patrik (2002),
Tamás Ádám (2000), Hódi Le‑
hel (2000), Bénó Kristóf (2000),
Farmosi Zsombor (1999) – ösz‑
szesen tíz arany‑, nyolc ezüst‑,
és 14 bronzérmet szereztek. 

A Balaton‑átúszást az eredeti‑
leg tervezett időpontban, július
7‑én rendezték meg. A nyíltvízi,
5,2 kilométeres távot ezúttal is
Révfülöp és Balatonboglár kö‑
zött kellett tejesítenie a tízezer
főt meghaladó nevezőnek. Sze‑
rencsről 18 fő vállalta az idei,
minden tekintetben ideális kö‑
rülmények között megrende‑
zett átúszást. A távot sikeresen
teljesítők az időeredmények
sorrendjében: Rábai Bence
(1994) 1:36:23; Kiss Viktória
(1997) 1:43:01; Farmosi Kata
(1999) 1:54:24; Kovács Péter

(1994) 1:56:39; Kiss Attila (1970)
1:59:20; Kovács Bálint (1996)
2:00:09; Kovács Kristóf (1998)
2:04:56; Kovács Péter (1964)
2:08:25; Szabadkai István (1969)
2:39:29; Bánsági Dávid (1989)
2:39:54; Fige Balázs (1998)
2:53:20; Farmosi Zsombor (1999)
2:53:30; Fige Bálint (2003)
3:03:24; Fige Bertalan (1970)
3:03:25; Bodnár Éva (1969)
3:05:31; Rábai Gergő (1996)
3:30:47; Rábainé Végh Anett
(1971) 3:30:56; Rábai Attila
(1970) 3:30:59.

Az úszóedzések július 30‑tól
indultak újra hétköznapokon, a
reggeli órákban. Néhány ver‑
senyző augusztus 4‑5‑én Szé‑
kesfehérváron versenyzett,
majd augusztus 27. és szeptem‑
ber 1. között az immár hagyo‑
mányos hajdúnánási alapozó
edzőtáborban töltik a sportolók
az iskolai nyári vakáció utolsó
hetét. Szeptember 3‑ától , vagyis
az első tanítási naptól a korábbi
évek időbeosztása szerint a
szakosztály átáll a délutáni ed‑
zésekre.

M. Z.

Átúszták a Balatont

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Úszószövetség június 26‑
ai rendkívüli közgyűlésén Kiss
Attilát (fotónkon) – a Szerencs
VSE Úszószakosztályának veze‑
tőjét – a megyei szövetség elnö‑
kévé választotta. A közgyűlésen
a megyei klubok képviselői egy‑
hangúlag szavaztak bizalmat
Kiss Attilának, mandátuma a
2014. évi tisztújító közgyűlésig
tart.

Kiss Attila lapunk érdeklődé‑
sére elmondta, hogy a korábbi el‑
nök lemondását követően kapott
felkérést a tisztség betöltésére,
majd a hivatalos eljárás során je‑
lölték az elnöki pozícióra. Úgy
gondolja, hogy a megtisztelő fel‑
kérés és az elnyert pozíció nem
személyének szól, hanem annak
a közösségi munkának, aminek
révén Szerencs úszósportja im‑
már nem csak a megyében, ha‑

nem országos
szinten ér el
eredménye‑
ket, vív ki elis‑
merést. Ebben
a közösségé‑
pítő munká‑
ban szerepe
volt nemcsak
a szakvezetőknek, hanem a ko‑
rábbi és jelenlegi gyermekkorú
sportolóiknak és szüleiknek is.

Új elnöke van
a megyei úszószövetségnek

A szerencsi Scholtz Jenő Alapítvány és a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola közös szer‑
vezésében megvalósult nyári szabadidős program utolsó napján zárókoncert keretében min‑
den résztvevő ifjú muzsikus bemutatkozott a szülők és meghívott vendégek előtt.

A július 21‑én délelőtt megtartott eseményen Kovács Péterné, a Scholt Jenő Alapítvány el‑
nöke, a tábor főszervezője megköszönte Koncz Ferenc polgármester támogatását, aki 
100 ezer forintos adományával járult hozzá a tábor megszervezéséhez. Kovács Péterné
ugyancsak köszönetet mondott mindazon szülőknek, pedagógusoknak, magánszemélyek‑
nek, akik anyagi hozzájárulásukkal, munkájukkal segítették a közel egyhetes rendezvény
sikerét. A tábor programjai a muzsika köré épültek, hiszen a résztvevők a szerencsi művészeti
iskola ének‑, vagy hangszeres zenét tanuló diákjai voltak. Mindezek mellett tábortüzek,
sportprogramok, kalandpark, természetjárás és megannyi vidám esemény színesítették az
idei simai zenetábor napjait.

Simán táboroztak a kis zenészek

Balaton‑átúszók Szerencsről a rajt előtt
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A Tokaj‑hegyaljai borvidék
világörökségi területe huszon‑
hét települést foglal magába. Az
elmúlt évben megalakult térsé‑
günkben a Tokaj‑Hegyalja Vi ‑
lág örökségi Térségfejlesztő
Programiroda, amelynek veze‑
tőjét az egy évtizedes múltról,
illetve a jövőre vonatkozó el‑
képzelésekről kérdeztük.

Lapunk megkeresésére Ta‑
kács András, a Tokaj‑Hegyalja
Világörökségi Térségfejlesztő
Programiroda vezetője beszélt
az egy évtizedes múltról, illetve
a jövőre vonatkozó elképzelé‑
sekről. – Az eléggé széttagolt te‑
rület életében fontos változáso‑
kat hozhat a 2012. elején elfoga‑
dott Világörökségi Törvény, ami
annyit jelent, hogy idén el lehet
indítani egy folyamatot, ami ki‑
jelöli, miként kell elkészíteni a
huszonhét települést magáénak
tudó borvidék egységes világö‑
rökségi értékvédelmét és tér‑
ségfejlesztési politikáját. A cél
az, hogy a világörökségi cím
előnyt jelentsen a jövőre nézve,
munkahely‑ és jövedelemte‑
remtő lehetőséggé váljon. A
borvidéknek fel kell készülnie
az unió következő fejlesztéspo‑
litikai ciklusára, ami a 2014‑2020
közötti időszakot karolja át. Er‑

re másfél évünk van, nagyon
fontos lenne, hogy elkészülje‑
nek azok az anyagok, amelyek
segítik majd a későbbi források
lehívását. El kell oszlatni azokat
– a szerencsére ritka, de létező –
településvezetői nézeteket, mi‑
szerint azért nem jönnek beru‑
házók a térségbe, mert az a vi‑
lágörökséghez tartozik, külön‑
leges szabályoknak kell megfe‑
lelni. Nos, a befektetők a Bod‑
rog‑közbe, a Cserehátra sem
mennek, és sorolhatnám a pát‑
riákat. Azt gondolom, a vidéki
Magyarország problémáit és hi‑
báit nem lehet azzal indokolni,
hogy védett területek léteznek
természeti, vagy világörökségi
szinten. Ezeréves borkultúra
vesz körül minket, természetes,
hogy az ipari beruházásoknak
tekintettel kell lenniük erre, ma‑
gára a borvidéki közegre. Ha
belegondolunk, működő ipari
telepek vannak a városok köze‑
lében. A magam részéről na‑
gyon nem szeretném, ha az ér‑
tékeink lennének a fejlődés aka‑
dályai, az lenne a fontos, ha eb‑
ben az évben olyan tervezési fo‑
lyamat indulna be, amit min‑
den önkormányzat magáénak
érez, ki tudja bontani a saját fej‑
lesztési elképzeléseit az adott

világörökségi területen belül –
mondta a Szerencsi Hírek ér‑
deklődésére Takács András.

Az UNESCO 1979‑ben fogal‑
mazta meg a Világörökség
Egyezményt, száznyolcvan or‑
szág írta alá, kötelezettséget vál‑

lalva arra, hogy a saját területén
fekvő világörökségi helyszíne‑
ket óvja és megőrzi a későbbi
generációk számára, lehetőség
szerint hozzájárul a Világörök‑
ségi Listán szereplő helyszínek
védelméhez. Tokaj‑Hegyalja,

Magyarország legismertebb
kistájegysége a magyar nép
Himnuszába is bekerült: „Tokaj
szőlővesszein nektárt csepegtet‑
tél” ‑ írta Kölcsey Ferenc nem‑
zeti imádságunkban. 

SfL

Tíz éve a világörökség része Tokaj-Hegyalja
Immár tíz esztendeje annak, hogy az UNESCO Világörökség Bizottsága – amely 2002‑ben Budapesten tartotta ülését – kimondta, hogy a

Tokaj‑hegyaljai borvidék és a budapesti Andrássy út immár a világörökség része.

A zsúfolásig megtelt, Szent
László oltalmát bíró római ka‑
tolikus templomban alig hittek
a fülüknek a hívők, amikor
Kostyál László elmondta, hogy
az épület elektromos hálózata
teljes felújításra szorul, a beke‑
rülési költség 29,5 millió forint‑
ra rúg. A felújítás lehetőségeiről
többéves egyeztetés történt az
érdekelt hatóságokkal. A misén
elhangzott az is, hogy az egy‑
házközség vezetői gyűjtést in‑
dítanak, ugyanakkor tudni kell,
hogy februárban lejárt az egy
éves határidő és a munkákat
még nem tudták elkezdeni –
mondta az aranymisén a plébá‑
nos és megjegyezte, hogy a mű‑
emléki felügyelőség bármelyik
pillanatban bezárhatja a temp‑
lomot. A plébános szerint olya‑
nok a pályázati lehetőségek,
hogy elektromos hálózatra
nem lehet beadni támogatási
igényt, ezt az egyházközösség‑
nek kell finanszíroznia. – Sajnos
nem csak a tállyaival, de a go‑
lopi és a rátkai templommal is
gondban vagyok – közölte Kos‑
tyál László – az elektromos há‑
lózatok áldatlan állapotban
vannak. Bízom abban, hogy a
szavak megértésre találnak,
azok az erőfeszítések, amit itt
hárman‑négyen végzünk,

előbb‑utóbb meghozzák méltó
gyümölcsüket, el tudunk moz‑
dulni egyről a kettőre – fejezte
be mondandóját az aranymisén
Kostyál László plébános.

A tállyai római katolikus hí‑
vők érthetően szisszentek fel a
hatalmas összeg hallatán, mint
ahogy az elektromos beruházá‑
sokban jártas szakemberek is.
Megjegyezték, több cég, vagy
vállalkozó árajánlatát kellene
kikérni a kivitelezéshez. Sokan
nem értik, miért kellene bezárni
a templomot, ha tényleg olyan
nagy a baj, kapcsolják le a villa‑
mos hálózatot, a misét meg le‑
het tartani gyertyafény mellett
is. Ám nem csak a plébános, de
Koroknay Károly, a tállyai ró‑
mai katolikus egyháztanács vi‑
lági elnöke is megerősítette a
templom bezárásának lehető‑
ségét. Mint azt a Szerencsi Hí‑
reknek kifejtette, az egyházkö‑
zösségnek nincs anyagi fedeze‑
te a munkák finanszírozására,
ami nagyon sürgős lenne. – Jön
a tél, a padok fűtését már nem
biztos, hogy használni tudjuk,
a vezetékek már nem bírják az
elektromos terhelést. A villa‑
mos hálózat vizsgálatát maga
az egyházközösség kérte, a
templom működéséhez szük‑
séges engedélyeket meg akar‑

tuk újítani, és saját költségen
felmérettük, milyen teendőket
kell elvégezni. Ha nem teszünk
eleget a szakhatósági követel‑
ményeknek, az illetékes szak‑
hatóságok, vagy a katasztrófa‑
védelem bezárhatja a templo‑
mot – fogalmazott Koroknay
Károly. Mivel Kostyál László
plébános a már említett szent‑
misén a műemléki felügyelősé‑
get, később pedig a Szerencsi
Híreknek nyilatkozva a ka‑
tasztrófavédelmet nevezte meg
a templom bezárójának, mind‑
két féltől kértünk tájékoztatást.
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Me‑
gyei Kormányhivatal Kulturá‑
lis Örökségvédelmi Irodája ré‑
széről Valóczki Istvánné ügyin‑
téző állt rendelkezésünkre. El‑
mondta, hogy csakugyan érke‑
zett igény az elektromos háló‑
zat felújítására a tállyai római
katolikus egyház részéről. A
dokumentáció azonban nem
megfelelő, visszaküldték hi‑
ánypótlásra, amire újabb meg‑
keresés még nem érkezett az
iroda felé. Ennek megfelelően a
munkák elkezdésére nem ad‑
tak zöld utat, az egyéves határ‑
idő – ami még nem él – egyéb‑
ként is az engedély érvényessé‑
gére vonatkozik. Tehát miután
lesz engedély, egy év áll rendel‑
kezésre a munkálatok elvégzé‑
sére, ha ez nem valósul meg
ennyi idő alatt, újra kérelmet
kell benyújtani, tehát szó nincs
templombezárásról. Rinyu
Zsuzsanna tűzoltó hadnagy, a
B.‑A.‑Z. Megyei Katasztrófavé‑
delmi Igazgatóság szóvivőjé‑
nek elmondása szerint, ha egy
bejárás során hibát találnak, fel‑
hívják a figyelmet annak elhá‑
rítására. Ha ez folyamatosan
nem valósul meg, akkor felszó‑
lítások sora következik erősödő
szankciókkal, büntetésekkel, de
a templom bezárása nincs ezek
között.

SfL

Nem kell bezárni 
a tállyai templomot!

Északkelet–Magyarország egyik legszebb barokk épületegyüttesét zárhatják be,
legalábbis ezt mondta Kostyál László plébános azon az aranymisén, amit Krózser
József, Tállya korábbi plébánosa pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkal‑
mából tartottak július 1‑jén a tokaj‑hegyaljai településen.

Zhang Jianguo, Shandong
kormányzó helyettese, a kül‑
döttség vezetője, Miskolcon
gazdasági és kereskedelmi
együttműködési megállapo‑
dást írt alá Mengyi Rolanddal,
a megyei közgyűlés elnökével.

A hivatalos tárgyalások ered‑
ményeképpen, a felek megálla‑
podtak abban, hogy kiemelt
célként kezelik a vegyipari elő‑
állító, feldolgozó és értékesítő
vállalkozások közötti kapcsola‑
tok megteremtésének elősegíté‑
sét és továbbfejlesztését.
Együttműködési lehetőségeket
keresnek a Shandong tarto‑
mányban működő autóipari
kutató és fejlesztő cégek, vala‑
mint a Borsod‑Abaúj‑Zemplén
megyében tevékenykedő autó‑
ipari alkatrészeket és részegy‑
ségeket gyártó vállalkozások
között. Megvizsgálják a Bor‑

sod‑Abaúj‑Zemplén megye
mélyszíni szénbányászata által
kínált gazdasági lehetőségeket.
Támogatják a mezőgazdasági
vállalkozások közötti üzleti
kapcsolatok kialakítását. Köz‑
reműködnek a vegyipar, az
anyagtudomány, a nanotech‑
nológia, a bányászat és az ener‑
getika területén elért kutatás‑
fejlesztési eredmények közvetí‑
tésében a vállalkozások felé.

Támogatják az önálló Konfu‑
cius Intézet létrehozását a Mis‑
kolci Egyetemen – együttmű‑
ködésben egy Shandong tarto‑
mányi egyetemmel –, illetve
kutatás‑fejlesztési együttműkö‑
dést ösztönöznek a Miskolci
Egyetem és a Shandong tarto‑
mányi egyetemek között. Segí‑
tik az idegenforgalmi vállalko‑
zások közötti üzleti kapcsola‑
tok fejlesztését.

Kínai delegáció járt
a megyében

A Kínai Népköztársaság harmadik leggazdagabb tar‑
tománya, Shandong – magas rangú politikusokból és
jelentős nagyvállalatainak vezetőiből álló – delegációja
érkezett megyénkbe júliusban, folytatva az idén már‑
ciusban megkezdett tárgyalásokat Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megye vezetőivel.



Szerencs Város Önkormány‑
zata június 28‑án tartott ülésén
a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. sokrétű tevé‑
kenységéről szóló tájékoztatót
fogadta el a testület, melyhez az
előterjesztő ügyvezető fűzött
szóbeli kiegészítést. Az önkor‑
mányzati céget tíz hónapja ve‑
zető Takács M. István munkájá‑
ról elismerően szólt a grémium.
A vagyongazdálkodással kap‑
csolatos feladatokat – amely
alapján többek között új rende‑
letalkotásra is szükség lesz –
Czakóné Szikszai Orsolya, a
Városgazdasági Csoport veze‑
tője ismertette a városatyákkal.

A május 30‑ai ülésen hozott
határozatnak megfelelően dön‑
tés született a szeptembertől fe‑
lekezeti fenntartásba kerülő Bo‑
lyai János Általános Iskola át‑
adás‑átvételével kapcsolatban,
amely alapján a testület felha‑
talmazta Koncz Ferenc polgár‑
mestert, hogy az önkormány‑
zat számára legelőnyösebb op‑
ciókról tárgyaljon az Egri Fő‑
egyházmegyével az átadási do‑
kumentum aláírása előtt.
Egyúttal Nyiri Tibor közműve‑
lődési tanácsnok tájékoztatást
adott a B.‑A.‑Z. Megyei Kor‑
mányhivatal Oktatási Főosz‑
tálya által megküldött szakvé‑
leményről, miszerint az iskola‑
átadás összhangban áll a me‑
gyei fejlesztési tervvel.

Név szerinti szavazással
döntött a testület a rövidlejára‑
tú folyószámla‑ és munkabér‑
hitel keretre vonatkozó szerző‑
dések jóváhagyásáról, valamint
a prügyi körforgalmi csomó‑
pont és a Világörökségi Kapu‑
zat északi tornya között egy
1177 m2 nagyságú terület el‑
adásáról. 

A városatyák módosították a
kiváló főiskolai és egyetemi
hallgatók támogatásáról, vala‑
mint az önkormányzat tulajdo‑
nában lévő lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről

szóló helyi rendeleteket. Az Or‑
szágos Katasztrófavédelmi Fő‑
igazgatóság kérésének megfe‑
lelően határozat született a sze‑
rencsi tűzoltóság beszámolójá‑
nak és vagyonátadásának jóvá‑
hagyásáról, majd a képviselők
alapítói döntés keretében mó‑
dosították a Szerencsi Város‑
üzemeltető Nonprofit Kft. rek‑
lám‑ és protokolltevékenységé‑
re fordítható keretösszegét, to‑
vábbá egyhangúlag megsza‑
vazták a Közszolgálati Tisztvi‑
selők Napja megrendezésének
a támogatását.

A Különfélék sorában tájé‑
koztató hangzott el az ÖNHIKI
pályázaton elnyert 101 105 000
forint összegű támogatásról,
valamint a Nestlé szerencsi
gyárában június 7‑én megtar‑
tott, kihelyezett testületi ülésről.
Mint elhangzott: a cég magyar‑
országi igazgatója a városnak
ajándékozott egy régi, a csoko‑
ládégyártásban használt, még
működő gépet, valamint egy
bútordarabot, amely az első
gyárigazgatót is kiszolgálta. Az
adományok a Zempléni Múze‑
umban, vagy a Cukormúze‑
umban kapnak majd helyet.

Koncz Ferenc polgármester
ismertette egy helyi alvállalko‑
zó levelét, valamint azt, hogy
Tállya és Golop körjegyzősége
2013. január 1‑jétől önállóan kí‑
vánja működtetni a családsegí‑
tő szolgáltatást. A testület egy‑
hangúlag támogatta Egeli Zsolt
alpolgármester tiszteletdíjának
felajánlását a Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak Egyesü‑
lete részére, valamint Heves Já‑
nos képviselői költségtérítésé‑
nek átcsoportosítását a Szeren‑
csi Városi Nyugdíjas Klub javá‑
ra.

A testület zárt ülésen bírálta
el az első lakáshoz jutók, vala‑
mint a városban székhellyel
rendelkező civil szervezetek tá‑
mogatására beérkezett pályá‑
zatokat.                                   H. R.
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Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor és Szerencs képviselő‑testületei tartottak
együttest ülést június 28‑án a mezőzombori Polgármesteri Hivatalban. A grémiu‑
mok képviseletében megjelentek Szerencs és környéke tűzvédelmi helyzetéről, a
Polgári Védelmi Iroda működéséről, valamint a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár‑
sulás első féléves munkájáról tájékozódtak.

Pintér Sándor belügyminiszter és Matolcsy György nemzetgazdasági minisz‑
ter június 21‑én döntöttek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő ön‑
kormányzatok 2012. évi támogatásának I. üteméről, melynek alapján 1 345 tele‑
pülési önkormányzat részesült több mint 9,8 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatásban.

Városházi napló

Nácsa Bálint helyi tűzoltópa‑
rancsnok szóbeli kiegészítésé‑
ben kiemelte, hogy a január 1‑
jén hatályba lépett új katasztró‑
favédelmi törvény alapján egy‑
séges állami irányítás alá kerül‑
tek a tűzoltóságok, a szerencsi
tűzoltóság azóta a Miskolci Ka‑
tasztrófavédelmi Kirendeltség‑
hez tartozik. Mint elhangzott: a
rendszer átalakításának lénye‑
ge, hogy a lakosság számára a
segítség minél közelebbről ér‑
kezzen és tíz perc alatt minden
településre eljussanak az egysé‑
gek, ezért tűzoltóőrsök alakulá‑
sa várható a jövőben. Új felada‑
tokkal is bővül a tűzoltóságok
tevékenységi köre: a vizes ár‑
kok és veszélyes fák felmérése,
valamint a kémények vizsgála‑
ta is a feladataikat gyarapítja

majd. A tájékoztató egyhangú
elfogadása után a Szerencsi
Polgári Védelmi Iroda műkö‑
déséről szóló napirendet szin‑
tén egyhangúlag fogadták el a
képviselők. A tanácskozáson je‑
lenlévő önkormányzatokat
Hajdú Zsuzsanna munkaszer‑
vezet‑vezető tájékoztatta a Sze‑
rencsi Többcélú Kistérségi Tár‑
sulás első féléves munkájáról és
a jövőbeni feladatokról, majd a
polgármesterek szóltak a tele‑
püléseiken megvalósult fejlesz‑
tésekről és az aktuális teendők‑
ről. Béki József elmondta, hogy
Bekecsen a korábbiaknál nehe‑
zebb helyzetben vannak, nem
tud fejlesztésekről beszámolni,
de törekednek a jó színvonalú
településműködtetésre. Hlivják
László megemlítette a Legyes‑

bényén megvalósult térrende‑
zést és két útfelújítási projekt
befejezését. Radó Béla bizako‑
dóan szólt az elmúlt időszak si‑
kereiről, köztük a Mezőzombo‑
ron megvalósult iskola és orvo‑
si rendelő felújításról, az idősek
otthona fejlesztésére elnyert pá‑
lyázatról. Koncz Ferenc kiemel‑
te, hogy Szerencs önkormány‑
zata folyamatosan küzd az élet‑
ben maradásért. Elhangzott,
hogy a közigazgatási és közok‑
tatási átalakítás január 1‑jétől
nagy változásokat hoz majd,
Szerencs várhatóan járásköz‑
pont lesz. Koncz Ferenc hang‑
súlyozta, hogy e négy település
egymásra utalt, a közös célok
érdekében együtt kell működ‑
niük.

H. R.

Együttműködés a közös célokért

Szerencs Város Képviselő‑tes‑
tülete július 27‑én tartotta idei
harmadik rendkívüli ülését.

Tájékoztatót hallgattak meg a
képviselők Monok község pol‑
gármesterétől, mivel – mint el‑
hangzott –, a község jegyzője
betegség miatt nem tudja ellátni
feladatát, amelyhez Demeterné
Bártfay Emese Ináncsi Tünde
jegyzőtől kért segítséget. Koncz
Ferenc elmondta, hogy öröm‑
mel tesznek eleget a kérésnek,
hiszen a jövőben a két település
közigazgatásilag egyébként is
közelebb kerül majd egymás‑
hoz, így ez egy jó alkalom, hogy

a szerencsi jegyző betekintést
nyerjen a település életébe. A tá‑
jékoztató vitát kiváltó része volt
a jegyző munkaidejének, mun‑
karendjének kialakítása, vala‑
mint a díjazás feltételei. E tisztá‑
zandó részletek mellett a testü‑
let egyetlen nem szavazattal
hozzájárult ahhoz, hogy Ináncsi
Tünde ellássa a monoki jegyzői
feladatokat.

A második napirendi pont‑
ban a 3. számú fogorvosi kör‑
zetben történő helyettesítésről
döntöttek a városatyák. Sza‑
niszló Gyula váratlan halálát
követően a fogorvosi feladato‑

kat Brudoviczky Zsolt Béla látja
majd el. A fogorvosi helyettesí‑
tés határozatban történő elfoga‑
dását követően a képviselők
rendeletben döntöttek a házior‑
vosi körzetek kialakításáról is.

A grémium tájékoztatót hall‑
gatott meg a pályázatmegelőző
hitel törlesztéséről, valamint az
ehhez szükséges rendkívüli ál‑
lami támogatásról. A hitel tör‑
lesztéséhez a város a Belügymi‑
nisztériumtól kapott 100 millió
forint kamatmentes, visszatérí‑
tendő támogatást, amelyet az
év végéig kell törleszteni az ál‑
lamnak. A visszafizetést egy

szeptember 15‑éig benyújtandó,
úgynevezett reorganizációs
terv módosíthatja, amelynek el‑
fogadása esetén a támogatást
nem kell a városnak megtéríte‑
nie. Koncz Ferenc polgármester
elmondta, hogy a 140 millió fo‑
rintos hiteltartozás egy pályáza‑
ti önrész felvételekor keletke‑
zett, amit a kapott 100 millió fo‑
rint mellett csak 40 millió forint‑
tal kell kiegészítenie a városnak.
Ezt a napirendi pontot a képvi‑
selők egy nem szavazat mellett
fogadták el.

Az ülés során határoztak a
testületi tagok az ideiglenes

óvodai férőhelyek és a házior‑
vosi rendelő kialakításáról is.
Az óvodásokat a régi cukorgyá‑
ri irodaépületben, míg a házior‑
vosi rendelőt a cukorgyár por‑
taépületében fogják elhelyezni,
amelyet a bejárás alkalmával a
szakemberek és az ÁNTSZ is
biztonságosnak és megfelelő‑
nek találtak.

A képviselők döntöttek egy
napelemes energetikai pályázat
előkészítéséről és további két
pályázat támogatásáról, ame‑
lyet a Szerencsi Többcélú Kistér‑
ségi Tárulás ad be.

E. K.

Rendkívüli ülést tartott Szerencs város önkormányzata

P i n t é r
S á n d o r
belügymi‑
niszter és
Matolcsy
G y ö r g y
nemzet‑
gazdasági
miniszter
július 13‑
án soron

kívül döntöttek a megyei ön‑
kormányzati tartalék, és az
önhibájukon kívül hátrányos

helyzetben lévő önkormány‑
zatok 2012. évi támogatásáról,
melynek alapján 14 települési
önkormányzat részesült több
mint 200 millió forint vissza
nem térítendő, három telepü‑
lési önkormányzat 325 millió
forint visszatérítendő támoga‑
tásban, valamint három me‑
gyei önkormányzat mintegy
52 millió forint vissza nem té‑
rítendő támogatásban. A dön‑
tés értelmében Szerencs Város
Önkormányzata 100 millió fo‑

rint visszatérítendő támoga‑
tást kapott.

Koncz Ferenc polgármester
(fotónkon) lapunk érdeklődé‑
sére elmondta, hogy a 100
millió forintot kamatmentes
hitelként kapta a város, de
amennyiben szeptember 15‑
éig elfogadható reorganizáci‑
ós tervet nyújt be Szerencs Vá‑
ros Önkormányzata, ezt a tá‑
mogatást szintén nem kell
majd visszafizetni.   

M. Z.

Újabb százmillió forint Szerencsnek
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Elsőként az Integrált térségi
programok a gyerekek és családjaik
felzárkóztatási esélyeinek növelésére
című TÁMOP projekt került na‑
pirendre, melyről Szabó Péter
regionális koordinátor adott tá‑
jékoztatást. Mint elhangzott, a
pályázat beadásáról a közel‑
múltban döntöttek. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják,
hogy a megfelelő kidolgozás ér‑
dekében indokolt lenne a terve‑
zett elsőfordulós benyújtás he‑
lyett a második fordulóban be‑
adni a dokumentációt. Ezt tá‑
masztja alá az is, hogy bizonyos
pályázati elemek ellentmondá‑
sosak, ami kockázati tényezőt
jelenthet a pályázat sikerét ille‑
tően, valamint az, hogy még
nem készült el az úgynevezett
kistérségi tükör, ami a régióban

élő gyermekek szociális helyze‑
tét mutatja be és ezzel az egyes
projektelemek indokoltságát hi‑
vatott alátámasztani. Koncz Fe‑
renc a tanács elnökeként hozzá‑
tette: a kistérségi finanszírozás
eddigi formája januártól meg
fog szűnni, fontos, hogy e pá‑
lyázattal nyerjenek. Varga Lász‑
ló taktaharkányi polgármester,
a pénzügyi bizottság elnöke ar‑
ról érdeklődött, mi lehet a pá‑
lyázatba foglalt program legko‑
rábbi kezdési időpontja. Szabó
Péter elmondta: várhatóan a
második forduló elbírálása is
megtörténik novemberig és ja‑
nuárban elkezdődhet a megva‑
lósítás időszaka. 

A második napirend kereté‑
ben a társulási tanács arról ho‑
zott egyhangú határozatot,

hogy pályázatot nyújtanak be
Infrastrukturális fejlesztések az
esélyegyenlőség elvű minőségi ok‑
tatás és az egész életen át tartó ta‑
nulás támogatása érdekében a leg‑
hátrányosabb helyzetű kistérségek‑
ben címmel.

Az Egyebek között Hajdú
Zsuzsanna munkaszervezet ve‑
zető arról tájékoztatta a megje‑
lenteket, hogy Tállya és Golop
önkormányzata írásban közöl‑
te, hogy testületeik döntése
alapján 2012. december 31‑ével
kilépnek a társulásból. Mád
polgármestere, Tatárka József
jelezte, hogy Mád csatlakozni
kíván a kistérségi mozgókönyv‑
tár rendszerhez, melyet a ta‑
nácstagok egyöntetűen meg‑
szavaztak.                

H. R.

Pályázatot nyújt be a szerencsi
kistérségi társulás

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa június 21‑én tartotta
soron következő ülését a szerencsi Polgármesteri Hivatalban. Az eseményen – ahol
többségében pályázatokról volt szó – ezúttal tizenegy település képviseltette magát.

A Prügy Kulturális, Hagyo‑
mányőrző és Honismereti
Egyesület, valamint a Prügyi
Református Egyházközség kö‑
zös szerevezésében megtartott
eseményen Nagy Károly refor‑
mátus lelkész köszöntötte a
résztvevőket, majd Tiszlavicz
Csaba önkormányzati képvise‑
lő szólt a kezdetekről, amikor öt
esztendővel ezelőtt a trianoni
békeszerződés évfordulója em‑
lékére rendezték meg első alka‑
lommal Prügyön a találkozót.

A programban összesen hét
dalos közösség mutatkozott be.
Idén is a helyiek vendégszere‑
tetét élvezhette a Baktalóránt‑
házai Városi Vegyeskar, és a
szomszédos Taktakenézről ér‑

kezett Községi Népdalkör. Itt
volt a tállyai Kővirág Népdal‑
kör, a Mezőzombori Balassy
Népdalkör és a Taktaharkányi
Községi Kórus. 

Öt esztendővel ezelőtt, né‑
hány közösségre vágyó asz‑
szony kézimunkázás közben
nótázgatni kezdett, majd elha‑
tározták, hogy felpezsdítik a
község kulturális és közösségi
életét. Így alakult meg 2007‑ben
a Kék Búzavirág Népdalkör,
amely napjainkban már két fér‑
fihanggal kiegészülve a Prügy
Kulturális, Hagyományőrző és
Honismereti Egyesület keretei‑
ben működik. A csoport mint ‑
egy 25 fős tagsága szorgalma‑
san, nagy lelkesedéssel vesz

részt a heti rendszerességgel
tartott próbákon, helyi és kis‑
térségi rendezvényeken, kórus‑
találkozókon.

Június első hétvégéjén mér‑
földkőhöz érkezett a prügyi
népdalkör, amikor meghívást
kaptak az Egerben megrende‑
zett Regionális Népzenei Talál‑
kozó és Országos Citera‑zene‑
kari Fesztiválra. Pereszlényi Ju‑
dit szakmai irányításával Csík
vármegyei és Abaúj vármegyei
népdalcsokrot állítottak szín‑
padra Lajtha László, Bartók Bé‑
la és Kodály Zoltán gyűjtései‑
ből. A csoport végül a Térségi
Kiváló Minősítés birtokában
térhetett haza.

M. Z.

Kiváló minősítés 
a prügyi népdalkörnek

A prügyi református templom harangja jelezte, hogy jeles esemény kezdődik jú‑
nius 24‑én délután a taktaközi településen. A helyi Kék Búzavirág Népdalkör immár
ötödik alkalommal hívta találkozóra a dalos közösségeket.

Aki ezekben a napokban a
tállyai alkotóház központi épü‑
letének udvarára tévedt, egyfaj‑
ta pikniknek lehetett a szemta‑
núja: sültszalonna illata terjen‑
gett a levegőben. Bár a civil
szerveződés számos tokaj‑
hegy aljai település népművé‑
szeti ágát tudhatja sorai között,
mégis inkább egy nagy család
életéhez hasonlatos az együtt
töltött idő, legyen az tevékeny
munka, vagy kikapcsolódás.
Schneider Imréné, Éva néni
hosszú éveken keresztül volt a
csoport vezetője, azonban a kö‑
zelmúltban vezetőváltás volt az
együttes életében, mivel Éva
néni idős kora miatt nem tudta
vállalni a feladatokat. A csoport

tagjai Dériné Érsek Ágnest, a
miskolci csipkekészítőt tisztel‑
ték meg bizalmukkal.

A Vajdaságból érkezett höl‑
gyek június 30‑án szombaton,
egy kiállítás keretén belül mu‑
tatták be az érdeklődőknek a
táborozásuk alatt készült reme‑
keiket. Vasárnap este immár a
férjeké és az egyesület férfi tag‑
jaié volt a főszerep, szalonnasü‑
tést tartottak az alkotóház ud‑
varán, előkészültek a késő esté‑
be nyúlt piknikre. A tűz lángjá‑
nál anekdotáztak, régi történe‑
teket elevenítettek fel, miköz‑
ben ki‑ki a saját receptje szerint
készítette el a nyársra húzott
szalonnát.

SFL

A népművészet
mesterei randevúztak

A Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének
tállyai alkotóházában nagy volt a forgatag július első
hetében, amikor a Vajdaságból érkezett hímzők ismer‑
kedtek hazánk népi motívumaival, főként az úri hím‑
zéssel.

A Szerencsi Többcélú Kistér‑
ségi Társulás Társulási Tanácsa
(SZTCKT) 15/2012. V. 4‑ei hatá‑
rozatával döntött a 2012. évi Kis‑
térség Közoktatásáért‑díjak oda‑
ítéléséről olyan személyeknek,
akik kiemelkedő tevékenysé‑
gükkel és magas színvonalú
munkájukkal hozzájárultak a
kistérségi nevelés‑oktatás terü‑
letén elért eredményekhez, ak‑
tív fejlesztő és szervező tevé‑
kenységet fejtettek ki. Az idei ki‑
tüntetést Csáki Miklósné, Kocsis
József, Molnár Tiborné, Nagy
Andrásné és Szepesi Miklósné
vehették át.

Csáki Miklósné az Alsódob‑
szai Egységes Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde vezetője,
harminc éve dolgozik óvodape‑
dagógusként. Kocsis József a
szerencsi Bocskai István Gimná‑

zium magyar‑történelem‑föld‑
rajz szakos tanára, 34 éve tevé‑
kenykedik a pedagóguspályán.
Szakmai tudásának és a tanulók
magas szintű felkészítésének
köszönhetően diákjai a tanul‑
mányi versenyeken sikeresen
szerepelnek, eredményeik ki‑
magaslóak. Molnár Tiborné a
taktakenézi Petőfi Sándor Álta‑
lános Iskola igazgatója, 1983‑tól
matematika‑fizika szakos tanár‑
ként, 2001‑től az intézmény ve‑
zetőjeként dolgozik. Nagy And‑
rásné a Tiszalúci ÁMK Arany
János Általános Iskola biológia‑
földrajz szakos tanára, napközis
nevelője, munkaközösség veze‑
tő. Szepesi Miklósné 1983‑tól a
Tiszalúci ÁMK Arany János Ál‑
talános Iskola tanítója.

Sági Zoltán
oktatási referens

Közoktatásért-díj
a pedagógusoknak
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A Nestlé magyar leányválla‑
lata évente több mint 200 milli‑
árd forint értékben szerez be
árut hazai kis‑ és középvállalko‑
zásoktól, külső beszállítóinak
közel 85 százaléka magyar.

Az innováció terén kiemelke‑
dő beszállítóként számontartott
Zalai Nyomda Zrt. 2004 óta látja
el papíráruval teljeskörűen a
Nestlé Hungária Kft. szerencsi
gyárát. A zalai cég idén június‑
ban tesztelte azt az egyedülálló
csomagolási technikát, amely‑
nek első terveit a Nestlé kérésére
dolgozták ki év elején. „Az volt

a célunk, hogy a fenntarthatóság
jegyében optimalizáljuk a Sze‑
rencsen készülő Nescafé 3in1
dobozait. Az újítás lényege,
hogy egy, a piacon egyedülálló
gépi ragasztási technológia ki‑
dolgozásával egyedi megjelené‑
sű, ugyanakkor jelentősen keve‑
sebb papírigényű dobozokat
hozzunk létre.” – fogalmazott
Szegedi Ildikó, a Zalai Nyomda
Zrt. értékesítési igazgatója. A
Nestlé ezzel az újítással várható‑
an húsz százalékkal csökkenti a
termékekhez használt csomago‑
lóanyag mennyiségét.                 (x)

Egyre többet költ hazai 
beszállítóknál a Nestlé

A jacuzzi – mint világszerte
ismert és kedvelt, hidromasz‑
százs technológián alapuló für‑
dőrendszer – az egészségmeg ‑
őrzés és a tökéletes pihenés mo‑
dern eszköze a wellness világá‑
ban.

Az első hidromasszázs kádat
több mint negyven évvel ez‑
előtt találták fel. Alkalmazásá‑
nak jótékony hatása azon ala‑
pul, hogy a víz, mint az élet
egyik alapeleme, természetes
közeget jelent az ember számá‑
ra, amellyel közvetlenül érint‑
kezve ellazul a test. A jacuzzi‑
ban úgynevezett mikromasz‑
százs valósul meg a medence
falán elhelyezett levegőbefúvók
révén. E különleges masszázst

aprócska ütközések jellemzik,
melyeket milliónyi kis légbubo‑
rék okoz azáltal, hogy szétrob‑
bannak a bőr felszínén, ezzel
stimulálva a vérkeringést. En‑
nek köszönhetően a jacuzziban
való fürdőzés csökkenti a
stresszt és annak negatív hatá‑
sait, enyhíti az izmok feszültsé‑
gét, a szorongást, a fejfájást, és
a krónikus fájdalmakat. A pezs‑
gőfürdő javítja a vérkeringést és
az emésztést, optimalizálja a
vérnyomást, gyorsítja az ízüle‑
tek regenerációját, valamint
serkenti a szervezetben fellelhe‑
tő mérgek közömbösítésének
folyamatát. A jacuzzi rendsze‑
res használata ezért különösen
ajánlott a mozgásszervek, illet‑

ve ízületek egészségének javí‑
tására, a reumatikus fájdalmak
és vérkeringési zavarok enyhí‑
tésére. A hidromasszázs‑fürdő
felér egy mély meditációval, ez‑
zel elősegítve azt is, hogy az éj‑
szakai alvása pihentetőbb le‑
gyen. Ezen kívül a masszázs‑
medence használata egy kelle‑
mes közösségi élmény is egy‑
ben. Alkalmazásának komplex
hatása egész nap érezhető.

A jacuzzi a Szerencsi Fürdő
és Wellnessház szolgáltatásai
között is megtalálható, melyről
további információ kérhető sze‑
mélyesen a Szerencs, Rákóczi
út 94. szám alatt, vagy a 47/560–
250‑es telefonszámon.

(x)

A hidromasszázs jótékony hatásai

INGATLAN
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti,
85 m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép kör-
nyezetben, garázzsal és pincével, jó állapotban ela -
dó. Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (13-14)______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel sürgősen el-
adó. Érd.: 70/515-3373. (13-14)______________________________
• Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebbre
cserélnénk Szerencs belvárosában lévő, két család-
nak és vállalkozásra is megfelelő családi házunkat.
4+2 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 garázs. Csere
érdekel, helyi, budapesti vagy tokaji ingatlan. Érd.:
20/4464-662. (13-14)______________________________
• Szerencs főutcáján szép környezetben teljes kö-
rűen felújított 100 m2-es családi ház, Bekecsen 

85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/8363-302. (13-
14)______________________________
• Szerencs, Kölcsey utca 19. szám alatt, külön be-
járatú, 24 m2-es, bútorozott lakrész albérletbe ki-
adó. Érd.: 20/287-0836. (13-14)______________________________
• Szerencs belvárosában külön bejáratú családi ház
felső szintje kiadó, elsősorban diákoknak, gyermek-
telen házaspárnak. Garázs is kiadó. Érd.: 20/4464-
662. (13-14)______________________________
• Szerencsen a Dózsa Gy. út 9. szám alatt lévő össz-
komfortos, háromszobás, családi ház (az udvarban
ásott kút) eladó. Érd.: 47/362-788. (13)______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében egy kétgenerációs,
kifogástalan állapotú családi ház, amely műanyag
nyílászárós, vegyes tüzelésű, szuterénos. A lakás te-
hermentes, tartozás nincs rajta. Az alsó szint és a
lépcsőház lambériázott. A házhoz egy, akár építke-

zésre is alkalmas kert tartozik, valamint szépen
rendben tartott udvar. Érd.: 20/218-51-65. (13)

VEGYES
• Dobfelszerelés kellékekkel eladó. Érd.: 20/995-
2128 az esti órákban. (13-14)______________________________
• Használt hűtő és fagyasztószekrény eladó. Irány -
ár: 15 000 Ft. Érd.: 47/361-429. (13-14)______________________________
• Négyrészes szekrénysor és háromrészes ülőgar-
nitúra eladó. Érd.: 30/8363-302. (13-14)______________________________
• Jó állapotban lévő, köralakú állókát keresek. Tel.:
70/953-0863. (13-14)______________________________
• 1940 előtti filléres-pengős ponyvaregényeket,
képeslapokat, régi pénzeket, egyebeket vásárolnék.
Tel.: 30/8722-179. (13)

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. augusztus 17-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

augusztus 24., szeptember 7.

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
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KIÁRUSÍTÁS

ROYAL

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

(Rákóczi út 47.)

NAPONTA MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET!

CORSÓ

augusztus 13-tól augusztus 31-ig

(Rákóczi út 77.)

–50%

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.

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

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
Víz alatti csoportos gyógytorna indul a 18 év feletti korosztály számára

megfelelő létszámú jelentkezés esetén szeptembertől indul.
A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot, javítja a koordi-
nációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint segíti a légzésszabá-
lyozást. A vízben történő mozgás hat a mozgatórendszer 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 keringési megbetegedésekre,

légúti betegségek és ortopédiai betegségekre panaszkodnak.

Mindkét foglalkozás részvételi díja: 9000 Ft/10 alkalom
vagy 1000 Ft/alkalom.

További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

dr. Szaniszló Gyula
búcsúztatóján megje‑
lentek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Kalodás tűzifa
eladó

megbízható személytől,
kimondottan testfákból,

1x1x1 m-es kalodákban,
szorosan egymás mellé,

sorba rakva. 
Ár: 12 000 Ft/kaloda,

amely tartalmazza
a fuvardíjat is.

Érdeklődni:
20/805-7227

Mottónk:
a MEGBÍZHATÓSÁG!
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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

Műanyag kerti bútorok
kedvezményes vására!
Műanyag kerti bútorok
kedvezményes vására!

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. augusztus 24-én 

jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó
munkanapján 10 óra.

ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. augusztus 24‑én jelenik meg.

Lapzárta: augusztus 17. 10 óra

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

BABAÚSZÁS
minden szombaton 10 és 10.30 órától

a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:

;
Szerencsi Fürdő és Wellnessház

Városi Tanuszoda
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

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

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 óra: középhaladó

17-17.45 óra: középhaladó

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: középhaladó

16-16.45 óra: középhaladó

17-17.45 óra: középhaladó

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

15.15-16 óra: haladó

17.45-18.30 óra: haladó

14.30-15.15 óra: kezdő

15.30-16.15 óra: kezdő

Napok

15.15-16 óra: középhaladó

Wellness akció
a szerencsi fürdőben!

Wellness akció
a szerencsi fürdőben!

2+1 Nyári Akció! (hétfő-vasárnap)2+1 Nyári Akció! (hétfő-vasárnap)
2 teljes árú jegy megvásárlása esetén a harmadik félnek ingyenes a belépés.

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

Hétfő péntek

Szombat vasárnap

–
–

18–21h

–

19–22h

10 18h

10 19h

Feln

– Feln

– őtt belépő 1500 Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1000 Ft

– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

–

őtt belépő 1700 Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1200 Ft

– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

A Szerencsi Városgazda

Non rofit Kft.p

a városi konyhakertben

megtermelt termékeit

nagy választékban és frissen

szedett állapotban

termelői áron
értékesíti.

ZÖLDSÉGVÁSÁR

Amíg a készlet tart!

A zöldségeket

megvásárolhatja

munkanapokon

7–13 óráig

a Tesco áruházhoz vezető

út melletti pavilonban,

szombaton

a szerencsi piac területén.

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS
A BOCSKAIBAN

Érettségivel rendelkező fiatalok figyelmébe ajánlja
2012 szeptemberében induló OKJ-s szakképzését

a szerencsi Bocskai István Gimnázium. 
Az egyéves tanulmányi idő alatt

marketing- és reklámügyintéző szakképesítést
szerezhetnek a fiatalok.

A követelményekről és a modulokról bővebb információ olvasható 
a www.nive.hu honlapon az 52 342 01 0000 00 00 OKJ-s számú 

képzésre vonatkozóan. 
A szakképzés iskolai rendszerű, ingyenes, és tanulói jogviszonnyal jár.

További információ szerdánként 8–12 óra között 
a 47/362–533-as telefonszámon kérhető. 

Jelentkezni személyesen a gimnázium titkárságán, szerdai 
napokon a délelőtti órákban, legkésőbb augusztus 20-áig lehet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítványt 1990. év-
ben a megye harmincnégy intézménye, gazdasági társasága hozta létre. 

Az alapítvány munkáját az elnök és a titkár vezetésével egy héttagú ku-
ratórium irányítja, tevékenységét a közrend és közbiztonság védelme ér-
dekében végzi. 

A szervezet 2011. évi bevétele 3 796 000 forint, a kiadása 2 728 000 fo-
rint volt. Az alapítvány teljes gazdálkodási adatai és közhasznúsági jelen-
tése a honlapunkon (www.bunmegelozes.eu) megtalálható.

Dudás Péter, a kuratórium titkára

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

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

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 19.( Muróczki-Né-
ző): az egészségügyi központtól néhány percre,
622 m² saroktelken,  2000. évben  részben  fel-
újított, nappali, 2 szoba, konyha-étkező (kony-
hapultos rendszerrel), fürdőszoba, előtér helyi-
séges, gáz konvektoros családi ház (90 m²) a
konyhából megközelíthető pincével (25 m²).
Egyedi konyhabútor, hálószobai beépített szek-
rények, laminált padló, sarokkád, redőnyök, ve-
zetékes telefon. Külön épületben  két állású ga-
rázs, külön tároló kamra. Parkosított pihenőkert.
Bővíthető alapterület. Az utca végén buszmeg -
álló. Megfelelőség esetén szerencsi,legalább 2
szobás, elsősorban gázfűtéses társasházi ingat-
lant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
10 500 000 Ft. Tel.: 70/603-2859.
BEKECSI ÚT 17.: a Bekecsi úton, 945 m² zárt
telken, rendkívül jó benapozottságú, korszerűen
és igényesen bővített, tégla, szilikát, kőépítésű,
terméskő lábazatos, cserépfedésű, összkomfor-

tos családi ház (100 m²). Az utca felé két külön
bejáratú szoba van. Udvarra néző nappali-étke-
ző, innen nyíló konyha, a  konyhából spájz, to-
vábbá fürdőszoba (abból nyíló wc helyiséggel),
továbbá tároló, valamint hátsó szoba. A házzal
egybeépített, két külön bejáratú garázs. A ga-
rázsból két részből álló pince nyílik. Az ingatlan
padlástere tovább bővíthető. Műanyag nyílá-
szárók, egyedi gáz-központi fűtés, gáz vízmele-
gítő. A nappali-étkező és a szobák parkettásak.
Fürdőkádas fürdőszoba, vezetékes telefon, pa-
rabola. Az ingatlan kertkapcsolatos, ásott kúttal.
A járdás, kocsibeállós, kiépített, rendezett pá-
zsitos, díszfás udvar mögött konyhakert, gyü-
mölcsfa. Vállalkozás céljára, telephelynek, iro-
dának vagy orvosi rendelőnek is kiválóan alkal-
mas a Bekecsi úton kialakított parkolási lehető-
ségre figyelemmel. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.:
30/836-3302. 

BEKECS, BEM JÓZSEF UTCA 19.: (Tóth Ferenc-
né): nyugodt környezetű, 1631 m² telken, rend-

bentartott, tégla és kő építésű, terméskő lába-
zatos, cserép fedésű, 2004. évben felújított, két
épületes ingatlan. A főépületben 3 szoba kony-
ha-étkező, spájz, fürdőszoba, előszoba helyisé-
gekből álló, gázkovektoros, családi ház (85 m²),
külön bejáratú tüzelőtárolóval. A házzal szem-
ben lévő másik épületben kályhafűtéses nyári
konyha, spájz, külön bejáratú kamrával, az épü-
let utca felőli részén tárolóval. Laminált padló,
szőnyegpadló, fürdőkád, zuhanyzó, átfolyós
rendszerű gáz vízmelegítő, vezetékes telefon,
redőny. Az előszobai bejárati ajtó és ablak új, a
fa szerkezetű nyílászárók is felújításra kerültek.
Szükség esetén néhány héten belül beköltöz-
hető. Vállalkozás vagy gazdálkodás céljára is al-
kalmas. Irányár: 6 800 000 Ft. Tel.: 30/836-3302.

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

Információ és jelentkezés:

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

www.zemplentourist.hu

(47) 560-059 (30) 925-8555,

A főnök elment nyaralni,

mi meg levittük az árakat!

KORFU
szombati indulásokkal

18 900 Ft/főtől

ZAKYNTOS
keddi indulásokkal

22 900 Ft/főtől
Kötelezően fizetendő a repülőtéri illeték (24 000 Ft/fő),

a 1,5%-os stornó biztosítás, az adminisztrációs díj (1 000 Ft/fő)
valamint a kerozin pótdíj

(Zakynthos: 7 000 Ft/fő, Korfu: 5 000 Ft/fő).
Transzfer lehetőségek: 6 000 Ft/fő (Korfun: Siadari városba,

Zakynthoson: Argassi és Laganas városokba).
További ajánlatok: Horvátország, Olaszország, Spanyolország,

Törökország, Tunézia, Egyiptom, Mallorca, Madeira.

Részletek az irodában!!!

SZÉP Kártyát és Üdülési Csekket elfogadunk!

Gyors, megbízható átutalások
világszerte – már irodánkban is!

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELY
Cement
Fűrészáru
Sóder 0,24-es
Homok 0,4-es
Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
Telefon: 20/254-9090

(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük
térkövek és lábazatburkolók

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

2

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

2 695 Ft/q
58 900 Ft-tól

2 799 Ft/m
3 199 Ft

1 390 Ft/m -től

(raklapár)

3

2
/m3

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Karajsonka aszalt szilvával
Csontos hosszú karaj
Rövid karaj
Rakott fej
Cserkészkolbász
Kocsonyacsomag
Füstölt húsos csont
Füstölt láb

1429 Ft/kg
1159 Ft/kg
1239 Ft/kg

859 Ft/kg
1429 Ft/kg

199 Ft/kg
479 Ft/kg
149 Ft/kg

Az akció 2012. augusztus 10-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, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

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

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában

lévő üzlethelyiség bérbeadására.
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé):

Kulcsár Anita Sportcsarnok (Szerencs, Rákóczi út 100.)

nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal rendelkező

helyiség, alapterület: 31 m .
2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +ÁFA2
(külön fizetendő a helyiség rezsije)

Kiadó üzlethelyiség



– Miskol‑
con szület‑
tem 1984.
május 14‑én,
amikor Sze‑
rencs ismét
városi ran‑
got kapott,
így mindig
egyidős le‑

szek Szerencs városával – fogal‑
mazott Erdő Zoltán klarinét‑
művész és tanár, amikor lapunk
érdeklődésére felidézte pályája
főbb állomásait, kiemelve, hogy
alapfokú tanulmányait a Rákó ‑
czi iskolában végezte, majd a
miskolci zenei konzervatórium
elvégzése után, 2006‑ban a Mis‑
kolci Egyetem Bartók Béla Ze‑
neművészeti Intézetében vette
át klarinéttanári diplomá ját, és
két évvel később klarinétmű‑
vészként végzett a budapesti
Zeneakadémián.

– Mikor és minek hatására kezd‑
tél el komolyabban hangszeren ját‑
szani?

– Kisgyerekkorom óta ját‑
szom hangszereken. Már tizen‑
évesen rendszeres fellépője vol‑
tam a városi rendezvényeknek,
majd néhány megyei és orszá‑
gos zenei verseny kimagasló
eredményei erősítettek meg ab‑

ban, hogy megtaláljam a ma‑
gam útját. A szüleim minden‑
ben mellettem álltak, segítettek
és bíztak bennem. A tanáraim‑
ról hosszú ódákat zenghetnék,
mivel elmondhatom, hogy a
szakma hazai legnagyobbjaitól
tanulhattam sok‑sok éven ke‑
resztül, kezdve a vidéki zenepe‑
dagógustól a Kossuth‑díjas kla‑
rinétművészig. 

– Mely zenei irányzatok voltak és
vannak rád hatással? Milyen stí‑
lusban játszol legszívesebben?

– A klasszikus iskolák mellett
mindig nagy figyelmet fordítot‑
tam a jazzre, a magyar népzené‑
re, a világzenékre és az igénye‑
sebb, dallamos popzenékre.
Mindezeknek az összhangja ta‑
lán valahol a saját zenei impro‑
vizációimban jelenik meg a leg‑
jobban. Ugyanúgy szívesen kla‑
rinétozom Mozartot egy ele‑
gáns koncertteremben a klasszi‑
kus zene kedvelőinek, vagy
szaxofonozok több ezer ember
előtt egy Charlie koncerten egy
óriási szabadtéri színpadon,
mint ahogy örömmel népszerű‑
sítem a tárogatót más kontinen‑
seken is, hogy minél többen
megismerhessék e magyar
hangszer hangját és népének
zenéjét.

– Hogyan fogalmaznád meg mű‑
vészi ars poeticádat? 

– Fontosnak tartom, hogy egy
művészember gondoljon az
utókorra és még életében pró‑
bálja meg átadni tudását a te‑
hetséges ifjú titánoknak.
Ugyanezt tapasztaltam a taná‑
raimtól én is. Lassan tizenegy
éve foglalkozom tanítással, je‑
lenleg az ország legnagyobb
művészeti iskolájában, a buda‑
pesti Szent István Király Zene‑
művészeti Szakközépiskolában
tanítok klarinétot. Mára már
több országos és nemzetközi
klarinétverseny győztesét, dip‑
lomás fiatalokat mondhatok ta‑
nítványaimnak. Az én hitvallá‑
som tehát: tovább adni.

– Milyen eredményeket értél el
eddig zenei pályádon és melyekre
vagy a legbüszkébb? 

– Sok szép élményt idézhet‑
nék. Nagyon jó érzés volt példá‑
ul a Zeneakadémiai felvételim
után, amikor 28 klarinétos kö‑
zül egyedül engem vettek fel
abban az évben az országból,
vagy amikor pár éve annyi díjat
hoztak el a növendékeim az or‑

szágos versenyről, hogy én let‑
tem az év klarinéttanára. Euró‑
pa számos országában és Ame‑
rikában is többször volt már le‑
hetőségem koncertezni, vagy
éppen egy‑egy nemzetközi ver‑
senyen megmérettetni magam.
De büszkeséggel töltött el az is,
amikor a Virágkarneválon 
65 ezer ember előtt játszhattam
Debrecenben. 

– Napjainkban kikkel zenélsz
együtt?

– Sokszor játszom Charlieval,
Demjén Rózsival, Keresztes Il‑
dikóval, Somló Tamással, Tóth
Verával és Tóth Gabival, Szulák
Andreával, Király Viktorral,
Hevesi Tamással, Varga Viktor‑
ral, Balázs Fecóval. A Megasztá‑
rosok és X‑Faktorosok zenekari
koncertjein is felbukkanok a
szaxofonommal, vagy éppen
beugrok más előadók mögé né‑
hány kollégámat helyettesíteni.
Emellett még tárogatós szóló és
zenekaros koncertjeim is van‑
nak, továbbá televízió‑felvéte‑
lek, stúdiómunkák, valamint
egy Belügyminisztériumi
együttes tagjaként rengeteg ál‑

lami protokoll rendezvényen is
részt veszek.

– Mikor lépsz fel legközelebb sze‑
rencsi közönség előtt?

– Pár hete, a Tárogatósok Or‑
szágos Találkozóján előadást és
koncertet tartottam a Rákóczi‑
várban. A közelgő csokoládé‑
fesztivál szervezői is felkértek
egy fellépésre, amit sajnos visz‑
sza kellett utasítanom egy má‑
sik koncert miatt. A legutóbbi
Los Angeles‑i utam alkalmából
készítettem egy tárogatós le‑
mezt, amelynek az anyagát sze‑
retném eljuttatni minél több
helyre. Egy zenésztársammal
koncertkörutat szervezünk, ami
várhatóan ősszel indul, és ha
minden jól megy, Szerencs is az
egyik helyszíne lehet a prog‑
ramnak. Örömmel tölt el, hogy
nem felejtettek el. Amíg Miskol‑
con éltem, soha nem jelentett
problémát hazautazni. Most,
hogy egy kicsivel messzebb la‑
kom, már nem annyira egysze‑
rű, de ahogy időm és elfoglalt‑
ságaim engedik, mindig szíve‑
sen jövök haza Szerencsre.  

H. R.
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Szerencsi muzsikus a legnagyobbak között
Erdő Zoltán (fotónkon) zenész neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a klarinétművész és tanár Szerencsről származott el, nap‑

jainkban pedig a fővárosban él, számos neves együttesben, zenekarban és énekes mellett muzsikál.

Ahogy mondja: senkitől nem
tanult, ugyanakkor mindenkitől
ellesett valamit, így formálta ki
saját stílusát. Első, komolyabb
képét 19 éves korában készítette
el. Fényképhatású portréi, jelleg‑
zetes festményei a természetről
és egyéb alkotásai méltán örven‑
denek népszerűségnek és elis‑
merésnek itthon és külföldön
egyaránt. Volt már kiállítása töb‑
bek között Kanadában az Art
Expón, és az Art Castle‑ben, Bu‑
dapesten a Kertész 29 Galériá‑
ban, valamint évről‑évre bemu‑
tatkozik a Zempléni Nyári Tár‑
laton is. 

– A festészet minden irányza‑
tát kedvelem és egyenértékűnek
tartom. Számomra nem az
irányzat, hanem az alkotói telje‑
sítmény a mérvadó. Úgy érzem,
hogy a lazább realizmussal vagy
a realista impresszionizmussal
tudom a legjobban kifejezni ma‑
gam, azonban a festészetet so‑
hasem redukálom le önmagam‑
ra: a mai trenddel ellentétben
nem a belső világom ábrázolása,
hanem a szakmai tudás minél
magasabb elsajátítása a célom.
Alkotásaim során nem a „mit”,
hanem a „hogyan” a fontos, te‑
hát nem a képek témája, hanem
annak technikai megoldása ér‑
dekel – magyarázza a szerencsi
művész.

– Sok megrendelést kapok,
amelyek között már megtalál‑
hatóak egészen komoly, hozzá‑
értő kérések is, ezért kifejezetten
ünnepként könyvelem el azt,
amikor saját gondolataimból
született munkát hozhatok létre.
Nem másoknak akarok megfe‑
lelni, hanem önmagamnak, 
– úgy vélem, ez a legnehezebb.
Visszahúzódó személyiségnek
tartom magam: nem kedvelem

a felhajtást, szeretem a magányt.
Valójában folyamatosan alko‑
tok, hiszen egy kép elkészítése
nyolcvan százalékban fejben va‑
lósul meg, és csak a maradék
húsz százalék, ami a vászonra
kerül.

Suhaj Zoltán Szerencshez va‑
ló viszonyáról így fogalmazott:
– Lételemem a kisvárosi élet a
maga lassan és kiegyensúlyo‑
zottan csörgedező nyugalmá‑
val. Szeretek itt élni, úgy gondo‑
lom, sok itt a „rejtett gyémánt”.
Célom, hogy felfedezzük és
megmutassuk őket, sőt, le‑
gyünk büszkék rájuk! Jómagam
köszönettel tartozom azoknak,
akik nemcsak néznek, de látnak
is, akik látják bennem a mű‑
vészt, és talán tudtukon kívül,
de jó irányban befolyásolták
vagy befolyásolják az életemet. 

Suhaj Zoltán festményeit a
www.suhajart.hu honlapon te‑
kinthetik meg az érdeklődők.
Kiállított munkáit legközelebb
az V. Országos Csokoládé Fesz‑
tivál keretein belül láthatja a kö‑
zönség a szerencsi Rákóczi‑vár
árkádtermében.

H. R.

Önmagam mestere vagyok
„A festészet egyes emberekbe beleszületik. Ahhoz, hogy ez teret is nyerjen magának,

nem kell más, csak egyfajta szerencse. Ugyanis sokak elképzelésével ellentétben nem
mi választjuk a művészetet, hanem az választ ki minket” – így vall a képzőművészet‑
hez való viszonyáról Suhaj Zoltán (fotónkon) szerencsi festő, aki autodidakta módon
sajátította el az ecsetkezelés fortélyait.

Damjano‑
vics Pál
2001‑ben ér‑
kezett Sze‑
rencsre, ahol
11 esztende‑
ig látta el a
görög katoli‑
kus hitkö‑
zösség lelké‑

szi teendőit. A július 27‑ei ülésen
a parókus többek között el‑
mondta, hogy a Szerencsen el‑
töltött több mint egy évtized
alatt vallás és világnézeti hova‑
tartozástól függetlenül igyeke‑
zett megszólítani az embereket.
– Értékelem az embert, a tisztes‑
séget, becsületet, és a segítő
szándékot, amelyekre tanítása‑
imban is igyekeztem felhívni a
figyelmet. Egyértelműen, szaba‑
tosan, korszerűen megfogal‑
mazva próbáltam szólni az em‑
berekhez, s továbbadni mind‑
azt, amit én magam életem so‑
rán tanultam és tapasztaltam –

fogalmazott a lelkész.
Az ülés végén Koncz Ferenc

polgármester a város lakói nevé‑
ben mondott köszönetet a paró‑
kus Szerencsen végzett munká‑
jáért.

Damjanovics Pál lapunk ér‑
deklődésére elmondta: – Van
némi önkritikám és teljes tárgyi‑
lagossággal felmérve a rám váró
feladatokat – ami szeptember 1‑
jével indulna, az iskolaévvel –
úgy ítéltem meg, hogy jelen
egészségi állapotomban ezt jó
szívvel, tisztességgel, becsület‑
tel, úgy, ahogy eddigi munká‑
mat igyekeztem végezni, a jövő‑
ben nem tudnám vállalni.

Damjanovics Pál helyét au‑
gusztus 1‑jétől Csejoszki Sza‑
bolcs görög katolikus lelkész
vette át a szerencsi egyházkö‑
zösségben.

A Damjanovics Pállal készült
interjút lapunk következő szá‑
mában közöljük.

M. Z.

Nyugdíjba vonult
a szerencsi parókus

Szerencs Város Önkormányzatának július 27‑ei ülésé‑
nek vendége volt Damjanovics Pál görög katolikus pa‑
rókus, aki napirenden kívüli felszólalásában bejelentet‑
te, hogy 2012. augusztus 1‑jétől nyugállományba vonul.



A másik legenda az 1552‑es
várostromhoz kapcsolódik. A
történet szerint az ostrom idején
a vár fokán harcoló egriek a sok
vörösbortól nekibátorodva
igencsak vitézül küzdöttek, s a
bőven fogyasztott nedű még a
szakállukat is megfestette. Nem
csoda, hogy a megfutamodott
törökök körében elterjedt a hír:
azért nem bírnak a magyarok‑
kal, mert azok a bika vérét isz‑
szák… Ami a mai napig való‑
ság: Szent Donát napja hagyo‑
mányteremtő ünnep Egerben.
Immár a XVI. a sorban. A borvi‑
dék kétségkívül leghíresebb ita‑
la az Egri Bikavér, Magyaror‑
szág első eredetvédett bora. A
több szőlőfajta borából házasí‑
tott nedű alapját régebben a ka‑
darka, napjainkban a kékfran‑
kos adja. Borszakértők szerint a
bikavér megfelelő házasítása
művészet. 

Júliusban 40 pincészet és 21
étterem vett részt az Érsekkert‑
ben megtartott négynapos ren‑

dezvénysorozaton az Egri
Hegyközség szervezésében. 

A nagyszínpadról felénk
áramló, Máraitól idézett szavak
meghatották a résztvevőket. Ta‑
lán önmagukra, s a fáradságos
munkájukra gondoltak. Ezek
voltak a borünnep nyitányának
legszebb pillanatai. A köszöntők
elhangzása után a hagyomá‑
nyos díjátadások következtek.
Nyolcas Tamást a 2011. év Egri
Szőlőtermelőjének, a Juhász
testvéreket – Attilát és Pétert – a
2011. év Egri Bortermelőjének,
Gál Gábort a 2011. év Borgaszt‑
ronómusának választották, az
Eger Szőlő‑és Borkultúráért ér‑
met pedig az Eszterházy Károly
Főiskola kapta. Az Egri Borvi‑
déki Borverseny kategória
győztesei a fehér, a vörös, a rosé
és desszert borok díjaiban nagy
számban osztoztak. A legjobb
minősítésű, 2007‑es évjáratú Eg‑
ri Bikavér cuvée a Vitavin Kft.
nevéhez fűződik, a nedűt a ver‑
seny Champion borává is vá‑

lasztották. Az ünnep második
felében új tagokat avatott az Eu‑

rópai Borlovagrend Egri Bika‑
vér Legátusa. Hammer István
magyar főkonzul bejelentette: 
a főiskolán az Európai Borlo‑
vagrend megalakította Tudo‑
mányos Tanácsát. Új borlova‑
gok lettek: Halász János állam‑
titkár (NEFMI), Rázsi Botond
egri alpolgármester, Tarjányi
Gyula egri borász és Vas István
egri főiskolai adjunktus. Kide‑
rült az is, hogy immár második
éves az Egri Csillag, amely mél‑
tó fehér párja lett az Egri Bika‑
vérnek. A bikavér, a csillag, s a
rosé borok a fesztivál sztárjai
voltak. A borgasztronómiai
megmérettetés jó alkalom volt
arra, hogy kiderüljön: gondos
párosítással vajon milyen ízek,
illatok varázsolják el a vendége‑

ket egy jó ételsor elfogyasztása
közben. Az Egri Korona Borház
díjnyertes étele – kemencében
sült kacsacomb medvehagymás
tört halmon, vörösboros laska‑
gombával körítve – étvágyger‑
jesztő volt a javából.

Az Érsekkertnek nem volt
olyan zuga, ahol ne találhattak
volna maguknak programot az
érdeklődők. A Bikavér ünnepről
nem hiányoztak a Szerencsről
érkezett kiránduló diákok, s a
borbarátok sem. „Isteniek az eg‑
ri italok – örvendezett egyikük
– de a fehér borok között nekem
mégis csak az otthoni hársleve‑
lűm a legjobb…”

Mika István
Szerencsről elszármazott

újságíró
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Két ismertebb legendája is van az Egri Bikavérnek. Az egyik szerint Arezzo püspökére, Donátra mise közben rátörtek a pogányok, és a
borral teli kelyhet kiverték a kezéből. A darabokra tört edény azonban Donát imájának hatására újra használhatóvá vált. A mártírhalált
halt püspök ereklyéit kísérő papot később villámcsapás érte, de nem történt baja. A csodát a hívek Szent Donát közbenjárásának tulajdo‑
nították. Azóta hozzá fohászkodnak azok, akik védelmet remélnek az elemek ellen.

A második világháború óta a
szerencsi főutca felső szakaszá‑
nak építészeti arculata alapjá‑
ban véve nem sokat változott.
Ez alól kivétel a Hangulat
presszó helyén épült Szerencse

Áruház, a pos‑
ta, illetve a túl‑
oldalon a Zsi‑
nagóga helyére
emelt Mező‑
gazdasági Zrt.
irodaháza és a
Népház. Ahogy
a régi képesla‑
pon is látszik, a
száz évvel ez‑
előtti Rákóczi
utca egészének
ezen szakasza

is az eklektikus stílus jegyeit
hordozza magán. Mindenféle
kereskedelmi üzlet képviseltet‑
te magát, a postával és a több‑
ször felújított gyógyszertárral a
helyiek igényeit szolgálta. A Vá‑

rosháza, illetve feljebb a Járásbí‑
róság a helyi közigazgatás fő hi‑
vatalai miatt úgy gondolták an‑
nak idején, hogy itt dobogott a
város szíve, ez az utcarész a fő
központja. Néhány huszadik
század elején épült bolt olyany‑
nyira megmaradt eredeti álla‑
potában, hogy azt várja az em‑
ber, bármelyik pillanatban kilép
a régi tulajdonos az ajtón. Más
épületeket díszeiktől, oromza‑
taiktól megfosztottak, modern
stílusban átépítettek. Akadnak
olyanok is, melyeket lebontot‑
tak és helyettük az utcaképbe
nem illő objektumot emeltek.
Ilyen értelemben a szerencsiek
közül sokan siratjuk a hetvenes
években lebontott zsinagóga

é p ü l e t é t ,
amely archi‑
tektúrájában
ennek az utca‑
résznek az éke
volt. A Hangu‑
lat presszó he‑
lyén emelt Sze‑
rencse Áruház,
a vele szemben
álló posta épü‑
lete és a lebon‑
tott Perlstein
Adolf üzlete
posztján álló Népház modern
hatása ellenére is alkalmazko‑
dott a hegyaljai építészeti ha‑
gyományokhoz, a korabeli stí‑
lushoz. Az utca bútorzatai, a
kandeláberek, biciklitárolók, vi‑

rágtartók, különösen az újság‑
árus pavilon az AXIS Tervező
Iroda révén az eredeti állapot‑
hoz hűen, nagy körültekintéssel
került kialakításra.

O.Z.M.

Régen és ma: a felső Rákóczi utca

Szerencsiek is megkóstolták a legjobb borokat

A hőség ellenére tízezrek látogattak Egerbe.

A Református Zenei He‑
tek keretén belül május vé‑
gén rendeztek kórustalál‑
kozót Budapesten, akkor
református és evangélikus
templomokban léptek fel
csoportok. Az események
csúcspontjaként Reformá‑
tus énekek címmel tartottak
kórustalálkozót júliusban a
Művészetek Palotájában –
tájékoztatta lapunkat Egeli
Zsolt alpolgármester, aki
maga is tagja a szerencsi re‑

formátus egyházközség dalos közösségének. Az eseményre meghívást kaptak Kassa, Debrecen,
Budapest és más városok kórusai mellett a szerencsiek is. Felvételünk az utazást megelőző pil‑
lanatokban készült.

Budapesten találkoztak
a református kórusok
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A HAT több mint 17 éves
múltra tekint vissza, az egye‑
sület amatőr költők, írók, kép‑
zőművészek kezdeményezé‑
sére jött létre 1995‑ben. Az első
években a csoport Lindák Mi‑
hály, majd Kulcsár Gábor gra‑
fikusművész vezetésével mű‑
ködött. Gaál Ernő 2002‑ben
vette át az elnöki pozíciót. Te‑
vékenysége idején a művész‑
kör létszáma egyes időszakok‑
ban megközelítette a száz főt.
Tagjaik nem csak a szűkebb

pátriából, hanem az ország
minden szegletéből érkeztek,
akik egyben résztvevői is vol‑
tak kiállításaiknak, irodalmi
rendezvényeiknek. Az elmúlt
tíz évben, Gaál Ernő vezetése
idején számos antológiát adott
ki a társulás, miközben költő‑
ik, íróik önálló művekkel is
megjelentek a könyvpiacon.
Vannak, akik ma már neves fo‑
lyóiratokban publikálnak, kép‑
zőművészeik pedig nemcsak
határon belül, hanem külföl‑

dön is több alkalommal bemu‑
tatkoztak, több díjat elhoztak
megyei és országos tárlatokról.
A társulás lehetőséget terem‑
tett tagjai számára a megnyi‑
latkozásra az érdeklődő nyil‑
vánosság felé. Évről évre iro‑
dalmi pályázatot hirdettek,
hirdetnek, amelyre szép szám‑
mal érkeznek a jeligés pálya‑
művek. Minden nyáron meg‑
rendezik alkotótáborukat Tar‑
calon, ahol a művészetkedvelő
közönséget is vendégül látják

kiállításaikon, irodalmi össze‑
jöveteleiken. Tagjaik között
ugyanúgy megtalálhatóak a
gimnazisták, mint a nagypa‑
pák, nagymamák, hiszen ez a
kör teret enged minden olyan
alkotó számára, aki érzéseit,
gondolatait szeretné akár rí‑
mekben, akár ecsetvonások‑
ban a külvilág elé tárni, ezzel is
bizonyítva, hogy van létjogo‑
sultsága a művészetnek a vál‑
ságos évek ellenére is.

A néhány hete megtartott
közgyűlés döntése alapján a
Hegyaljai Alkotók Társulásá‑
nak új elnöke Viczai Henrietta,
alelnöke Leskó Imre lett, tit‑
kárként pedig Schlosserné Bát‑
hory Piroska tevékenykedik
tovább. Gaál Ernő a jövőben a
tiszteletbeli elnök címet viseli.

A megújulni kívánó HAT
szeretettel fogadja mindazok
jelentkezését, akik tehetséget
érzenek magukban az iroda‑
lomhoz és a képzőművészet‑
hez bármilyen műfajban, illet‑
ve szívesen tartoznának a mű‑
vészet képviselői közé.

Viczai Henrietta
a HAT elnöke

Irodalmárok, képzőművészek jelentkezését várja a Hegyaljai Alkotók Társulása (HAT). A szerencsi székhelyű
művészetbarát egyesület április 30‑án a Rákóczi‑várban tartotta idei közgyűlését, melynek keretében új veze‑
tőséget választottak és a szellemi megújulást tűzték ki célul alkotói.

Irodalmárokat, képzőművészeket vár a HAT
HH••AA••TT H E G Y A L J A I  A L K O T Ó K  T Á R S U L Á S A
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Leskó Imre

A KENYÉR
Eszem a foszló íztelen tésztát.
Míg emlékemben kísért a múlt.
Egy hétre sütött kenyeret anyám,
De az a világ széthullt, elavult.

Eszem a foszló íztelen tésztát.
A neve még most is kenyér.
Alapja még a régi „élet”
Aratástól volt kérges a tenyér.

Eszem a foszló íztelen tésztát.
Felirat int! Meddig szavatos?
Csak volna még egyszer savanyú kenyér.
Íze annak volt éltető zamatos.

Hol van a kovász? A tenyérnyi dumó,
Mi hajdan védte a múltat úgy.
S mikor a teknőben újra duzzadt,
A kemence kéménye ébresztőt fújt!

Völgyön és réten áradt az illat.
A megszentelt kenyér illata.
Munkából, dologból estefelé,
Mindenkit a kenyér csalt haza.

Eszem a foszló íztelen tésztát.
Ó, hová süllyedtünk, Uram!?
Meghajtom fejem, bele nyugszom.
Nem tudom, hová is visz utam.

Viczai Henrietta

KÖRTÁNC
Kör kör négyzet kör
Egymást érő álom.
Kör a lábban
Kör a táncban
Burokba zárt édes gyászom
Zöldet játszó halálnászban
Négyzetrácsos jászol.

Egy egy kettő egy
Három az éjszaka.
Egy a szája, egy a szárnya
Csillaghullás a haja.
Napból porral, aranylóval
Hold vállára térsz haza.

Kovács Elvira

ISTEN TENYERÉBEN
Emelj föl engem Istenem,
puha tenyeredben mint porszem
bújnék meg könnyedén.
Mint fáradt vándor, ki hosszú út után
pihenni vágyik,
hallgatnám hűs kezedben, hogy mesél a szél.

Álmomban majd emlékeim sűrűjében járok,
szívemben kinyílnak az eddig bezárt kapuk.
Régi bűnök bocsánatáért könyörgök,
melyekből már nincsen visszaút.

Szereteted lágyan simogatja lelkem,
mint anya becézi gyermekét.
Ne engedj el! Szoríts tenyeredben,
mert porszem vagyok,
s könnyen elsodor a szél. Sulc Mária

HÚSZ ÉV MÚLVA
Házad elé érve
Kutyád eléd szalad.
Játékos, mint máskor,
„Te nem vagy a régi!”
A szemével rád szól.

Asztalról poharad
Rémülten tekint rád,
Nem a régi kezed,
Nem a régi szád.

Bekapcsolod tévéd,
Hogy emberi szót hallhass!
Beveszed gyógyszered,
Hogy nyugodtan alhass.

De nem jön az álom
Egy fájó dal fakad.
Valaki vár…
Csupán te hallod – önmagad –!

Annyi az élet,
Mint száguldó vonatból
Kép mi eléd téved.
Ha nem veszed észre
A körötted lévő Isteni csodákat,
Talán húsz év múlva…
Bánni fogod,
De nem jönnek újra.

Szontágh Emil

RITKULNAK VÉREIM

Kondulnak harangok
Szólnak a harsonák
Fenyvesek patakok
Fájdalmam harsogják

Ritkulnak véreim
A hágót tapodják
Csordulnak könnyeim
Járásuk alkonyán

Őseink nyomában
Örök honra leltek
Igazak honában
Nyugosznak a lelkek

Maradtunk még; hányan
Sokan vagy kevesen
Talán csak néhányan
Szívem ver hevesen

Lábaik nyomában
Sziklabetűk nőnek
Mint fény a homályban
Útmutató kőnek

Fogjunk össze jobban
Erősebbek leszünk
A tűz is akkor lobban
Ha reá többet teszünk

Álmainkat bírjuk
Igaz valóságba
Ne éljenek hiú
Sötét zsarnokságba

Schlosserné Báthory Piroska rajza.
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BOHÉM RAGTIME
JAZZ BAND

A XXI. Zempléni Fesztivál ke‑
retében a Bohém Ragtime Jazz
Band lép színpadra augusztus
12‑én, 19 órától a szerencsi Rá‑
kóczi‑vár udvarán. A koncertet
rossz idő esetén a színházterem‑
ben rendezik meg. 

MINDENT A KERTBE
Edward Albee: Mindent a

kertbe című vígjátékát láthatja a
közönség augusztus 13‑án 19
órától a Rákóczi‑vár színházter‑

mében. A két felvonásos darab‑
ban többek között Szabó Sipos
Barnabás, Kökényessy Ági, Bán‑
sági Ildikó, Harsányi Gábor és
Nyertes Zsuzsa lép színpadra.
Jegyek elővételben a Galéria Ká‑
vézóban kaphatók.

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT
ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

Szerencs, augusztus 20.
9. 30 óra: Szentmise a Munkás

Szent József római katolikus
templomban.

16 óra: 100 éve született An‑

gyal Béla, a Zempléni Múzeum
első igazgatója – emléktábla
avatása a Zemplén Múzeum‑
ban. Beszédet mond Fazekasné
Majoros Judit múzeumigazga‑
tó, az emléktáblát leleplezi
Koncz Ferenc polgármester. 

16.30 óra: Szent István király
és az új kenyér ünnepe a Rákó ‑
czi‑várban

– Köszöntőt mond Koncz Fe‑
renc polgármester.

– Ünnepi beszédet mond De‑
meter Ervin kormánymegbí‑
zott.

– Erdélyi magyarok állampol‑
gársági eskütétele.

– Ökumenikus ima, új kenyér
megáldása, megszentelése a tör‑
ténelmi egyházak képviselővel. 

– Koszorúzás Szent István
emléktáblájánál a külső várud‑
varon.

17.30 óra:A Mandala Dalszín‑
ház István, a király című gála‑
műsora.

Az ünnepi műsorban közre‑
működik Korondi Klára (szava‑
lat), Ringer István (tárogató),
Petró Dalma (ének).

AUGUSZTUS 24. (PÉNTEK)
8 óra: Csokoládé kupa labdarúgó bajnokság. 

(Bocskai István Gimnázium, műfüves pálya). 
11 óra: Csokoládé kupa streetball és kosárlabda bajnokság. 

(Kulcsár Anita Sportcsarnok). 
16 óra: Sabotage zenekar (nagyszínpad). 
17 óra: Jászmagyarok zenekar (nagyszínpad). 
18.30 óra: Karambol zenekar (várszínpad). 
18.30 óra: Road (nagyszínpad). 
19.30 óra: Retronome zenekar (várszínpad). 
20 óra: Killer Surprise zenekar (nagyszínpad).
21.30 óra: TANKCSAPDA zenekar (nagyszínpad). 
23 óra: Paddy and the Rats zenekar (nagyszínpad). 

AUGUSZTUS 25. (SZOMBAT)
Csokoládé kalandpark:
10-18 óráig: Népies játékok cserkészekkel.
10 óra:Rajzfilmek vetítése minden páros órában (Rákóczi-vár, kaszinó).
11 óra: Csokoládé kupa családi úszóverseny (Városi Tanuszoda). 
11–14 óra: Szakmai előadások (Rákóczi-vár, lovagterem). 
12 órától: Csokitallér gyűjtő verseny, kézműveskedés. 
15 óra: Rendőrségi kutyás bemutató (csokoládé kalandpark). 
17.30 óra: Szinkronúszó bemutató (Városi Tanuszoda).

9 óra: Térzene: Marching Jazz Band (nagyszínpad). 
9.30 óra: Zenés felvonulás a Hidegvölgy utcai játszótértől. 
10.10 óra: Megnyitó (nagyszínpad).
10.30 óra: Szerencsi óvodások és iskolások műsora (nagyszínpad). 
11 óra: Bulgáros zenekar (várszínpad). 
11 óra: Meseláda bábelőadás (parkszínpad). 
11 óra: Óriásbábosok (nagyszínpad). 
11.30 óra: Kistérségi népdalkörök, néptáncosok (nagyszínpad). 
12 óra: Óvodások és iskolások show-műsora (parkszínpad). 
13 óra: A bőgős tizenkettedik fia című bábelőadás (parkszínpad). 
14 óra: Gyerekjóga Andreával (parkszínpad). 
14 óra: Czemende zenekar (nagyszínpad). 
14.30 óra: Forever More zenekar (várszínpad). 
15 óra: Shotokan karate, nihon tai jitsu bemutató (várszínpad). 
15.30 óra:Radnai Erika és Homonai István operett műsor (nagyszínpad). 
16 óra: Dopping koncert (várszínpad). 
16.30 óra: Ciráda és Hajnali néptáncegyüttes (nagyszínpad). 
17 óra: Rokonok (várszínpad). 
18.45 óra: Qtya és a póráz (várszínpad).
19 óra: CSÍK ZENEKAR koncert (nagyszínpad). 
20 óra: Bohemian Betyars koncert (várszínpad). 
20.30 óra: Transylmania koncert (Erdély) (nagyszínpad). 
21.30 óra: Tűzszínház (nagyszínpad).
22 óra: Bambi Beatz (várszínpad). 
22 óra: The Carbonfools koncert (nagyszínpad). 
23.30 óra: Paso koncert (nagyszínpad). 
23.30 óra: Törköly zenekar – táncház (várszínpad). 

AUGUSZTUS 26. (VASÁRNAP)
10 óra: Fúvószenekari koncert (nagyszínpad). 
10.30 óra: Mulatós egyveleg (nagyszínpad). 
11 óra: Radnai Erika és Homonai István operett műsora (nagyszínpad). 
11 óra: Szikra Tánciskola (várszínpad). 
11.30 óra: Monoki moderntánc (várszínpad). 
12 óra: Retro Music Band koncert (Rozsnyó) (nagyszínpad). 
12 óra: Dubina együttes (Rozsnyó) (várszínpad).
Fabula bábszínház (parkszínpad): 
10 óra: Bábkészítés, kézműves foglalkozás. 
11 óra: Vitéz László és az ördögök című bábelőadás. 
12 óra: Bábkészítés. 
13 óra: Játékos versenyek. 
14 óra: Nagy akarok lenni című zenés bábjáték. 
15 óra: Bábkészítés, óriásbáb táncoltatás. 
16 óra: Vitéz László és az ördögök című bábelőadás. 
Csokoládé kalandpark: 
10–18 óra: Népies játékok cserkészekkel, várfestés. 
12 óra: Csokitallér gyűjtő verseny, kézműveskedés. 
13 óra: Sportversenyek eredményhirdetése (nagyszínpad). 
13 óra: Nicky Band (várszínpad). 
13.30 óra: Modern tánccsoportok műsora: Szikra Tánciskola, TT Dance

Tarcal, Gold Dance Tarcal, Hip-Hop Tánccsoport (nagyszínpad). 
14 óra: Aikidó bemutató (várszínpad). 
14.30 óra: Went koncert (várszínpad). 
15 óra: Akrobatikus motoros bemutató (Piactér előtti útszakasz). 
15 óra: Amerikai futball bemutató a Black Cats pomponokkal. 
15.15 óra: Miskolci Dixieland Band (nagyszínpad). 
15.30 óra: Szerencsi fiatalok műsora: Nova Táncstúdió, Bliszkó Renáta,

Fodor Jennifer, Talhakimt Tribal Tánccsoport (várszínpad). 
16 óra: Papp Rita és Bodnár Attila (várszínpad). 
16.15 óra: Jax, Galambos Dorinával (nagyszínpad). 
17 óra: Pély Barna Trio (nagyszínpad). 
17.15 óra: Kolompos együttes koncertje (parkszínpad). 
18.15 óra: Balkán Fanatik koncert (várszínpad). 
18.30 óra: Herczeg Zoltán divatbemutató (nagyszínpad). 
19 óra: IdiotSide koncert (nagyszínpad).
20 óra: HOOLIGANS koncert (nagyszínpad). 
22 óra: Tűzijáték. 

Állandó programok 10–19 óráig: csokoládégyártók kiállítása, bemu-
tatók, kóstolók, kisvonatos városnézés, pincelátogatás, játszópark. 

Jegyárak: Koncertnapi belépők (péntek): elővételben augusztus 20-áig
1700 Ft/fő, helyszínen: 2200 Ft/fő. 
Belépődíjak szombatra és vasárnapra: felnőtt: 800 Ft/nap; gyerek, diák
és 60 éven felüli: 400 Ft/nap (szülői kísérettel 6 éven aluliak számára in-
gyenes). Szerencsi lakcímkártyával: felnőtt: 600 Ft/nap; gyerek, diák és
60 éven felüli: 300 Ft/nap (szülői kísérettel 6 éven aluliak számára ingye-
nes). A jegy ajándékkupont tartalmaz. Mindhárom napra szóló bérlet:
2500 Ft/fő. A bérlet ajándékkupont nem tartalmaz. 
Információ: Tel.: 47/362-121, www.szerencsiamk.hu és www.face-
book.com/csokifesztival, e-mail: szerencsiamk@gmail.com.

VV..  OOrrsszzáággooss  CCssookkoollááddéé  FFeesszzttiivvááll
SSzzeerreennccss,,  22001122..  aauugguusszzttuuss  2244––2266..

A hangsúly a párkapcsolaton van: ha esetleg eddig
elhanyagolta kedvesét, most akár egész évre szó-
lóan elhalmozhatja figyelmével és kedvességével.
Az odaadás, a bizalom megsokszorozódik a kapcso-
latában.

Szerelmi élete ebben a hónapban kivirul. Ehhez
csak annyi kell, hogy reagáljon az önt érő csábítási
kísérletekre. Egy kis flörtbe még senki nem halt be-
le. Párkapcsolatában ön az erősebb, mégis partnere
kitartása fog győzni.

Ha eddig nem szánta el magát a nyaralásra, akkor
most itt az ideje. Vegye nyakába a világot! Uralkodó
csillaga, a Merkúr az utazás házában jár, így most
biztosan kellemesen töltheti a szabadságot.

Az ön jegyén áthaladó Vénusz mostanában álmo-
dozóvá teszi. Ezért későn vesz észre dolgokat. Ne
idegeskedjen, ne kapkodjon az elszalasztott lehe-
tőségek után.

Minden, amihez nyúl, arannyá válik a keze között.
Királynak érzi magát. Ez az érzés egy csapásra el-
tűnhet, ha a hónap elején bármilyen szerződést
köt. Az utóbbi időben mindent rózsaszínben lát.

Baráti kapcsolatai felvirágoztatásával töltheti a hó-
napot: most kell kerti összejövetelt rendezni grill-
sütéssel, enyhe szénmonoxid-mérgezéssel! A hó-
nap második fele alkalmas az ilyen bulikra. Baráti
támogatókra egyébként is nagy szüksége lehet a
közeljövőben.

Ha ön aktívan sportol, akkor most csúcsformájában
lehet. Ha azonban ez idáig csak a számítógép vagy
a tévé előtt üldögélt, akkor sem késő, hogy rádöb-
benjen: az embernek mozgásszervei is vannak. A
pénzügyek terén kedvező fordulat állhat be.

Ez a hónap jó alkalmat nyújt arra, hogy más pén-
zével foglalatoskodjanak. Ön most élete párjának
pénzével is nagyszerűen tud gazdálkodni. Utazásra,
kirándulásra nemigen alkalmas az idő, halassza in-
kább a hónap második felére az indulást.

A Nyilas horoszkópjában augusztusban a Nap az
utazás házában jár, ezért azok a Nyilasok, akik
ilyenkor nem valamely távoli tengerparton mász-
kálnak, hanem idehaza teszik a dolgukat, levertek. 

Ősi kínai mondás: ha meg akarod változtatni az
életedet, változtass meg otthonodban legalább 26
dolgot. Rendet kell tenni otthon, átvitt értelemben
is. A szerelmi életében kisebb konfliktusok, de nagy
lehetőségek vannak.

Most könnyen jön a siker: az üzlet házában tolongó
szerencsecsillagok rengeteg lehetőséget ígérnek.
Ezt csak akkor tudja kihasználni, ha hajlandó némi
műtéti beavatkozásra egzisztenciája érdekében.

A hónap kedvez a házastársi veszekedéseknek, ha
nem képes úrrá lenni türelmetlenségén, vagy fe-
lülkerekedni társa hisztérikus rohamán. Ön talán
észre sem veszi, de nagyon megváltozott az utóbbi
időben.

horoszkóp
augusztus 10. – augusztus 24.

KOS (III. 21.-IV. 20.)

BIKA (IV. 21.-V. 20.)

IKREK (V. 21.-VI. 21.)

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)

BAK (XII. 22.-I. 20.)

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)

HALAK (II. 20.-III. 20.)

Programajánló
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb szeptember 6-án 13–
15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési kép-
viselői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb augusztus 21-én 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb szeptember 12-én14–17 óráig.
Tel.: 47/565-203.
Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb augusztus 22-én 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 és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfog. idő: hétfő 8–18 óra,
kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek
8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET__________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. 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__________________________________
Augusztus 10–12.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–pén-
tek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szom-
bat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8
óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 órá-
ig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes or-
vos kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer ki-
adását. 
Augusztus 13–19.: Centrum (ügyeletes): hétfő–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hét-
fő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Augusztus 20–26.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyele-
tes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.

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

A képviselő‑testület úgy
döntött, hogy a pályázat elbí‑
rálásánál mellőzi a szociális
helyzet vizsgálatát, valamint
csökkenti a tanulmányi átla‑
got, amely felett be lehet nyúj‑
tani a pályázatot. A beadott ké‑
relmek közül a 20 legjobb
eredményt elérő diák részesül
juttatásban azzal a kikötéssel,
hogy a támogatási keretösszeg
egyik felét a humán, másik fe‑
lét a reálszakos hallgatók kap‑
ják.

Fentiek alapján 2012. szep‑
tember 30‑ig azok a szerencsi
lakhelyű főiskolai, egyetemi

hallgatók igényelhetnek egy‑
szeri önkormányzati támoga‑
tást, akik államilag finanszíro‑
zott nappali vagy levelezős
képzés keretében első diplo‑
májukat szerzik, legalább egy
félévet már sikeresen lezártak,
a tanulmányi eredményük
meghaladta a 4‑es átlagot, és
beiratkozott hallgatók a követ‑
kező félévre.

A részletes pályázati kiírás
és a szükséges adatlap megta‑
lálható a város honlapján
(www.szerencs.hu) vagy átve‑
hető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán.

Az Új Széchenyi Terv Gyógyí‑
tó Magyarország Egészségipari
Programja keretében – 3 milliárd
forint keretösszeggel – megjelent
az Üzleti célú szálláshelyek fej‑
lesztése című pályázati felhívás
az észak‑magyarországi régió‑
ban – jelentette be a NORDA a
július 11‑én, Miskolcon megtar‑
tott sajtótájékoztatóján.

Mint elhangzott: a konstruk‑
ció célja az üzleti szálláshelyek
szolgáltatásainak fejlesztése, ka‑
pacitásának bővítése, kihasz‑
náltságuk javítása, a fejlesztendő
régióba érkező turisták által el‑
töltött vendégéjszakák számá‑
nak és az átlagos tartózkodási
idejüknek, ezen keresztül a szál‑
láshely működéséből származó
árbevételeknek a növelése, vala‑
mint a támogatott projektek
megvalósításán keresztül mun‑
kahelyek megtartása, teremtése.
A felhívás keretében szállodák,

panziók, kempingek, ifjúsági
szállók és üdülőházak olyan fej‑
lesztései támogathatóak, ame‑
lyek magasabb minőségi szín‑
vonal vagy kapacitásbővítés el‑
érését eredményezik, ezekhez
kapcsolódóan minőségi élmé‑
nyeket és tartalmas időtöltési le‑
hetőséget nyújtó szolgáltatáso‑
kat hoznak. A konstrukció tá‑
mogatja továbbá az új szállás‑
hely létesítését is. A projektjavas‑
latoknak hosszútávon fenntart‑
ható, egyedi jellegű fejlesztése‑
ket kell megvalósítaniuk, illetve
kötelező a meglévő munkahe‑
lyek számának megőrzése is.

A konstrukcióra jogi szemé‑
lyiségű és jogi személyiség nél‑
küli vállalkozások meghatáro‑
zott köre pályázhat augusztus
21‑éig.

További információk a kiírás‑
sal kapcsolatban a www.nfu.hu
honlapon olvashatók.

Változott az egyetemisták,
főiskolások támogatása

Szállásfejlesztési lehetőség
az északi régióban

Szerencs Város Önkormányzata júniusi 28‑ai ülésén
módosította a 2005‑ben elfogadott rendeletét, amely a
jól tanuló szerencsi felsőoktatási hallgatók támogatását
teszi lehetővé.

INGYENES INTERNET
AZ IFIPONTBAN

A nyári vakáció ideje alatt
minden nap 12 óráig ingyenes
internetezési lehetőség áll az ér‑
deklődők rendelkezésére Sze‑
rencsen, a Rákóczi‑várban ta‑
lálható Ifipontban, amely hét‑
főn 8–16 óráig, kedd–péntek:
10–18 óráig és szombaton 10–
14 óráig tart nyitva.

NYÁRI IFJÚSÁGI 
OLVASOTTSÁGI VERSENY

Pályázatot hirdetett a Szeren‑
csi Általános Művelődési Köz‑
pont Nyári Ifjúsági Olvasottsá‑
gi Verseny 2012 címmel Sze‑
rencs és kistérsége tanulói szá‑
mára. A diákok három korcso‑
portban – 9‑10 évesek, 11‑12
évesek, 13‑14 évesek – adhatják
be pályaműveiket jeligével ellá‑
tott, lezárt borítékban, a tanuló
nevét, osztályát és iskoláját fel‑
tüntetve. A szervező az elkészí‑
tett művekből kiállítást rendez,
a legjobbakat korcsoporton‑
ként díjazza. Az olvasónaplók
leadási határideje: szeptember
21. (péntek). Bővebb felvilágo‑
sítás a 47/362‑254/17‑es telefon‑
számon, Meczóné Reviczky
Beáta könyvtárostól kérhető.

AZ 1% IGÉNYBEVÉTELÉ‑
NEK FELTÉTELE

A személyi jövedelemadó
1%‑a nem illeti meg azokat az
alapítványokat, társadalmi
szervezeteket és közalapítvá‑
nyokat, amelyeknek olyan köz‑
tartozásuk áll fenn 2012. au‑
gusztus 1. és a kedvezménye‑
zetti státusz igazolására szolgá‑
ló adatlap keltének időpontja
között, amelyre nem kaptak fi‑
zetési halasztást vagy részletfi‑
zetési kedvezményt. Az is kizá‑
ró tényező, ha a köztartozás
akár csak egy napig is fennáll.
Köztartozásnak minősül töb‑
bek között az állami és az ön‑
kormányzati adóhatóságnál
nyilvántartott fizetési kötele‑

zettség is. A Nemzeti Adó‑ és
Vámhivatal csak kivételes mél‑
tányosságot érdemlő esetben
tekinthet el ettől a feltételtől,
különösen akkor, ha a rendel‑
kezett összeg átutalásának
meghiúsulása a kedvezménye‑
zett alapvető céljának elérését
súlyosan veszélyezteti. Kivéte‑
les méltányosság gyakorlása
esetén is csak a köztartozás ren‑
dezése után teljesítheti az adó‑
hatóság a kiutalást. Fontos,
hogy a kedvezményezett szer‑
vezetek 2012. augusztus 1‑je
előtt esedékessé vált meg nem
fizetett köztartozásukat 2012.
július 31‑ig, 2012. augusztus 1.
és az adatlap benyújtása között
esedékessé váló kötelezettségü‑
ket annak esedékességéig ren‑
dezzék.

NAV NYÁRI 
ELLENŐRZÉSSOROZAT
A Nemzeti Adó‑ és Vámhi‑

vatal Észak‑magyarországi Re‑
gionális Adó Főigazgatósága a
nyári ellenőrzéssorozat kereté‑
ben a hagyományos célterüle‑
tek – üdülőhelyek, strandok,
fesztiválok és szabadtéri ren‑
dezvények – mellett a régió sa‑
játosságainak figyelembevéte‑
lével kockázatosnak minősülő
adózói, tevékenységi körökre is
kiterjeszti a fokozott adóható‑
sági jelenlétet. Górcső alá ve‑
szik a piacokon, közterületeken
és a fő közlekedési útvonalak
mentén zöldséget, gyümölcsöt,
illetve egyéb mezőgazdasági
termékek értékesítését végző
személyeket, mivel a revíziós
tapasztalatok szerint jelentős
részük őstermelői tevékenysé‑
get színlel, de valójában nem
saját gazdaságban előállított,
hanem továbbértékesítési céllal
vásárolt árut kínálnak eladásra.
Az adóhatóság célja, hogy ki‑
szűrjék az őstermelőkre vonat‑
kozó kedvezményes adózási
móddal visszaélő kereskedő‑
ket.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS 
A NAV HONLAPJÁN

A Nemzeti Adó‑ és Vámhi‑
vatal (NAV) honlapján immár
megtekinthetők az adóhatóság
központi ügyfélszolgálatain
mért átlagos várakozási idők
adatai, melyeket minden hét el‑
ső munkanapján frissítenek. A
NAV felhívja ügyfelei figyel‑
mét, hogy internetes ügyfél‑
szolgálati időpontfoglalást biz‑
tosító programjának használa‑
tával (nav.gov.hu) lehetőség
van előre egyeztetetett idő‑
pontban, sorbanállás nélkül in‑
tézni adóügyeiket.

VÉRADÁS
Augusztus 25. (szombat) 11–

17 óráig és 26. (vasárnap) 10–14
óráig: Szerencs, csokoládé fesz‑
tivál ideje alatt a Bolyai iskola
épületében (Rákóczi út 100.).

Augusztus 30. (csütörtök) 7–
11 óráig: Szerencs, tűzoltóság;
12–14.30 óráig: Szerencs, Rend‑
őrség.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Kovács Dorián,

Szepesi Bálint, Farkas Mátyás,
Tóth Bence, Potvorszky Attila,
Rácz Béla, Kovács Hanna, Sü‑
veges Jázmin, Balics Blanka, Ju‑
hász Viktor. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgá‑
rait!

Házasságot kötött: Ficsor Kata‑
lin – Kovács László, Király Ber‑
nadett – Papp Gábor, Babos
Katalin – Pálházai Tamás, Reidl
Nóra – Bártfai Péter, Simon
Zsuzsa – Szabó Zoltán, Szűcs
Ivetta – Bandura Gábor, Fehér‑
vári Ildikó – Buri Attila, Kogon
Zsófia – Ruszkai Zsolt.

Elhunyt: Gábor István 69
éves, Balázs István 67 éves,
Tóth László Lajosné (Nagy Má‑
ria) 82 éves, Golenyák Ferencné
(Sebestyén Rozália) 93 éves, Ta‑
más László 80 éves.

HÍREK ,  INFORMÁCIÓK



GYEREKEKET SODORT EL
A MOTOROS

Szerencsen, a Rákóczi úton
közlekedési baleset történt július
27‑én a déli órákban, amikor egy
nagymotor‑kerékpárral közle‑
kedő férfi a járművét „elfektet‑
te”a Rákóczi út és Gyár út kör‑
forgalmában a belváros irányá‑
ból a Kandó Kálmán út irányába
haladva. A motoros a körforga‑
lom kihaladásánál lévő átkelő‑
helyen szabályosan közlekedő
gyalogosok irányába csúszva el‑
sodort két gyermeket, akik nyolc
napon belül gyógyuló sérülése‑
ket szenvedtek. Az eset körül‑
ményeit a Szerencsi Rendőrka‑
pitányság közlekedésrendészeti
osztálya vizsgálja.

CSELES BETÖRŐK
Egy prügyi lakos július 24‑én

kora délután bejelentést tett a
Szerencsi Rendőrkapitányság‑
ra, miszerint két, általa ismeret‑
len személy tartózkodik a csalá‑
di házában. A kiérkező rend‑
őrök a ház átvizsgálása során
ruhák alatt elbújva találták meg
a két illetőt, akik bevallották,
hogy azért mentek be a házba,
hogy onnan használati tárgya‑
kat lopjanak el. Mint kiderült,
néhány zsákmányt már össze is
pakoltak egy táskába. Az elkö‑
vetőkkel szemben büntetőeljá‑
rás indult.

KERESIK A TETTEST
A Tállyai Rendőrőrsön eljárás

indult ismeretlen tettes ellen,
aki a tállyai Népkertben találha‑
tó mosdóhelyiségen lévő vas‑
rács lakatpántját lefeszítette és a
zárt faajtót berúgva a helyiségbe
betört, majd onnan kifolyócsö‑

vet, csapgombokat, valamint a
zuhanyzó gégecsövét és rózsá‑
ját eltulajdonította.

TRÜKKÖS TOLVAJOK
Nagyobb értékre elkövetett

lopás bűntettének megalapo‑
zott gyanúja miatt a Szerencsi
Rendőrkapitányságon eljárás
indult ismeretlen tettesek ellen,
akik július 16‑án az ÉMÁSZ
dolgozóinak adták ki magukat
egy szerencsi lakos előtt. Az
egyik személy közölte, hogy a
lakónak 10 ezer forint túlfizeté‑
se keletkezett, amit visszatéríte‑
nének neki, de csak húszezres
címlettel tudnak fizetni. A gya‑
nútlan sértett bement a szobába
és elővette a fiókból a visszajá‑
rót. Közben az elkövetők is be‑
mentek a házba majd, a lakó fi‑
gyelmét elterelve eltulajdonítot‑
ták a fiókban lévő többi kész‑
pénzét.

CSALÓ FAÁRUSOK
Tíz köbméter tűzifa helyett

4,5 köbmétert szállítottak le is‑
meretlen személyek egy meg‑

rendelőnek. A faárusok a tíz
köbméter árát kérték el a sértet‑
től, amivel neki mintegy 95 ezer
forint kárt okoztak. Az ügyben
a Szerencsi Rendőrkapitánysá‑
gon indult eljárás.

KERESIK A MOTORTOLVAJT
Ismeretlen tettes ellen indított

eljárást a Szerencsi Rendőrkapi‑
tányság, aki június 29‑e és július
2‑a közötti időpontban egy kör‑
bekerített szerencsi lakóháza
udvarára bement és az ott letá‑
masztott Simson S51 típusú se‑
gédmotor‑kerékpárját eltulaj‑
donította. 

MEGSZÖKTEK, 
BETÖRTEK, LOPTAK

Egy tarcali lakos július 5‑én
reggel bejelentést tett a Szeren‑
csi Rendőrkapitányságra, mi‑
szerint ismeretlen tettes a meg‑
előző napok valamelyikén bo‑
rokat és egy rádiót lopott el a
Mandulás dűlőben lévő hétvégi
házából. A forrónyomos intéz‑
kedések során a Tokaji Rend‑
őrőrsre előállítottak három fia‑

talkorút, akik a cselekmény el‑
követését elismerték. Megálla‑
pítást nyert továbbá, hogy
mindhárom személy ellen kö‑
rözés van érvényben, mivel in‑
tézetből szöktek meg. Az elkö‑
vetőkkel szemben büntetőeljá‑
rás indult.

RÉZLOPÁS AZ ÁLLOMÁSON
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ságon eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki értékes fémveze‑

tékeket tulajdonított el a Sze‑
rencs és Mezőzombor között ta‑
lálható MÁV alállomás mögötti
nyílt vasúti sínpálya mellől.
Mint kiderült, a vasúti fém osz‑
lopokat összekötő 50 mm2 ke‑
resztmetszetű, szigeteletlen,
sod rott vörösréz vezetékekből 
60 métert, a sínpályát földelő,
áthidaló, 35 mm2 keresztmet‑
szetű szigetelt, sodrott vörösréz
vezetékekből pedig 14 métert
vágott le és vitt el az elkövető.

18 2012. augusztus 10. ——      SSZZIIRRÉÉNNAA//SSZZAABBAADDIIDDŐŐ      —— SZERENCSI HÍREK

Vízszintes: 1. A megfejtés első
része. 13. Kedveskedéssel meg‑
nyerni próbál. 12. A haza bölcsét.
15. Hangszer. 18. Hibát vét. 20.
Magasból lenyújtok. 21. Valami‑
lyen mű (pl.: zene) létrehozói. 23.
Kétes! 24. Bábukkal játszó sze‑
mélyt. 25. Vég nélkül vigyázok rá!
27. Listát olvas, de se eleje, se vé‑
ge! 29. Több fogoly. 32. Csend jel‑
zője lehet. 34. Kétségbe vonó. 36.
Kérdőszó. 39. Fordított feszítő
szerszám! 40. Esőn álltak. 42.
Nagy kártyás. 43. Keskeny vízfo‑
lyás. 44. Nyugat‑Németország
volt. 46. Folyadékból szilárd
anyagokat eltávolított. 63. Hős
katona. 65. Kenyérsütő mester. 66.
Mutatószó. 67. Végtelen folyónk!

Függőleges: 1. A megfejtés má‑
sodik része. 2. Neves. 3. Felfoko‑
zott lelkiállapotú. 4. Szobába. 5.
Alattomos. 6. Kicsinyítőképző. 7.
Régi agrár társulási forma, röv. 8.
Mástól már elhangzott mondato‑
kat ismétlők. 9. Mulatságos. 10.
Igen, oroszul. 11. X. 12. Végén ki‑
old! 16. Német‑lengyel határfo‑
lyó. 17. Kétéltű, ford. 19. Izomban
rejlik. 22. Rőtvadat. 26. Azonos
betűk. 28. Ilyen étel a rizottó. 30.
Apró pókféle élősködők. 31. Szi‑
bériai város. 33. Betűvetés. 35. A
nagy varázsló. 37. Figura egyne‑
mű betűi. 38. Tele Sport. 41.
Amely személyekre. 45. Két vé‑
gén zárt! 47. Műtétre szoruló ki‑
türemkedése főleg a hasán. 49.

Friss (2 szó). 52. Tojás, németül.
53. Tallin lakója. 54. Táplálkozás.
56. Bonyodalom. 57. Mutatószó.
58. Számítógépeknél használt
alapegység. 59. Szemmel érzékel.
60. Spanyol, kambodzsai, zam‑
biai gépkocsĳelzés. 62. Zenélni
kezd! 64. Személyed. 

K. Cs.

A június 29‑ei keresztrejtvény he‑
lyes megfejtése: Az ember értékét
nem az adja meg, hogy mennyit
tud, hanem hogy mennyire van
benne szeretet. A helyes megfej‑
tést beküldők közül Komlósi
Andrásné, Szerencs, Rakodó u. 6.
szám alatti lakos ajándékutal‑
ványt nyert a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházba, amely a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében (Sze‑
rencs, Népház) vehető át. Az au‑
gusztus 10‑ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határ‑
ideje: augusztus 17.

Egy prédikátor bölcs gondolata
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. augusztus 10.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

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

ték ezt a szelvényt. Z
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Pénzhamisítás gyanúja miatt kezdeményezett bünte‑
tőeljárást az Edelényi Rendőrkapitányság azzal a két
szendrőládi nővel szemben, akik a közelmúltban hamis
bankóval akartak fizetni az edelényi piacon.

Fénymásolt 
ötszázassal fizettek

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Rendőr‑főkapitányság
kommunikációs irodája tájékoz‑
tatása szerint július 6‑án egy he‑
lyi lakos tett bejelentést az Ede‑
lényi Rendőrkapitányság ügye‑
letére, miszerint a belvárosi piac
előtti útszakaszon barackot
árult, miközben ismeretlen sze‑
mélyek hamis 500 Ft‑os bank‑
jeggyel akartak neki fizetni.

A helyszínre érke‑
ző rendőrök előállí‑
tottak két szendrőlá‑
di nőt, akiktől a ru‑
házatuk átvizsgálása
során több darab ha‑
misnak látszó 500 Ft‑
os bankjegy került
elő. A további adat‑
gyűjtés során kide‑
rült, hogy a gyanúsí‑

tottak korábban már fizettek
hamis bankjegyekkel egy autó‑
buszon, valamint egy üzletben
is. Ezeket a bankjegyeket is
megtalálták a rendőrök. 

A két nő kihallgatása során
elmondta, hogy a hamis bank‑
jegyeket színes fénymásolóval
saját maguk készítették, mely‑
hez egyikük élettársa is segítsé‑
get nyújtott.

Új igazgatásrendészeti
osztályvezető

Keresztesi
János, a Sze‑
rencsi Rend‑
őrkapitány‑
ság vezetője
2012. július 1‑
jétől Váradi
Ottó (fotón‑
kon) rendőr

századost nevezte ki az igazga‑

tásrendészeti osztály vezetőjé‑
nek. 

A megyaszói születésű Váradi
Ottó egykor a Szerencsi Rendőr‑
kapitányságon kezdte rendőri
pályafutását. A szerencsi osz‑
tályvezetői megbízatásáig a Ti‑
szaújvárosi Rendőrkapitányság
igazgatásrendészeti osztályán
főelőadóként dolgozott.
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A nemzetközi mezőny rajtját
megelőzően Csöbör Katalin –
mint a sportesemény egyik
védnöke – és Egeli Zsolt sze‑
rencsi alpolgármester köszön‑
tötte a kerékpárosokat, jó utat
és szerencsés célbaérést kíván‑
va a mezőny minden tagjának.
Az Abaújszántón, Encsen átve‑
zető futam végállomása Mis‑
kolc volt a megmérettetés első
napján, amely vasárnap folyta‑
tódott immár isaszegi rajttal,
majd Gödöllőn át budapesti ér‑
kezéssel. A két táv két külön
szakasznak számít, éppen ezért
külön is díjazták, a tizennégy
ország huszonöt klubját fölvo‑
nultató mezőny elsősorban a
kerékpározást, illetve a profi
kerékpársportot hivatott nép‑
szerűsíteni.

A Szerencs‑Miskolci etap

második felében négyen szök‑
tek meg a konvojtól, közülük
Lovassy Krisztián, az egyetlen
magyar országúti kerékpáros
olimpikon nyerte meg az első
szakaszt. Másnap három részre
szakadt a mezőny az Isaszeg és
Budapest közötti százharminc‑
két kilométeres távon, az e napi
versenyt a szlovén Marko
Kump nyerte meg, míg Lovas‑
sy Krisztián a második lett. A
magyar versenyző a két nap
eredményével hetven világ‑
ranglista pontot szerzett. A má‑
sodik nap eseményeihez tarto‑
zik, hogy a cél előtt huszonöt
méterrel tömegbukás történt, a
cseh Adam Homolkát súlyos
sérüléssel szállították kórházba,
de a többség könnyebb horzso‑
lásokkal úszta meg a sajnálatos
esetet.                                                SfL

– Hány éves korod óta űzöd ezt
a sportot és miért éppen erre esett
a választásod?

– Általános iskolás voltam,
mikor a szüleim ragaszkodtak
hozzá, hogy sportoljak vala‑
mit. Több edzésre ellátogat‑
tam, kipróbáltam a kosárlab‑
dát, kézilabdát, az atlétikát, de
egyik sem volt nekem való,
mert csapatjátékosként nem
találtam a helyem. Később két
barátnőmmel találtunk egy
plakátot a suli valamelyik hir‑
detőtábláján arról, hogy karate
edzéseket tartanak a hétvégé‑
ken Bekecsen. Együtt elmen‑
tünk egy ilyen edzésre és
mindannyiunknak nagyon
megtetszett. A jó közösség és a
változatos edzések miatt ma‑
radtunk a csapatban. 13 évesek
voltunk, nem volt különöseb‑
ben más célunk csak edzeni
egy jó társaságban. Ezt meg‑
kaptuk, így maradtunk. Igaz,
azóta a csapat teljesen kicseré‑
lődött, alig maradt meg valaki
a régiek közül.

– Hatással volt az életedre a ka‑
rate?

– Természetesen. Mivel gye‑
rekkorom óta űzöm ezt a
sportot, így nagymértékben
befolyásolta a mindennapjai‑
mat. A tisztelet, az önfegyelem,
az akarat, a kitartás mind meg‑
tanulható a karate által, sőt
alapfeltétele is annak. Ezek
nélkül nem lehet senkiből jó
karatés. Azt is érzem, hogy
sokkal kitartóbb és céltudato‑
sabb lettem. A félénkségemből
pedig kialakult egy egészséges
önbizalom. Mindig az van a
szemem előtt, hogy olyan le‑
gyek, amilyennek más karaté‑
sokat is szeretnék látni. Példá‑
ul nem engedhetem meg ma‑
gamnak a fizikai kondícióm

nagy mértékű csökkenését,
testnevelés órán, vagy csapat‑
versenyen pedig ragaszkodom
a győzelemhez. Megjegyzem
azonban, hogy az ilyen ver‑
senyszellemet más sporttal is
el lehet érni, de az a tapaszta‑
latom, hogy egy karatéstól va‑
lahogy jobban el is várják. Az
sem utolsó szempont, hogy
nem okoz gondot egy késő esti
vagy hajnali vonattal utazni.
Nincs bennem félelem, ha
egyedül megyek végig egy sö‑
tét utcán.

A karate Japánból szárma‑
zik, és én ezt az országot is na‑
gyon megszerettem. Tisztelem
a japánokat, ahogyan élnek. Ez
is arra ösztönzött, hogy ne ve‑
gyem félvállról az edzéseket.

– Befolyásolta a továbbtanulási
szándékaidat a sport?

– Tavaly végeztem az egri
főiskolán festő szakon. A kép‑
zőművészetek mindig is na‑
gyon vonzottak. A főiskola
második évében felvettem a
testnevelő‑edző szakot is, ezt
kimondottan a karate miatt. Rá
kellett jönnöm, hogy én inkább
csak a karatéval szeretnék fog‑
lalkozni.

– Magánéletedben volt‑e szük‑
séged már a karate tudásodra?

– A karatét önvédelem céljá‑
ra soha nem kellett használ‑
nom, legalábbis a gyakorlat‑
ban, de gyakran belebotlok
egy‑egy kötekedő alakba az
utcán. A sport számomra önbi‑
zalmat ad ahhoz, hogy tökéle‑
tes nyugalommal tudjam ke‑
zelni az ilyen helyzeteket. Egy
karatés tudja, milyen érzés, ha
megütik, így lélekben minden‑
re fel tud készülni, nem éri ak‑
kora meglepetés mint azokat,
akiknek soha nem volt hasonló
tapasztalatuk.

– Megszerezted az egydanos
mester címet. Hogyan tovább?

– Most, hogy közel 12 évnyi
edzés után végre elértem az 1.
dant, egyelőre csak annyi a cé‑
lom, hogy szinten tartsam ma‑
gam. A következő fokozat el‑
éréséig még legalább két év ke‑
mény edzésmunka szükséges.
Amikor valaki megszerzi a fe‑
kete övet, átértékeli az addigi
tudását, és mindent elölről
kezd. Most következik az ed‑
dig megtanult dolgok tökélete‑
sítése. Ezzel a ranggal már
akár taníthatok is, amivel meg‑
nő a felelősség, több az elvárás.
Ez is a céljaim között szerepel,
de még meg kell szoknom az
övemet, és szükségem van
időre, hogy tökéletesítsem az

eddigi tudásomat.
– Hogyan tudod összeegyeztet‑

ni a karatét a tanulmányaiddal, a
munkáddal?

– Nem volt ez mindig egy‑
szerű. Nyíregyházára jártam
középiskolába, kollégista vol‑
tam, ezért nem tudtam min‑
den edzésen ott lenni. Később,
a főiskolán, Egerben kerestem
egy klubot, ahová ideiglenesen
csatlakoztam. Akkoriban Var‑
ga Csaba edzéseire jóformán
csak nosztalgiázni jártam. Saj‑
nos azonban előfordult, hogy
vizsgaidőszakban egy teljes
hónapig nem láttam a csapa‑
tot. Ebben az évben már lehe‑
tőségem volt arra, hogy rend‑
szeresen járjak edzésekre, de
jövőre megint nehéz lesz, hi‑
szen a Szegedi Tudomány‑
egyetemre fogok járni. Ezért is
mondtam, hogy a jelenlegi
szintemet szeretném megtarta‑
ni.

Az interjú végén megkö‑
szöntem az újdonsült karate‑
mesternek, hogy készséggel
válaszolt a kérdéseimre, mire ő
hozzátette: magam is köszö‑
nettel tartozom mindenkinek,
aki segített abban, hogy idáig
eljuthassak. Elsősorban a szü‑
leimnek, akik engedték, hogy
ezt a sportot válasszam, és kö‑
szönet az edzőimnek, Varga
Csabának, csapattársaimnak,
akikkel együtt gyakorolhat‑
tam.

E. K.

Elrajtolt a kerékpáros
mezőny

Ágyú dörrent a szerencsi polgármesteri hivatal előtt
július 21‑én, és elindultak százötvenöt kilométeres út‑
jukra a Central‑European Tour Közép‑európai Kerék‑
páros Körverseny Miskolc Nagydíjának versenyzői.

A feketeöves karatemester
Hajdúnánáson rendezett nyári edzőtábort július 4‑8‑a között az Sks‑Skdun Karate

Association. A Kis Zoltán sensei szervezésében megvalósult programban hatvan fő
vett részt. Közöttük volt a szerencsi Lónárt Adrienn is (fotónkon), aki az edzőtábor
alatt megszerezte az 1 danos karatemesteri fokozatát. Adriennt a karatéról, e sportág
életére gyakorolt hatásáról kérdeztük.

A tardicionális harcművészet
és modern önvédelem fogásait
magas szintű oktatóktól – kö‑
zöttük Vikartóczky Gusztáv 
6 danos nihon tai jitsu mestertől
és a Szlovákiából érkező Harsá‑
nyi Csaba 6 danos ju jitsu mes‑
tertől – sajátíthatta el a mintegy

ötven résztvevő. A
napi négy‑ötórás,
rendhagyó edzé‑
seken pusztakezes
és rövidbotos for‑
magyakorlatokat
tanulhattak az ér‑
deklődők. – Ez
egy sporttá szelí‑
dült harcművé‑
szet, amely alap‑
vetően a polgári

lakosság önvédelmi felkészíté‑
sét szolgálja. A tábor célja töb‑
bek között az, hogy a résztve‑
vők magasabb technikai tudást
sajátítsanak el és növeljék fizikai
állóképességüket – tájékoztatott
Vikartóczky Gusztáv, a Magyar
Nihon Tai Jitsu és Nihon Ju Jitsu

Sportegyesület elnöke. Mint ki‑
fejtette, a nemzetközi tábor ed‑
zésnapjain magasabb technikai
tudást adnak át a mesterek, akik
a résztvevők meglévő felké‑
szültségének fokozására töre‑
kednek, ezzel jó alapot adva a
későbbi vizsgákhoz és a fokoza‑
tok elnyeréséhez. Az elnök
hangsúlyozta: szeretnék a ré ‑
gió ban tovább erősíteni szere‑
püket, ennek jegyében a helyi
shotokan karate szakosztály
tagjai és más harcművészetek
képviselői is ellátogattak a tá‑
borba. Vikartóczky Gusztáv
egyben reményét fejezte ki,
hogy a jövőben ismét Szeren‑
csen tarthatják meg a nemzet‑
közi edzőtábort.                     H. R.

Nemzetközi harcművészeti
edzőtábor Szerencsen

Szlovák és magyar résztvevőkkel nemzetközi nihon tai jitsu edzőtábort szervez‑
tek július 12‑15. között a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban.



Koncertek: Tankcsapda, Hoo‑
ligans, Paso, Csík zenekar, Bam‑
bi Beatz, Jászmagyarok, Bohemi‑
an Betyars, IdiotSide, Paddy and
the Rats, The Carbonfools. A ze‑
nei programok mellett csokolá‑
détermékek kiállítása, bemutatá‑
sa, kóstolás, bortúra hűvös he‑
gyaljai pincékben, csokoládé ka‑
landpark, előadások, csokoládé‑
készítés, interaktív foglalkozá‑
sok, kézműves kirakodóvásár,
gasztronómiai különlegességek,
mesejátékok, bábelőadás, gólya‑
lábasok, művészeti csoportok
műsora várja a közönséget.

Édes szórakozás, kellemes ki‑
kapcsolódás kicsiknek, nagyoknak, és sok‑sok csokoládé. Bővebb információ: szerencsihirek.hu;
www.csokoladefesztival.com; www.szerencsiamka.hu.
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Újra várja vendégeit az
V. Országos Csokoládé Fesztivál
Ötödik alkalommal várja az országhatáron innen és azon túlról érkező vendégeket,

kiállítókat augusztus utolsó hétvégéjén Szerencsre az V. Országos Csokoládé Fesz‑
tivál.

Az elmúlt esztendőben meg‑
alakult Ciráda zenekar részt vett
már több ezer fős közönséget
vonzó fesztiválokon, de rendsze‑
res szereplői voltak óvodai gyer‑
mekprogramoknak, táncházak‑
nak, kisebb‑nagyobb zenei ese‑
ményeknek is. A Ciráda muzsi‑
ka Héjja Bella énekes tolmácso‑
lásában válik igazán hitelessé és
természetesen továbbra is nélkü‑
lözhetetlen Takács Orsolya népi
hegedűjátéka, aki a vokálban is
megmutatja kivételes tehetségét,
csakúgy, mint az együttes népi
furulyása, és klarinétosa Lukács
Pál. Juhász Attila zeneszerző‑
ként jegyzi a lemezt, a zenekart
pedig gitáron és szintetizátoron
segíti.

A korong
közreműködői:
Berta Alexand‑
ra (ének); Sol‑
tész Csenge
(ének); Jáger
Kinga (ének);
Krajnyák István
(kaval, tároga‑
tó); Kurecskó
István (ének).

Az új album
dalai a követke‑
zők: 1. Ne nézz
reám; 2. Vígan
élem világom,
3. Kerek utca, 
4. Megéred

még, 5. Szeretőm a táncban, 
6. Veres az ég, 7. Szebbet sze‑
retsz, 8. Ne mondd senkinek, 
9. Járjad lábam, 10. Hová mégy
te napvilág?, 11. Búcsú a huszár‑
tól, és a ráadás Szendergő című
szám.

– Többször elmondtuk már,
hogy a hagyományok őrzése
rendkívül fontos számunkra,
ezért is tűztük zászlónkra a nép‑
dal, a nép által kifejezett érzel‑
mek, élmények zenei formába
öntését, hogy a feledésbe merülő
vidéki életérzést dalba öntve,
megismertessük a mai kor fiatal‑
jait azzal az időszakkal, amikor
az emberek még beszélgettek
egymással, ücsörögtek egy pa‑
don, játszottak, és a sok‑sok há‑

zimunka mellett mulattak, oly‑
kor keseregtek. A Ciráda zene‑
kar „Vígan élem világom” című
CD‑jéről bővebb információ ol‑
vasható a cirada.hu internetes ol‑
dalon.

Megjelent a Ciráda zenekar
„Vígan élem világom” című cd-je
A közelmúltban készült el a szerencsi Ciráda zenekar első önálló, szerzői kiadású

lemeze, „Vígan élem világom” címmel, amelyen 11 +1 dal hallható. Az együttes sa‑
ját hangstúdiójában rögzített muzsikáról a szerző, Juhász Attila így vélekedik: ré‑
gen megfogalmazott hitvallásunkat, a népdal, a nép által kifejezett érzelmek, él‑
mények zenei formába öntését tűztük ki célul akkor, amikor elkészítettük ezt a ze‑
nei anyagot.

A városban sétálva...
MEGSZÉPÜLT A 

FENYVES ÉS KÖRNYÉKE

A szerencsi Árpád‑hegyen
lévő fenyves kedvelt kirándu‑
lóhelye az itt élőknek és a vá‑
rosunkba látogatóknak egya‑
ránt. Évről‑évre visszatérő
probléma azonban, hogy a
vandálok megrongálják a ki‑
helyezett térbútorokat és oly‑
kor lába is kél egy‑egy darab‑
nak. A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. július második
hetében a közmunkaprog‑
ramban résztvevők segítségé‑
vel dolgozott azon, hogy
megszépüljön a fenyves és
környezete.

A munkások keze nyomán
megújult a három szalonna‑
sütő hely és a hozzájuk tarto‑
zó ülőkék kőborítást kaptak.
Pótolták a hiányzó szemete‑
seket is, valamint lekaszálták
a gazt és kitakarították a szó‑
ban forgó területet. A feny‑
veshez vezető murvás út
mart aszfaltborítást kapott,
hogy autóval is könnyen
megközelíthető legyen a
helyszín a kirándulók számá‑
ra. Ezen munkálatokkal egy
időben a zsidó temető kör‑

nyéke is megszépült: kitaka‑
rították az akácost és rendbe
tették a sétányokat is – tájé‑
koztatott Tóth István, a Város‑
gazda Nonprofit Kft. ügyve‑
zetője.

VÍZIMALOM 
A VÁRKERTBEN

Tóth István, a Szerencsi Vá‑
rosgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének öt éve dédel‑
getett álma valósult meg a kö‑
zelmúltban: immár vízima‑
lom is színesíti a Rákóczi‑vár
parkját. – Hulladék faanya‑
gokból sikerült megépíteni a
szerkezetet, saját dolgozóink
munkájának eredménye a ví‑
zátemelő malomkerék. Kettős
funkciója van, egyrészt vízzel
látja el a park apró, mocsaras
élőhelyét, másrészt idegen‑
forgalmi látványosság. A víz
átemeléséhez emberi erő
szükséges, ha a humorosabb
oldalról közelítem meg, akár
még izmosodni is lehet a ma‑
lomkerék forgatása mellett, a
gyermekek nagyon kedvelik
– mondta a Szerencsi Hírek
érdeklődésére az ügyvezető.

Tanévet zárt a Szikra Tánciskola
A Szikra Tánciskola tanév‑

záró ünnepségét június 29‑én
tartották meg a Rákóczi‑vár
színháztermében, ahol Koncz
Ferenc mondott köszöntőt. A
polgármester beszédében
megjegyezte: a hetvenhat fia‑
tal, aki Kovács Annamária
szárnyai alatt sajátítja el a tán‑
cokat, akár megtölthetné egy
kisebb település általános is‑
koláját is, ami mutatja, hogy
Szerencsen nagy népszerűség‑
nek örvend ez a tevékenység.
Kovács Annamária, az isme‑
rős és baráti körben Cini né‑
ven ismert oktató érdeklődé‑
sünkre elmondta, hogy az is‑
koláját látogatók több korosz‑
tályban tanulják a csoportos
táncot, ezen belül a diszkó, a
latintánc, a hipp‑hopp koreog‑
ráfiák a legnépszerűbbek,
ezek a stílusok adták a tanév‑
záró bemutatójának a gerincét.
Cini elmondta, hogy háromé‑

ves kortól már jelentkezhetnek
a kicsik az oktatásra, ugyanis
aki képes elmenni az óvodába,
már a tánclépéseket is tanul‑
hatja. A diákok számos sikert
értek el a tavalyi tanévet köve‑
tően, a legnagyobbak országos
arany‑ és ezüstminősítéssel, a
következő korosztály orszá‑
gos bronzfokozattal büszkél‑

kedhet, a haladók ugyancsak
a dobogó második és harma‑
dik fokáig jutottak el, az ovi‑
sok pedig a harmadik legjob‑
bak voltak. Annamária közöl‑
te, ha egy szülő úgy gondolja,
szeretné beíratni gyermekét a
tánciskolába, megteheti szep‑
tember első hetében a Szeren‑
csi Fürdő és Wellnessházban.


