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A Start közfoglalkoztatási
program 2012‑ben 132 milliárd
forintos költséggel hazánk 94
kistérségében indult el, amely
nyolcórás munkaidőt biztosít,
havi 71 800 forintos bérért. A
közfoglalkoztatási garantált il‑
letmény a legalább középfokú
iskolai végzettséget, középfokú
szakképzettséget igénylő mun‑
kakörben foglalkoztatott köz‑
foglalkoztatottat illeti meg, havi
92 000 Ft mértékben.

Városunkban idén a Start
munkaprogram keretében 200
fő állástalant vonnak be az ér‑
tékteremtő munkába március és
október között. A munkaprog‑
ramba való belépés elsődleges
pozitív hatása, hogy előfinanszí‑

rozott, szemben a korábbi lehe‑
tőségekkel. Másodszor pedig
száz százalékos a támogatottsá‑
ga, így nem kell a helyi önkor‑
mányzatnak önerőt biztosítania,
a harmadik érv pedig, hogy esz‑
közvásárlásra is lehetőséget
nyújt, amellyel meg lehet ala‑
pozni a jövőt a további közfog‑
lalkoztatásra.

Szerencsen jelenleg négy pro‑
jekt működik, amelyek kereté‑
ben a dolgozók mezőgazdasági,
útkarbantartási, belvízelvezető
rendszer karbantartási és téli
Start munkaprogramban vesz‑
nek részt. A teljes támogatás
összege 184 millió forint.

A mezőgazdasági Start mun‑
kaprogram során zöldségnövé‑

nyek szabadföldi és növényházi
palántáinak termesztését, egy‑
nyári virágok és balkonnövé‑
nyek termesztését, virágágyá‑
sok létesítését, étkezési célra tör‑
ténő szőlő termelését végzik a
dolgozók. A zöldségeket a Vö‑
rösmarty út déli részén fekvő te‑
rületen egy régebbi, 25x4 m‑es
fóliaházban, valamint egy újon‑
nan létesített 51x10 m‑es nö‑
vényházban termesztik. Mind‑
ezekkel összesen 80 főnek tud
az önkormányzat 10 hónapon át
munkát biztosítani. Az így ter‑
mesztett növények az önkor‑
mányzat által üzemeltetett
konyha zöldség‑nyersanyag el‑
látását csaknem száz százaléko‑
san biztosítják, amelyek a kony‑
ha nyersanyag‑beszerzési költ‑
ségeit jelentősen csökkentik. A
Városgazda Nonprofit Kft.,
mint önkormányzati cég által
termesztett növények a helyi pi‑
acon is megtalálhatók, általában
a piaci ár feléért vásárolhatják
meg a lakosok. Az eredményes
munkához gépeket, eszközöket
is sikerült beszerezni, ilyen pél‑
dául az eke, tárcsa, palántázó‑
gép, faaprító, és megépült a már
említett növényház is.

Az útkarbantartási munkála‑
tokban 40 fő, összesen nyolc hó‑
napon át vesz részt. Ők a város
44,6 km‑nyi belterületi szakaszát
teszik rendbe. A dolgozók fel‑
újítják az útpadkákat, elvégzik a

karbantartást, gaz‑ és gyom‑
mentesítést, az útfelület kátyú‑
zását. Mint megtudtunk, az út‑
hibák kĳavításához mintegy 126
köbméter aszfalt szükséges,
amelynek szállítása folyamato‑
san történik. 

A 44,8 kilométeres belvízelve‑
zető‑rendszer karbantartása 40
fő részére, mintegy nyolc hónap
időtartamra biztosít álláslehető‑
séget. A csapadékvíz‑elvezető
rendszerek hatékony működése
mindig is problémát jelentett
Szerencsnek. E programmal le‑
hetőség nyílik arra, hogy az ár‑
kok, csatornák tisztításával
megelőzzük a belvízkárokat. A
karbantartási munkálatok során
a dolgozók eltávolítják a vizek
szabad elfolyását gátló akadá‑
lyokat, megtisztítják a feliszapo‑
lódott, hordalékkal telt áteresze‑
ket, hulladék és hordalék men‑
tesítik a mederszelvényeket. A
foglalkoztatottak az árokszelvé‑
nyek, rézsűk, valamint a koro‑
naszint gyom‑ és gazmentesíté‑
sét is elvégzik. Ehhez a feladat‑

hoz az alábbi speciális eszközö‑
ket is sikerült beszerezni: egy
darab fűkasza, egy tartálykocsi
(belülről festett tartállyal, saját
szivattyúval felszerelve az átere‑
szek tisztításához), valamint egy
billenőplatós tehergépkocsi (az
árokból kimert iszap, szemét
szállításához).

A téli Start munkaprogram a
január, február, március és a no‑
vember, december hónapokat
érinti. Az öt hónap során 40 fő
jut kenyérkereseti lehetőséghez,
ők az egynyári balkon‑ és zöld‑
ségnövények üveg‑ és fóliaborí‑
tású szaporító és termesztő be‑
rendezéseiben történő palánta
nevelésében és kiültetésének
előkészítésében vesznek részt. A
nyári kiültetések előkészítésé‑
hez szükséges vetőmagokat és a
nevelésükhöz nélkülözhetetlen
földkeverékeket az önkormány‑
zat már beszerezte. A téli köz‑
foglalkoztatás kialakítása folya‑
matos munkalehetőséget, így
biztos megélhetést nyújt a prog‑
ramban résztvevőknek.        E. K.
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Növénytermesztés, útfelújítás a Start munkaprogramban
Idén február 1‑jétől kezdődött el hazánkban a 2012. évi Start munkaprogram, amelynek célja, hogy az elsődleges munkaerőpiacról kiszo‑

rultakat visszavezessék a foglalkoztatás világába. A program révén Szerencsen az idén több mint 200 fő juthat hosszabb‑rövidebb ideig
tartó álláslehetőséghez.

A tes‑
tület tu‑
domásul
vette az
elhunyt
feleségé‑
nek beje‑
lentését a
praxisjog
folytatá‑

sáról, majd egyhangú szava‑
zással hoztak döntést arról,
hogy a III. számú fogászati kör‑
zetben a fogorvosi alapellátási
feladatot – helyettesítés kereté‑
ben – átmenetileg Brugoviczky
Zsolt fogorvos (fotónkon) fogja
ellátni.

Mivel területi ellátási kötele‑
zettséggel rendelkező fogorvo‑
si körzetről van szó, ami az ön‑
kormányzat feladatkörébe tar‑
tozik, a helyhatóság igyekezett
megfelelő helyet találni a he‑
lyettesítés idejére. Két lehetsé‑
ges helyszín közül a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola
egyik helyiségére esett a válasz‑
tás, amely eredetileg nem fog‑
orvosi rendelőnek készült, a

szükséges átalakításokat el kel‑
lett végezni: a közelmúltban az
önkormányzat költségén meg‑
oldották a helyiség megfelelő
áramellátását és egy mosdócsa‑
pot is felszereltek. Brugoviczky
Zsolt a fogászati kezelőegység
teljes eszközparkjának beszer‑
zését biztosítja, ami után – vár‑
hatóan szeptember 1‑jétől év
végéig – a Rákóczi Zsigmond
tér 1. szám alatti iskolaépület
egyik földszinti helyiségében
történik majd a III. számú kör‑
zethez tartozó lakosok fogásza‑
ti ellátása. A rendelési idő heti
15 óra lesz: hétfőn és szerdán
14‑20 óráig, pénteken pedig 13‑
16 óráig fogadják a pácienseket.

A tállyai illetőségű doktor,
Brugoviczky Zsolt – aki egykor
a Bocskai István Gimnázium
diákja volt – az önkormányzat
előtt történő bemutatkozásakor
hangsúlyozta, hogy igyekszik
új feladatában helytállni és
azon lesz, hogy minél rövidebb
időn belül alkalmas ingatlant
találjon a korrekt fogászati ellá‑
táshoz.                                     H. R.

Szerencs város önkormányzata határozatban emlé‑
kezett meg és ismerte el a 2012. június 28‑án elhunyt
Szaniszló Gyula fogszakorvosnak, Szerencs egészség‑
ügyi alapellátásban nyújtott, hosszú évtizedeken át
tartó kiemelkedő tevékenységét. A képviselők döntést
hoztak a helyettesítés megoldásáról is.

Fogorvosi helyettesítés
a Rákóczi iskolában

A miniszter Hegyalja Kapujá‑
ban, a Szerencsi Bonbon Kft.
Nestlé területén levő gyáregy‑
ségét kereste fel, ahol Kiss Attila

alpolgármester és Takács István
önkormányzati képviselő, a
Szerencsi Bonbon Kft. ügyveze‑
tője fogadta. Németh Lászlóné

megtekintette a csokoládégyár‑
tó üzemet, majd tájékozódott
Szerencs fejlesztési terveiről. A
nem sajtónyilvános megbeszé‑
lésen többek között olyan kie‑
melkedő célokról esett szó, mint
a tervezett szigetelőanyag‑gyár
megépülése, csokoládégyártó
üzem fejlesztése és az ivóvízmi‑
nőség‑javító program minél ko‑
rábbi megvalósítása. A jelenlé‑
vők egyetértettek abban, hogy
Szerencsen és a Dél‑Zemplén‑
ben minden célt a munkahely‑
teremtésnek kell alárendelni. A
miniszter minden segítséget
meg kíván adni azoknak a tele‑
püléseknek – így Szerencsnek is
–, amelyek célja a fennmaradás
és a fejlődés.                           M. Z.

Városunkba látogatott augusztus 7‑én délután Németh Lászlóné nemzeti fejlesz‑
tési miniszter, aki Mengyi Roland országgyűlési képviselő, a Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei Közgyűlés elnöke meghívására érkezett a megyébe és megbeszéléseket
folytatott a térség gazdasági élénkítéséről, a fejlesztés irányairól és a kitörési pon‑
tokról.

Szerencsen járt 
a fejlesztési miniszter



Az első csokoládé fesztivált
civil kezdeményezésre szervez‑
ték meg, majd a helyi önkor‑
mányzat évről‑évre egyre na‑
gyobb szerepet vállalt a meg‑
rendezésben. Mindent megtet‑
tek, hogy az idei fesztivál meg‑
haladja még az előző eszten‑
dők sikereit is, ennek jegyében
a Szerencs hírnevét megalapo‑
zó csokoládé mellett ezúttal a
helyi borászatok és nedűk be‑
mutatását, megismertetését is
célul tűzték ki – hangsúlyozta
Koncz Ferenc polgármester. Ta‑
kács István, a Szerencsi Bonbon
Kft. ügyvezetője arról tájékoz‑

tatott, hogy a cég – amely a ne‑
gyedik fesztiválon ünnepelte
fennállásának a 15. jubileumát
– a tavalyinál is nagyobb jelen‑
létre készül a rendezvényen, és
sok más csokoládégyártót is in‑
vitáltak az eseményre. A kiállí‑
tók között első alkalommal lesz
jelen a Nestlé Hungária Kft. a
teljes termékskáláját felvonul‑
tatva. Ekker Róbert szerencsi
szobrászművész ezúttal is mo‑
numentális, több mázsa valódi
csokoládéból készült szobrot
leplez majd le a rendezvényen,
egy másik alkotó pedig Guin‑
nes‑rekordra készül, amelynek

részteleit meglepetésnek szán‑
ják a szervezők. A fesztivál öt‑
letgazdái között jeleskedő Kiss
Attila Alapítvány képviseleté‑
ben Zemlényi Zoltán felidézte,
hogy céljaik között egykor az
szerepelt, hogy legyen jó sze‑
rencsinek lenni és fusson fel a
csokoládégyártás, mint édesi‑
pari ágazat. A korábbiakhoz
hasonlóan a civil szervezet idén
is a sportprogramok szervezé‑
sére helyezte a hangsúlyt.
Gyermekeknek és családoknak
kínálnak kikapcsolódást és szó‑
rakozást rendezvényeiken: ko‑
sárlabda és focimeccsekre,
úszóversenyekre és szinkronú‑
szó bemutatóra várják az ér‑
deklődőket, melyekért édes ju‑
talom jár a legjobbaknak. A to‑
kaj‑hegyaljai borászatok képvi‑
seletében Budányi Jánosné kie‑
melte: a fesztivál kiváló alka‑
lom arra, hogy az ide látogatók
figyelmét felhívják a szerencsi
pincészetekre és finom boraik‑
ra, ezért idén nagy hangsúlyt
fektettek a pincesorok megkö‑
zelíthetőségére a szerencsi
hegyoldalban, ahol nyitott pin‑
cék várják az érdeklődőket he‑
gyaljai nedűkkel, ételekkel és
zenével. Csider Andor, a feszti‑
válszervező Szerencsi Általá‑

nos Művelődési Központ igaz‑
gatója elmondta, hogy idén is
számos önkéntes segíti a ren‑
dezvény megvalósítását. A há‑
romnapos fesztiválon az ama‑
tőr helyi és kistérségi produk‑
ciók mellett országosan ismert
komoly‑ és könnyűzenei elő‑
adók lépnek színpadra és min‑
den nap éjfélig kívánják szóra‑
koztatni a publikumot, amiért
a város centrumában élő lakos‑
ság megértését kérik a fesztivál
idejére.

A csokoládé fesztiválon kí‑
nált programok sokszínűsége
és változatossága miatt szinte
felsorolni is lehetetlen a reper‑

toárt: a zenei kiválóságok sorá‑
ból jelen lesz többek között a
Tankcsapda, a Csík zenekar és
a Hooligans, a feledhetetlen
kulináris élményeket gazdagít‑
ja például az ökörsütés, a gye‑
rekeknek lesz csokoládé ka‑
landpark, kisvonat fog keresz‑
tül zakatolni a városon, hogy a
különféle helyszínekre szállítsa
az érdeklődőket, lesz kerek cso‑
koládé, szögletes csokoládé,
lyukas csokoládé és megannyi
más finomság az V. Országos
Csokoládé Fesztiválon, mely‑
nek részletes programja lapunk
20. oldalán olvasható.

H. R.
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A szerencsi csokoládé és a helyi borok mellett fergeteges szórakozást ígérő kulturális és szakmai programokkal várja az érdeklődőket au‑
gusztus 24‑26. között az V. Országos Csokoládé Fesztivál Szerencsen. Az előző évekhez képest gazdagabb programkínálatot és több kiállítót
ígérnek a szervezők – derült ki az augusztus 16‑án tartott sajtótájékoztatón a Rákóczi‑várban.

Főszerepben a szerencsi csokoládé és bor

Az eseményen 31 nyárádsze‑
redai székely tette le magyar ál‑
lapolgársági esküjét, majd a tör‑
ténelmi egyháza képviselői
megszentelték és megáldották
az új kenyeret.

Az állampolgársági eskütétel‑
re érkezett erdélyi vendégek egy
nyárádmelléki dalt énekelve vo‑
nultak be a Rákóczi‑vár udvará‑
ra. Korondi Klára szavalatát kö‑
vetően Koncz Ferenc polgár‑
mester köszöntötte a megjelen‑
teket, majd Demeter Ervin, a
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Kormányhivatal vezetője mon‑
dott ünnepi beszédet. A Petró
Dalma által előadott Mária‑ének
után az állampolgársági esküté‑
tel következett: a jelenlévők fo‑
gadalmat tettek, hogy Magyar‑
országot a hazájuknak tekintik,
annak hű állampolgárai lesz‑
nek, alkotmányait és törvényeit
tiszteletben tartják és megtartják,
a hazát erejükhöz mérten meg‑
védik, és képességeiknek meg‑

felelően szolgálják. Erdélyi hon‑
fitársaink nevében Tőkés Endre
önkormányzati tanácsos meg‑
köszönte a szerencsiek gondos‑
kodását, majd a küldöttség egy
Székelyföldről hozott kenyeret
adott át Koncz Ferencnek (fo‑
tónkon). A történelmi egyházak
képviseletében Csejoszki Sza‑
bolcs görög katolikus parókus,
Börzsönyi József református es‑
peres és Darvas László római
katolikus plébános mondott
ökumenikus imát, áldást kérve
a megszentelt új kenyérre. 

Az ünnepség zárásaként a
résztvevők Szent István király
várfalon elhelyezett emléktáblá‑
jához vonultak, ahol az önkor‑
mányzatok, intézmények, pár‑
tok és civil szervezetek képvise‑
lői elhelyezték koszorúikat. 

Az ünnepségről részletes be‑
számolót közlünk a Szerencsi
Hírek szeptember 7‑ei számá‑
ban. 

H. R.

Államalapítónk halálának és szentté avatásának év‑
fordulóján Szerencs Város Önkormányzata a Rákóczi‑
várban rendezett ünnepséget augusztus 20‑án Szent
István király és az új kenyér tiszteletére.

Az államalapítás
és az új kenyér ünnepe

Az augusztus 1‑4. között
megtartott Nyárádmenti Napo‑
kon a Szerencsi Többcélú Kistér‑
ségi Társulás, valamint a város
önkormányzata képviseletében
Fila‑Hajdú Éva, Visi Ferenc, Vi‑
siné Pásztor Éva, valamint jóma‑
gam augusztus 3‑án és 4‑én vet‑
tünk részt a rendezvényeken, a
közigazgatásilag Nyárádszere‑
dához tartozó Székelybő község
falunapján, amely a 85 fős tele‑
pülés élni akarását bizonyítja. 

A településre soha sem járt busz,
korábban gyalog vagy lovassze‑
kéren keresték fel Nyárádszere‑
dát. Mára az óvodásokat, illetve
az iskolásokat az önkormányzat
viteti be Nyárádszeredába, a
községben semmilyen intéz‑
mény nem található. Székelybő
lakosai társadalmi munkában
1962‑ben kultúrházat építettek,
melyet lelkesedésből és a meg‑
maradás iránti akaratukból ma
is működtetnek. Itt tartják kö‑

zösségi rendezvényeiket. Leg‑
főbb vágyuk, hogy egyszer egy
aszfaltozott út kösse össze az or‑
szágutat településükkel, illetve
azzal a három román községgel,
amivel szintén közigazgatási
egységet alkotnak. A Nyárád‑
mente legfőbb gondja a munka‑
helyteremtés, befektető keresé‑
se, hiszen a korábbi üzemek be‑
zártak, az emberek alapvetően a
mezőgazdaságból élnek. A 6500
lakosú közigazgatási egység‑
ben, melynek Nyárádszereda a
központja, befejeződött a víz‑ és
csatornahálózat kiépítése, most
az utak rendbe tétele a cél. A LE‑
ADER‑programba nem régen
kapcsolódott be a 13 település‑
ből álló kistérség, komoly remé‑
nyeket fűznek ezen alulról épít‑
kező fejlesztési formához.

A szerény ajándékokat a kis‑
térség, az üzemanyag és biztosí‑
tás költségét az önkormányzat
állta, egyéb költség nem merült
fel.

Egeli Zsolt
alpolgármester

Az erdélyi Nyárádmente Kistérségi Társulás és Szerencs testvérvárosa, Nyárád‑
szereda önkormányzata meghívására augusztus 1‑jén településünk képviseletében
delegáció utazott a Nyárádmenti Napokra.

Látogatás Nyárádmentén



A TANÉVKEZDÉS IDŐPONTJAI
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A felújításnak és karbantar‑
tásnak köszönhetően a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolában
tiszta környezet, megfelelő tár‑
gyi feltételek várják a diákokat.
Az iskola 52 első osztályossal,
összesen 435 tanulóval kezdi el
a 2012/2013‑as tanévet, így 17
osztályban (8 alsó és 9 felső) in‑
dul meg a munka szeptember
3‑án. Ráczné Váradi Éva igazga‑
tó lapunk érdeklődésére el‑
mondta, hogy idén a korábbinál
is nagyobb az igény a napközis
elhelyezés iránt. Az eddigi hét
csoport helyett várhatóan nyolc
napközis közösségben töltik a
délutánokat a gyermekek. 

A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskolában 49 elsős kezdi
meg az új tanévet. Az intéz‑
ménybe összesen 432 tanuló
iratkozott be, akiket 17 osztály‑
ba, azaz nyolc alsó és kilenc fel‑
ső osztályba osztottak el. A be‑
iratkozott tanulók közül eddig

163 fő igényelt napközis ellátást. 
A Bocskai István Gimnázi‑

umba eddig 900 diák iratkozott
be, várhatóan 29 osztállyal kez‑
di meg az intézmény a
2012/2013‑as tanévet. Ez a lét‑
szám a pótvizsgák eredmé‑
nyességétől és a további beirat‑
kozásoktól függően változhat.

A gimnáziumban az előző
tanévben 186 fő tett sikeres
érettségi vizsgát, a tanulók 85‑
90%‑a jelentkezett egyetemre
vagy főiskolára. A nyári idő‑
szakban immár hagyományo‑
san helyet adott az iskola a Li‑
nux tábornak, amely 50 ezer Ft
bevételt jelentett az intézmény‑

nek. Folytatódtak az előző tan‑
évben elkezdett tanfolyamok is. 

A Szerencsi Szakképző Isko‑
lában az osztályok létszáma
még alakulóban van, mivel sok
tanköteles tanuló nem iratko‑
zott be időben egyetlen tanin‑
tézménybe sem. A szerencsi is‑
kolában az augusztus közepén
kapott információnk szerint 9.
évfolyamon három szakiskolai
és két szakképzős osztályt, míg
a tokaji tagiskolában három 9‑es
szakiskolai osztályt indítanak
el. A 2012/2013‑as tanévben esti
tagozaton egy csoport kezdi
meg a tanévet. 

Kovács Julianna igazgató el‑

mondta lapunknak, hogy az in‑
tézmény számára konkurenciát
jelent, hogy a Tisza‑parti város‑
ban a Kereskedelmi és Idegen‑
forgalmi Középiskola is elindí‑
totta a szakács‑ és pincérkép‑
zést. Azt azonban hozzátette,
hogy feltűnően nagy azon érett‑
ségizettek száma, akik Sze‑
rencsre villanyszerelő és Tokaj‑
ba növénytermesztési gépkeze‑
lő, karbantartó szakra jelentkez‑
nek. Mint megtudtuk, a koráb‑
ban végzett növénytermesztési
gépkezelő, karbantartó tanulók

valamennyien el tudtak helyez‑
kedni a munkaerőpiacon.

A szerencsi középiskolai kol‑
légiumban helyet adtak a ha‑
gyományos táboroknak, szíve‑
sen fogadják a Szerencsre érke‑
ző kirándulócsoportokat és
szállóvendégeket, amelyeknek
köszönhetően az idén is jelentős
bevételre tett szert az intéz‑
mény. A következő tanévre ed‑
dig 164 tanuló igényelt kollégi‑
umi ellátást, de ez a szám vár‑
hatóan emelkedni fog.

E. K.

Több mint kétezer diák a szerencsi iskolákban
Már csak néhány nap

van hátra a nyári szünidő‑
ből, a legtöbb diák kipi‑
henten várja az iskolakez‑
dést.

A szerencsi oktatási intézményekben augusztus utolsó napjaiban, az alábbi idő‑
pontokban vásárolhatják meg tankönyveiket a diákok.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete évek óta tart fent kapcsolatot
a németországi evangélikus egyházzal, amely minden esztendőben ruhaadomá‑
nyokkal segíti a civil szervezet tagjait. Az idei szállítmánnyal játékok is érkeztek.

Bolyai János Katolikus 
Általános Iskola

1. a osztály, osztályfőnök: Rudolf
Lászlóné: Bajcsy Réka Eszter, Ba‑
logh Gábor, Balogh Krisztofer,
Berecz Bianka, Ficsor Barbara,
Galambos László Szilveszter,
Jakab Milán, Jurák Dániel, Jusz‑
ku Botond, Kovács Laura, La‑
katos Lívia, Lantos László, Ma ‑
czó Bence István, Medzsibriczki
Alíz, Német Emma Zsófia,
Oleksza Zsófia, Papp Martin
Márk, Sándor Milán, Skarupa
Andrea Noémi, Takács Jázmin,
Taskó Olívia, Tóth Patrik, Vára‑
di Brendon, Varga Hanna, Vas‑
kó Viktória. 

1. b osztály, osztályfőnök: Mol‑
nárné Ekker Rita: Alexa Dóra, Ba‑
logh Anita, Bari Sára, Béni Szi‑
lárd, Bodnár Raul Richárd, Buri
Máté, Csáki Roland, Fazekas
Bence Aurél, Gilányi Gergő,
Glonczi Gréta, Hajdu Dávid,
Kállai László István, Kardos Lili,
Kendi Kinga, Mokri Martin,
Nagy Nikolett, Oláh Tamara,
Rácz Cintia, Rakóczki Zsombor,
Suhanyecz Zoltán, Szajkó Lász‑
ló, Szendrei Botond, Takács Pet‑
ra, Végső Tamara Angelika. 

Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola

1. a osztály, osztályfőnök: Hubay
Miklósné: Balázs Lilla, Balogh
Amanda, Batta Panka, Beregi
Barna, Busku Petra, Czipa Do‑
rina, Csikja Jázmin, Damu Ré‑
ka, Dezső János, Farkas Erik,
Galgóczi Natália, Hering Rená‑
tó, Kosárkó Kornélia, Kőrösi
Kristóf Zsolt, Maksa Anett,
Molnár Attila, Spisák Veronika,
Szarka Dávid, Szabó Péter, Szat‑
mári Kristóf, Szepesi Csenge,
Takács Karola, Trembeczki Lili‑
ána. 

1. b osztály, osztályfőnök: Tóthné
Nógrádi Gyöngyi: Bodnár Janka,
Bodolai Luca, Daruka Balázs,
Fazekas Anna Inez, Galyas Dor‑
ka, Géczi Lili Anna, Géczi Sára,
Jamriska Eszter, Juhász Antó‑
nia, Konter Levente, Konyár Vi‑
vien, Köllő Ábel, Maczek Zalán,
Nagy Bianka, Nagy Luca, Os‑
vay‑Szabó Bernadett, Osvay‑
Szabó Blanka, Paksi Dorina,
Raspotnik Réka, Szabó Zsolt
Zsombor, Szegedi Zsófia, Szőcs
István Gergő, Takács Vivien,
Terbe Márk, Vámos Viktória,
Zöldi Virág, Zsigmond Ákos.

Első osztályosok lesznek

Bolyai János Katolikus Álta‑
lános Iskola: augusztus 27.
(hétfő): 12–16 óra, augusztus
28. (kedd): 12–16 óra. 

Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola: augusztus 27. (hétfő)
13.30–16.3 óra: 1–2. évfo‑
lyam; augusztus 28. (kedd)
13.30–16.30 óra: 3–4. évfo‑
lyam; augusztus 29. (szerda)
13.30–16.30 óra: 5–6. évfo‑
lyam; augusztus 30. (csütör‑
tök) 13.30–16.30 óra: 7–8. év‑
folyam. 

Bocskai István Gimnázium: au‑
gusztus 24. (péntek) 8–15 óra: 9.
évfolyam.

Az ingyenes tankönyvre jogo‑
sult tanulók után a 2012/13‑as
tanévre 12 ezer Ft‑ot tud fejen‑
ként igényelni az önkormány‑
zat. Az eddigi adatok szerint a
Rákóczi Zsigmond Általános Is‑
kolában 230 diák, a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában
285 tanuló, míg a Bocskai István
Gimnáziumban 436 fő jogosult
ingyenes tankönyvellátásra.

A Napsugár Óvoda évek óta
kis műsorral színesíti a mozgás‑

korlátozottak egyesülete ünnepi
alkalmait, farsangi összejövete‑
leit és hívogatjuk a jó időt. Ilyen‑
kor a klubtagok süteménnyel,
sok‑sok tapssal és szeretettel ho‑
norálják a kicsik szereplését. Kö‑
szönetüket most másképpen is
kifejezték, amikor egy augusz‑
tusi délelőttön nagy öröm érte a
Napsugár Óvoda kis lakóit: já‑
tékcsomag érkezett. A gyerekek
azonnal bontogatni kezdték a
csomagokat és a bőség zavará‑
ban azt sem tudták mihez kap‑
janak. Hívogatóan néztek rájuk

a mosolygós babák, kedves
mackók és kabalák. A puzzle ki‑
rakó és játék számítógép külö‑
nösen a fiúk tetszését nyerte el.
A kisebb lányok válogathattak a
mókás táskák, kalapok közül és
a babákat átöltöztetve „sétálni
indultak”. A Napsugár Óvodá‑
ba járó gyermekek hálás szívvel
köszönik az egyesület kedves‑
ségét és támogatását. Jó kapcso‑
latunkat a jövőben is szeretnénk
megőrizni.

A Mini Manó csoport nevében:
Dórika és Angelika óvónéni

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola:
tanévnyitó: szeptember 3. (hétfő) 7.45 óra (1. óra)
tanévkezdés: szeptember 3. (hétfő)

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
tanévnyitó: szeptember 5. (szerda) 17 óra
tanévkezdés: szeptember 6. (csütörtök)

Bolyai János Katolikus Általános Iskola:
tanévnyitó: szeptember 2. (vasárnap) 9 óra (sportcsarnok)
tanévkezdés: szeptember 3. (hétfő)

Bocskai István Gimnázium:
tanévnyitó: szeptember 3. (hétfő) 8 óra (1. óra)
tanévkezdés: szeptember 3. (hétfő) 

Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium:
tanévnyitó: szeptember 3. (hétfő) 8 óra (1. óra)
tanévkezdés: szeptember 3. (hétfő)

Megkezdődik a tankönyvek árusítása

Ajándék az óvodásoknak
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Az idei nyáron csak a legfontosabb higiéniai munkálatokra jutott pénz az oktatási
intézményekben, de szeptemberben így is tiszta, szép környezet várja a tanévet
kezdő diáksereget.

Az anyaságról szóló éne‑
kekkel, szavalattal, és klari‑
nétmuzsikával köszöntötték
azokat az édesanyákat, akik
kisgyermekeikkel együtt vet‑
tek részt augusztus 1‑jén a
Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi In‑
tézetben megtartott Anyate‑
jes Táplálás Világnapja ren‑
dezvényen.

Mint ismeretes, egyre több
csecsemő hal meg szerte a vi‑
lágon azért, mert nem jut
megfelelő ideig elegendő
mennyiségű anyatejhez, ezért
indította el átfogó programját

1992‑ben az Egészségügyi Vi‑
lágszervezet és az UNICEF. A
világnap alkalmából Szeren‑
csen is eszmecserére hívták a
szoptató édesanyákat, hogy
felhívják a figyelmet a csecse‑
mők egészséges táplálásának
jelentőségére. Hubayné Ko‑
vács Ildikó területi védőnő
előadásában hangsúlyozta:
az anyatejes táplálás nemcsak
biológiailag fontos – hiszen
táplál, gyógyít és véd –, ha‑
nem lelkileg is sokkal szoro‑
sabb baba‑mama kapcsolat
kialakulását teszi lehetővé.

H. R.

Az anyatejes táplálás
világnapja

A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskolában a nyári felújí‑
tási munkálatok keretében az
intézmény karbantartói hat tan‑
terem, a vizesblokkok, az ebéd‑
lő és a folyosók egy részének
tisztasági festését végezték el.
Ezeken felül több helyiségben
zárakat és csaptelepeket cserél‑
tek, valamint a nyílászárókat is
megjavították.

A nyári szünetben a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolában
több szükséges munkálatot is
elvégeztek a karbantartók. Javí‑
tást és glettelést követően kifes‑
tették a termek, a folyosók egy
részét, teljes festést kaptak a fiú,
leány és tanári mosdók, a 9‑es
terem és a fiú‑ és leányöltöző.
Kĳavították a kistornaterem be‑
ázásának problémáját is, amely
komoly munka volt, hiszen le
kellett verni, majd visszavakolni
a falat, aztán glettelni és újrafes‑
teni. A terem felett lévő csator‑
nát – szintén a beázás ellen –
sziloplasztos bevonattal látták
el. Az iskolában több javítási
munkát is kellett végezni, hogy
iskolakezdésre minden a
gyerme kek rendelkezésére áll‑
jon. Az elvégzett munkálatok
között szerepelt az öltözőszek‑
rények javítása, hiányosságaik
pótlása, a termekben lévő szé‑
kek, padok, szekrények javítása,
valamint a függönykarnisok
cseréje. A nagyobb munkálatok
között említhetjük meg az
ebédlő aljzatának betonozását,
az aula pillérein lévő repedések
kĳavítását, a folyamatos fűnyí ‑
rást, a bűzelzáró szifonok tisztí‑

tását, valamint a folyosókon lé‑
vő lambéria szegőinek javítását
és pótlását. 

Az ondi óvodában a torna‑
szobát, a folyosókat, a mosdó‑
kat és a melegítőkonyhát festet‑
ték ki, a többi épületben takarí‑
tásra került sor, mivel a nyár vé‑
gén, ősz elején – a tervek szerint
– elkezdődnek az óvodafelújítá‑
si munkálatok.

A Bocskai István Gimnázi‑
umban a szokásos higiéniai me‑
szeléseken kívül hat tantermet
és a tornatermet festették ki. Az
épület első és második szintjén
lévő folyosók új lambéria‑borí‑
tást kaptak, valamint egy régi
tantermet teljesen felújítottak.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Önkormányzat Szeren‑
csi Szakképző Iskola és Kollégi‑
um épületeiben is elvégezték a
legszükségesebb karbantartási
munkálatokat. A Rákóczi úti
épületben a Nagy‑Bükk Keres‑
kedelmi és Oktató Bt. nyári gya‑
korlaton lévő tanulói és mestere
térítésmentesen festette ki a fel‑
ső szint egyik szárnyát és az au‑
lát. Az intézmény csak az anya‑
got és az utazási költséget biz‑
tosította. Ezen kívül a fodrász
tanműhely hajmosó helyiségé‑
ben és előterében is megtörtént
a falak felújítása, csakúgy, mint
a tokaji épület mellékhelyisége‑
inek és a zuhanyzók higiéniai
festése. Az iskolai informatikai
pályázat során elnyert összesen
75 darab számítógépet és 12 da‑
rab digitális táblát a hozzájuk
tartozó laptoppal. Ezek közül
51 darab számítógép és 8 darab

digitális tábla laptoppal a sze‑
rencsi intézményhez, a fennma‑
radó 24 darab számítógép és 4
darab digitális tábla laptoppal
pedig a tokaji iskolába került. A
számítógépek és digitális táblák
szakszerű elhelyezéséhez azon‑
ban Szerencsen át kellett alakí‑
tani a tantermeket, így szüksé‑
gessé vált néhány falfelület új‑
rafestése.

A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ épületeiben a
nyári turisztikai szezon alatt is
folyamatosan történtek a felújí‑
tások annak érdekében, hogy a
tanév megkezdésekor méltó
körülmények között tudják fo‑
gadni a diákokat, valamint a
kulturális rendezvényekre érke‑
ző vendégeket. A kollégium fő‑
épületében a leány szinten lévő
fürdőszoba már régóta felújítás‑
ra szorult, amit az SZÁMK saját
bevételeit felhasználva alakított
a mai kornak megfelelő színvo‑
nalúvá, biztosítva ezzel a diá‑
koknak és a szállást igénylő tu‑
ristáknak egyaránt a megfelelő
tisztálkodási lehetőséget. A vár
mellékhelyiségeinek, mosdói‑
nak a rendbetétele is megtör‑
tént, a munkát az intézmény sa‑
ját dolgozói végezték el.

E. K.

Nyári karbantartás a szerencsi
oktatási intézményekben

Szomszédünnepre hívta Ond és a környező települések lakosságát június 30‑án
a Szerencsi Általános Művelődési Központ a településrész sportpályájára. A tik‑
kasztó hőség ellenére lelkes közönség kísérte figyelemmel a kora délutántól késő
estig bemutatott különféle műfajú szórakoztató produkciókat.

Falunap volt Ondon

Míg a felnőtt érdeklődők az
árnyékot adó sátor alatt gyüle‑
keztek, a kicsik a játszótéren
múlatták az időt és Bonbonella
bohóccal festtették ki az arcu‑
kat. Elsőként Spisák István és
Tóth Erika lépett színpadra,
akik sanzonok, kuplék és kaba‑
rérészletek előadásával alapoz‑
ták meg a jó hangulatot, majd a
Szikra Tánciskola apróságai és

nagyobb növendékei mutatták
be koreográfiáikat. A szerencsi
művészeti iskola pedagógusai
szerelmes dallamokkal szóra‑
koztatták a publikumot: Elek
Boglárka elektromos hegedűn,
Szirmai Andrea zongorán mu‑
zsikált. A Hajnali Néptánc‑
együttes boncidai és vajda ‑
szent iváni lépéseket mutatott
be. A gazdag műsorkínálat ek‑

kor még csak a felénél tartott:
operettműsorával a Miskolci
Nemzeti Színház két művésze,
Radnai Erika és Homonai Ist‑
ván következett, majd a szeren‑
csi sportegyesület shotokan ka‑
rate szakosztályának kiválósá‑
gai adtak ízelítőt tudásukból. A
Bulgáros zenekar moldvai
csángó és gyimesi dallamokat
adott elő, míg a szerencsi Scre‑
aming Lies hard rock zenével
szórakoztatta a közönséget.
Bliszkó Renáta népszerű hazai
és külföldi slágereket énekelt,
majd a Sabotage együttes lépett
fel. A szomszédünnep résztve‑
vőit Koncz Ferenc polgármes‑
ter és Danyi László tanácsnok
köszöntötte, majd a falunapi
programot az Abba‑show for‑
máció műsora zárta, akik az
egykori svéd együttes dalait ját‑
szották eredeti hangnemben és
hangszerelésben. 

H. R.
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Az együvé tartozás jegyében
megtartott eseményt augusztus
11‑én rendezték meg a kirán‑
dulóhelynek is beillő területen,
a találkozóról Árvay Attila tájé‑
koztatta lapunkat. Szerencs vá‑
ros Német Nemzetiségi Önkor‑
mányzatának elnöke megje‑
gyezte, hogy szerveztük a meg‑
alakuláskor komoly célokat tű‑
zött maga elé, többek között el‑
határozták, hogy a német nyel‑
vet tanuló, közösséghez tartozó
fiatalokat is támogatják. – Ön‑
kormányzatunk átvállalja a si‑
keres alap‑, közép‑, és felsőfokú
nyelvvizsga díját, segítjük a né‑
met nyelvoktatást a helyi óvo‑
dákban, általános‑ és középis‑
kolákban. Mindemellett nem
feledkezünk meg azon em ‑
berek ről, akik kiemelkedő
munkájukkal öregbítik hírne‑
vünket. A közelmúltban né‑
gyen vehették át a Szerencs Vá‑
ros Német Nemzetiségéért el‑
nevezésű kitüntetést. Ketten
közülük német állampolgárok,
Marina Klein és Werner Neu‑
man kimagasló munkát végez‑
tek Szerencs németországi kap‑
csolatainak kialakításában.
Ugyanezt az elismerést tudhat‑

ja magáénak Magda Gábor
nyugalmazott szerencsi polgár‑
mester, és Drizner Józsefné
gimnáziumi német nyelvtanár,
aki ebben az esztendőben vo‑
nult nyugdíjba. Magasfokú fel‑
készültsége, és a tanítás iránti
elkötelezettsége révén sokan
szerezték meg segítségével a
közép‑ és felsőfokú nyelvvizs‑
gát – fogalmazott Árvay Attila,
majd hozzátette, hogy a telepü‑
lési önkormányzatnál kezde‑
ményezték a német nemzetisé‑
gi csoport megalakítását az
egyik óvodában. Ennek érde‑
kében felvették a kapcsolatot a
budapesti német nagykövet‑
séggel és a Goethe Intézettel.
Árvay Attila megjegyezte, hogy
fontosnak tartják a gyökerek
felkutatását, Oroszné Stumpf
Éva muzeológus próbálja fel‑
tárni a málenkíj robot szerencsi
vonatkozásait. A remények sze‑
rint méltó emlékhelyet állíthat‑
nak majd a háború elszenvedő‑
inek, az elhurcoltaknak, az egy‑
kor gyűjtőhelyként is szolgáló
városi bíróság épületében.

Az ondi találkozón részt vett
Tircsi Richárd, az Emberi Erő‑
források Minisztériuma Nem‑

zetiségi Főosztályának vezetője,
aki megjegyezte köszöntőjében,
hogy Magyarország életében
jelentős szerepet töltenek be a
nemzetiségek, hazánkban szo‑
ros egységet alkot a németajkú
lakosság. A Szerencsi Hírek ér‑
deklődésére elmondta, hogy a
főosztály egyfajta kapocs a
nemzetiségek és a kormányzat
között, a kapcsolattartás az élet
minden területére kiterjed. 
– Büszke vagyok arra, hogy az
országnak sokszínű a palettája
a nemzetiségeket illetően, Ma‑
gyarország mindig számítha‑
tott, és a jövőben is számíthat a
német nemzetiségűekre. A ha‑
zai németség szoros egységet
alkot, a múltban is bizonyította
és bizonyítja ma is, hogy fontos
értéket képviselnek, közvetíte‑
nek és adnak tovább a követke‑
ző generációk számára – fogal‑
mazott Tircsi Richárd. A talál‑
kozón részvevőket köszöntötte
Koncz Ferenc szerencsi polgár‑
mester, aki lapunknak nyilat‑
kozva megerősítette az Árvay
Attila által is elmondottakat,
miszerint kiváló a kapcsolat a
két önkormányzat között. 
– A testületi üléseken rendsze‑
resen részt vesznek, jó kezde‑
ményezésekkel állnak elő. Két
német testvérvárosunk van re‑
mek kapcsolatokkal, a német
nyelv oktatásában kitűnő ered‑
ményekkel büszkélkedhetünk,
egyszóval rendkívül tevékeny
szervezetről beszélhetünk,
munkájukhoz csak gratulálni
lehet – mondta el véleményét
Koncz Ferenc.

A sváb konyha ételspecialitá‑
sait fölvonultató, rendőrségi és
tűzoltó bemutatókkal is színe‑
sített találkozó késő éjjel, tűzĳá‑
tékkal zárult az Árpád‑hegyi
horgásztó partján.                     SfL

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat családi napja

Szerencs város Német Nemzetiségi Önkormányzata második alkalommal tartott
közösségi és családi napot Ondon, az Árpád‑hegyi horgásztó területén. A kulturális
programoknak is helyet adó rendezvényre vendégek érkeztek azokról a zempléni
és más megyék településeiről is, ahol német nemzetiséghez tartozó emberek élnek.

Rozsnyói vendégek a Városi Nyugdíjas Klubban
Húszesztendős barátság köti össze a Szerencsi Városi Nyugdíjas Klubot, és a szlo‑

vákiai Rozsnyón működő idősek közösségét. Városunk szép korúi augusztus 15‑
én látták vendégül a testvérvárosból érkező csoportot.

A Szerencsi Hírek érdeklődé‑
sére Zahuczky László, a Bod‑
rogkeresztúrban található Ma‑
gyar Motorok Múzeumának
tulajdonosa és a nemzetközi ta‑
lálkozó főszervezője adott tájé‑
koztatást a problémákról. Mint
megtudtuk, az első randevú
nem kis szervezőmunkát igé‑
nyelt, ám az évek során egyre
inkább ismert lett a program,
országhatárokon túlról is ér‑
keztek motoros vendégek. 

– A tizedik találkozót követő‑
en figyeltünk meg egy érdeklő‑
dési csökkenést, de nem ez a
tény okozza a jelenlegi gondo‑
kat. A nagy álom, hogy a mo‑
toros találkozó lesz a térség
egyik kiemelkedő eseménye,
szertefoszlott, de anyagilag is
elbuktam. Eddig kaptunk sze‑
rény összegű támogatást az
önkormányzatoktól, ám a tava‑
lyi év nagyon gyengére sikere‑
dett, az ideiről már nem is be‑

szélek. Nincs értelme a folyta‑
tásnak, már ami személyemet
illeti. Ha nem javul a helyzet, a
bodrogkeresztúri múzeumot is
be kell zárnom. Volt egy gon‑
dolatom, hogy múzeumi enge‑
déllyel könnyebb lenne köz‑
ponti pénzekhez jutni, de a pá‑
lyázatok írása egy külön világ,
ezt a műfajt nem nekem talál‑
ták ki, már ami a feltételeket il‑
leti – közölte lapunkkal Za‑
huczky László.

A bodrogkeresztúri, magyar
motorkerékpárokból összeállí‑
tott gyűjteményt egyelőre nem
fenyegeti nagy veszély, de mint
azt a tulajdonos megfogalmaz‑
ta, csakis egyben tudná eladni,
ha arra egyáltalán sor kerülne.
A motoros túra szerencsi pihe‑
nőjén elhangzott: van esély ar‑
ra, hogy jövőre is megrendez‑
zék a találkozót, de már városi
szervezéssel, Szerencsen.

SfL

Az idős embereket összefogó
szervezetek évek óta jó baráti
kapcsolatot ápolnak egymással.
Rendszeresen szerveznek közös
kirándulásokat, augusztus 15‑én
a rozsnyói nyugdíjasok utaz tak
Magyarországra, ahol egy sóstói
fürdőzés után helyi barátaik a
Rákóczi‑várban fogadták a szlo‑
vák csoportot – mondta el la‑
punknak Magyar Jánosné, a

Szerencsi Városi Nyugdíjas Klub
vezetője.

Az esti programon elhangzott
köszöntők után Karády István
adott elő megzenésített verseket.
Koncz Ferenc polgármester – aki
szintén köszöntötte az idős em‑
bereket – jókívánságait fejezte ki,
s mint mondta, a városvezetés
számára rendkívüli öröm látni,
hogy a két testvérváros idősei

ilyen szoros baráti kapcsolatot
ápolnak egymással. A közös
programok a jövőben is folyta‑
tódnak. A szerencsi Városi
Nyugdíjas Klub tagjai várhatóan
ősszel viszonozzák a látogatást,
terveik szerint a dobsinai jégbar‑
langot tekintik majd meg, azt kö‑
vetően pedig Rozsnyón, az otta‑
ni idősek klubja társaságában
töltenek el egy kellemes estét.

Veterán motorok
utolsó találkozója?

Több mint száz, zömében veterán motor pihent meg
augusztus negyedikén Szerencsen, a Rákóczi‑vár par‑
kolójában. A tizenötödik alkalommal megrendezett, a
bodrogkeresztúri Magyar Motorok Randevújára érke‑
zett járművek talán utoljára voltak láthatók ebben a
formában.



Az el‑
múlt idő‑
szakban
sokat hal‑
lottunk a
tervekről,
mely sze‑
rint egy
környe‑
zetvédel‑

mi szempontból nem kifogá‑
solható, mintegy kilencmilliárd
forintos beruházás keretében
szigetelőanyagokat gyártó
üzem létesülne Szerencsen. Az
eredeti elképzelések szerint
már 2013 őszére próbaüzemet
tervezett a befektető, hogy
2014‑ben a gyár termékei meg‑
jelenhessenek a piacon.

A szerencsiek joggal néznek
nagy reményekkel a beruházás
elé, hiszen a cég beindulása a
létesülő új munkahelyekkel je‑
lentős mértékben enyhítene a
város legnagyobb gondjain. 

Koncz Ferenc polgármester
lapunknak nyilatkozva kiemel‑
te: az üzem építésének minden
jogi akadálya elhárult, a csú‑
szás oka máshol keresendő. 

– Jelentős szerepet vállaltam
abban, hogy a korábban több‑
ször említett magyar befektetői
csoport Szerencsre tervezze
meg a szigetelőanyag‑gyárat.
Az én feladatom elsősorban a

pályázatok gondozása, a meg‑
felelő Európai Uniós pénzek
iránti lobbitevékenység volt,
amely megvalósult. Az EU‑s
támogatás – mintegy 2,5 milli‑
árd forint értékben – rendelke‑
zésre áll, és a támogatási szer‑
ződés aláírása megtörtént – fo‑
galmazott Szerencs polgármes‑
tere. Koncz Ferenc hozzátette,
hogy információi szerint a ma‑
gántőke is megvan, az admi‑
nisztrációs akadályok szintén
elhárultak, azonban egy ilyen
nagymértékű beruházáshoz
banki garanciára van szükség,
ez az ami jelenleg hátráltatja a
munkát.

A polgármester hangsúlyoz‑
ta: a beruházó részéről megvan
a szándék és a kormány is tá‑
mogatja a szerencsi szigetelő‑
anyag‑gyár megvalósítását, a
jelenlegi helyzet egyedüli oko‑
zója a magyar bankrendszer:
köztudott, hogy az IMF megál‑
lapodás aláírása előtt a hazai
pénzintézetek kivárnak a be‑
fektetéseik kihelyezésével.

– Eddig csupán a projekt fent
említett elemeiben kellett részt
vennem, most azonban úgy tű‑
nik a banki garancia megszer‑
zésének elősegítése is az én fel‑
adatom – emelte ki Koncz Fe‑
renc. 

M. Z.
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Az utóbbi időszakban egyre türelmetlenebbül érdeklődnek az emberek az iránt,
hogy miért nem kezdődött el a korábban beígért csapadékvíz‑elvezetési projekt
megvalósítása, amelyre elvileg elnyert pályázata volt Szerencs Város Önkormány‑
zatának. Arra kerestük a választ, hogy miért húzódik ilyen sokáig a projekt kivite‑
lezése?

Koncz Ferenc polgármester (fotónkon) egy korábbi
nyilatkozatában a szalmatüzelésű erőmű meghiúsult
beruházására utalva így fogalmazott: „Remélem, hogy
a szigetelőanyag‑gyár nem fog olyan akadályokkal
szembekerülni, amit ne tudnánk áthidalni.”

A már régóta húzódó óvodafejlesztési pályázat meg‑
valósítása várhatóan augusztus végén, illetve szeptem‑
ber elején kezdődik el – tájékoztatta lapunkat Szabó
Lászlóné a szerencsi Polgármesteri Hivatal városfej‑
lesztési csoportjának vezetője.

A szerencsi szigetelő-
anyag-gyár

Kiss Attila, a városfejlesztési
projektekért is felelős alpolgár‑
mester (fotónkon) a Szerencsi
Hírek kérdésére elmondta, hogy
a 2010‑es őszi önkormányzati
választások előtt – a kampány
hevében – úgy tájékoztatták a la‑
kosságot, vagy legalábbis azt a
látszatot keltették, hogy az emlí‑
tett csapadékvíz‑elvezetési prog‑
ramra már elnyerte a város az
EU‑s támogatást, csupán meg
kell valósítani a projektet. Kiss
Attila szerint azonban csupán
egy keretösszeg volt megjelölve,
amit elkülönítettek erre a célra. 

– A valóság tehát az volt: ha
lesznek tervek, valamint rendel‑
kezésre állnak a szükséges víz‑
ügyi hatósági engedélyek, és ha
majd kiírják a pályázatot, akkor
be lehet nyújtani és meg lehet
nyerni, mivel a csapadékvíz‑el‑
vezetés céljára elkülönítettek egy
összeget – fogalmazott az alpol‑
gármester. – Az azonban nem
valós, hogy már nyertes pályázat
állt rendelkezésünkre. Oly‑
annyira nem igaz, hogy a közel
két esztendővel ezelőtt megala‑
kult önkormányzat egyik első
dolga volt, hogy 2010 októberé‑
ben megbízott egy céget, hogy
végre tervezze meg a beruhá‑
zást, s miután ezek a tervek elké‑
szültek, elkezdődhetett az enge‑
délyeztetési eljárás.

Kiss Attila részletesen kifejtet‑
te, hogy a pályázati felhívást az
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2010. július 26‑án jelentette meg
honlapján „Belterületi és térségi
vízrendezés az LHH kistérsé‑
gekben” címmel, ÉMOP‑2010‑
3.2.1/C2 kódszámmal. A vízjogi
létesítési tervezési feladat ellátá‑
sára – a közbeszerzési eljárás
eredményes lefolytatása után –
2010. október 22‑én, Szerencs
Város Önkormányzata képvise‑
letében Koncz Ferenc polgár‑
mester kötött megbízási szerző‑
dést a RIT‑TERV Kft‑vel. A terve‑
zés műszaki és költségadatai
alapján a pályázati dokumentá‑
ciót 2011. január 14‑én nyújtották
be, a 468,8 millió forint elszámol‑
ható költségű fejlesztés 92%‑os
támogatásáról szóló értesítést
pedig 2011. június 9‑én kapta
meg az önkormányzat. Ezt kö‑
vetően megindult a támogatási
szerződés megkötéséhez szük‑
séges feltételek teljesítése, mint
például a beruházással érintett
nagyszámú magán, és állami tu‑
lajdonban lévő ingatlanok feletti
rendelkezési jogosultság meg‑
szerzése, amely feltétele volt az
Észak‑magyarországi Környe‑
zetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi felügyelőség által ki‑
adott vízjogi létesítési engedély
jogerőre emelkedésének is.

A település önkormányzata a
„Szerencs, Szerencs‑Ond vízel‑
vezető rendszer fejlesztése” cí‑
mű fejlesztésre 2012. február 9‑
én kötött támogatási szerződést
az NFÜ – mint támogató – nevé‑

ben eljáró
É s z a k ‑
magyar‑
o r s z á g i
Regionális
Fejlesztési
Ügynök‑
ség Köz‑
h a s z n ú
Nonprofit
Kft‑vel, s csupán ezt követően, a
jogerős hatósági engedélyek bir‑
tokában kezdődött meg a rész‑
letes kiviteli tervek kidolgozása.
Ez utóbbi folyamat 2012 júniusá‑
ban zárult le. A kiviteli tervek
megléte alapvető feltétele a köz‑
beszerzési folyamatnak.

Az alpolgármester úgy véli:
nem a konkrét műszaki felada‑
tok, hanem az adminisztratív el‑
járások késleltették a projektet. 

– Elkészültek a kiviteli tervek,
a közbeszerzési dokumentáció
és idén ősszel megjelenik a köz‑
beszerzési kiírás is, tehát egyre
biztosabbnak látszik, hogy 2013‑
ban megvalósul Szerencsen a
csapadékvíz‑elvezetési rendszer
kiépítése – emelte ki Kiss Attila.

Az alpolgármester részletesen
bemutatta a megvalósítás előtt
álló műszaki fejlesztéseket: az új
Hidegvölgyi árok, a régi Hideg‑
völgyi árok, a Diósi árok, a Ma‑
lom árok, és az Ondi árok, vala‑
mint azok vízgyűjtőinek terve‑
zett munkálatait, melyről la‑
punk következő számában rész‑
letesen beszámolunk.            M. Z.

Megvalósítás előtt 
a csapadékvíz-elvezetési projekt

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával, Szerencs gesztorságával 2008‑ban út‑
jára indult ivóvízminőség‑javító projekt a második szakaszához érkezett.

Az érintett 77 település önkor‑
mányzata alkotta társulás által
benyújtott második fordulós pá‑
lyázatról megszületett a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
döntése, amely szerint a társulás
elnyerte a 4 milliárd 916 millió fo‑
rint vissza nem térítendő támo‑
gatást a projekt megvalósítására
– tájékoztatta lapunkat Kiss Atti‑
la projektvezető. A vízügyi szak‑
ember hozzátette, hogy a mara‑
dék 775 millió forintot az EU
önerőalapra pályázva biztosítja
majd a társulás. A legfrissebb hír,
hogy a támogatási szerződés el‑
készült, a dokumentum két pél‑
dányát Koncz Ferenc, mint a tár‑
sulás elnöke a lapzárta előtti na‑

pon aláírta. Az ünnepélyes szer‑
ződéskötés – várhatóan Illés Zol‑
tán környezetügyért felelős ál‑
lamtitkár, valamint az NFÜ ve‑
zetőinek részvételével – 2012. au‑
gusztus 31‑én lesz Szerencsen.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Tér‑
ségi Ivóvíz‑kezelési Önkor‑
mányzati Társulás második for‑
dulós pályázata az érintett tele‑
püléseken élő mintegy 90 ezer
fős lakosság vízellátó rendszeré‑
nek vízminőség‑javítását szolgál‑
ja. A teljes beruházás során meg‑
történik a nyers vizek arzén‑,
mangán‑ és ammónium‑mente‑
sítése, mindezek mellett összesen
88 kilométer hosszúságban épí‑
tenek ki új ivóvíz‑távvezetéket,

25 kilométeres szakaszon pedig
hálózat‑rekonstrukciót végez‑
nek. Kiss Attila projektvezető el‑
mondta, hogy a legnagyobb fej‑
lesztés az úgynevezett Golop –
Szerencs – Tokaj – Prügy – Tak‑
takenéz vízellátó rendszereket
érinti, amely a teljes beruházás
összköltségének mintegy 40 szá‑
zalékát teszi ki. A projektszerep‑
lők kiválasztása, valamint a tár‑
sulás munkaszervezetének felál‑
lítása – a szigorú közbeszerzési
szabályok biztosította keretek
között – folyamatban van, így a
műszaki fejlesztések 2015 júniu‑
sára történő befejezése reálisan
megvalósítható.                

M. Z.

Második szakaszához érkezett 
az ivóvízminőség-javító program

Mint megtudtuk, a késedelem
ellenére a munkálatok az előze‑
tes ütemterv szerint fognak ha‑
ladni. Információink szerint az
bizonyos, hogy a beruházás a
Napsugár óvodai épülettel kez‑
dődik, amelyre a kivitelezőnek a
megkezdéstől számított négy
hónap áll majd rendelkezésére. 

A július 27‑én tartott rendkí‑
vüli testületi ülés során a képvi‑
selők határoztak az ideiglenes
óvodai férőhelyek kialakításáról
is. Mint kiderült az óvodások a
régi cukorgyári irodaépületben
kerülnek elhelyezésre, a hely‑

színt az építésügyi‑, valamint az
ÁNTSZ szakemberei is bizton‑
ságosnak és megfelelőnek talál‑
ták. Mindezekről Koncz Ferenc
polgármester tájékoztatta a Sze‑
rencsi Híreket, miszerint több
tárgyalás eredményeként sike‑
rült megállapodást kötni az egy‑
kori cukorgyári terület jelenlegi
többségi tulajdonosával, hogy
ideiglenesen óvodai elhelyezés‑
re használják a korábbi iroda‑
épületet.

Az óvodai beruházás további
részleteiről lapunk következő
számában adunk tájékoztatást.

Hamarosan kezdődik 
az óvodák felújítása

ÍGY LÁTJA A POLGÁRMESTER:
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A község egészét érintő csa‑
padékvíz‑elvezető projekt ter‑
vezéséből már az előző telepü‑
lésvezetés is kivette a részét a
2005‑ös, tragikusan végződő
áradást követően. Tatárka Jó‑
zsef polgármester az augusztus
3‑ai, első szakasz munkáinak
záróeseményén mondott kö‑
szönetet elődjének, Galambosi
Imre volt polgármesternek a
korábban tett erőfeszítésekért.
Tatárka József lapunk érdeklő‑
désére elmondta, hogy a három
ütemben megvalósuló beruhá‑

zás egészére már
elnyerték a támo‑
gatást, az első cik‑
lus közel ötven‑
millió forintba ke‑
rült, a második ki‑
lencvenmilliót, a
harmadik szakasz
mintegy kétszáz‑
milliót emészt
majd fel. Az ese‑
ményen részt vett
Mengyi Roland, a
Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke,
aki megjegyezte
köszöntőjében,
hogy a 2010‑es

nagy árvíz megĳesztette az or‑
szágot, a kormányzat több mint
tízmilliárdot fordított a véde‑
lemre megyénkben, amiből a
zempléni község is részesült. 

– Reméljük, a mádihoz ha‑
sonló beruházások hozzájárul‑
nak ahhoz, hogy ne féljenek az
emberek az áradásoktól, mind‑
emellett a megvalósuló fejlesz‑
tések emelik a térség turisztikai
értékét – fogalmazott a közgyű‑
lési elnök. Demeter Ervin kor‑
mánymegbízott, a B.‑A.‑Z. Me‑
gyei Kormányhivatal vezetője

hozzátette, hogy ez a beruházás
jelentős mértékben megváltoz‑
tatja a település arculatát, amit
kiemel majd a patakpartok fü‑
vesítése, parkszerű gondozása.
Ugyancsak ezen a napon avat‑
ták fel azt a családi parkot,
amelyhez a római katolikus
egyház adott területet, és
amelynek az anyagi háttere
közadakozásból állt össze. A ki‑
vitelezésben és előkészítésben
aktív szerepet vállaló Mádi
Gyermekekért Alapítvány szá‑
mos jótékonysági rendezvényt
szervezett a megvalósulás ér‑
dekében, többek között azt a
kis bolhapiacot, amelyen krea‑
tív munkájával tűnt ki Rási Ba‑
lázs, a helyi általános iskola
nyolcadikos tanulója. A fiatal‑
ember több mint százféle
szendvicset készített, mind‑
egyikhez mellékelte a receptet,
az eladott étkek árával járult
hozzá a sikerhez. A diák mun‑
káját a szervezők azzal hálálták
meg, hogy – Mengyi Roland
közgyűlési elnök és Demeter
Ervin kormánymegbízott társa‑
ságában – Rási Balázs vághatta
át a nemzeti színű avatószala‑
got.                                    

SfL

Csapadékvíz-elvezető rendszert
és családi parkot avattak Mádon
Két beruházást avattak augusztus 3‑án Mádon. Elkészült a felszíni csapadékvíz‑

elvezető rendszer első szakasza, és átadták azt a pihenőterületet is, amelynek meg‑
valósítását közadakozás segítette.

A községben élő szorgalmas
emberek nehezen emésztik
meg, ha semmittevéssel kell el‑
tölteni a napot, márpedig mai
világunkban is akad kihaszná‑
latlan munkahely. Rátka vezetői
ez év tavaszán indították el a
Start közmunkaprogramokat,
amelyről Tirk Sándorné polgár‑
mester adott tájékoztatást a Sze‑
rencsi Hírek olvasóinak. – Hat
projektre pályáztunk, közöttük
a mezőgazdasági utak javításá‑
ra, szabadföldi növények ter‑
mesztésére, fólia alatti növény‑
termelésre, rongyszőnyegek
szövésére, térkövek készítésére
és egy kisüzem létrehozására, a
sváb füstölt termékek előállítá‑
sához. Hetven közmunkást al‑
kalmazunk, ez jelentősen csök‑
kentette a település munkanél‑
küli mutatóit, sőt Tállyáról és
Mádról is hozunk közmunká‑
sokat – sorolta a településvezető
hozzáfűzve, hogy Rátka önkor‑
mányzata kilencvenhárommil‑
lió forint támogatásban része‑
sült a Start közmunkaprogra‑
mon belül. – Ebből ötvenmillió
a bérköltség – folytatta a beszá‑
molót Tirk Sándorné – a többit
eszközfejlesztésre fordítottuk.
Sikerült beszereznünk bozótvá‑
gó és fűnyírógépeket, rotációs

kapákat, motoros fűrészeket,
egyéb gépeket a térkövek előál‑
lításához, valamint egy MTZ‑
820 típusú traktort. A mezőgaz‑
dasági földterületeken legin‑
kább olyan növényeket ter‑
mesztünk, amit az intézménye‑
inkhez tartozó konyhán tudunk
felhasználni – hangsúlyozta a
polgármester, aki szerint a leg‑
érdekesebb beruházásnak a
már említett európai színvona‑
lú kisüzem tekinthető, ahol
svábszalonnát és sonkát készí‑
tenek majd piaci forgalmazásra
és saját fogyasztásra. Mint meg‑
tudtuk, az üzem szomszédsá‑
gában megnyitnak egy boltot,
ahol a füstölt termékeket értéke‑
sítik majd, ugyanakkor a lakos‑
ság által megtermelt és a csalá‑
doknál fölöslegessé vált zöld‑
ségféléket is itt hasznosítanák. A
kistelepülés fejlődik, minden
infrastruktúrával rendelkezik,
és ha sikerül a magyar termé‑
kek, ezen belül svábszalonna, a
füstölt sertéstermékek közössé‑
gi szintű előállítása, új elemmel
léphetnek az idegenforgalom
fejlődésének színpadára. Rátka
él és a továbbiakban is élni akar,
nincs kizárva, hogy berobban a
magyar termékek piacára.

SfL

Svábszalonna üzem
létesül Rátkán

Rátka lakossága és a településvezetés sok gondot for‑
dít a közterületek rendben tartására. Az idén beindított
Start munkaprogram ott is több lehetőséget nyújtott ar‑
ra, hogy a községben minél többen jussanak álláshe‑
lyekhez.

A Golop Idegenforgalmáért
és Kultúrájáért Egyesület a Vay‑
kastély parkjában rendezte meg
az eseményt. Az idei, negyedik
alkalommal megtartott progra‑

mon főzőverseny és az öregfiúk
labdarúgó mérkőzése is színe‑
sítette az eseménysort. A ma‑
dárĳesztők készítésének ötletét
nem csak a környéken, de me‑
gyénk határain túl is érdeklő‑
déssel fogadták, a találkozóra
Debrecenből, Polgárról, és
Nyíregyházáról is érkeztek ver‑
senyezni vágyó csapatok. A
szalmafigurák változatosra si‑
keredtek, mint ahogy a gasztro‑
nómiai alkotások is, volt aki iga‑
zán egyedi technikát alkalma‑
zott az eledel összeállításához.
Az elkészült, szalmával kitö‑
mött bábuk egy hónapig tekint‑
hetők meg Golop központjá‑
ban, ezután a szőlősökben látják
el nevükből adódó feladataikat.

Madárijesztők napja
Golopon

Nemcsak Zemplénből, de Hajdú‑Bihar és Szabolcs‑
Szatmár‑Bereg megyéből is érkeztek családok, baráti
társaságok Golopra augusztus negyedikén, hogy részt
vegyenek a IV. Országos Madárĳesztő Készítő Verse‑
nyen.

Filep András polgármester a
Szerencsi Híreknek elmondta,
hogy nagy volt az érdeklődés a
falunapi iránt, amelyen elsősor‑
ban a településen élők mutat‑
kozhattak be a közönség előtt
irodalmi, énekes, táncos mű‑
sorszámaikkal. – A rendezvény
helyszínén úgynevezett „ci‑
gánygödör” volt egykoron, a
lakosság innen vitte a lakások
építéséhez a vályog alapanya‑
gát. Később remek kultúrházat,
parkot alakítottunk ki e helyen,

és most sikerült megvalósíta‑
nunk egy sportöltözőből és
műfüves kézilabda pályából ál‑
ló komplexumot. A Mezőgaz‑
dasági és Vidékfejlesztési Hiva‑
tal Leader pályázatán nyertünk
18,5 millió forintot, ez a támo‑
gatás fedezte a költségeket – tá‑
jékoztatta lapunkat Taktaszada
polgármestere. 

– Hagyomány nálunk, hogy
a falunap egyik fénypontja a
kulturális bemutatók mellett a
helyi civil szervezetek között

megrendezett főzőverseny.
Ugyancsak ilyenkor díjazzuk a
község leggondozottabb por ‑
tái nak tulajdonosait, ebben az
esztendőben tizenegy lakás ne‑
vezett a megmérettetésre – kö‑
zölte Filep András. A késő dél‑
utáni órákban végül kihirdet‑
ték a verseny végeredményét.
A „Falu legszebb portája” című
vetélkedő első helyezettje lett
az Ady Endre úton élő Takács
Lajos, ezüstérmes az ugyancsak
Ady Endre utcai Móré György,
a képzeletbeli dobogó harma‑
dik fokára állhatott a Petőfi
Sándor utcában élő Daruka Jó‑
zsef és különdíjas lett Lipécz
Gyuláné, aki a Rákóczi utcai la‑
kásával nyerte el a bírálók tet‑
szését. A díjazottak tárgyjutal‑
makban részesültek, családi há‑
zaikon kovácsoltvas tábla jelzi,
hogy az ingatlanon található
Taktaszada egyik leggondozot‑
tabb kertje, udvara. Az egész
napos esemény bállal zárult a
taktaközi községben.               SfL

Sportpálya épült Taktaszadán
Tizenegyedik alkalommal rendezett falunapot Taktaszada önkormányzata. Az au‑

gusztus 11‑ei eseményen egy új sportlétesítményt is felavattak a helyiek, majd ki‑
hirdették a „Falu legszebb portája” elnevezésű vetélkedő eredményét is.
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INGATLAN
• Budapesten, szerencsi tulajdonostól eladó IX. ke-
rületben, Gát utcai I. emeleti, 30 m2-es, új építésű,
1,5 szobás, beépített konyhás, alacsony rezsijű la-
kás, jó tömegközlekedési lehetőséggel. Érd.:
20/498-7009, 70/511-0386. (14-15)______________________________
• Eladó a Hármas tó partján 800 m2 horgásztelek,
Csobaj felől jól megközelíthető, villany van. Érd.:
30/346-5009. (14-15)______________________________
• Szerencs a Jókai utcában kétszobás, összkomfor-
tos ház eladó. Irodának, vállalkozásnak alkalmas.
Kisebb csere is érdekel. Érd.: 70/704-6393. (14-15)______________________________
• Megyaszó, Petőfi út 45. szám alatti, összkomfor-
tos, két részből álló családi ház melléképületekkel,
2562 m2 udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.:
30/546-0713. (14-15)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti,
85 m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép kör-
nyezetben, garázzsal és pincével, jó állapotban el-

adó. Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (14)______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel sürgősen el-
adó. Érd.: 70/515-3373. (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. (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. (14)______________________________
• Szerencs, Kölcsey utca 19. szám alatt, külön be-
járatú, 24 m2-es, bútorozott lakrész albérletbe ki-
adó. Érd.: 20/287-0836. (14)______________________________
• Szerencs belvárosában külön bejáratú családi ház
felső szintje kiadó, elsősorban diákoknak, gyermek-
telen házaspárnak. Garázs is kiadó. Érd.: 20/4464-
662. (14)

VEGYES
• Keresek egy 60 év körüli, egyedülálló hölgyet
vagy kb. ennyi idős házaspárt összkomfortos laká -
somba ingyen albérlőnek gondoskodásért cserébe.
Rossz egyedül. Tel.: 47/362-199. (14-15)______________________________
• 150 literes szőlőprés, villanymotoros szőlődaráló
(220 V), kézi szőlődaráló, műanyag háti permetező
és 30 db műanyag szüretelőláda eladó. Érd.:
20/436-6343. (14-15)______________________________
• 1940 előtti filléres-pengős ponyvaregényeket,
képeslapokat, régi pénzeket, egyebeket vásárolnék.
Tel.: 30/8722-179. (14)______________________________
• Dobfelszerelés kellékekkel eladó. Érd.: 20/995-
2128 az esti órákban. (14)______________________________
• Használt hűtő és fagyasztószekrény eladó. Irány -
ár: 15 000 Ft. Érd.: 47/361-429. (14)______________________________
• Négyrészes szekrénysor és 3 részes ülőgarnitúra
eladó. Érd.: 30/8363-302. (14)______________________________
• Jó állapotban lévő, kör alakú állókát keresek. Tel.:
70/953-0863. (14)

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

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

„Öt éve élek nélküled, amit megszokni nem lehet. 
A napnak nincs egy órája, perce, 
Hogy ne lennél az eszembe.
Éjjel álmodok az együtt töltött szép napokról, 
Ami soha nem lesz már többé. 
Úgy mentél el, mint tavasznak virága, 
Elvitted szívem minden boldogságát. 
Ha majd szomorú napjaim letelnek, 
Odamegyek hozzád megpihenni.”

Demkó József
fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra.

Feleséged, lányod és családja, fiad és családja és az unokáid.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. augusztus 31‑ig bemutatja szerkesztőségünkben.
A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

szeptember 7., szeptember 21.

a szerencsi Fürdő & Wellnessházban
az V. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt!

2012. augusztus 24–26.

Csokoládé Fesztivál

Akció!Akció!

A fesztiválra szóló belépőjeggyel, 25%25% kedvezménnyelkedvezménnyel
vehetik igénybe a Fürdő & Wellnessház, valamint a Városi Tanuszoda szolgáltatásait.

Szeretettel várj k a hűsölni vágyókat!á
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TELJESEN ÚJ ŐSZI ÁRUKÉSZLET

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

NAPONTA MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET!

Corsó – gyermekruha
(Rákóczi út 77.)

ROYAL – felnőttruha
(Rákóczi út 47.)

AUGUSZTUS 30-án SZEPTEMBER 3-ÁN

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI

VIZSGÁZTATÁS
Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

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

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

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

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

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

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

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

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.

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

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Víz alatti csoportos gyógytorna 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.
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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!

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.
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Lapzárta: augusztus 31. 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

–
– óra:

18–21 óra:

– óra:

19–22 óra:

10 18

10 19

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 Város üzemeltető Nonprofit Kft. 
értesíti ügyfeleit, hogy 

a Városi Tanuszoda (Ondi út 1.), 

a Szerencsi Hírek és 
Szerencsi Városi Televízió

szerkesztősége 
(Kossuth tér 1.), 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessház
(Rákóczi út 94.), 

valamint a Népház
(Kossuth tér 1.) 

bankkártya elfogadóhely,
továbbá elfogadunk 

Szép kártyát és
Erzsébet 

utalványt is.

A Szerencsi Városgazda

Non rofit Kft.p

a városi konyhakertben

megtermelt zöldárut

nagy választékban és frissen

szedett állapotban

termelői áron
értékesíti.

ZÖLDSÉGVÁSÁR

Amíg a készlet tart!

A zöldségeket

megvásárolhatja

szombaton

a szerencsi piac

területén.



12 2012. augusztus 24. ——      HHIIRRDDEETTÉÉSS      —— SZERENCSI HÍREK

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 nyílás -
zárók, 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,

Szolgáltatásaink:
– repülőjegy értékesítés
– vízum ügyintézés (kiemelten amerikai

beutazási engedély: ESTA)
– nemzetközi vonatjegy- és autóbuszjegy
– városlátogatások repülővel, autóbusszal,

társasutazások
– WESTERN UNION – pénzküldés és pénzfogadás
– utasbiztosítások: EUB, ATLASZ, MONDIAL
– ÜDÜLÉSI CSEKK és SZÉP kártya elfogadóhely
– pénzváltás
– AKCIÓS tengerparti nyaralások szeptemberben:
Törökország, Görögország, Bulgária, Horvátország,

Spanyolország, Egyiptom, Tunézia, Jordánia

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 24-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



Damjanovics Pált 1968 au‑
gusztusában szentelték pap‑
pá Nyíregyházán. Segédlel‑
készként Újfehértón töltötte
be hivatalát, majd hosszú
évekig Mándokon és Ópályi‑
ban volt parókus, mielőtt vá‑
rosunkba került. Mint fogal‑
mazott: az elmúlt időszakban
tárgyilagosan felmérte azokat
a feladatokat, amelyek 2012.
szeptember 1‑jétől rá várná‑
nak, és úgy ítélte meg, hogy a
hittanórák magas száma és
meggyengül egészsége miatt
– jó szívvel, tisztességgel, be‑
csülettel, úgy, ahogy megpró‑
bálta eddigi munkáját végez‑
ni – a jövőben nem tudja vál‑
lalni a szerencsi görög katoli‑
kus egyházközség vezetését.

– Visszatekintve az elmúlt
44 esztendőre, hogyan foglal‑
ná össze néhány gondolatban
e hosszú szolgálat legfonto‑
sabb tapasztalatait?

– Papnövendék korom óta
tudatosan mindig arra töre‑
kedtem, hogy mindennek a
végére járjak, hogy kiderít‑
sem, minek mi az oka, mi az
összefüggés két különböző‑
nek látszó dolog között. Ezt
tapasztaltam annak a kornak
a fiatalságánál is: érdeklődők
voltak, csak éppen az össze‑
függéseket nem tudták meg‑
teremteni magukban. Ezért
határoztam el, hogy ha csak
egy mód van rá, akkor mind‑
azt az ismeretet, amit időről‑
időre összegyűjtök mások
kutatásai nyomán, azt föl‑
használom és tovább adom.
Egész papi életem egyik leg‑
jellemzőbb vonásaként ezért
a tanítást jelölném meg. Édes‑
apám pedagógus és görög
katolikus pap volt egy sze‑
mélyben. Így némi filozofáló
hajlam szorult belém és a pe‑
dagógia területéről is megta‑
nultam számos dolgot. Ennek
köszönhetően olyan stílusban
tudtam hozzáállni a fiatalok‑
hoz és az idősebbekhez egya‑
ránt – műveltségtől függően
vagy attól függetlenül –, hogy

mindannyian megértették
azt, amit meg akartam fogal‑
mazni számukra. Meggyőző‑
désem, hogy az egyik legna‑
gyobb problémája az egyház‑
nak az, hogy nem tudja meg‑
közelíteni kellőképpen az
embereket, nem tudjuk úgy‑
mond megszólítani őket. Úgy
gondolom, ehhez arra van
szükség, hogy amit az ember
felfedez önmagában, mások‑
ban, vagy a körülötte lévő vi‑
lágban problémaként, azt
próbálja megoldani és arra
hiteles választ tudjon adni.

– Hogyan gondol vissza a
Szerencsen töltött tizenegy
esztendőre? Sikerült megszó‑
lítania a szerencsi híveket?

– Ezt majd ők eldöntik,
bennem kettős érzelmek van‑
nak. Van egy bizonyos réteg,
amely nagyon komolyan vet‑
te és a legnagyobb tisztelettel,
szeretettel értékelte a munká‑
mat, mások talán alábecsül‑
ték. Papi életem célja mindig
a tanítás volt, nem pedig ön‑
ző módon megtartani ma‑
gamnak azt, ami rám ragadt,
mint tudás. Nemcsak az isko‑
lában, hanem általánosság‑
ban véve a templomban,
vagy a városi ünnepi alkal‑
makon is, amelyekre tisztes‑
séggel, becsülettel készültem.
Mindig tudatosan igyekez‑
tem olyan dolgokat mondani,
amelyek újdonságként hatot‑
tak az emberekre. Szükségét
láttam – elsősorban történel‑
mi vonatkozásban – helyre‑
rakni a dolgokat, hogy vilá‑
gosan és egyértelműen lásson
mindenki. Úgy veszem észre,
hogy ezt nagyon sokan érté‑
kelték világnézetre vagy val‑
lásfelekezetre való tekintet
nélkül. A testületi ülésen min‑
denki gratulált és megkö‑
szönte a munkámat, amit a
városért tettem. Néhányan
megjegyezték azt is, hogy jól
esett nekik, amikor egy‑egy
alkalommal valamilyen
iránymutatást adtam szá‑
mukra.

– Utolsó liturgiáját július
29‑én tartotta, ahol nagy meg‑
értéssel és szeretettel búcsúz‑
tatták a hívek.

– Meglepett a nagy szeretet
és megértés, amivel a távozá‑
somat fogadta az egyházkö‑
zösség. Egy pap életében ret‑
tenetes figyelmeztetés, ami‑
kor úgy múlik az idő, hogy
azok a kisgyerekek, akiket ré‑
gen hittanra tanított, ma már
egyetemisták. Megható volt,
amikor megállt előttem az
egyik fiatal és nem tudott
megszólalni, mert úgy po‑
tyogtak a könnyei. Nem tu‑
dok mást, csak köszönetet
mondani mindazoknak, akik
értékelték, becsülték a mun‑
kát, amit itt végeztem. Van,
aki például a szerint minősít
egy papot, hogy mit épített.
Elmondhatom, hogy az előző
helyeimen nagyon sok épít‑
kezés történt, itt meglehető‑
sen kevés, mert szűkös lehe‑
tőségei voltak az egyházköz‑
ségnek anyagi tekintetben.
Apró dolgokat oldottunk
meg csupán: például korsze‑
rűsítettük a világítást a temp‑
lomban, kicseréltük az elekt‑
romos vezetékeket, rendbe
szedtük a falikarokat, felújí‑
tottuk és berendeztük a sek‑
restyét, papi ruhákat csinál‑
tattam, tehát minden olyat,
ami széppé, nemesebbé és
egy kicsit előkelőbbé teszi a
szertartás kivitelezését. De
azt soha meg nem kérdezte
tőlem senki, hogy mennyit ol‑
vastam, készültem egy‑egy
évközi vasárnapi beszédre,
vagy egy felsős osztálynak
szóló, komolyabb hittanórá‑
ra, ahogy azt sem, hogy egy
temetés alkalmával az el‑
hunyt személyére szabottan
honnan vettem a gondolatai‑
mat és mennyit törtem a be‑
széden a fejemet. Ezt a világ
legtermészetesebb dolgának
tekintik sokan, mert azt felté‑
telezik az emberek, hogy egy
papnövendék mást sem csi‑
nál 5‑6 éven keresztül a sze‑

mináriumban, mint prédiká‑
ciókat tanul, meg arra képe‑
zik ki, hogy mindenütt felfe‑
dezzen valamit és mindig
testhezálló beszédeket mond‑
jon a közösségnek, ami ter‑
mészetesen nem felel meg a
valóságnak. Fontosnak tar‑
tom, hogy az imádság mellett
az ember először is gondol‑
kodjon, elmélkedjen, és hogy
azokban, akiket meg akarok
szólítani, meglegyen a belső
ráhangolódás, a szellemi, lel‑
ki érzékenység. Mondhat‑
nám úgy is, hogy a szentlélek
úristennek a megvilágosító
kegyelme, hogy amit el sze‑
retnék mondani, azt érthető‑
en, szabatosan, világosan
tudjam átadni, ők pedig be
tudják fogadni. Ez nem egy
emberen, azaz rajtam múlt
csupán, hanem rajtuk is, attól
függően, mennyire voltak
nyitottak. Ebben tudnám ösz‑
szefoglalni a működésem lé‑
nyegét. 

– Milyen tervekkel vonul
nyugdíjba? Folytat‑e a későb‑
biekben valamilyen egyházi
tevékenységet?

– Természetesen a lehetősé‑
gem megvan erre. Miskolcra,
a diósgyőri városrészbe köl‑
tözünk, Berekaljára, ahol az
egyik lányunk is lakik. Bízom
benne, hogy ha egy kicsit pi‑
henek, akkor később képes
leszek folytatni a munkámat.
Ha így lesz, jelentkezni fogok
a helyi görög katolikus egy‑
házközségben, feltételezem,
hogy az ottani paptársam fel
fogja használni a lehetőséget,
hogy szolgálatra felkérjen.
Amennyiben megfelelő álla‑
potban leszek, nagyon szíve‑
sen állok majd rendelkezésé‑
re bárkinek. Ugyanakkor le‑
kötelezni nem kívánom ma‑
gam senkinek, sehol, mert az
nagyon kényelmetlen dolog
lenne a részemről, ha meg‑
ígérnék valamit és valami‑
lyen okból nem teljesíteném.
Ez nem jellemző rám.

– Milyen érzésekkel távo‑

zik hivatalából és adja át he‑
lyét az utódjának?

– Bizonyos tekintetben ne‑
héz szívvel megyek el,
ugyanakkor a felelősségem
tudatában, teljes nyugalom‑
mal. Az lenne felelőtlenség,
ha olyat vállalnék, amit nem
bírok. Az utódomat, Csejosz‑
ki Szabolcs parókust ráter‑
mett, alkalmas, jó szándékú,
jószívű fiatalembernek tar‑
tom. Biztos vagyok benne,
hogy lelkiismeretesen fogja
ellátni a rábízott feladatokat.

H. R.

Jeney András
Széki tánc

(augusztus 24‑én, a tatárdúlás
emléknapján)

Kék ködmön, puffos ujj,
Kalapok szalmábul,
Kendőkön, száz ráncon
Fekete tűz lángol,
Fény sír a csizmákon.

Ezerhétszáz‑elő,
Nagy romlás, rettentő,
Kicsike leánka
Riada, rászálla
Fekete halálka.

Hol van az anyája,
Apája hullája,
Vénasszony kiálta,
Megfojtott sírása,
Kutyafej gyaláza.

Tatárhorda hol jött,
Pogánya honnan tört,
Ezeret levága,
Hatszázat elrabla,
Maroknyi marada.

Bánatokat tarta,
Erős hálát adva,
Böjtet es fogada
Birtalan napokra,
Háromszor templomba.

Maradott írmagja,
Nagy Isten irgalma,
Münket hogy meghagya,
Lössz másik leánka,
Széknek sóvirága.

Magyar szó, mondd, hol van,
Madárhang honnan van?
Székről tán elindult,
Márk Jóska nótát fújt,
Furulyán szomorút.

Kék ködmön párostul,
Ingvállak puffostul,
Rokolyán piros folt,
Feketén, tarkállón, –
Nem tört meg tatáron,

De a fény tűzlángon,
Csak sír a csizmákon.
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„Papi életem célja mindig a tanítás volt.”
Damjanovics Pál (fotónkon) görög katolikus parókus – aki 2001‑től látott el egyházi szolgálatot Szerencsen – a 2012. július 27‑ei testületi

ülésen bejelentette, hogy egészségi állapota miatt, 44 esztendőn át tartó lelkipásztori tevékenység után nyugállományba vonul.

Hivatalba lépett az új parókus
A szerencsi görög katolikus egyházközség vezetését au‑

gusztus 1‑jétől Csejoszki Szabolcs (fotónkon) görög katoli‑
kus parókus vette át. A harminchárom esztendős, miskolci
születésű lelkipásztort 2004‑ben, Máriapócson szentelték
pappá. 2004 és 2008 között Miskolcon látott el segédlelkészi
feladatokat, 2008‑tól a jelenlegi váltásig pedig Rakacaszen‑
den volt parókus, valamint oldallagos adminisztrátor. Cse‑
joszki Szabolcs augusztus 5‑én tartotta első szertartását a sze‑
rencsi görög katolikus templomban.



É d e s ‑
apja An‑
gyal Jó‑
zsef, cu‑
korgyári
anyagrak‑
tárosként
nevelte fe‑
leségével,
Kiss Má‑

riával öt gyermeküket. A két
lány mellett az egyik fiú vasesz‑
tergályosként dolgozott a helyi
cukorgyárban, a másik tanító
volt Tiszalúcon. A legkisebb fiú
Béla, tanulmányait szülővárosá‑
ban kezdte az elemi népiskolá‑
ban, majd a polgári fiú‑ és leány‑
iskolában folytatta. Tanítói okle‑
velét, a Sárospataki Állami Taní‑
tóképző Intézetben, 1934‑ben
szerezte meg. 

Több mint három éven át nem
tudott diplomájával állandó ál‑
láshoz jutni. Ez idő alatt alkal‑
manként több településen dol‑
gozott helyettesítő tanítóként,
hegedűtanítással, illetve korre‑
petálással kereste kenyerét. Ka‑
tonai kiképzésre 1935‑ben hív‑
ták be Miskolcra. A három év le‑
telte után sűrűsödtek az esemé‑
nyek az életében. Egy éven belül
állást kapott Makó mellett, az
egyik tanyai állami népiskolá‑
ban Hatrongyoson, és év végén
feleségül vette a szerencsi posta‑
tisztviselő lányát, Bencsik Mári‑
át. Házasságukból négy gyer‑
mek született Béla, Mária, István
és Judit. Kérésére 1942‑ben áthe‑
lyezték a szerencsi állami népis‑
kolába. 

A második világháború első
évében katonai szolgálatra hív‑
ták be Munkácsra, onnan Kassá‑
ra helyezték, majd 1943‑ban
újabb behívó érkezett, de ekkor
már a frontra vitték, ahol szám‑

vevő írnoki beosztást kapott. A
háború utolsó évében szovjet
hadifogságba került a csehszlo‑
vákiai Behinye községben,
ahonnan az ukrajnai Mariupolj
városába hurcolták. Ennek a te‑
lepülésnek a vasgyárában dol‑
gozott specialistaként három
évig. A hadifogságból 1948‑ban
szabadult, utolsó rendfokozata
őrmester volt.

Hazaérkezése után elfoglalta
régi szolgálati helyét a Szerencsi
Állami Általános Fiúiskolánál.
Elvégezte a pedagógus alapfokú
szemináriumot, valamint a ter‑
mészettudományi előadóképző
tanfolyamot. Szakmai pályafu‑
tását nevelőtanárként, majd is‑
kolaigazgató‑helyettesként foly‑
tatta, és megbízták a járási tan‑
felügyelő feladatok ellátásával is.

Számos társadalmi állást be‑
töltött: a pedagógusok szerencsi
járási szakszervezetének nyil‑
vántartója, úttörővezető, iparos‑
tanuló iskolában DISZ vezető‑
volt. A Szerencsi Községi Tanács
rendes tagjának is megválasztot‑
ták. A Szerencsi Járási Tanács
Oktatási és Népművelő csoport‑
jának előadójaként a járás köz‑
nevelésének helyzetéről az ötve‑
nes években részletes elemzése‑
ket publikált. Legismertebb
munkája a kor kutatási lehetősé‑
geinek és kívánalmainak megfe‑
lelő Szerencs járás monográfiája,
melyet pedagógus társaival
1955‑ben készített el. Tanító kol‑
légái szeretetét és tiszteletét pél‑
damutató életmódjával, szak‑
mai útmutatásaival vívta ki.

A hatvanas évektől nevelői
küldetése mellett honismereti
szakkört vezetett, ennek kereté‑
ben a városban és a környező te‑
lepüléseken gyűjtőmunkát vég‑
zett. Feladatának tekintette,

hogy megismertesse a gyere‑
kekkel a szülőföldjük történel‑
mét, amely révén megtanulhat‑
ják szeretni hazájukat. A szakkör
tagjai megalapították az iskola‑
múzeumot, melynek anyagát ál‑
landóan gazdagították és ren‑
dezték. A szakkör tizenkét tagú
„A” csoportjának Komáromi
Zoltán, a tizenhárom tagot
számláló „B” csoportnak Novák
László volt a titkára. Az ő kezde‑
ményezésükre a város lakossá‑
gát is mozgósították a gyűjtő‑
munkára, mely lelkesedés ösz‑
tönzőleg hatott dr. Petrikovits
László, helyi műgyűjtő adomá‑
nyozására. A városnak ajándé‑
kozott gyűjteményéből alapított
Helytörténeti Múzeum 1968.
december 3‑ától kezdte meg
működését. A gyűjteménynek
Angyal Béla volt az első igazga‑
tója, aki egészen nyugdíjba vo‑
nulásáig aktívan irányította az

intézményt. A bemutatkozó, ál‑
landó kiállításon a Rákóczi‑vár‑
ban, a képeslap történetét, a
helytörténeti gyűjtemény darab‑
jait, és ex‑libris tárlatot láthattak
az érdeklődők. Béla bácsi széles
körű ismeretével az 1975‑ös
nyugdíjazása után is segítette a
helytörténeti kutatás szépségét
elplántálni a diákok, illetve az
ide látogató turisták szellemé‑
ben. Úgy vélte: „lakóhelyünk
életét csak úgy illeszthetjük be a
nagy egész életébe, ha megis‑
merjük községünk, környeze‑
tünk történetét, levonjuk a múlt
és a jelen harcainak tanulságait”.

Utolsó pillanatig, amíg egész‑
ségi állapota engedte, napról‑
napra vezette településünk kró‑
nikáját. Életútjának elismerése‑
ként Szerencs Város Tanácsa
1989‑ben Szerencs Város Dísz‑
polgára címet adományozott
számára.

Családi életében bekövetke‑
zett változás miatt, közel hat‑
vanévi házasság után elvesztette
feleségét, akinek hiánya nem‑
csak lelkileg, de egészségileg is
megviselte. 2002. február 26‑án
a pedagógus helytörténész töb‑
bé nem jegyzetelt naplójába, és
nem indult gyűjtő körútra, el‑
költözött az élők sorából.

Béla bácsit egyszerű, szerény,
ugyanakkor részletes helyisme‑
rettel rendelkező pedagógus‑
ként ismerte a városban min‑
denki. Ő volt az, aki bármely na‑
ivnak tűnő történelmi kérdésre
is kielégítő, részletes választ
adott, birtokába lévén a kutatott
terület minden tapasztalatának.
Úgy vélte, a múlt megismerése
fontos követelmény, hiszen így
érthetjük meg a jelen küzdelme‑
it, így tűzhetünk ki magunk elé
célokat. 

O.Z.M.

14 2012. augusztus 24. ——      VVIISSSSZZAATTEEKKIINNTTŐŐ      —— SZERENCSI HÍREK

A Zempléni Múzeum 45 éves történetének első múzeumigazgatója születésének centenáriumát ünnepeljük 2012. augusztus 17‑én. Angyal
Béla száz évvel ezelőtt született Szerencsen, szülei utolsó gyermekeként.

A Rákóczi út 99. szám alatt álló
épület magántulajdonban álló la‑
kás volt, melyet 1925 márciusá‑
ban vásárolt meg a község ön‑
kormányzata. Városunkban 1919
őszén kezdte meg működését a
polgári iskola, amely kezdetben

csak tanfolyam
formájában te‑
vékenykedett,
és az állami álta‑
lános iskolában
kapott elhelye‑
zést. Hat év
múlva tanintéz‑
ménnyé nyilvá‑
nították, de még
mindig az elemi
iskola emeleti
szintjén, ahol 2‑3

tanterem jutott számukra. 1927
elején végül ideiglenes céllal a
Rákóczi út 99. szám alatti házba
költözött a polgári fiúiskola, míg
a lányiskolának külön épületet
béreltek. Ez utóbbit a városban, a
későbbi időkben is csak a polgári

iskola épületeként ismerték és
emlegették. A négy fiúosztály
számára kialakított nyolc tante‑
rem kicsi, rosszul világított és
egészségileg is kifogásolható ál‑
lapotáról később gyakran pa‑
naszkodtak a nevelők. Egy igaz‑
gatói, egy tanári szoba, szolgálati
lakás és kis alapterületű, 440
négyzetméteres udvar is tarto‑
zott az épülethez. Az államosítás
után, 1948‑ban a volt polgári is‑
kola és a felekezeti iskolák együt‑
tesen alkották az I. számú Állami
Általános Iskolát, mely központi
épülete a volt polgári fiúiskola
lett.

A hatvanas években az általá‑
nos iskola új objektumba, a volt
gimnázium helyére költözött,

így az „R” épü‑
letnek elneve‑
zett ház üressé
vált. Többszöri
renoválás után
lakói is gyakran
v á l t o z t a k .
Hosszú ideig a
szakközépisko‑
la diákjai tanul‑
tak a falai kö‑
zött, majd a
gyakorló tan‑
műhelyük kapott itt elhelyezést.
A következő gazdája, a Zempléni
Múzeum 1991‑ig tárolta itt gyűj‑
teményeit és fogadta nem meg‑
felelő körülmények között kuta‑
tóit. Dolgoztak benne a mozgás‑
korlátozottak egyesületének tag‑

jai, szolgált közcélú, jótékonysági
feladatokat is, jelenleg várja az új
birtokos jelentkezését. Külső épí‑
tészeti kivitelezése, stukkós ab‑
lakkeretei, boltíves bejárata szá‑
zadeleji hangulatával gazdagítja
a város utcaképét.                  O.Z.M.

Régen és ma: az egykori „R” épület

100 éve született Angyal Béla (1912–2012)

Szent István napi ünnepek
Szerencsen

„Örvendj magyar hon, jó anya, fiad dicséretét dalold,
Zengjen dicséneked szava ahhoz, ki mindig pártfogolt. 
Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked. 
Hozzá törvényt is alkotott, üdvösség útján vezetett”

A XIII. században íródott  ének e gondolatokkal
idézi meg Szent István királyunkat. Egyetlen és
legrégibb hagyományos nemzeti ünnepünk au‑
gusztus 20. napja, több mint ezer éve emlékezünk
meg róla. Mély szellemi tartalma elsősorban val‑
lási és nemzeti vonatkozásban nyilvánul meg. Az
egyházi jelentése rámutat, hogy a keresztény er‑
kölcsiségnek társadalomépítő és nemzetfenntartó
ereje van. Azoknak, akik maradinak tartják ezt a
felfogást, figyelmébe ajánlható, hogy az elmúlt
században két hatalmas ideológiai rendszer is ösz‑
szeomlott, mely tagadta a keresztényi értékeket,

sajnos hatalmas emberáldozatot, erkölcsi és anya‑
gi kárt hagyva maga mögött. István király azokat
az erkölcsi erényeket foglalta törvénybe, amelyek‑
re a magyar nép felépíthette  nemzetét. Ország‑
szervező munkájával felsorakoztatta népünket az
európai nemzetek közé, törekedve arra, hogy a
magyar náció sajátosságait megőrizze. Abból,
ahogyan elődeink becsben tartották Szent István
napját, tanulhat a ma nemzedéke.

Minden évben tömegesen utaztak a szerencsiek
augusztus 20‑án a fővárosba, hogy részt vegyenek
az ünnepi szertartáson és a Szent Jobb körmene‑
ten. Küzdöttek ugyan ezer bajjal és ellenséggel,
mégis úgy vélték: kell, hogy lássák évenként egy‑
szer, áldást hozó szent jobbját annak, aki megszab‑
ta nemzetük pályafutását. 

(folytatás a 15. oldalon)



(folytatás a 14. oldalról)
Megtérítette, röghöz kötötte,

földművelésre bírta nemzetét,
mert nomád nép államot nem
alkothat. Akik itthon maradtak
ugyancsak szentmisén emlékez‑
tek meg államalapító királyunk‑
ról.

A magyar katolikus egyház
900 éves jubileuma alkalmából,
1900‑ban e napon olyan fényes
egyházi ünnepet tartottak, hogy
az újonnan renovált római kato‑
likus templom nem volt képes
befogadni a hívők nagy számát.
Hat évvel később viszont már
azon sopánkodtak a helyiek,
hogy természetes szaporula‑
tunk egyre csekélyebb, lassan
nem lesz, aki az István király
emlékezetére zúgó harang hívó
szavát megértse. A tüdővész és
a kivándorlás miatt fogyatko‑
zott a város lakossága, megla‑
zult az a kapocs, mely az ősi
röghöz szegzi a magyart.

A háborús években felfoko‑
zott hazafias szellemben és ér‑
zülettel ünnepelték huszadikát
városunkban is. 1914‑ben ezen a
napon a hadba vonuló honvé‑
dek családtagjainak segélye ja‑
vára katona napot szerveztek.
Településünk különböző pont‑
jain, mint a járásbíróság, az isko‑
la és a cukorgyár előtt, valamint
a piactéren és a vasútállomáson
732 koronát gyűjtöttek össze a

városi elöljáróság tagjainak fele‑
ségei, leányai. A második világ‑
égés harmadik évében, István
király napján a magyar királyi
honvédség szerencsi alakulata
látványos honvéd napot rende‑
zett a laktanyában. Felvonultat‑
ták a gyalogság nehéz fegyvere‑
it, a hadszíntértől távol meg‑
szemlélhették egy honvédro‑
ham imitációját is a szerencsiek,
amit stafétafutás követett. A
programot Irsa Béla főhadnagy‑
nak, Tüzes nevű lován bemuta‑
tott hibátlan díjugratója zárta. A
hadviselés következő évében a
Szerencsi Dolgozó Lányok
egyesülete zászlót szentelt e jeles
napon, melyet a lányok maguk
hímeztek. A műsoros ünneplés
viszont vitéz nagybányai Hor ‑
thy István kormányzó helyettes
hősi halála miatt elmaradt. 

1938 az Eucharisztia Kong‑
resszus éve volt, melyet Szent
István halálának 900. évforduló‑
ja tiszteletére rendeztek főváro‑
sunkban. Ez volt a legjelentő‑
sebb nemzetközi vonatkozású
esemény, amely a magyar kato‑
likus egyházat érte a huszadik
század közepéig. Az eucharisz‑
tiát/úrvacsorát minden keresz‑
tény felekezet szentségnek te‑
kinti. „Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, bennem
marad, és én őbenne” (Jn 6,56).

Vidéken is megtartották a

szentév kezdetének napját,
mely május elsejére, vasárnapra
esett. Tömött sorokba érkeztek a
környékbeli katolikus hívők, lo‑
bogók alatt vonuló processziók
Szerencsre. Az erre az alkalomra
külön a Rakodótéren épített sza‑
badtéri oltár állványzata négy
méter széles és két méter magas
volt. Homlokzatát az ország cí‑
mere, illetve középen a városé,
körülötte pedig zöld ágak és vi‑
rágok ékesítették. A misét tíz
pap celebrálta. A helyi lap sze‑
rint ilyen tartalmas, mély jelen‑
tőségű esemény emberemléke‑
zet óta nem volt a városban.

Az utódok méltó kegyelete
nem engedte át az enyészetnek
annak az apostoli királynak az
emlékezetét, akinek ereje, szelle‑
me és energiája keresztény ma‑
gyar hazát tudott teremteni,
ahol törvényt nem ismerő pogá‑
nyok laktak hajdanán. Szüksé‑
günk van erre az erőre ma is, így
a huszonegyedik század elején,
és kötelező ránk nézve Hóman
Bálint eszmefuttatása: „Történe‑
tileg belátható időn belül a ma‑
gyar volt az egyedüli nép, mely
ezen a területen a politikai és
kulturális egységet megteremte‑
ni, s a hazát kereső népek és hó‑
dító nemzetek támadásait visz‑
szautasítani évszázadokon át
fenntartani tudta.”

O. Z. M.

A Szerencsi Városüzemelte‑
tő Nonprofit Kft. által kezde‑
ményezett tárlatsorozat része‑
ként – melynek keretében he‑
lyi alkotók bemutatkozására
nyílik lehetőség – ezúttal a Bo‑
lyai János Katolikus Általános
Iskola művésztanárának olaj‑
festményeit tekinthette meg a
közönség, akinek éppen tíz
esztendővel ezelőtt volt az első
kiállítása Hegy alja Kapujában.

Az esemény nyitányaként
Karády István egy megzenésí‑
tett verset adott elő gitárkísé‑
rettel, majd Egeli Zsolt alpol‑
gármester méltatásában töb‑
bek között elhangzott, hogy
sokféleképpen üzenünk ma
egymásnak, a kommunikáció‑
ra napjainkban egy egész ipar ‑
ág épül, azonban sok olyan
üzenet kerül az éterbe, amely‑
nek nincs értelme, ami értékte‑
len. – Azt tekintjük igazi üze‑
netnek, amelynek mondaniva‑
lója van, ami megmarad ben‑
nünk, amire emlékezni fo‑

gunk. Matuscsákné Jobbágy
Erika is üzen nekünk: nem
szavakkal, hanem képeivel, az
ecset révén – fogalmazott Egeli
Zsolt, majd felidézte, hogy a
művésztanár számára megha‑
tározóak voltak gyermekkorá‑
nak helyszínei: Pányok, Gönc
és Sátoraljaújhely gyönyörű
természeti környezete, ame‑
lyek indíttatást adtak neki a
későbbi művészi pályára. A
művésztanár Győrben szerzett
tanítói diplomát, majd önma‑
ga kiteljesítése céljából – tíz év
tanítás után – 1995‑ben elvé‑
gezte a nyíregyházi főiskola
rajzszakát. Több hazai és kül‑
földi művésztábornak volt
résztvevője, képeit számos ön‑
álló és csoportos kiállításon
bemutatták már. – Bár Beke‑
csen él, magunkénak valljuk,
mert az üzenet, amit a képei‑
vel eljuttat hozzánk, mindany‑
nyiunknak szól. A képeken az
ő emlékei, az ő szíve dobbaná‑
sa, az ő gondolatai jelennek

meg – zárta beszédét Egeli
Zsolt.

Matuscsákné Jobbágy Erika
gyermekkora kedvelt színhe‑
lyét, Pányok inspiráló környe‑
zetét idézte fel köszöntő gon‑
dolataiban. – Innen ered az in‑
díttatás, hogy mindig a termé‑
szettel foglalkozom az alkotá‑
saimon. A természet csendje
minden hétköznapi problémá‑
ra megsúgja a választ. Ezt üze‑
nem a festményeimen keresz‑
tül is – emelte ki az alkotó
majd köszönetet mondott Ta‑
kács István ügyvezetőnek a
helyi művészek felkarolásáért
és reményét fejezte ki, hogy a
jövőben Szerencsen is létesül
egy városi galéria, ahol a város
alkotói állandó és időszakos
kiállításokon mutatkozhatnak
be. 

Matuscsákné Jobbágy Erika
tárlata augusztus 29‑éig tekint‑
hető meg a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházban.

H. R.

Az idei program augusztus
11‑én kiállítással kezdődött a
község Képviselői Irodaházá‑
ban, a két civil szerveződés tag‑
jai itt mutatták be egymásnak és
az érdeklődő közönségnek leg‑
remekebb munkáikat. Az ese‑
ményt megelőzően Viczai Hen‑
rietta, a H.A.T. április 30‑án
megválasztott új elnöke mondta
el a Szerencsi Hírek érdeklődé‑
sére, hogy a civil szervezet és a
MAIT között évek óta jó az
együttműködés. – Társulásunk
most pihen egy kicsit, ám új cé‑
lokat tűztünk ki. Ezek közül az
egyik a frissülés, az új tagok
megtalálása, számítunk a kö‑
zépfokú tanintézmények diák‑
jaira, olyan fiatalokra, akik új
színt tudnak hozni a közösség

életébe. Mai, rohanó világunk‑
ban is helye van a művészetnek,
és ezt csak úgy lehet tovább vin‑
ni, ha minél több fiatal csatlako‑
zik hozzánk. Évről‑évre látható
a fejlődés tagjaink művei között,
legyen az irodalmi, vagy képző‑
művészeti alkotás – monda la‑
punknak Viczai Henrietta. Ma‑
jorvári Szabó Sándor, a MAIT
elnöke a tárlaton megjelent ta‑
gok kiállított munkáit méltatta.
A bemutatkozók, akik – a szű‑
kebb pátrián kívül – az ország
számos helyéről érkeztek a to‑
kaj‑hegyaljai településre, rövid
tájékoztatást adtak saját alkotá‑
saikról. Az idei program au‑
gusztus 14‑én zárta kapuját a
„Mézédes források földjén.”

SfL
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A szerencsi központtal működő Hegyaljai Alkotók
Társulásának (H.A.T.), továbbá a Magyar Alkotók In‑
ternetes Társulásának (MAIT) tagjai évek óta Tarcalon
tartják meg nyári táborukat.

Üzenet másként címmel Matuscsákné Jobbágy Erika kiállításának megnyitójára
várták az érdeklődőket augusztus 9‑én délután a Szerencsi Fürdő és Wellnessház
körgalériájába.

A H.A.T. alkotótábora

Szent István napi ünnepek
Szerencsen

Szívdobbanások képekben

A színházteremben megjelen‑
teket Turjányi Miklós fesztivál‑
igazgató köszöntötte, majd
Koncz Ferenc polgármester (fo‑
tónkon) a rendezvényt megnyi‑
tó gondolataiban kiemelte, hogy
a megújult Rákóczi‑vár méltó
környezetet biztosít a Zempléni
Fesztivál szerencsi programjá‑
nak, melyet évről‑évre örömmel

fogad a helyi közönség. A nyolc‑
tagú Bohém Ragtime Jazz Band
mintegy húsz hangszer meg‑
szólaltatásával az ezerkilenc‑
száztízes‑húszas‑harmincas
évek Amerikájába kalauzolta a
közönséget, de műsorukban
számtalan stílusban megszólal‑
tatott jazzmuzsikával idézték a
boldog békeidők Budapestjének
hangulatát is. Nyitószámként a
jazz szülővárosát, New Orleanst
idéző Lady Be Good hangzott
el, majd felcsendült a Someday
Sweetheart, a sokak által ismert
Maple Leaf Rag című ragtime,
egy Liszt‑mű átirat és sok más
vidám produkció, humoros
show‑elemekkel színesítve.

A világszerte ismert bohémek
kellemes, szórakoztató nyáresti
kikapcsolódást biztosítottak a
fesztiválprogram résztvevőinek.

H. R.

A XXI. Zempléni Fesztivál egyetlen szerencsi prog‑
ramjaként augusztus 12‑én este a Bohém Ragtime Jazz
Band adott kétrészes koncertet a Rákóczi‑vár történel‑
mi falai között.

Bohém jazzkoncert
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TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Önökön keresztül köszönetet

mondok Zemplén vármegye,
Szerencs város azon polgárai‑
nak, akik aláírásukkal támogat‑
ták a Kisalföld Vizet a Dunába
című kezdeményezését, amely
két témakörben a szigetközi
öreg Duna‑meder és a Mosoni‑
Duna győri szakasznak vízgaz‑
dálkodási megoldásai érdeké‑
ben indult. 

Az öreg Duna és a Mosoni‑
Duna újjáélesztése érdekében
indított kezdeményezés sikeré‑
hez ötvenezer érvényes válasz‑
tópolgári támogató aláírás kell.
Örömmel tájékoztatom önöket,
hogy a megadott határidőre
nyolcvankétezer‑nyolcvanöt
aláírás gyűlt össze. A siker ré‑

szesei Szerencs város polgárai
is, elsősorban a Középiskolai
Kollégium, a Szerencsi Általá‑
nos Művelődési Központ, a
Zempléni Múzeum, és a Cu‑
kormúzeum munkatársai, a
Szerencsi Fiúiskola 1956‑ban
végzett 8. a és 8. b osztályának
tanulói és feleségeik, valamint
egykori utcabeli szomszédunk
Pisti és Gabika.

Ismételten megköszönöm tá‑
mogatásukat, szeretettel és há‑
lával gondolok Önökre!

Suhaj István
a Szerencsi Fiúiskola volt diákja 

(9024 Győr, Ikva u. 31.) 

CÉLUNK 
A HAGYOMÁNYŐRZÉS
A Szerencsi Fiúk Hagyo ‑

mány  őrző és Kulturális Egye‑
sület célja általában Szerencs vá‑
rosban és környékén lakó fiata‑
lok számára lehetőséget nyújta‑
ni a népi kultúra megismerésé‑
hez, feledésbe merült táncok,
dalok, szokások, játékok megis‑
mertetése, lehetőséget biztosíta‑
ni az igényes szórakozásra
olyan programok, szakmai elő‑
adások szervezése, ahol a kul‑
túrának minden részletével
megismerkedhetnek az érdek‑
lődők. 

Célunk között szerepel a fo‑
lyamatos kapcsolattartás a ha‑
sonló céllal alakult hazai és
külföldi egyesületekkel és más
szervezetekkel. Hagyományok
megőrzése és terjesztése érde‑
kében kulturális tevékenység

végzése, zenét kedvelő tehet‑
séges gyermekek támogatása,
segítése, táborok, szakmai to‑
vábbképzések, fesztiválok
szervezése, megvalósításához
szükséges eszközök biztosítsa.

Az egyesületünk önálló jogi
személlyel rendelkező köz‑
hasznú szervezet, amely köz‑
vetlen politikai tevékenységet
nem folytat, pártoktól függet‑
len. Képviselőjelöltet nem állít
és nem is támogat. Amennyi‑
ben egyesületünket bármilyen
cég vagy vállalkozás támogat‑
ni kívánja, azt a 20/568‑2376‑os
telefonszámon megteheti, e‑
mail: dekomester@freemail.
hu. 

Glonczi Lajos,
az egyesület elnöke

Immár öt esztendeje annak,
hogy a megújult Községi Fürdő
– Szerencsi Fürdő és Wellness‑
ház néven – megnyitotta kapuit
a látogatók előtt. A 102 eszten‑
dős létesítmény azóta a mo‑
dern kor wellness‑szolgáltatá‑
saival várja a regenerálódni, ki‑
kapcsolódni vágyókat.

Az egészségmegőrzést és pi‑
henést szolgáló lehetőségek kö‑
zött melegvizes medence, na‑
pozóterasz, jacuzzi, aromaterá‑
piás gőzkabin, finn és infrasza‑
una, sókamra és masszázs ve‑

hető igénybe. Az aktív wellness
kedvelői a fallabdapályán és a
konditeremben mozoghatnak,
a szépülni vágyók pedig a fod‑
rász és manikűr‑pedikűr sza‑
lonban, vagy a szoláriumban
nyerhetnek esztétikusabb kül‑
sőt. A létesítményben a 18 éves
kor alatti fiatalok TB‑támoga‑
tott gyógyúszást vehetnek
igénybe, újonnan bevezetett
szolgáltatásként pedig – élet‑
kortól függetlenül – víz alatti
csoportos gyógytornára várják
az érdeklődők jelentkezését. 

A mindennapokat jellemző
stressz és a testi‑lelki kimerült‑
ség legyengíti szervezetünket,
mely által elveszíthetjük a be‑
tegségekkel szembeni ellenálló
képességünket. Az egészséges
életmód fenntartásának kelle‑
mes módja a wellness szolgál‑
tatások igénybevétele, melyek‑
nek széles palettáját kínálja a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház
(Rákóczi út 94.). További infor‑
máció a 47/560‑250‑es telefon‑
számon kérhető.

(x)

Előfizetési akciót hir‑
detett a Szerencsi Hírek
szerkesztősége. A koráb‑
bi felhívás szerint azok,
akik a 2012‑es év máso‑
dik félévére előfizették a
közéleti lapot, 1500 forint
értékű Szerencsi Fürdő
és Wellnessház ajándék ‑
utalványt, a Zempléni
Térségi Integrált Szak‑
képző Központ által fel‑
ajánlott pendrive‑ot és a
B.‑A.‑Z. Megyei Önkor‑
mányzat főjegyzője, Ko‑
vács János által felaján‑
lott, megyénk értékeit,
szépségeit bemutató Me‑
gyekönyv című képes al‑
bumot nyerhettek. A Ma‑
gyar Posta Zrt. által nyil‑
vántartott új előfizetők
közül ajándékutalványt
és megyekönyvet nyer‑
tek: Tóth Pálné, Szerencs,
Rákóczi út 114.; Dr. Sója
Szabolcs, Tállya, Rákóczi
út 37.; Kovács Imre, Sze‑
rencs, Landler J. út 46.
Ajándékutalványt és
pendrive‑ot nyertek: Be‑
regi Barnabás, Szerencs,
Bocskai utca 13.; Dr. Ko‑
rondi Klára, Szerencs,
Szűk utca 2/A.; Király Ju‑
dit, Szerencs, Hegy utca
6/B.; Nyitrai Tibor, Sze‑
rencs, Ondi út; Rákóczi
Zsigmond Általános Is‑
kola, Szerencs, Rákóczi
Zsigmond tér 1.; Bocskai
István Gimnázium, Sze‑
rencs, Ondi út 1.

A nyeremények au‑
gusztus 29‑étől vehetők
át a Szerencsi Hírek szer‑
kesztőségében.

Wellness a prevenció jegyébenNYERTES ÚJ
ELŐFIZETŐINK

A monoki töltött káposzta

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.

Alkalmas ez a hónap az érzelmi alapú társulásra:
kézfogóra, összeköltözésre vagy házasságra is. A
döntés meghozatalában némileg az anyagi termé-
szetű megfontolások is döntőek lehetnek.

Az ön jegyén áthaladó Vénusz mostanában álmo-
dozóvá teszi, ezért későn vesz észre dolgokat, ame-
lyek gyakorlati szempontból fontosak. Használja ki
furcsa szerelmes hangulatait!

E hónapban igazán királynak érezheti magát. Kár,
hogy a szerelmi életének lehetséges résztvevői ezt
nem látják olyan jól, mint ön. Az önteltségnél ezért
kicsit többre lesz szüksége, ha csábítani akar.

Hemzseghetnek ön körül a különösebbnél különö-
sebb figurák. Nem biztos, hogy bármelyikük is igazi
kapcsolattá érik. De egyet biztosan tehet: kéretlen
közvetítője lehet mások szerelmének. Tökéletes-
ségbe vetett hite megerősödik az elkövetkező he-
tekben. Figyelje a jeleket.

Társa egyre fontosabb önnek, és ez így is van jól.
Ebből a kapcsolatból sokat tanulhat. Ahhoz azon-
ban, hogy meg is tartsa ezt a kapcsolatot, az ön ra-
gaszkodása és akarata még önmagában kevés, ne
akarjon mindenáron megfelelni.

A szerelmi élete ideális, szinte mesébe illőnek
mondható: távoli utazásra, andalgásra, csillagbá-
mulásra szolgáló napokat élhet át kedvesével. Az
idealizmus, még ha haszontalannak is tűnik, most
feltölti a lelkét.

Ha eddig féken tartották kötelességei, most bizto-
san képtelen otthon maradni. A szerelem is önnel
tart ugyanis, akárhol is jár ebben a hónapban. Szin-
te kitágul a világ, sokan keresik is a társaságát.

A szerelmi életében kisebb konfliktus várható, de
az a kapcsolat, amely ezt a krízist túléli, örökre szól.
A változtatás elengedhetetlen, talán költözésre
szánja el magát hirtelen, hogy közelebb kerüljön
ahhoz, akit leginkább szeret.

A szerelemben sok is lehet a jóból. A titkos kapcso-
latok azonban bajt hozhatnak, különösen, ha a
munkahelyén történik valami, a munkatársnőkkel
érdemes kicsit csínján bánnia mostanában.

Ön talán észre sem vette, mennyire megváltozott
az utóbbi időben. Ez társából idegességet és értet-
lenséget válthat ki, ha nem osztja meg vele gon-
dolatait. A békítő megbeszélésekre lehetőleg sza-
kadjon ki az otthonából.

horoszkóp
augusztus 24. – szeptember 7.

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.)

Adósságot törlesztünk, amikor kicsit visszatekintünk a májusban megrendezett
rátkai Töltött Káposzta Fesztiválra.

A főzőversenyen Monok csa‑
pata vitte el a pálmát, íme az
étel leírása, a receptet a telepü‑
lés két szakácsa, Szemán József‑
né és Pacsuta Roland mondta el
lapunknak. Az arányok negy‑
ven főre szólnak, tehát ennek
megfelelően kell visszaszámol‑
ni.

Hozzávalók: 15 kg darált ser‑
téshús, 3 kg zsír, 1,5 kg gersli, 20
dkg fokhagyma, 1 kg vörös‑
hagyma, ízlés szerint őrölt kö‑
mény, kalocsai őrölt csípős pap‑

rika, só, delikát,
savanyú káposz‑
ta, édes káposzta
levél a közel ököl‑
nyi töltelékekhez.

Elkészítése: a
darált húst össze‑
keverjük a fűsze‑
rekkel és állni
hagyjuk, pihen‑
tetjük mintegy fél
órán keresztül.
Ezután öntünk rá
háromliternyi for‑

ró vizet, hogy puhuljon a masz‑
sza, és ismét pihentetjük né‑
hány percig. Ezzel töltjük a ká‑
posztaleveleket, nem árt, ha
van közöttük savanyított is. Az
üstben annyi vizet öntünk a
gombócokhoz, hogy jól ellepje,
tegyünk a lébe kockára vágott
házi füstölt tarját és csülköt, és
lassú tűzön főzzük. Tálaláskor
tegyünk a kiszedett ételre tej‑
fölt, karikára vágott zöld csípős
paprikát, petrezselyem zöldjét,
vitamin paprikát.

SSZZEERREENNCCSSII  HHÍÍRREEKK  PPOOSSTTAALLÁÁDDAA  ––  OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden
hónap első csütörtökjén, legközelebb szeptember 6-
án 13–15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig ország-
gyűlési képviselői fogadóórát tart a polgármesteri hi-
vatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb szeptember 17-én 14–
16 óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap máso-
dik szerdáján, legközelebb szeptember 12-én14–17
óráig. Tel.: 47/565-203.
Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb szeptember 5-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. Ügyfél-
fog. 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-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütör-
tök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek:
10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA________________________________
Augusztus 24–26.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 órá-
ig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Augusztus 27. – szeptember 2.: Centrum: hét-
fő–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfő–péntek 17–22 óráig, szombaton-vasár-
nap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár telefo-
nos egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésére,
rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.
Szeptember 3–9.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes):
hétfő–szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, ké-

szenlét: 22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet:
19–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon:
ügyelet: 8–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti
időszakban a gyógyszertár telefonos egyeztetést kö-
vetően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli eset-
ben biztosítja a gyógyszer kiadását.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75.
Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/ 361-433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-
302, 560-303.

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgá-
lat: 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.

A Tesco‑Global Áruházak
Zrt. három és fél éve megnyílt
szerencsi egysége nagy hang‑
súlyt fektet arra, hogy ne csak
mint bevásárlóközpont szol‑
gálja a várost, hanem annak
aktív része legyen. A bevásár‑
lóközpont partnerségre törek‑
szik nemcsak az üzletben, ha‑
nem a közéletben is, így a vál‑
lalati célkitűzések sorában ki‑
emelt helyen szerepel az élhe‑
tőbb környezet megteremtése.
Ennek jeles példája az a kez‑
deményezés, melynek kereté‑
ben – a Tesco szerencsi áruhá‑
za és a helyi önkormányzat
megegyezése alapján – az el‑
múlt napokban megszépültek
Szerencs köztéri padjai és sze‑
metesei, illetve a játszóterek

játékeszközei. Mindehhez a
bevásárlóközpont biztosította
a festékmennyiséget és az
egyéb szükséges eszközöket,
valamint az önkéntes munka‑
erőt is. A Szerencsi Városgaz‑
da Nonprofit Kft. dolgozói
szintén bekapcsolódtak a
munkába, hogy együttes erő‑
vel varázsolják szebbé a tér‑
bútorokat és játszótereket. A
munkálatok augusztus 13‑án
a várkertben kezdődtek és a
település több pontján folyta‑
tódtak annak érdekében,
hogy az V. Országos Csokolá‑
dé Fesztiválra érkező több
ezer látogatót szép városkép
fogadja és a helyi lakosság is
esztétikusabb környezetben
élhesse mindennapjait.

Egyetemisták, főiskolások 
önkormányzati támogatása

Városszépítési akcióban
a szerencsi nagyáruház

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

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén

Megyei Kormányhivatal Mun‑
kaügyi Központja helyi kiren‑
deltségén nyilvántartott állás‑
ajánlatok alapján Szerencsen gé‑
pészmérnökként, gépjárműsze‑
relőként, lakatosként és pultos‑
ként lehet elhelyezkedni. Ugyan‑
csak a városban keresnek betaní‑
tott munkást (műanyag nyílás ‑
záró‑gyártás), valamint pénzügyi
tanácsadókat. Abaújszántón
megváltozott munkaképességű
anyagmozgatót és takarítót, Er‑
dőbényén és Tállyán kőművese‑
ket, Bekecsen magyar‑történe‑
lem/magyar‑művelődésszervező
szakos általános iskolai tanárt,
Monokon élelmiszer‑, vegyi áru
eladót alkalmaznának. További
információ: 47/361‑909.

INGYENES INTERNET
AZ IFIPONTBAN

A nyári vakáció ideje alatt min‑
den nap 12 óráig ingyenes inter‑
netezési lehetőség áll az érdeklő‑
dők rendelkezésére Szerencsen,
a Rákóczi‑várban található Ifjú‑
sági Információs Pontban, amely
hétfőn 8‑16 óráig, kedd‑péntek:
10‑18 óráig és szombaton 10‑14
óráig tart nyitva.

NYÁRI IFJÚSÁGI 
OLVASOTTSÁGI VERSENY

Pályázatot hirdetett a Szerencsi
Általános Művelődési Központ a
Nyári Ifjúsági Olvasottsági Ver‑
seny 2012 címmel Szerencs és
kistérsége tanulói számára. A di‑
ákok három korcsoportban – 9‑
10 évesek, 11‑12 évesek, 13‑14
évesek – adhatják be pályaműve‑
iket jeligével ellátott, lezárt borí‑
tékban, a tanuló nevét, osztályát
és iskoláját feltüntetve. A szerve‑
ző intézmény az elkészített mű‑
vekből kiállítást rendez, a legjob‑
bakat pedig korcsoportonként

díjazza. Az olvasónaplók leadási
határideje: szeptember 21. (pén‑
tek). Bővebb felvilágosítás a
47/362‑254/17‑es telefonszámon,
Meczóné Reviczky Beáta könyv‑
tárostól kérhető.

SZABÁLYTALAN 
ÚTNYILVÁNTARTÁS

A Nemzeti Adó és Vámhivatal
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Adóigazgatóságának ellenőrei
olyan miskolci székhelyű vállal‑
kozást vizsgáltak a közelmúlt‑
ban, amely rendszeresen, évente
több mint másfél millió forintot
számolt el saját gépjárműhaszná‑
latra költségtérítésként.

A jelentős összeget a társaság
képviseltre jogosult tagja vette
fel, azonban az általa vezetett út‑
nyilvántartások egyik hónapban
sem tartalmazták megfelelően a
jármű típusára meghatározott
fogyasztási normát (átlagfo‑
gyasztást), valamint a kezdő és
záró kilométeróra‑állást. Az el‑
lenőrzés feltárta, hogy a képvise‑
lő gyakran nagyobb összeget vett
fel, mint amennyi az átlagfo‑
gyasztás és az aktuális üzem‑
anyagár alapján indokolt lett vol‑
na. Például a Miskolc‑Budapest‑
Miskolc útvonalra egyszer 510
km‑t, máskor 820 km‑t számol‑
tak el, miközben a Miskolc‑Bu‑
dapest távolság közúton tényle‑
gesen csak 180 km. A felvett költ‑
ségtérítés összegét alapul véve az
ellenőrök megállapították, hogy
a cégvezető részére mintegy 
10 000 km‑rel hosszabb utat szá‑
moltak el, mint az útnyilvántar‑
tással alátámasztott távolság. Az
eltérést a társaság működéséhez
kapcsolódó különféle konferen‑
ciák, szakmai képviseletek felke‑
resésével indokolták, azonban
bizonylattal, meghívóval, illetve
egyéb dokumentummal nem
tudták igazolni az utazások való‑

ságtartalmát. A társaság útikölt‑
ség‑elszámolása tehát nem volt
jogszerű, a költségtérítésként fel‑
vett összegekkel a cégvezető saját
jövedelemként rendelkezett,
mely után a cég nem tett eleget
személyi jövedelemadó‑előleg
levonási, valamint egészségbiz‑
tosítási és nyugdíjbiztosítási járu‑
lékfizetési kötelezettségének.

ADÓELLENŐRZÉS VETTE
EL A VIRÁGOS JÓ KEDVÉT

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Adóigazgatóság adóelle‑
nőrei próbavásárlásaik alkalmá‑
val többször tapasztalták a nyug‑
taadás elmulasztását egy miskol‑
ci virágárusnál. Az utólagos adó‑
ellenőrzés során ennek megfele‑
lően tüzetesebben nézték át a pa‑
pírok szerint veszteséges céget a
revizorok. A vizsgálat több el‑
lentmondást is feltárt, kiderült
például, hogy a virágos sokkal
több árut vásárolt, mint ameny‑
nyit a pénztárgép adatai szerint
eladott, illetve működése során
kidobott. Az értékesítés becslését
követően ezért a kereskedőt –
adó‑visszatérítés helyett – több
százezer forintos adókülönbözet
és bírság sújtja.
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VÉRADÁS 
A CSOKOLÁDÉ 
FESZTIVÁLON
Augusztus 25. (szombat)

11–17 óráig és 26-án (vasár-
nap) 10–14 óráig: Szerencs,
csokoládé fesztivál ideje alatt
a Bolyai iskola épületében
(Rákóczi út 100.), 30-án (csü-
törtök) 7–11 óráig: Szerencsi
Hivatásos Tűzoltóság; 12–
14.30 óráig: Szerencsi Rendőr-
kapitányság.



ELFOGTÁK 
AZ ÉJFÉLI RABLÓKAT
A Szerencsi Rendőrkapi‑

tányság rablás miatt indított
eljárást két tarcali fiatalkorú
elkövetővel szemben, akik éj‑
fél előtt rontottak be a telepü‑
lés egyik családi házba, ahol
erőszakkal arra kényszerítet‑
ték a sértettet, hogy mobilte‑
lefonját adja át nekik. Az ar‑
cul ütött férfi a fenyegetés ha‑
tására odaadta telefonját tá‑
madóinak, akik aztán elme‑
nekültek a helyszínről. A To‑
kaji Rendőrőrs munkatársai
alig egy óra alatt elfogták a
rablókat. Az egyik tettest –
aki gyerekkorúként is több
bűncselekményt elkövetett
már – bűnügyi őrizetbe vette
a rendőrség, a bíróság pedig
elrendelte előzetes letartózta‑
tását. A másik gyanúsított
szabadlábon védekezhet.

ÜTÖTT A FATOLVAJ
Közfeladatot ellátó sze‑

mély elleni erőszak miatt in‑
dított eljárást a rendőrség egy
fatolvajjal szemben, aki meg‑
ütött egy szolgálatban lévő
természetvédelmi őrt Kesz‑
nyétenben. Ez utóbbi ugyanis
tetten érte a tolvajt, aki a
Kesznyéteni Tájvédelmi Kör‑
zetből csaknem egy mázsa fát
akart ellopni kerékpárjával.
Az elszámoltatás során a férfi
eldobta biciklĳét és ököllel ar‑
con ütötte az őrt, majd elme‑
nekült a helyszínről. Az elkö‑
vetőt rövid időn belül elfog‑
ták, cselekményéért három
évig terjedő szabadságvesz‑
téssel büntethető.

CSETEPATÉ 
AZ ÁLLOMÁSON

Több személy összevereke‑
dett augusztus 4‑én hajnal‑
ban a Szerencsi MÁV állomá‑
son. Az elkövetők egy vasúti
kocsit is megrongáltak. A
Szerencsi Rendőrkapitányság
kiérkező járőrei hét személyt
elfogtak és előállítottak, elle‑
nük csoportos garázdaság
miatt indult büntetőeljárás. A
verekedésben két személy
nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett.

VONAT ELÉ VETETTE 
MAGÁT

Egy 44 éves szerencsi asz‑
szony augusztus 2‑án kora
délután a prügyi vasúti átjá‑
rótól 150 méterre a Miskolc
felé közlekedő Kamilla Inter‑
City elé vetette magát. A nő a
bokorból lépett a szerelvény
elé és még a helyszínen életét
vesztette. Az eset körülmé‑
nyeit a Szerencsi Rendőrka‑
pitányság közigazgatási eljá‑
rás keretein belül vizsgálja.

CSALÓ WEBÁRUS
A Szerencsi Rendőrkapi‑

tányságon eljárás indult is‑
meretlen tettes ellen, aki au‑
gusztus 3‑át megelőzően egy
internetes portálon eladásra
kínált egy laptopot, amelyet
egy szerencsi lakos megvásá‑
rolt tőle, azonban az árut az
eladó nem küldte el a meg‑
rendelő részére.

VÉSZFÉKEZETT, 
MAJD VONAT ELÉ ÁLLT
A tokaji vasútállomás for‑

galomirányítója augusztus 3‑
án 21 óra 30 perckor bejelen‑
tést tett a Szerencsi Rendőr‑
kapitányságra, miszerint egy
férfi a Tokajból Tarcal állo‑
másra továbbinduló vonaton
a vészféket meghúzta, majd a
vonatról leszállva a szerel‑
vény elé állt és nem engedte
tovább haladni. 

A kiérkező rendőrök az il‑
letőt előállították a Tokaji
Rendőrőrsre és garázda cse‑
lekménye miatt szabálysérté‑
si őrizetbe vették, majd a Mis‑
kolci Városi Bíróság elzárásra
ítélte.

AUTÓBÓL EMELTE EL
AZ ÖVTÁSKÁT

A Szerencsi Rendőrkapi‑
tányságon eljárás indult is‑
meretlen tettes ellen, aki au‑
gusztus 1‑jén este egy megya‑
szói ház előtti útszakaszon
parkoló, nyitott állapotú sze‑
mélygépkocsi ülésén lévő öv‑
táskából eltulajdonított egy
tárcát a benne található kész‑
pénzzel és személyes iratok‑
kal együtt.
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Vízszintes: 1. A megfejtés első
része. 13. Kedveskedéssel meg‑
nyerni próbál. 14. A haza böl‑
csét. 15. Hangszer. 18. Hibát
vét. 20. Magasból lenyújtok. 21.
Valamilyen mű (pl.: zene) létre‑
hozói. 23. Kétes! 24. Bábukkal
játszó személyt. 25. Vég nélkül
vigyázok rá! 27. Listát olvas, de
se eleje, se vége! 29. Több fo‑
goly. 32. Csend jelzője lehet. 34.
Kétségbe vonó. 36. Kérdőszó.
39. Fordított feszítő szerszám!
40. Esőn álltak. 42. Nagy kár‑
tyás. 43. Keskeny vízfolyás. 44.
Nyugat‑Németország volt. 46.
Aludja. 48. Története. 50. Hava‑
si emberek. 51. Díszes, 53. Dal.
55. C‑vitamin. 61. Folyadékból

szilárd anyagokat eltávolított.
63. Hős katona. 65. Kenyérsütő
mester. 66. Mutatószó. 67. Vég‑
telen folyónk!
Függőleges: 1. A megfejtés
második része. 2. Neves. 3. Fel‑
fokozott lelkiállapotú. 4. Szobá‑
ba. 5. Alattomos. 6. Kicsinyítő‑
képző. 7. Régi agrár társulási
forma, röv. 8. Mástól már el‑
hangzott mondatokat ismétlők.
9. Mulatságos. 10. Igen, oro‑
szul. 11. X. 12. Végén kiold! 16.
Német‑lengyel határfolyó. 17.
Kétéltű, ford. 19. Izomban rej‑
lik. 22. Rőtvadat. 26. Azonos
betűk. 28. Ilyen étel a rizottó.
30. Apró pókféle élősködők. 31.
Szibériai város. 33. Betűvetés.

35. A nagy varázsló. 37. Figura
egynemű betűi. 38. Tele Sport.
41. Amely személyekre. 45. Két
végén zárt! 47. Műtétre szoruló
kitüremkedése főleg a hasán.
49. Friss (2 szó). 52. Tojás, né‑
metül. 53. Tallin lakója. 54. Táp‑
lálkozás. 56. Bonyodalom. 57.
Mutatószó. 58. Számítógépek‑
nél használt alapegység. 59.
Szemmel érzékel. 60. Spanyol,
kambodzsai, zambiai gépkocsi‑
jelzés. 62. Zenélni kezd! 64.
Személyed. 

K. Cs.

A Szerencsi Hírek augusztus
10‑én megjelent számában a
keresztrejtvény meghatározá‑
sai tévesen jelentek meg, ezért
a javított változatot újra közöl‑
jük. Az augusztus 24‑ei ke‑
resztrejtvény megfejtésének be‑
küldési határideje: augusztus
31.

Egy prédikátor bölcs gondolata
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. augusztus 24.

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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Súlyos közúti baleset történ augusztus 17‑én délután
Szerencs belterületén, amikor egy Lada a gyalogos át‑
kelőhelyen gázolt el egy kisgyermekét babakocsiban
toló édesanyát.

Gázolás a gyalogos 
átkelőhelyen

A szerencsi hölgy a Vári‑telep
felől sétált a gimnázium előtti
gyalogos átkelőhelyhez, miután
a lámpás útkereszteződés irá‑
nyából érkező személygépkocsi
szabályosan megállt a zebra
előtt, a hölgy – gyermekét baba‑
kocsiban tolva – egy 13 éves kis‑
lány társaságában elindult a túl‑
oldalra. Ezekben a pillanatokban
a Kossuth utca felől egy Lada ka‑
nyarodott ki nagy sebességgel az
Ondi útra, majd lassítás nélkül

haladva először a
gyalogos átkelőhely
táblát ütötte ki a he ‑
lyéről, ezt követően
pedig elsodorta a
gyermekkocsit toló
anyukát. Mint meg‑
tudtuk, a gyalogosok
már átértek a gimná‑
zium oldalára, az
édesanya az autó kö‑
zeledtét észlelve –

hogy mentse gyermekét – ellök‑
te magától a babakocsit, így az
érkező Lada csak őt ütötte el. A
hölgy az úttest melletti, betonla‑
pokkal burkolt árokba esett, sú‑
lyos sérülései miatt mentőheli‑
kopter szállította kórházba. A
gyermeknek szerencsére nem
lett komolyabb baja.

A Lada szintén az árokba sod‑
ródott, feltehetően ittas vezetője
ugyancsak nyolc napon túl gyó‑
gyuló sérüléseket szenvedett.

Villám csapott a legidősebb fába
Hirtelen érkezett a vihar július 29‑én éjszaka Tokaj környékére, ahol számos helyen kísérte

jégeső a heves zivatart. Az órákon át tartó mennydörgésnek és villámlásnak, továbbá az erős
szélnek meg voltak a következményei. Tokajban villámcsapás áldozata lett a város legidősebb
fenyőfája. A magasból mentő járművel helyszínre érkező szerencsi tűzoltók nem nagyon ta‑
lálkoztak hasonló esettel, a villám ugyanis a fa csúcsa alatt hatolt a mintegy negyven méter
magas fenyőbe, majd a fatörzs belsején lefelé haladva a földfelszíntől számított másfél méteres
magasságban kirobbant, szilánkokra hasítva a kérget. A tűzoltók kénytelenek voltak legaly‑
lyazni, végül kivágni a lucfenyőt, mert ebben az állapotában veszélyes lett az ugyancsak tör‑
ténelmi értékkel bíró magánlakásra, amelynek az udvarán állt az idegenforgalmi látványos‑
ságként is számon tartott évszázados fa.                                                        

SfL
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A nevezési díjakból és támo‑
gatói felajánlásokból származó
bevételt a Kulcsár Anita Alapít‑
vány számlájára fizetik be a
szervezők.

A IV. Szerencs Triatlon szep‑
tember 9‑én 10 órakor kezdő‑
dik, amelyre Borsod‑Abaúj‑
Zemplén megyéből érkező,
gyermek‑, ifjúsági‑ és felnőtt ko‑
rú amatőr (a Magyar Triatlon
Szövetség versenyengedélyével
nem rendelkező) sportolók ne‑
vezhetnek. A szerencsi kistérsé‑
gen kívülről érkezők csak elek ‑
tronikus úton, szeptember 5‑ig
jelezhetik részvételüket. 

Mini táv: csak 2002‑ben és ké‑
sőbb születettek; újonc táv: 2001‑
ben és később születettek, 1996–
2000. évi születésűek, 1989–
1995. évi születésűek, 1988‑ban
és korábban születettek; haladó
táv: 1996‑ban és később születet‑
tek, 1997–1989. évi születésűek,
1988‑ban és korábban születet‑
tek; prémium táv: nyílt korcso‑
port; vasember táv: nyílt korcso‑
port.

A résztvevőknek a szervezők
oktatást és részletes tájékoztatót
tartanak a sportág szabályairól
szeptember 6‑án 17 órától, majd
szeptember 7‑én 17 órától a sze‑
rencsi Városi Tanuszodában.

A szervezők várják magán‑

személyek és vállalkozások
anyagi támogatását, amit szin‑
tén a Kulcsár Anita Alapítvány
javára ajánlanak fel. A kísérő
programok között lesz kerék‑
páros ügyességi vetélkedő és
kosárlabda dobóverseny gyer‑
mekeknek és felnőtteknek.

A szerencsi triatlonra a neve‑
zési lap kitöltésével a rendez‑
vény napján 8.30–9 óra között
lehet nevezni a Szerencsi Városi
Tanuszoda recepcióján. A Sze‑
rencsi Többcélú Kistérségi Tár‑
suláson kívülről, illetve Borsod‑
Abaúj‑Zemplén megye más te‑
lepüléseiről érkező sportolók
csak a kiraly@szerencs.hu címre
megküldött, kitöltött nevezési
formanyomtatvánnyal nevez‑
hetnek. További információ a
Városi Tanuszoda recepcióján,
vagy a 20/219‑3309‑es telefon‑
számon, illetve a kiraly@sze‑
rencs.hu e‑mail címen.

– Hogyan
zárta az
egyesület a
2012‑es év
első félévét?

– A ko‑
s á r l a b d a
szakosztá‑
lyunk saj‑
nos vissza‑

tér az NB II‑be. Az NB I/B‑ben
való szereplés egyfajta tanulóé‑
vet jelentett a csapat számára,
lehetőségük volt a profi játék
megízlelésére. A labdarúgók az
NB II. középmezőnyében vé‑
geztek, a kézilabda szakosztály
az élbolyban fejezte be a félévet,
az asztaliteniszezők helytálltak
az NB II‑ben és a megyei baj‑
nokságban, a sakkozók pedig a
középmezőnyben kaptak he‑
lyet. A súlyemelés, a karate, a
birkózás és az úszás területén is
szép eredmények születtek.

– Milyenek voltak az anyagi le‑
hetőségek?

– Tavaly, a 2011. évi sporttal
összefüggő elfogadott törvény‑
módosítások lehetőséget adtak
a látvány‑csapatsportágak (lab‑
darúgás, kézilabda, kosárlabda,
vízilabda, jégkorong) gazdasá‑
gi társaságok nyereségadójából
történő finanszírozására, azaz a
sporttámogatáshoz kapcsolódó
adókedvezmény igénybevéte‑
lére. Ez utóbbira a szakszövet‑

ségek, sport‑köztestületek,
sportszervezetek, önkormány‑
zati alapfeladatokat átvállaló
oktatási intézmények, utánpót‑
lás‑fejlesztéssel foglalkozó
sportszervezetek, közhasznú
alapítványok nyújthattak be
pályázatot. Ehhez csatlakozott
a Szerencs Városi Sportegyesü‑
let is, s végül mintegy 12 milliós
támogatást sikerült elnyer‑
nünk. A támogatható tevékeny‑
ségek közül városunkban a sze‑
mélyi jellegű ráfordítás, a tárgyi
eszköz beruházás, az utánpót‑
lás‑neveléssel kapcsolatos fel‑
adatok, valamint a versenyez‑
tetéssel összefüggő feladatok
valósultak meg. Így ebből há‑
rom szerencsi látványsport (a
kézilabda, a kosárlabda és a fut‑
ball szakosztályok) felszerelés‑
ellátása, utánpótlás‑nevelés tá‑
mogatása, valamint az edzők
jutalmazása történt meg. Egyéb
pályázati lehetőségekre sajnos
az egyesületnek nem volt lehe‑
tősége. Mindezek mellett azon‑
ban pozitívum, hogy az emlí‑
tett három szakosztályra eddig
fordított saját forrás felszaba‑
dult, így a többi szakosztálynak
is jutott kisebb‑nagyobb plusz
pénz. A város sporttámogatása
tükrözi az önkormányzat anya‑
gi helyzetét, mivel az egyesület
az első félévben csak egymillió
forintot kapott. Ebből adódóan

a szakosztályvezetőknek, ed‑
zőknek is van saját pénzössze‑
gük a város egyesületében,
amely még nem került kifize‑
tésre. 

A pénzhiány különösen nagy
nehézséget fog okozni augusz‑
tus végén, szeptember elején,
mivel a nevezési díjakat, a já‑
tékengedélyeket ebben az idő‑
szakban kell kifizetni, amely te‑
temes összeget jelent.

– Melyek a legnépszerűbb sport‑
ágak ma Szerencsen?

– A futball és a kosárlabda. A
labdarúgó mérkőzésekre kilá‑
togató érdeklődők száma is
utal e sportág népszerűségére.
Várhatóan a kosárlabda iránti
érdeklődés is vissza fog térni az
NB II‑be való visszakerüléssel,
mivel az említett csoportban a
szerencsi csapat kiemelkedő
eredményt ért el, a szurkolók
szívesen jártak a mérkőzésekre. 

– Mit hozhat a közeljövő? 
– A következő év nagy fel‑

adata, hogy 20 éves lesz a sport‑
egyesület, amelyet méltó mó‑
don szeretnénk megünnepelni.
Terveink között szerepel egy
fényképes kiadvány megjelen‑
tetése, és remélem, hogy a
sporteredményekkel is sikerül
emlékezetessé tenni a 2013‑as
évet. A következő év tehát a ju‑
bileum jegyében fog eltelni.                                          

E. K.

IV. Szerencs Triatlon
Negyedik alkalommal rendezi meg jótékonysági

sporteseményét a Szerencs Városi Sportegyesület és a
település önkormányzata.

Jövőre jubilál a sportegyesület
Lezárult az első féléves időszak a Szerencs Városi Sportegyesület életében. Az ed‑

digi eredményekről, a jövőbeni tervekről kérdeztük Kormos Sándort (fotónkon), az
SZVSE elnökét.

Fiú korcsoport (10–12 éve‑
sek) versenye, 40 kg‑os súly‑
csoport: 1. Haraszin László, 
2. Drozsnyik Bence; 44 kg‑os
súlycsoport: 2. Németh Gergő,
4. Rácz Ákos; + 77 kg‑os súly‑
csoport: 1. Sztahura István; ser‑
dülő leány (13–15 évesek) ver‑
senye, + 63 kg‑os súlycsoport: 
1. Spéder Andrea, 2. Hegedűs
Alexandra; serdülő fiú (13–15
évesek) versenye, 69 kg‑os
súlycsoport: 2. Sztankovics
Bence; 85 kg‑os súlycsoport: 
1. Monyók Róbert; +85 kg‑os
súlycsoport: 1. Balogh Tibor, 
2. Szabó Bence; junior férfi (18–
20 évesek) versenye, 56 kg‑os
súlycsoport: 1. Birk Róbert; 
62 kg‑os súlycsoport: 1. Birk
Antal.

A július 14‑én Kazincbarci‑
kán megrendezett Szűcs Lajos
Emlékverseny és Nemzetközi

Súly emelő Versenyről hét
arany, három ezüst és két
bronz érmet hoztak el a fiatalok. 

Fiú korcsoport (10–12 év), 
40 kg‑os súlycsoport: 3. Rácz
Ákos, 5. Haraszin László, 
6. Drozsnyik Bence; 56 kg‑os
súlycsoport: 1. Monyók Gergő,
2. Sztahura István; serdülő fiú
korcsoport (13–15 év), 69 kg‑os
súlycsoport: 2. Sztankovics
Bence; 85 kg‑os súlycsoport: 
1. Monyók Róbert, 3. Szabó
Bence; +85 kg‑os súlycsoport: 
1. Balogh Tibor; serdülő leány
korcsoport (13‑15 év), 63 kg‑os
súlycsoport: 1. Spéder Andrea;
+63 kg‑os súlycsoport: 1. Hege‑
düs Alexandra; ifjúsági fiú kor‑
csoport (16–17 év), +94 kg‑os
súlycsoport: 2. Sztankovics Jó‑
zsef; junior férfi korcsoport (18–
20 év), 56 kg‑os súlycsoport: 
1. Birk Róbert; 62 kg‑os súlycso‑
port: 1. Birk Antal.

Jó eredmények
a tállyai súlyemelőknél

A tállyai Zempléni DSE súlyemelő szakosztálya is
részt vett a június 23‑án Ózdon megrendezett VII. Su‑
zuki Kupa kiemelt súlyemelő verseny és területi minő‑
sítő versenyen.

Szerencs Város Sportegyesü‑
letének labdarúgócsapata júli‑
us 22‑én játszotta első felké‑
szülési mérkőzését Tarcal csa‑
patával. Az idegenbeli mérkő‑
zés elején a hazaiak lendültek
támadásba és rohamozták a
szerencsi kaput. Sok helyzet
kimaradt, azonban egy szélről
beadott labdát a támadó a ti‑

zenhatosról kapura lőtt, ami a
pálya egyenetlensége miatt a
hálóban kötött ki. Ezzel a talá‑
lattal a tarcaliak megszerezték
a vezetést. A kapott gól után
kezdett a szerencsi gárda is
magához térni. Boncsér lövő‑
csel után ballal bevette az el‑
lenfél kapuját, ezzel egyenlí‑
tett. A gól után felbuzdulva az

SZVSE felszabadultabban ját‑
szott, és csakhamar 1‑2‑re mó‑
dosult az állás Szerencs javára.
A második félidőben ismét ki‑
egyenlített volt a küzdelem. A
hazaiak egy 11‑es révén ki‑
egyenlítettek, majd a szerencsi
Nagy, második gólját megsze‑
rezve beállította a 2‑3‑as vég‑
eredményt.

Felkészülési mérkőzés Tarcal ellen

Második felkészülési
meccsén, július 25‑én ha‑
zai pályán fogadták a
Bőcs KSC csapatát az
SZVSE futballistái. Csa‑
patunk emberhiánnyal
küzdött, így nehezen
lendült játékba. Ehhez
még hozzájárult a rossz,
viharos időjárás is, amely
miatt végül a második já‑
tékrész 20. percében le
kellett fújni a mérkőzést.
A játék így 2‑6‑os bőcsi
vezetésnél ért véget.

Elmosta az eső a meccset
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Összefogás a rászoruló
gyermekekért

V. Országos 
Csokoládé Fesztivál 

Szerencs, 2012. augusztus 24–26.

A gyermekcsoport autó‑
busszal utazott Lillafüredre,
amelyről a program főszerve‑
zője, Tőkésné Iván Erika kato‑
likus hitoktató tájékoztatta la‑
punkat. – Szívünkben szere‑
tettel, kosarainkban finom cse‑
megékkel készültünk az uta‑
zásra, szülők és nevelők segí‑
tettek a napi élelem elkészíté‑
sében. Úgy vélem jó progra‑
mokat sikerült összeállítanunk
a fiatalok számára. Diósgyőr‑
től Lillafüredig utazzuk végig
a kisvasút állomásait, de sze‑
retnénk eljutni a Szent Anna
és a Szent István‑barlangba is.
Ha lesz lehetőség rá, akkor
ügyességi játékokat is tartunk,
az ott töltött időt mindenkép‑
pen a kirándulóhely római ka‑

tolikus templomában, egy há‑
laadó imádsággal zárjuk –
mondta a Szerencsi Híreknek
a hitoktató, aki hozzátette,
hogy a gyermekek kikapcso‑
lódásának anyagi hátterét a
Szerencsi Rászorultakért Ala‑
pítvány, a Szerencsi Bonbon
Kft., a Szerencsi Többcélú Kis‑
térségi Társulás és Támogató
Szolgálat, nevelők és szülők
összefogása, lelkes adakozók
biztosították. – Külön köszö‑
net jár Koncz Ferenc polgár‑
mesternek és Szerencs Város
Önkormányzatának, hogy
egy autóbuszt biztosítottak az
utazáshoz, Isten áldja meg va‑
lamennyi segítőnket – fogal‑
mazott az utazást megelőző
percekben Tőkésné Iván Erika.

KONCERTNAP: SZÍNPADON A TANKCSAPDA
Augusztus 24. (péntek)

8 óra: Csokoládé kupa labdarúgó bajnokság. (Bocs-
kai István Gimnázium műfüves pálya.)
11 óra: Csokoládé kupa streetball és kosárlabda baj-
nokság. (Kulcsár Anita Sportcsarnok.)
16 óra: Sabotage zenekar (nagyszínpad). 
16.30 óra: Karambol zenekar (várszínpad). 
17.45 óra: Jászmagyarok zenekar (nagyszínpad). 
18.30 óra: Road koncert (várszínpad). 
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). 

SZERENCSEN JÁTSZIK A CSÍK ZENEKAR
Augusztus 25. (szombat)

Csokoládé kalandpark:
10 óra:Rajzfilmek vetítése minden páros órában (Rá-
kóczi-vár, kaszinó).
10–18 óráig: Népies játékok cserkészekkel.
11 óra:Csokoládé kupa családi úszóvetélkedő és ver-
seny (Városi Tanuszoda).
11–14 óra: Szakmai előadások (Rákóczi-vár, lovagte-
rem). 
12 órától: Csokitallér-gyűjtő verseny, játékos felada-
tok, kézműveskedés egész nap.
15 óra:Kutyás bemutató a rendőrség közreműködé-
sével (csokoládé kalandpark).
17 óra: Szinkronúszók bemutatója (Városi Tanuszo-
da).

9 óra:Térzene: Marching Jazz Band (nagyszínpad). 
9.30 óra: Zenés felvonulás a Fanfár Szerencsi Ifjúsági
Fúvószenekarral 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 című bábelőadás (parkszínpad). 
11 óra: Óriásbábosok (nagyszínpad). 
11.30 óra: Kistérségi népdalkörök, néptáncosok be-
mutatója (nagyszínpad). 
12 óra: Óvodások és iskolások show-műsora (park-
színpad). 
13 óra: A bőgős tizenkettedik fia című bábelőadás
(parkszínpad). 
13.30 óra: Shotokan karate, nihon tai jitsu és katonai
közelharc bemutató (várszínpad). 
14 óra: Forever More zenekar (várszínpad). 
14 óra: Gyerekjóga Adreával (parkszínpad). 
14 óra: Czemende zenekar (nagyszínpad). 
15 óra: Abaházi Csaba és az RLB együttes (várszín-
pad). 
15.30 óra: Radnai Erika és Homonai István operett
műsor (nagyszínpad). 
16.30 óra: Ciráda és Hajnali néptáncegyüttes (nagy-
színpad). 
16.30 óra: Dopping (várszínpad). 
17.30 óra: Rokonok (várszínpad). 
18.15 óra: Qtya és a póráz (várszínpad).
19 óra: CSÍK ZENEKAR koncert (nagyszínpad). 
20 óra: Bohemians Betyars koncert (várszínpad). 
20.30 óra: Transylmania koncert (Erdély) (nagyszín-
pad). 
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). 

FESZTTIVÁLNAP A HOOLIGANS EGYÜTTESSEL
Augusztus 26. (vasárnap)

10 óra: Fúvószenekari koncert (nagyszínpad). 
10.30 óra: Mulatós egyveleg (nagyszínpad). 
11 óra: Radnai Erika és Homonai István operett mű-
sora (nagyszínpad). 
11 óra: Szikra Tánciskola (várszínpad). 
11.30 óra: Monoki moderntánc (várszínpad). 
12 óra: Retro Music Band koncert (Rozsnyó) (nagy-
színpad). 
12 óra: Dubina együttes (Rozsnyó) (várszínpad). 

Fabula bábszínház (parkszínpad): 
10 óra: Bábkészítés, kézműves foglalkozás. 
11 óra:Vitéz László és az ördögök 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 bábelőadás. 

Csokoládé kalandpark: 
10–18 óra: Népies játékok cserkészekkel, várfestés. 
12 óra: Csokitallér-gyűjtő verseny, játékos feladatok,
kézműveskedés egész nap. 
Egész nap a Bányai Lovasiskola programjai. 

13 óra: Sportversenyek eredményhirdetése (nagy-
színpad). 
13 óra: Nicky Band koncert (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: Becman Magyar Harcos – akrobatikus moto-
ros bemutató (helyszín: Piactér előtti útszakasz). 
15 óra:Miskolci Lions Amerikai Futball Egyesület be-
mutatója a Black Cats pomponokkal. 
15.15 óra: Miskolci Dixieland Band (nagyszínpad). 
15.30 óra: Szerencsi fiatalok műsora: Nova Táncstú-
dió, Bliszkó Renáta, Fodor Jennifer, Talhakimt Tribal
Tánccsoport (várszínpad). 
16 óra: Slágerek mindenkinek – Bodnár Attila és
Papp Rita műsora (várszínpad). 
16.15 óra: Jax, Galambos Dorinával (nagyszínpad). 
17 óra: Pély Barna Trio (nagyszínpad). 
17.15 óra: Kolompos együttes koncertje (parkszín-
pad). 
18.15 óra: Balkán Fanatik koncert (várszínpad). 
18.30 óra: Herczeg Zoltán divatbemutató (nagyszín-
pad). 
19 óra: Idiot Side koncert (nagyszínpad).
20 óra: HOOLIGANS koncert (nagyszínpad). 
22 óra:Tűzijáték. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Állandó programok 10–19 óráig: csokoládégyártók ki-
állítása, bemutatók, kóstolók, kisvonatos városnézés,
pincelátogatás, játszópark. 
Jegyárak: Koncertnapi belépők (péntek): a helyszínen:
2200 Ft/fő. Belépődíjak szombatra és vasárnapra: fel-
nőtt: 800 Ft/nap; gyerek, diák és 60 éven felüli: 400
Ft/nap (szülői kísérettel 6 éven aluliak számára ingye-
nes). Szerencsi lakcímkártyával: felnőtt: 600 Ft/nap;
gyerek, diák és 60 éven felüli: 300 Ft/nap (szülői kísé-
rettel 6 éven aluliak számára ingyenes). A jegy aján-
dékkupont tartalmaz. Mindhárom napra szóló bérlet:
2500 Ft/fő. A bérlet ajándékkupont nem tartalmaz. 
Információ: telefon: 47/362-121, szerencsiamk.hu és
facebook.com/csokifesztival, e-mail: szerencsiamk@
gmail.com

Civil összefogás segítette azt a kezdeményezést,
amelynek eredményeként a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola néhány rászoruló diákja indult ki‑
rándulásra augusztus 17‑én.

Kátyúzás pályázati
támogatással

Naponta két teherautónyi,
mintegy tíztonnányi aszfaltot
használnak fel a szerencsi belte‑
rületi utak javításához abból a
százhuszonhat köbméterből,
amit az önkormányzat nyert a
Start közmunkaprogram pályá‑
zatán. Tóth István a Szerencsi Vá‑
rosgazda Nonprofit Kft. ügyve‑
zetője lapunk érdeklődésére el‑
mondta, hogy a felújítást a vá‑
rosközpontban kezdték, először
a leginkább forgalmas utakat
igyekeznek rendbe tenni. Előre‑

láthatóan a pályázat által bizto‑
sított 126 köbméter aszfalt ele‑
gendő lesz ahhoz, hogy a telepü‑
lés minden utcájában kĳavítsák
a hibás burkolatokat. Tóth István
azt is közölte, hogy négyfajta
projektre pályáztak a közmun‑
kaprogramon belül. Ezek között
szerepel a téli útkarbantartás, a
nyári útfelújítás, növénytermesz‑
tés nyolchektáros földterületen,
végül eszköz‑ és anyagbeszer‑
zés. Ez utóbbi keretében sikerült
beszerezni a kátyúzáshoz szük‑
séges aszfaltot is. Megtudtuk,
hogy az utak rekonstrukciója bő
két hónapot vesz igénybe, ha
minden a terveknek megfelelően
történik, akkor október közepe
körül végeznek. A Szerencsi Vá‑
rosgazda Nonprofit Kft. által
végzett útkarbantartási munká‑
latokban összesen negyven fő,
két burkolat előkészítő és egy
aszfaltozó brigád dolgozik.

Az időjárás is kedvez annak az útfelújítási munkának,
amit a Start munkaprogram keretében valósít meg a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.


