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A nemzeti
összetartozás ünnepe
Írásunk a 4. oldalon.

Ajándék
a múzeumnak
Írásunk a 4. oldalon.

Tájékoztató
a csapadékvíz projektről
Írásunk a 7. oldalon.

Kiállítás
az árkádban
Írások a 16. oldalon.

A Szerencs VSE
és a DVTK

Írásunk a 7. oldalon.

SIKERES 
CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL



A délelőtti ünnepélyes meg‑
nyitón Koncz Ferenc polgár‑
mester, országgyűlési képviselő
köszöntötte a megjelenteket, ki‑
emelve, hogy a város idén is azt
szeretné megmutatni ezzel a
fesztivállal, hogy létezik a sze‑
rencsi csokoládé, amely amel‑
lett, hogy finom, gyártása révén
munkalehetőséget biztosít a he‑
lyi embereknek. Mengyi Ro‑
land, a Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke arról
szólt, hogy Szerencs története
szorosan összeforrt a csokolá‑
dégyártással. Ennek hagyo‑
mányápolásában jelentős szere‑
pe van az immár ötödik alka‑
lommal megrendezett fesztivál‑
nak, amelyet valós gazdasági és
közösségi igény hívott életre.
Mint elhangzott: Szerencsnek a
jövőben vezető szerepet kell be‑
töltenie abban, hogy megújul‑
jon a térség könnyűipara, és
ezen keresztül sok embernek

tudjanak munkát biztosítani. A
Nestlé Hungária Kft. Szeren‑
csi/Diósgyőri Gyárának igazga‑
tója, Jean‑Pierre Polanen rövid
köszöntőjében arra helyezte a
hangsúlyt, hogy nagyon fontos‑
nak tartja a Szerencs önkor‑
mányzatával való jó együttmű‑
ködést, ennek jegyében első al‑
kalommal a világcég is a feszti‑

válon résztvevő édesipari ter‑
mékgyártók sorát gyarapítja.

A nyitórendezvényt megtisz‑
telte jelenlétével a Borsod‑Aba‑
új‑Zemplén Megyei Kormány‑
hivatal kabinet vezetője, Társi
József, és alelnöke, Riz Gábor,
valamint Hörcsik Richárd or‑
szággyűlési képviselő.                 

H. R.
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Hagyományokra épülő 
csokoládégyártás

A csokoládéfesztivál második napján zenés felvonulás, majd a nagyszínpadon
felcsendülő hangszeres előadás, és a Napsugár óvoda apróságainak táncos‑mon‑
dókás műsora indította a nap programjait.

A délelőtti órákban a Bocskai
István Gimnázium műfüves pá‑
lyáján Csokoládé Kupa néven
kezdődött labdarúgó bajnok‑
ság. Ezzel párhuzamosan a Kul‑
csár Anita Sportcsarnokban ko‑
sárlabda csapatok mérték össze
tudásukat. A délutáni órákban a
nagyszínpadon a Sabotage ze‑
nekar nyitotta a koncertek sorát,
őket követte a Bliszkó Renátával
kiegészült Not for Nothing,
majd a Road koncert után a sze‑
rencsi Killer Surprise lépett szín‑
padra. A helyi rockcsapat meg‑
lepetésként a Törvény és a Free‑

dom Squad elnevezésű rap for‑
mációkkal kiegészülve adták elő
az Ébredned kell című közös
szerzeményüket, amit korábban
a Szerencsi Városi Televízió is
bemutatott. A Killer Surprise re‑
mekre sikeredett koncertje után
a nap fénypontja, a Tankcsapda
következett. A „Tankok” nem
okoztak nagy meglepetést: jöt‑
tek, „zúztak”, hazamentek. Ta‑
lán így jellemezhetnénk röviden
hazánk egyik legnépszerűbb
rockcsapatának profi módon
előadott koncertjét, amely ideje
alatt a rajongók szinte mindvé‑

gig skandálták a banda legna‑
gyobb slágereit. Az est ezzel
még nem ért véget a Rákóczi út
lezárt szakaszán felépített sza‑
badtéri színpadon, mivel a mis‑
kolci Paddy and the Rats nevű
csapat késő éjszakáig szórakoz‑
tatta a közönséget. 

Felsorolni is nehéz lenne a há‑
rom nap alatt fellépő előadók,
zenekarok sorát, hiszen a már
említett nagyszínpad mellett a
Rákóczi‑vár külső udvarán, il‑
letve a várkertben is találhatott a
közönség egy‑egy pódiumot,
ahol sorra mutatkoztak be a he‑

lyi és környékbeli települések
hagyományőrző csoportjai, ifjú
tehetségek, távoli vidékről érke‑

zett népszerű, és kevésbé ismert
előadók.                      

M. Z.

Koncertnap: Tankcsapda
és még sokan mások

Sportesemények, kirakodóvásár, este pedig fergeteges Tankcsapda koncert nyitotta
meg augusztus 24‑én a Szerencs Város Önkormányzata, a Szerencsi Általános Mű‑
velődési Központ, illetve a Kiss Attila Alapítvány által szervezett V. Országos Cso‑
koládé Fesztivált Szerencsen.

Krajnyák Enikő zongorajáté‑
ka után az esemény nyitánya‑
ként Koncz Ferenc polgármes‑
ter mutatta be a közönségnek
Ekker Róbert szobrász legújabb
alkotását, a közel öt mázsa,
70%‑os étcsokoládéból kiöntött
és kifaragott Gombóc Artúrt,
mint Bacchust, amely ezúttal
egy boroshordón ül, puttonnyal
a hátán. Koncz Ferenc beszédé‑
ben hangsúlyozta Takács Ist‑
ván, a Szerencsi Bonbon Kft.
igazgatójának példamutató, ön‑
zetlen szerepvállalását a helyi
csokoládégyártás megmentésé‑
ben. Mint elhangzott, Takács
István biztosította többek között
a gigantikus csokiszobor alap‑
anyagát is. Az eseményt meg‑
nyitó Mengyi Roland, a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Köz‑
gyűlés elnöke a következő hété‑
ves, európai uniós pénzügyi
ciklusról szólva arra emlékezte‑
tett, hogy a rendelkezésre álló
források meghatározó jelentő‑
ségűek lehetnek a térség és ben‑
ne Szerencs gazdasági életére.

A szakmai előadások sorát
Klausz Zoltánné prezentációja
nyitotta meg, amelyben a helyi
Bocskai gimnázium történelem
tanára a csokoládé történetéről
tartott rendkívül érdekes elő‑
adást a résztvevőknek. A peda‑
gógus szólt többek között Ko‑
lumbusz Amerikába vezető út‑
járól, ahol a felfedező először íz‑
lelhette meg az aztékok által
már hosszú ideje ismert, kakaó‑
babból készült italt. Mint el‑
hangzott: a hideg, habos nedű
nem aratott osztatlan tetszést,
így csak később, Mexikó felfe‑
dezése után terjedtek el a ka ‑
kaó bab ültetvények. Európába
átkerülve csaknem 200 évig a
spanyolok kereskedelmi mono‑
póliuma volt a kakaóbab, majd

a XIV. Lajos udvarából kikerül‑
ve terjedt el a kontinens többi
országában az istenek eledele. 
A kezdetben luxuscikknek szá‑
mító kakaóital és csokoládé az
ipari forradalommal párhuza‑
mosan vált igazán ismertté és
népszerűvé. 

A szerencsi édesipar történe‑
téről Zöld Antal adott szemé‑
lyes élményekkel színesített íze‑
lítőt. A Budapesti Édesipari Vál‑
lalat nyugalmazott vezérgiaz‑
gató‑helyettese emlékeket idé‑
zett fel abból az 1948 és 1994 kö‑
zötti időszakból, amikor a sze‑
rencsi csokoládégyártás terüle‑
tén tevékenykedett. Az elbeszélt
történetek révén a helyi édes‑
ipar történetének egy‑egy fon‑
tos momentuma elevenedett
meg.

A szakmai program közönsé‑
ge beszámolót hallhatott napja‑
ink egyik újításáról is: egy hazai
cég kuriózumnak számító cso‑
koládéújdonságot fejlesztett ki.
Új feldolgozási technológiával
megőrzik a kakaóbabban rejlő,
élettanilag jótékony hatóanya‑
gokat, melyek a hagyományos
csokoládégyártás során 90%‑
ban elvesznek. A forradalmian
új gyártástechnológiának kö‑
szönhetően a különleges csoko‑
ládé egyetlen adagja fedezi
szervezetünk napi antioxidáns
szükségletét.

Zárásként az esemény házi ‑
gazdája, a televíziózás világából
ismert Nagy Judit tartott elő‑
adást. A csokoládékészítés tu‑
dományában és művészetében
jártas előadó – aki saját maga ál‑
tal megálmodott csokoládékol‑
lekcióval is büszkélkedhet – az
édesség által ihletett érzéseit és
gondolatait osztotta meg az ér‑
deklődőkkel.                            

H. R.

Édesség az istenek
eledeléből

A fesztivál szakmai programja keretében augusztus
25‑én a csokoládé témája köré épülő előadásokat hall‑
gathattak az érdeklődők a Rákóczi‑vár lovagtermében.



Sok‑sok évtizeddel ezelőtt az
egykori Szerencsi Csokoládé‑
gyár és az itt készülő édességek
tették messze földön híressé vá‑
rosunkat. Koncz Ferenc polgár‑
mester ötlete nyomán a Kiss At‑
tila Alapítvány azzal a céllal
szervezte meg 2008‑ban első al‑
kalommal az Országos Csokolá‑
dé Fesztivált, hogy újra váro‑
sunkra szegezze figyelmét a
nagyvilág, és az itt működő Sze‑
rencsi Bonbon Kft. révén –
amely tovább folytatja a helyi
édességgyártás hagyományait –
tovább éljen Hegyalja Kapujá‑
ban a tradíció.

Az első rendezvény elsöprő
sikerén még a szervezők is meg‑
lepődtek, majd évről‑évre egyre
bővülő kínálattal, változatos
programokkal hívta fel magára
a figyelmet a nyár végi esemény,
amely nem csak településünk,
hanem az egész észak‑magyar‑
országi régió egyik legnagyobb
fesztiváljává nőtte ki magát nap‑
jainkra.

Mindezt bizonyítják az idei
rendezvény mutatói. Csider An‑
dor, a Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ igazgatója lap‑
zártánk idején érdeklődésünkre
közölte, hogy a háromnapos
rendezvény összesítése még fo‑
lyamatban van, ezért csak né‑
hány fő számadatról tud beszá‑
molni. Ez alapján a három nap
alatt összesen 18 ezer látogatója
volt a fesztiválnak, ebből mint ‑
egy háromezerre tehető a sze‑
rencsiek száma. A rendezvény
egyenlegéről szólva az igazgató
így fogalmazott: „várhatóan ön‑
fenntartó, nem veszteséges”.

A harmadik napon a helyi
csokoládégyártás hagyományait
életben tartó Szerencsi Bonbon
Kft. ügyvezetőjét kérdeztük ta‑
pasztalatairól. Takács István
örömmel számolt be arról, hogy
észrevétele szerint a szerencsi lá‑
togatók mellett nagyon sokan
érkeztek az ország távoli vidé ‑
kei ről. – Találkoztam olyan ven‑
déggel, aki Temesvárról érkezett
Szerencsre, voltak látogatóink
Szegedről és a Dunántúl távoli
településeiről is. Talán ez az él‑

mény volt leginkább meghatá‑
rozó számomra, hiszen ez mu‑
tatja, hogy immár országos hírű
és jelentőségű a szerencsi csoko‑
ládé fesztivál. Biztatást kaptunk
arra, hogy folytatnunk kell a
munkát – fogalmazott Takács
István. 

Koncz Ferenc polgármester a
fesztivál utolsó napján értékelte
a rendezvényt. – Három szót tu‑
dok mondani erről a hétvégéről:
siker, siker, siker. Istennek hála,
hogy minden remekül ment, de
ez nem történhetett volna meg a
szerencsiek nélkül. Sokan dol‑
goztak a csokoládé fesztivál si‑
keréért, civil szervezetek, önkén‑
tesek és a város intézményei, az
önkormányzati cégek mind‑
mind kitettek magukért. Ha az
elején három szót említettem, ez
esetben pedig csupán egyet
mondok: köszönöm! Büszke‑
séggel gondolok arra, hogy a
szerencsiek létrehoztak egy
olyan attrakciót, amely ismertté
vált az egész országban, csak‑
úgy, mint a szerencsi csokoládé.
Köszönet azoknak a helyieknek
is, akik a város központjában és
környékén élnek, és türelemmel
viselték az éjszakába nyúló
programok okozta zajt. Ők a tü‑
relmükkel járultak hozzá a fesz‑
tivál sikeréhez.

Ez már az ötödik ilyen ren‑
dezvényünk volt, és eddig min‑
den esztendőben tudtunk hoz‑
zátenni valamit az előző év sike‑
réhez. Most is így történt, de
idén is számos tapasztalattal
gazdagodtunk a három nap
alatt. Sikernek tartom, hogy a vá‑
ros vendéglátással foglalkozó
vállalkozói profitálni tudtak a
fesztiválból. Tudomásom szerint
Szerencsen és 40 km‑es körzeté‑
ben hetekkel a rendezvény előtt
megteltek a szállások. A helyi
borászok és a szerencsi pincesor
is be tudott kapcsolódni a prog‑
ramokba. Ez egy új elem volt az
eseménysorban: be akartuk mu‑
tatni a világnak a gyönyörű pin‑
céinket, megismertetni a kiváló
borainkat, amelyek itt készülnek
a történelmi borvidék határán. 

Mint említettem mindig szer‑
zünk új tapasztalatokat, melyek
előre visznek a következő év ter‑
vezésében. A hatodik csokoládé
fesztivál előkészítése már most
elkezdődött, és megbíztam a
munkatársaimat többek között
azzal, hogy dolgozzanak ki ter‑
vet arra vonatkozóan, hogy az itt
élők – akár magán szálláshelyek
biztosításával – miként tudná‑
nak bevételre szert tenni egy
ilyen nagy rendezvény idején.
Láttam, hogy rengeteg szerencsi
gyermek vett részt a programo‑

kon, de azt szeretném, ha jövőre
még többen itt lehetnének. Biz‑
tos vagyok abban, hogy 2013‑
ban sokkal több helyi vehet majd
részt a három nap eseményein,
hogy minden szerencsi érezze
kicsit sajátjának a csokoládé fesz‑
tivált. 

Új elem volt, hogy kiállítóként
megjelent a település legna‑
gyobb foglalkoztatója, a Nestlé
Hungária Kft. is. Az is szeren‑
csés lenne, ha az eddigieknél is
több helyi vállalkozás tudna be‑
kapcsolódni a rendezvénybe.

Végezetül pedig szólnom kell
a remek kulturális programok‑
ról is. A Hooligans együttes

egyetlen buda‑
pesti tagja nemrég
azt mondta ne‑
kem, hogy már ő
maga is kicsit sze‑
rencsinek érzi
magát. Azt hi‑
szem ez az orszá‑
gos hírű zenekar a
csokoládé feszti‑
váléhoz hasonló,
hatalmas közön‑
ség előtt ritkán lép
fel hazánkban. 

Mindenkinek köszönettel tar‑
tozom, aki valamilyen módon,
akár szellemi‑, akár fizikai mun‑
kájával hozzájárult a fesztivál si‑

keréhez! Most pedig dolgozha‑
tunk azon, hogyan tudjuk jövőre
túlszárnyalni az idei fesztivál si‑
kerét.                                           M. Z.
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Rengeteg csokoládé, ízletes hegyaljai borok, színvonalas kulturális‑ és gyermekprogramok, újabb Guinness‑rekord, több tízezres nézőkö‑
zönség, röviden így jellemezhetnénk az V. Országos Csokoládé Fesztivál három napját, amelyről Koncz Ferenc polgármester (fotónkon) – mint
a rendezvény ötletgazdája – így fogalmazott: siker, siker és harmadszor is siker!

Sikeres volt az idei fesztivál

Családi nap a Csík zenekarral
Fantasztikus hangulat jellemezte az V. Országos Csokoládé Fesztivál második nap‑

ját, amely a Csík zenekar esti koncertjének köszönhetően igazi családi napként vonul
be az immár hagyományos szerencsi rendezvény történetébe.

Az egész nap kitartó hőség el‑
lenére több ezer látogató érke‑
zett augusztus 25‑én a csokolá‑
dé fesztivál helyszínére. A nap
kezdetén mazsorettek vezetésé‑
vel indult felvonulás a szerencsi
Hidegvölgy utcától. A Bekecsi,
majd Rákóczi úton végighaladó
menetet a szerencsi Fanfár Ifjú‑
sági Fúvószenekar kísérte, mi‑
közben néptáncosok, hagyo ‑
mány őrző csoportok csatlakoz‑
tak, csalogatva az érdeklődőket
a fesztivál helyszínére.

Miről, illetve kiről is szólt ez a
különleges szombat? Gyerme ‑
kek ről, szülőkről, nagyszülők‑
ről, egyszóval a családokról. A
szervezők szándéka volt, hogy
idén erősödjön a fesztivál népies
vonulata, amely megmutatko‑
zott az eseményeken. A helyi Ci‑
ráda zenekar délutáni bemutat‑
kozása alapozta meg a nap han‑
gulatát. Látszott, hogy különle‑
ges ez az augusztus 25‑e Sze‑
rencs életében. A csokoládéfesz‑
tivál bejáratainál szinte egész
nap hosszú sorokban álltak az
emberek, hogy megválthassák

belépőjegyeiket. A három szín‑
padon sorra léptek fel a hagyo‑
mányőrző csoportok, míg szé‑
pen lassan elkövetkezett az este,
amikor a Csík zenekar lépett
színpadra. A magyar népzene
hiteles tolmácsolását zászlajára
tűző együttes fergeteges műso‑
rának lehettek tanúi a jelenlé‑
vők. Mindezek mellett számos
együttes mutatkozott be a kö‑
zönség előtt, a nap végén pedig
a Törköly együttes hívta éjjeli
táncházba a fesztiválozókat.

A szervezők a szerencsi cso‑
koládégyártás fennmaradását

kívánják segítni e fesztivállal, de
idén komoly szerepet kaptak
Tokaj‑Hegyalja más kincsei,
mint például a kiváló borok. A
szerencsi borászatok nyitott pin‑
cékkel várták a látogatókat. A
belvárosból induló omnibusz
folyamatosan szállította az ér‑
deklődőket az Árpád‑hegy ol‑
dalában meghúzódó szerencsi
pincesorra, hogy a mézédes cso‑
koládé után a kiváló borokat is
megkóstolhassák a városba ér‑
kező vendégek. A bortermelők
közül néhányan a fesztivál terü‑
letén is kínálták nedűiket.
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Az esemény nyitányaként az
állampolgársági eskütételre ér‑
kezett erdélyi vendégek Szé‑
kelyföld és Magyarország zász‑
laja alatt, egy nyárádmelléki dalt
énekelve vonultak be az udvaros
palotaszárnyba. Babits Mihály:
Áldás a magyarra című versét
Korondi Klára szavalta el, majd
Koncz Ferenc polgármester kö‑
szöntötte a megjelenteket. A vá‑
rosvezető arra emlékeztetett,
hogy történelmünk során nagy
győzelmeket arattunk és nagy
vereségeket szenvedtünk, majd
idegen népek és kultúrák között
többször kényszerült arra a ma‑
gyarság, hogy életét a semmiből
építse újjá. Több mint ezer évvel
ezelőtt államalapítónk, Szent Ist‑
ván király volt az első, aki az új‑
rakezdés képességét megmutat‑
ta nekünk. Kitűnő államférfiúi
adottságainak eredményeit ma
is tapasztaljuk.

Demeter Ervin, a 
B.‑A.‑Z. Megyei Kor‑
mányhivatal vezetője
ünnepi beszédében Köl‑
csey Ferenc gondolatait
választotta mottóul –
„Hass, alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derűl!” –
amely, mint mondta, a
jövő építését a nemzeti
közösség felhalmozott
tudására építi a haza ja‑
vára. A kormánymegbí‑
zott kiemelte: a magyar
nemzet egész Európa
történelmét meghatáro‑
zó tettekre volt képes,

amikor az erő és a hit erényével
fel volt vértezve. Az államalapí‑
tás ünnepe emlékeztet minket az
elmúlt évszázadok sikereire, ku‑
darcaira, és ráirányítja a figyel‑
met az előttünk álló harmadik
évezred feladataira. Elődeinknek
több mint ezer esztendő alatt
számtalanszor meg kellett véde‑
niük Magyarország függetlensé‑
gét, szabadságát, hazánk nemze‑
ti érdekeit és ebből a harci fel‑
adatból napjainkra is jut. Ezeré‑
ves történelmünk a bizonyíték
arra, hogy van miből meríte‑
nünk és építkeznünk – hangzott
el.

A Petró Dalma által előadott
Mária‑ének után az állampolgár‑
sági eskütétel következett: erdé‑
lyi honfitársaink felesküdtek ar‑
ra, hogy Magyarországot a hazá‑
juknak tekintik, annak hű állam‑
polgárai lesznek, alkotmányát és
törvényeit tiszteletben tartják és

megtartják, a hazát erejükhöz
mérten megvédik, és képessége‑
iknek megfelelően szolgálják. Az
eskütevők nevében Tőkés Endre
önkormányzati tanácsos mon‑
dott köszönetet az anyaország
népének, a magyar parlament‑
nek és a kormánynak a lehetősé‑
gért, hogy a magyar állampol‑
gársággal együtt visszakaphat‑
ták a megmaradásba vetett hitü‑
ket. – A magyar állampolgárság
elnyerése életünk meghatározó
eseménye, az együvé tartozás bi‑
zonyítéka Európa és az egész vi‑
lág előtt – hangsúlyozta a taná‑
csos, majd a küldöttség egy Szé‑
kelyföldről hozott kenyeret adott
át Koncz Ferencnek.

A történelmi egyházak képvi‑
seletében Csejoszki Szabolcs gö‑
rög katolikus parókus, Börzsö‑
nyi József református esperes és
Darvas László római katolikus
plébános mondott ökumenikus
imát, áldást kérve a megszentelt
új kenyérre. – Kérünk, minden‑
ható Istenünk, áldd meg és szen‑
teld meg a te ajándékodat, min‑
dennapi kenyerünket, mert a
föld termése és az emberi mun‑
ka gyümölcse a te szerető jósá‑
god kézzelfogható és éltető jele –
szólt az egyetemes imádság.

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.

H. R.

A nemzeti összetartozás ünnepe
Szerencsen

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

Az eseményt megnyitó táro‑
gatódallamok után a Zempléni
Múzeum igazgatója mondott
méltató beszédet Angyal Béláról.
Fazekasné Majoros Judit első‑
ként felidézte, hogy a szenvedé‑

lyes műgyűjtő, múzeumalapító
Petrikovits László 1967‑ben fel‑
ajánlott képeslevelezőlap‑gyűjte‑
ménye mellett a településen mű‑
ködő honismereti szakkör által
összegyűjtött régészeti, helytör‑

téneti, néprajzi tárgyak is nagy
szerepet játszottak a szerencsi
múzeum létrehozásában. A helyi
értelmiség és a mozgalom egyik
vezetője, Angyal Béla kitartó
munkájának köszönhetően 1968
végén megkapta működési en‑
gedélyét a szerencsi Helytörténe‑
ti Múzeum, amely 1969‑től kezd‑
te meg működését az élére kine‑
vezett Angyal Béla vezetésével.
Fazekasné Majoros Judit ismer‑
tette az egy évszázaddal ezelőtt
Szerencsen született néhai igaz‑
gató életútját, kiemelve, hogy
Angyal Bélának köszönhető,
hogy mindaz a tárgyi emlék,
amely túlélte a világégést, a
Zempléni Múzeum gyűjtemé‑
nyébe került és azóta is közkincs‑

ként szolgálja a közművelődés
ügyét. Az intézmény munkatár‑
sai napjainkban is őrzik öröksé‑
gét, mert tudják, hogy mindezt
gyarapítva, gazdagítva tovább is
kell adniuk az utókor számára.

Koncz Ferenc polgármester az
egykori honismereti szakkör
utolsó gyűjtéséből származó
markezit köveket helyezett el
Angyal Béla emléktáblájánál,
melyet az arcmással együtt Ek‑
ker Róbert szobrászművész tár‑
saságában leplezett le.

Angyal Béla hozzátartozói és
tisztelői egy‑egy szál rózsával fe‑
jezték ki megbecsülésüket a száz
éve született helytörténész em‑
léktáblája előtt.                         

H. R.

Száz éve született a múlt értékeinek őrzője

A 90. születésnapja alkalmá‑
ból otthonában köszöntötte
Fercsák Sándornét augusztus
21‑én Koncz Ferenc polgár‑
mester. Róza néni 1922. au‑
gusztus 11‑én született, három
gyermeknek adott életet, akik
nyolc unokával örvendeztették
meg. Az évek múlásával már
unokáinak is lett családja, így
dédunokáinak száma is jelen‑
tős. Fercsák Sándorné a Szeren‑
csi Cukorgyárban dolgozott, de
mezőgazdasági földmunka is
része volt mindennapjainak.
Ma is aktív a konyhakertben,
lánya és szomszédja nyújt se‑
gítséget a mindennapi felada‑
tok ellátásában. Ezúton is kívá‑
nunk neki egészséget és továb‑
bi szép esztendőket!             E. K.

Isten éltesse
Róza néni!Angyal Béla, a Zempléni Múzeum első igazgatója születésének századik évfordulója alkalmából a helytörté‑

nész arcmását ábrázoló bronzalkotást és egy emléktáblát lepleztek le augusztus 20‑án a gyűjteményeket őrző
szerencsi intézményben.

A XIX. század historizáló stí‑
lusában, vélhetően egyedi meg‑
rendelésre gyártott berendezési
tárgyak – egészen a kilencvenes
évekig – a mindenkori gyár‑
igazgató irodájában kaptak he‑
lyet. A bútorok származásáról
kevés adat maradt fenn, de fel‑
tételezhető, hogy a szőlőmotí‑
vumokkal díszített íróasztal és
szekrény bécsi, esetleg buda‑
pesti asztalosműhelyben ké‑
szült a múlt század elején. Mint
azt Fazekasné Majoros Judit az
ünnepélyes átadáson elmondta:
az intézmény egy évre tervezett
csokoládétörténeti bemutatója
nagy sikert aratott az elmúlt
esztendőben, ezért a tárlat anya‑
gának bővítése mellett döntöt‑
tek. Ezúttal – a felajánlásnak kö‑

szönhetően – különleges dara‑
bokkal bővült a kiállítási anyag,
melyekről a gyár jelenlegi veze‑
tője szólt az érdeklődőknek. Je‑
an‑Pierre Polanen hangsúlyoz‑
ta: a város önkormányzatával
való jó együttműködés jegyé ‑
ben azért adták át a berendezési
tárgyakat, hogy azok szépsé‑
gükkel és értékükkel a múze‑
umlátogatók örömét szolgálják.
Az átadás‑átvételi ceremónia az
adományozó levél aláírásával
zárult, melyet a gyárigazgató és
Szerencs város polgármestere
látott el kézjegyével. Koncz Fe‑
renc reményét fejezte ki, hogy a
jövőben olyan szerződéseket is
aláírhatnak majd, amelyek a
Nestlé további megerősödését
biztosítják Szerencsen.

Különleges adomány
a múzeumnak

A csokoládé fesztivál programját augusztus 25‑én
egy rendhagyó esemény egészítette ki, amelynek ke‑
retében a Nestlé Hungaria Kft. Szerencsi/Diósgyőri
Gyárának vezetője, Jean‑Pierre Polanen a Zempléni
Múzeumnak adományozta azt az értékes antik íróasz‑
talt és szekrényt, melyek már a Szerencsi Csokoládé‑
gyár első igazgatóját, Liechti Frigyest is szolgálták az
1920‑as években.
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Balog Zoltán úgy vélekedett,
hogy a nemzet igazi emberi erő‑
forrását a pedagógusok jelentik,
akik nélkül nemhogy sikeressé,
„de boldoggá sem válhat Ma‑
gyarország”. Az ő érdeküket is
szolgálja a jelenlegi kormányzat
oktatáspolitikai alapelve, amely
szerint az oktatás nem pusztán a
szülőknek és gyermekeiknek
nyújtott szolgáltatás, hanem
szolgálat, felelősségvállalás az ál‑
lam és a pedagógusok részéről a
felnövekvő generációkért. Ennek
jegyében fogalmazták meg az új
köznevelési rendszer legfonto‑
sabb feladatait: a XXI. századi
színvonalú tudás átadásán túl a
képességfejlesztést, a személyi‑
ség kibontakoztatásának elősegí‑
tését, a felzárkóztatást és a tehet‑
séggondozást. Éppen a felzár‑
kóztatást szolgálja – folytatta a

tárcavezető –, hogy 2014‑től min‑
den 3 éves gyermek számára kö‑
telezővé válik az óvoda. Ugyanis
ma a 6 esztendős gyerekek fele
iskolaéretlennek bizonyul. Ezzel
kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy a roma gyerekek felzárkóz‑
tatása nemzetstratégiai ügy, és
éppen a többség érdeke. Ugyanis
a romák és a mélyszegénység
ügyében nem tudunk előrelépni,
valamennyiünknek rosszabb
lesz. Ugyanakkor az esélyegyen‑
lőséget szolgálja, hogy a 2013
szeptemberétől a legkisebb ön‑
kormányzatnak is lehetősége
lesz arra, hogy alsó tagozatos ok‑
tatást működtessen. Az állam eh‑
hez biztosítani fogja a pedagó‑
gust és a megfelelő infrastruktú‑
rát. Arról is szólt, hogy az egyhá‑
zi oktatási intézmények sikere
azon is múlik, hogy vonzóvá

tudnak‑e válni a szülők és a diá‑
kok számára. Amennyiben így
lesz, akkor az egyházi oktatás to‑
vábbi térnyerése várható, ame‑
lyet üdvözöl a kormányzat –
mondta a miniszter.

Ternyák Csaba egri érsek az
ünnepségen azt hangsúlyozta,
hogy az iskola akkor teljesítheti
nevelési feladatát, ha pedagógu‑
sok támpontot mutatnak a fiata‑
loknak, ezért a pedagógusoknak
ilyen biztos ponttá kell válniuk.
A főpap szerint az a feladatuk,
hogy megismertessék és elfo‑
gadtassák a felnövekvő nemze‑
dékekkel a társadalmi szabályo‑
kat, mert így járulhatunk hozzá
a rend és a társadalmi béke fenn‑
tartásához, ugyanis valamennyi‑
ünkre érvényesek a társadalom
és az Isten törvényei egyaránt –
adott tájékoztatást az MTI.

Magyarország jövője részben azon múlik, hogy az egyházi intézmények kinyíl‑
janak, és egyaránt érvényesüljenek a társadalomban az általános és az egyházi ne‑
velési elvek – jelentette ki Balog Zoltán augusztus 28‑án az Egri Főegyházmegye
által fenntartott iskolák szakmai tanévnyitóján Egerben.

Az V. Országos Csokoládé Fesztivál újdonsága volt,
hogy idén először a Nestlé is megjelent a kiállítók so‑
rában. Erről kérdeztük Jean‑Pierre Polanent (fotónkon)
Nestlé Hungária Kft. Szerencsi/Diósgyőri Gyárának
igazgatóját.

Településünk nehéz anyagi helyzete rányomja bélyegét az önkormányzati cégek,
intézmények mindennapjaira. Hatalmas erőfeszítéseket követel mindenkitől a ha‑
vonta jelentkező rezsiköltségek kifizetése, az, hogy az önkormányzat alkalmazottai
minden hónapban időben megkapják munkabérüket. 

– Hogy
érezte magát,
milyen ta‑
pasztalatai
vannak az
idei csokoládé
fesztiválról?

– Úgy gondolom nagyon sike‑
res volt. Az idén a magyarorszá‑
gi Nestlé is képviseltette magát
egy standdal, amely nagyon sok
látogatót vonzott, akik megkós‑
tolhatták a szerencsi kávé és a di‑
ósgyőri csokoládé termékeinket.
Szerencs legnagyobb munkálta‑
tójaként és a világ egyik legna‑
gyobb csokoládé gyártójaként,
vitathatatlanul otthon érezzük
magunkat az ilyen fesztiválokon.

Megtisztelve éreztem magam,
amikor Koncz Ferenc, Szerencs
polgármestere felkért, hogy
mondjak pár szót a fesztivál hi‑
vatalos megnyitóján.

Magánemberként is élveztem
a rendezvényt. Szerencs köz‑
pontja és a Rákóczi‑vár területe
tökéletes helyszíne volt ennek az
eseménynek. Szombaton és va‑
sárnap is ellátogattam a rendez‑
vényre, mindkét napon kellemes
hangulat, nyugodt környezet fo‑
gadott. Minden korosztály talált
magának érdekességet, sok szí‑
nes program közül lehetett vá‑
lasztani. Természetesen, a csoko‑
ládé és az étel nagyban hozzájá‑
rult a barátságos légkör megte‑
remtéséhez.

– A fesztivál második napján kis
ünnepség keretében a Nestlé antik
bútorokat adományozott a Zempléni
Múzeumnak. Mi ennek a története?

– Néhány hónappal ezelőtt
Drótár Ilona, a szerencsi szak‑
szervezet vezetője javasolta,
hogy a bútorokat adományoz‑
zuk a városnak. Nekem azonnal
megtetszett az ötlet, hiszen tud‑
tam, hogy így sokkal több ember
gyönyörködhet a szépségükben.
Ezután a Nestlé Hungária Kft.
ügyvezető igazgatójával folytat‑
tam megbeszélést ez ügyben, aki
teljes egyetértéséről és támogatá‑
sáról biztosított. Valóban gyö‑
nyörű és értékes tárgyak ezek: a
Szerencsi Csokoládégyár igaz‑
gatói által használt, több darab‑
ból álló irodabútorzatot az üzem
első igazgatója, a svájci szárma‑
zású Liechti Frigyesnek szerez‑
ték be, és az 1990‑es évekig a
gyár mindenkori vezetőinek
dolgozószobájában voltak elhe‑
lyezve. Valószínűleg egyedi
megrendelésre készültek a 20.
század elején egy magyar vagy

bécsi bútorműhelyben, a 19. szá‑
zad végétől divatos historizáló
stílusban. A háromrészes vitrines
szekrény felső párkányát, közép‑
ső szekrényrészét, lábazatát, va‑
lamint az íróasztal előlapját és az
asztallap oldalát dús faragás dí‑
szíti, melynek szőlőmintája utal
arra, hogy Szerencs a híres Tokaj‑
Hegyalja egyik települése. Még
érdekesebb a szekrény két olda‑
lán elhelyezett két szobor, egy‑
egy allegorikus leány‑ és fiúalak,
melyek a tudást és a munkát
szimbolizálják. A bútorzat kie‑
melkedően fontos tárgyi emléke
az 1920‑as évek elejétől működő
Szerencsi Csokoládégyár törté‑
netének.

Ezzel a gesztussal szeretnénk
megmutatni az irányú törekvé‑
sünket, hogy gyümölcsöző kap‑
csolatot építsünk ki a várossal és
a helyi közösséggel, mely mind‑
kettőnk számára kölcsönös elő‑
nyöket jelent majd. A Nestlénél
úgy gondoljuk, hogy hosszú tá‑
vú üzleti sikert csak úgy tudunk
elérni, ha megegyezik a cégtulaj‑
donosok és a társadalom érdeke.

– Van más terve is a Szerencs vá‑
rosával való további együttműködés‑
re?

– Természetesen, már számos
intézkedés folyamatban van. Mi‑
vel a kommunikációnak kiemelt
szerepe van egymás jobb megér‑
tésében, pár hónappal ezelőtt lá‑
tott napvilágot az első, kétha‑
vonta megjelenő hírlevelünk
Nestlé Hírek címmel, amit rend‑
szeresen eljuttatunk a helyi kö‑
zösség képviselőihez. Így ők is
olvashatnak arról, mi is történik
a gyár kerítése és falai mögött,
további ötletet adva a társadalmi
összefogáshoz. A Nestlénél nagy
tapasztalattal rendelkezünk a
balesetek megelőzésében, most
tervezünk a helyi iskolában tar‑
tandó balesetmegelőzési okta‑
tást, melyet egy vetélkedővel és
díjátadással zárnánk.

Másik kiemelkedő példája az
együttműködésnek, hogy a Rá‑
kóczi‑vár lovagtermét már több‑
ször kibéreltük vezetői konferen‑
ciák és más események alkalmá‑
val, legutóbb júniusban, a követ‑
kezőt pedig októberre tervez‑
zük.

Biztos vagyok abban is, hogy
a szerencsi Nestlé gyár és a város
még további fontos dolgokban
tudják majd egymást támogatni,
ezért van szükség a folyamatos
párbeszéd fenntartására és a kí‑
nálkozó lehetőségek azonnali
megragadására.

Mindezek tudatában nehéz
fejlesztésekben gondolkodni,
pedig a városi intézmények mű‑
ködtetéséhez elengedhetetlen,
hogy időről‑időre megújuljanak
az épületek, elvégezzék az ál‑
lagmegóvási feladatokat. – Így
van ez a Szerencsi Városüzemel‑
tető Nonprofit Kft‑nél is, amely

az elmúlt
nyáron saját
dolgozóival,
minimál is
anyagköltség
felhasználá‑
sával oldotta
meg intéz‑
ményeiben a

nyári karbantartást – tájékoztat‑
ta szerkesztőségünket Takács
M. István (fotónkon). 

– Tettük mindezt úgy, hogy

eközben üzemeltetnünk kellett
a Szerencsi Fürdő és Wellness‑
házat, a Városi Tanuszodát, a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttele‑
pet, a Kulcsár Anita Sportcsar‑
nokot, a Simai Ifjúsági Tábort, az
egészségházat és nem utolsó
sorban a város konyháját, amely
az iskolai vakáció alatt is nagy‑
üzemben dolgozott, a napi fel‑
adatokon túl étkeztetést bizto‑
sítva többek között a táborozók‑
nak, a nyári rendezvényekre ér‑
kező látogatóknak – emelte ki az
ügyvezető. 

Mint megtudtuk, megtörtént
a tisztasági meszelés a Kossuth
tér 4. szám alatt található Civilek
Házában, a cég karbantartói ki‑
festették a Szerencsi Hírek és
Szerencsi Városi Televízió Nép‑
házban található szerkesztősé‑

gének helyiségeit. Felújították a
falakat a Kulcsár Anita Sport‑
csarnokban, a Tatay Zoltán Ifjú‑
sági Sporttelep helyiségeiben, il‑
letve a Jókai utcában található
háziorvosi rendelőben is. A tan‑
évkezdés előtti napokban a Rá‑
kóczi iskola étkezdéjében –
amely melegítőkonyhaként
üzemel – végeztek tisztasági fal‑
festést a karbantartók. Ha pedig
a Rákóczi épületnél tartunk, a
közelmúltban itt alakítottak ki
egy fogorvosi rendelőt, amely‑
nek munkálatait szintén a Vá‑
rosüzemeltető Kft. dolgozói vé‑
gezték. Szólni kell az egykori
Hunyadi iskola pincehelyiségei ‑
ről is, ahol a városi konyhakert‑
ben megtermelt, a közétkeztetés
konyhájára szánt zöldségeket
tárolja a cég. Itt szintén fontos
feladat volt a felújítás. A konyha
dolgozói a feszített tempó mel‑
lett a már említett kerti zöldsé‑
gek feldolgozásáról is gondos‑
kodtak.

– Úgy gondolom, hogy lehe‑
tőségeinkhez mérten emberfe‑
letti munkát végeztünk az el‑
múlt időszakban, amiért ezúton
is köszönetet mondok a Szeren‑
csi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. munkatársainak – fogalma‑
zott Takács M. István.           M. Z.

A Nestlé is jelen volt 
a csokoládé fesztiválon

Nyári karbantartás 
a Városüzemeltető Kft-nél

Az egyházi oktatáson is múlik 
a nemzet jövője
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A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Térségi Ivóvíz‑kezelési Önkormányzati Társulás sajtótájékoztatót tartott augusztus 31‑én „Az Észak‑magyar‑
országi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP‑1.3.0/09‑11‑2011‑0046 számú projekt
támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából a Rákóczi‑várban.

Mint ismeretes, a 2008‑ban in‑
dult, 77 települést érintő vízmi‑
nőség‑javító projekt első szaka‑
sza keretében Szerencs Város
Önkormányzata – mint gesztor
– elvégezte az előkészítő mun‑
kálatokat, melynek részeként
elkészült a második forduló pá‑
lyázati dokumentációja. A ta‑
valy december 1‑jén benyújtott
pályázat pozitív támogatói dön‑
téséről 2012. június 7‑én értesí‑
tette az ivóvíz‑kezelési társulást
a Környezetvédelmi Progra‑
mok Irányító Hatósága.

A szerencsi sajtótájékoztatón
Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési
Minisztérium környezetügyért
felelős államtitkára kiemelt je‑
lentőségűnek nevezte az euró‑
pai uniós finanszírozású, 12 al‑
projektből álló programot,

melyben a szerződés aláírásával
a tervek megvalósításának idő‑
szaka kezdődik el. Mint kiemel‑
te: a rendelkezésünkre álló tisz‑
ta vízkészletnek óriási jelentősé‑
ge van az emberek ivóvíz‑ellá‑
tásában és a gazdasági életben
egyaránt. Mindannyiunk élet‑
minőségét meghatározzák a
Föld klimatikus viszonyai és
vízügyi helyzete, ezért a meglé‑
vő vízkészlet megőrzése és mi‑
nőségének biztosítása elemi ér‑
deke mindenkinek.

Az államtitkár egyúttal emlí‑
tést tett a közelmúltban a kor‑
mány elé terjesztett nemzeti
vízgazdálkodási és öntözési
stratégiáról, mely azzal a céllal
készült, hogy a jövőben ésszerű
gazdálkodás valósuljon meg
hazánk vízkészletével. Ennek

jegyében a kormányzat egy
kézbe kívánja vonni az öntözés
kérdéskörét. A stratégia elfoga‑
dása esetén a megvalósítás az
elkövetkező esztendők feladata
lesz. Illés Zoltán a szaktárca ter‑
vei közül egy környezetbarát
műanyaggyártási eljárás: a po‑
litejsav‑gyártás lehetőségét is
felvázolta, melynek lényege,
hogy például cukorrépa vagy
kukorica felhasználásával olyan
környezetkímélő műanyag
alapanyagot állítanának elő,
amely 62 Celsius fok fölött 90
nap alatt lebomlik. A Szerencsi
Cukorgyár bezárására utalva el‑
hangzott, hogy a módszer nem
érinti a cukorkvótát, hiszen nem
élelmezési célt szolgálna, és
hogy a jelenleg csak ötlet szint‑
jén álló eljárás bevezetése a
munkahelyteremtésben is jelen‑
tős változásokat hozhat majd.

Az ünnepi eseményen a be‑
ruházást méltatta Kaiser Tamás,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynök‑
ség elnöki tanácsadója, aki első‑
ként az önkormányzati társulá‑
sok hasznosságáról szólt, majd
hangsúlyozta, hogy a kormány‑
zat kiemelt feladatának tekinti a
hazai és uniós jogszabályok ál‑
tal előírt vízminőség biztosítá‑
sára irányuló fejlesztéseket. El‑
hangzott, hogy e prioritás szer‑
vesen kapcsolódik az Új Szé‑
chenyi Terv környezeti fejlesz‑

téseihez, amelyek az egészséges
és tiszta települések megterem‑
tését szolgálják. Az ivóvízminő‑
ség‑javító konstrukció kereté‑
ben eddig 45 nyertes pályázatot
támogatott a kormányzat, az
ezekre megítélt uniós támoga‑
tások összege meghaladja az 
51 milliárd forintot. Az északi
régióban megvalósuló beruhá‑
zási projekt tervezett költsége
mintegy 5,7 milliárd forint, amit
a Környezet és Energia Opera‑
tív Program keretében 86 száza‑
lékban támogat az Európai
Unió. A saját forrás összegét 
– mintegy 775 millió forintot –
Magyarország kormánya az EU
Önerő Alapból egészíti ki,
melyre október 1‑jéig nyújtja be
pályázatát az ivóvíz‑kezelési
társulás.

– Ahhoz, hogy egy ilyen
nagyságú beruházás létrejöjjön,
nagyon sok ember munkájára
van szükség – emelte ki Koncz
Ferenc a társulás elnöke, amikor
köszönetét fejezte ki mindazok‑
nak, akik a projekt második sza‑
kaszát előkészítő első forduló
megvalósításán fáradoztak: kö‑
zöttük a KEOP közreműködő
szervezet munkatársai, az
Észak‑magyarországi Környe‑
zetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, vala‑
mint az üzemeltető Borsodvíz
Zrt. és Zempléni Vízmű Kft.

számára. Szerencs város polgár‑
mestere köszönettel illette a
kormányt is, amely támogatá‑
sával hozzájárul az érintett tele‑
püléseken élő mintegy 91 ezer
ember egészséges ivóvízzel va‑
ló ellátásához, életminőségük
javításához. Mint mondta: a
várhatóan 2015 áprilisában zá‑
ruló beruházás‑sorozat a meg‑
valósítás három éve alatt mun‑
kalehetőséget is jelent majd a ré‑
gióban élők számára. 

Tóbiás Zoltán, a Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft. közre‑
működő szervezet főosztályve‑
zetője hangsúlyozta, hogy a
2008‑ban indult projekt most ért
el azon szakaszához, amelyben
kĳelenthető, hogy a beruházás
meg fog valósulni. Az az idő‑
szak következik, amikor kivá‑
lasztják a kivitelezőket és elin‑
dítják a beruházási munkálato‑
kat, amelyek több évtizedes, el‑
avult vízhálózatok megújítását,
valamint hiányzó infrastruktú‑
rák kiépítését foglalják maguk‑
ba. Ezzel jelenleg az észak‑ma‑
gyarországi régió programja a
legjelentősebb az ivóvízminő‑
ség‑javító európai uniós kons ‑
trukcióban.

Az esemény zárásaként a
projekt támogatási szerződését
Koncz Ferenc látta el kézjegyé‑
vel.                       Hegymegi Rita

Indul az ivóvízminőség-javító beruházás sorozat

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Térségi Ivóvíz‑kezelési Önkormányzati Társulás tár‑
sulási tanácsa augusztus 31‑én tartotta idei második ülését a Rákóczi‑várban.

Az ivóvízminőség‑javító pro‑
jekt támogatási szerződésének
ünnepélyes aláírása után meg‑
tartott eseményen Bratu László,
Encs város polgármestere, a
szervezet elnökhelyettese kö‑
szöntötte a társult önkormány‑
zatok képviseletében megjelen‑
teket. Az első napirend kereté‑
ben Kiss Attila projektvezető
adott tájékoztatást az észak‑ma‑
gyarországi régió településein
élő lakosság egészséges ivóvíz‑
zel való ellátásának biztosítását
szolgáló, pályázatot érintő tör‑
ténésekről. Szerencs város al‑
polgármestere kiemelte: a pro‑
jekt első szakaszának előkészítő
munkálatai mind szakmai,
mind pénzügyi szempontból si‑
keresen lezárultak, a második
forduló támogatási szerződését
pedig közel nettó 5,7 milliárd
forint elszámolható költséggel
hagyták jóvá, melyből 4,9 milli‑
árd forint a megítélt európai
uniós támogatás, a 775 millió fo‑

rint saját forrást pedig az EU
Önerő Alapból kívánják finan‑
szírozni. Az elkövetkező idő‑
szak soron következő feladatai
között a közbeszerzési eljárások
lebonyolítása, együttműködési
megállapodások kötése, a belső
munkaszervezet felállítása, va‑
lamint a projektmegvalósítás
pénzügyi fenntarthatóságának
a biztosítása szerepel.

Az ülés keretében a tanács
tagjai módosították a társulás
Szervezeti és Működési Sza‑
bályzatát és szeptember 1‑jei
hatályba lépéssel elfogadták a
Gazdálkodási Szabályzatot.
Egyhangúlag elfogadták a tár‑
sulás 2012. évi I. féléves pénz‑
ügyi tájékoztatóját, valamint az
idei költségvetés módosítását is.
Azért, hogy az ivóvízminőség‑
javító projekt második forduló‑
jában (KEOP‑1.3.0/09‑11‑2011‑
0046) a társult önkormányza‑
toknak ne kelljen saját erőt hoz‑
zátenniük a költségekhez, a 

775 millió forint saját forrás‑
igény fedezetéül az EU Önerő
Alap pályázat benyújtásáról is
határozat születet. Az október
1‑jei beadási határidőig az érin‑
tett 77 önkormányzat testületei ‑
nek is pozitív döntést kell hoz‑
niuk a pályázat benyújtását ille‑
tően. 

Az észak‑magyarországi ré‑
gió településein élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátá‑
sát szolgáló, 2015 áprilisáig tartó
fejlesztési időszak zavartalan
pénzügyi fenntarthatósága ér‑
dekében 250 millió forint likvid
forrás biztosítása is szükséges,
ezért az ivóvíz‑kezelési társulás
támogatást megelőző hitel fel‑
vételéről döntött, valamint fel‑
hatalmazta az elnököt a hitelfo‑
lyósító pénzintézet közbeszer‑
zéssel történő kiválasztására.

Zárásként a társulási tanács
határozatot hozott arról, hogy a
KEOP‑7.1.3.0‑2008‑0018 számú
projekt I. fordulós eredményeit

térítésmentesen átveszi Sze‑
rencs Város Önkormányzatától,
mint kedvezményezettől, majd
az ezzel kapcsolatos ÁFA fizeté‑
si kötelezettség teljesítése, vala‑
mint a társulás pályázati forrá‑

sokkal nem támogatott műkö‑
dési költségei fedezetének biz‑
tosítása érdekében 33 millió fo‑
rint előre fizetett használati díjat
igényel a Borsodvíz Zrt‑től köl‑
csön formájában.                   H. R.

Saját forrás kiváltására pályázik a társulás
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Szerencs Város Önkormányzata augusztus 30‑án tartotta munkaterv szerinti ülé‑
sét, melyen Koncz Ferenc polgármester elsőként a DVTK (Diósgyőr‑Vasgyári Test‑
gyakorlók Köre) képviseletében megjelent Szentes Lázár szakmai igazgatót, Fuhr‑
mann Géza utánpótlás szervezési igazgatót, valamint Kovács Zoltán képzési igaz‑
gatót köszöntötte, akik – mint az első napirendi pontban is szerepelt – a Szerencs
Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztályával kívánnak partneri együttműkö‑
dést kötni.

A Szerencs VSE képviseleté‑
ben jelen volt Kormos Sándor
elnök, valamint Rábai Attila, a
labdarúgó szakosztály vezető‑
je. A polgármester ismertette,
hogy Furhmann Géza, a Diós‑
győr FC Kft. utánpótlás szerve‑
zési igazgatója két hónappal
ezelőtt kereste meg a szerencsi
szakosztályt együttműködési
szándékával, amely által a kft.
a korosztályos tehetséges fiata‑
lok felkutatását támogatná Sze‑
rencsen. Koncz Ferenc öröm‑
mel vette a megkeresést, ami‑
ről a jogi és ügyrendi bizottság
is tárgyalt. Gál András elnök el‑

mondta, hogy a tagok egysége‑
sen foglalnak állást az utánpót‑
lás tehetségeinek felkutatásá‑
ban, amit a testület is egyhan‑
gúlag támogatott. A napirendi
pont megtárgyalása végén
Szentes Lázár elmondta, hogy
ez a nyolcadik megállapodá‑
suk a megyében. Hangsúlyoz‑
ta, hogy a DVTK‑nál új me ‑
nedzs ment dolgozik, amely új
szemlélettel fordul a futball fe‑
lé. – Tovább szeretnénk szélesí‑
teni azon sportolók körét, akik
első osztályú környezetben
játszhatnak – fogalmazott a
szakmai igazgató. Szentes Lá‑

zár szólt a kölcsönösségről is,
hiszen a szerződésnek kö‑
szönthetően a szerencsi fiata‑
lok megfelelő színvonalú lab‑
darúgó‑képzésben fognak ré‑
szesülni, játéklehetőséget biz‑
tosítanak nekik a partneri klu‑
bok mérkőzésein, ahol többek
között az Újpest, a Videoton
vagy éppen a Ferencváros csa‑
pataival mérhetik össze képes‑
ségüket. A napirend tárgyalá‑
sának végén a Szerencs VSE
képviseletében Kormos Sándor
elnök és a DVTK részéről Szen‑
tes Lázár írták alá az együtt‑
működési megállapodást.

A Szerencs VSE és a DVTK

Az augusztus 30‑ai ülésen Egeli Zsolt arról számolt
be, hogy 2002. augusztus 6‑án 10 évre szóló szerződés
jött létre Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor és Sze‑
rencs önkormányzatai, a Szerencsi Hulladékkezelési
Közszolgáltató Kft. és a Mento Kft. között szilárd hul‑
ladék szállítására. 

Előző lapszámunkban Kiss Attila alpolgármester tájékoztatta az olvasókat a meg‑
valósítás előtt álló csapadékvíz‑elvezetési projekt állásáról, a várható megvalósítási
időszakról. 

A társaság sikeresen szerepelt
a különböző pályázatokon, és
még 2002‑ben 17,5 millió forin‑
tos összköltség mellett beszerez‑
te a minden helyi polgárnak in‑
gyenesen kiosztott 60 és 120 lite‑
res, a társasházak számára az
1100 literes gyűjtőedényeket, to‑
vábbá a szelektív hulladékgyűj‑
tést szolgáló tárolókat. Ugyan‑
csak sikeresen pályázott a négy
település két darab Mercedes tí‑
pusú hulladékgyűjtő jármű vá‑
sárlására. A házi gyűjtőedénye‑
ket előbb 5 évre bérbe adták az
SZHK Kft‑nek, majd 2008 de ‑
cem berében az 5 évvel korábban
megállapított vételárnak mon‑
dott 322 000 forint + ÁFA össze‑
gért az edények a társaság tulaj‑
donába kerültek. A teherautókat
10 éves határozott idejű bérleti
szerződéssel adták az önkor‑
mányzatok az SZHK Kft. hasz‑
nálatába, ez a jogviszony 2012
decemberében jár le. Tavaly az
önkormányzat úgy döntött,
hogy nem emel hulladékszállí‑
tási díjat, azonban a szolgáltató
által felemelt díj különbözetét az
önkormányzatnak kell kifizetni,
és a fizetést nem teljesítő állam‑
polgárok hulladékszállítási díja
is az önkormányzatot terheli.
Egeli Zsolt szerint felmerült an‑
nak lehetősége, hogy az önkor‑
mányzatok maguknak gyűjte‑
nék a hulladékot, de mivel a ku‑

kák tulajdonjogától megfosztot‑
ták az önkormányzatot (az ezzel
kapcsolatos per tárgyalása szep‑
temberben kezdődik), a gyűjtő‑
autókat pedig decemberig bérbe
adták, így nem volt fizikai lehe‑
tőség saját begyűjtésre. Ezért egy
kényszer megállapodás szüle‑
tett: változatlan feltételekkel
meghosszabbították a mostani
szerződést 2012. december 31‑
éig. Eközben folyamatban van
egy, az önkormányzati társulá‑
son keresztül megvalósuló köz‑
beszerzési eljárás, amely révén új
közszolgáltatót választhatnak a
települések. Az alpolgármester
azt is elmondta, hogy a szemét‑
szállítási díjat nem teljesítő lako‑
sok helyett kifizetett összeg 10 év
alatt 80 millió forintra tehető, és
azt is hozzátette, hogy az előző
önkormányzat soha nem ismer‑
tette a szerződés részleteit, csak
a díjemelésekről adtak tájékozta‑
tást. Utóbbit Heves János képvi‑
selő kifogásolta, amellyel kap‑
csolatban kisebb vita alakult ki
az alpolgármester és képviselő
között. Egeli Zsolt a napirend
zárásaként hangsúlyozta, hogy
ez egy előnytelen szerződéskö‑
tés volt, de kénytelenek meg‑
hosszabbítani, és tárgyalni az
esetleges jobb feltételekről. A tes‑
tület a határozati javaslatot egy‑
hangúlag elfogadta.

E. K.

Az alpolgármester ezúttal
részletesen bemutatja a műszaki
fejlesztéseket, az öt érintett víz‑
gyűjtőn tervezett műszaki terve‑
ket. Kiss Attila elmondta, hogy a
település – szerkezeti és dom‑
borzati viszonyai alapján – hat jól
lehatárolható vízgyűjtő területet
foglal magában, melyből a jelen‑
legi projektben öt rész érintett,
mivel a Fecskés településrészhez
kapcsolódó gyűjtőterület rende‑
zése nem része a jelen fejlesztés‑
nek. A vízgyűjtők fő vízelvezető
árkai az önkormányzat kezelé‑
sében és tulajdonában vannak,
végső befogadójuk a Szerencs‑
patak, illetve az alsóbb szaka‑
szon a Takta: az Új Hidegvölgyi,
a Régi Hidegvölgyi, a Diósi árok,
a Malom árok és az Ondi árok‑
rendszer, amelyek fő befogadói
a várost behálózó, több 10 km
hosszú mellék vízelvezető rend‑
szernek. Gyűjtő szerepük mel‑
lett elvezető feladatuk révén jut‑
hat el közvetve, vagy közvetle‑
nül – az Új Hidegvölgyi árok
rendszer esetében a Gilip patak
közvetítésével – a csapadékvíz a
végső befogadóba. Ez utóbbiak
kiépítettsége jelenleg hiányos –
hiányoznak többek között a kül‑
területi övárkaik –, műszaki álla‑
potuk rossz és sok területen re‑
konstrukcióra, felújításra, újra‑
méretezésre szorulnak. A városi
vízelvezetés rendszerében szere‑
pük tehát meghatározó, hiszen,
ha nem alkalmasak akadály‑
mentesen és biztonságosan elve‑

zetni az egyre gyorsabban és
nagy intenzitással összegyűlő
csapadékvizeket, akkor a belvíz
és helyi vízkárok fokozottan és
egyre nagyobb mértékben je‑
lentkezhetnek.

Az egyes fő vízelvezetők sze‑
repét, a projekt keretében törté‑
nő beavatkozásokat az alábbiak‑
ban foglalta össze Kiss Attila: a
városközpont csapadékvizeit a
Diósi árok szállítja a Szerencs pa‑
takba. A Diósi árok a város talán
legrégebben épült csatornája,
amely korábban a csapadék
mellett szennyvizet is szállított.
A Diósi árok alsó, cukorgyári
szakaszának leválasztása érde‑
kében a 37‑es számú főút men‑
tén új, részben zárt csatorna
épült, mely a Malom árok
nyomvonalához csatlakozva, a
Szerencs‑patak alatt átbujtatva
juttatja a belvizeket annak duz‑
zasztó alatti alsó  szakaszára. A
Diósi árok esetében a fejlesztési
hossz: 1 334 méter. Beruházáso‑
kat tervezünk a Bástya utcán a
meglévő burkolt árok felújításá‑
val, új folyóka kialakításával, a
Bástya utca és Bajcsy‑Zsilinszky
utca között húzódó nagy szelvé‑
nyű burkolt árok rekonstrukció‑
jával és a Bors Kálmán utcán.
Mellékágak kiépítésére is sor ke‑
rül a Jókai utcán és a Bástya köz‑
ben, a Kisvásártér utcán és a Pi‑
actéren.

A Régi Hidegvölgyi árok‑
rendszer a város belterületének
legnagyobb részéhez, a 267 hek‑

táros Régi Hidegvölgyi árok víz‑
gyűjtő területéhez tartozik. Az
Új Hidegvölgyi árok kiépítésé‑
vel a Hidegvölgyből származó
külső vizek már nem terhelik az
árok belterületi szakaszát, így a
Régi Hidegvölgyi árok csak a
belterületen összegyűlő csapa‑
dékvizeket szállítja a befogadó
Taktába. A Pozsonyi utcán lévő
nagy szelvényű, föld medrű sza‑
kaszon a vizek szabad lefolyását
a különböző méretű és műszaki
állapotú átereszek sok esetben
akadályozzák, az Igló utcai és a
Kassa utcai meglévő árkok fel‑
újítása is sürgető feladat. A vasúti
áteresztől a befogadó Takta pa‑
takig kis esésű, 2 675 méter hosz‑
szú mederszakasz erősen feltöl‑
tődött, növényzettel benőtt,
ezért mederrendezése, szelvény‑
bővítése feltétlenül szükséges.

Az árok esetében a fejlesztési
hossz 3 260 méter. Várható a Ré‑
gi hidegvölgyi árok külterületi
szakaszának rendezése, a Régi
Hidegvölgyi árok kiépítése a
Miskolc‑Nyíregyháza vasútvo‑
nal keresztezése környezetében,
az Igló utcán, valamint a 37‑es
számú főút feletti szakaszon, a
Kassa utcán. A Pozsonyi úti föld‑
árok feletti átereszek és kapube‑
járók is átépítésre kerülnek.

Az Új hidegvölgyi árok rend‑
szer, a Malom árok, a Fenyves
úti rendszer, illetve az ondi víz‑
gyűjtő területen tervezett beru‑
házás részleteit a Szerencsi Hírek
következő számában közöljük.

Előnytelen szerződés
a szolgáltatóval

Az augusztus 30‑ai önkor‑
mányzati ülésen a testület egy
ellenszavazattal elfogadta a
2012. évi költségvetésre vonatko‑
zó módosítást, amit az I. félév‑
ben érkezett központi támogatá‑
sok indokoltak. Ezt követően a
grémium Czakóné Szikszai Or‑
solyától, a városgazdasági cso‑
port vezetőjétől kapott tájékozta‑
tást a 2012. évi költségvetés I. fél ‑
éves teljesítéséről.

A maximális osztály‑ és cso‑
portlétszám túllépésére vonat‑
kozó engedélykérést és az óvo‑
dafejlesztési pályázat benyújtá‑
sát változtatás nélkül, egyhangú‑
lag fogadta el a testület. Ez utób‑
bi pályázat a szükséges tárgyi
eszközök (bútorok, játékok) be‑
szerzésére, valamint az alkalma‑
zottak szakmai továbbképzésére
ad lehetőséget. A Nemzeti Fej‑

lesztési Ügynökség által kiírt pá‑
lyázat 100%‑os támogatottságú,
amelynek 30%‑át tárgyi eszkö‑
zök beszerzésére, 70%‑át pedig
továbbképzésre kell fordítani.

A városatyák határoztak a
Szántó J. Endre Egyesített Szoci‑
ális és Egészségügyi Intézet Szo‑
ciális és Gyermekjóléti Alapszol‑
gáltatási Központ társulási szer‑
ződésének Golop és Tállya tele‑
pülések részéről érkező felmon‑
dásáról. Koncz Ferenc elmondta,
hogy ez a döntés összefügghet a
járási rendszer kialakításával, hi‑
szen ezzel kapcsolatban a két te‑
lepülés nem a szerencsi, hanem
a gönci járáshoz kíván majd tar‑
tozni. Mint mondta, úgy érzi,
hogy ezzel a lépéssel mindkét te‑
lepülés rossz döntést hozott. A
testület a kért felmondást egy‑
hangúlag tudomásul vette.

Döntések 
és határozatok

A csapadékvíz-elvezető projekt
megvalósítása I.
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Az augusztus 18‑án megren‑
dezett találkozón Csáki Barna‑
bás, a harangodi település pol‑
gármestere adott tájékoztatást a
község eseményeiről. Mint el‑

mondta, az új kenyér ünnepét
három napra tervezték, közü‑
lük az első volt a népi együtte‑
sek randevúja. – Hat énekkar
érkezett hozzánk, a helyiek

mellett Taktaszada, Taktahar‑
kány, Kisújszállás, Monok, Bo‑
gács és Homrogd csoportjai vet‑
tek részt. Hagyománnyá vált az
idők során, hogy nem csak ön‑
álló műsorszámoknak örvend‑
het az érdeklődő közönség, kö‑
zös éneklésekben is részt vehet‑
nek. Ezek a programok erősítik
a baráti szálakat, a kialakult
kapcsolatokat, ugyanakkor úja‑
kat is indítanak – mondta la‑
punknak a polgármester. 

Másnap ökumenikus isten‑
tisztelettel folytatódtak az ünne‑
pi események, augusztus 20‑án
pedig a megyaszói Pincefalu
Majális‑terén találkoztak a he‑
lyiek, ahol főző‑ és borversenyt,
baráti társaságok találkozóját, il‑
letve koncerteket rendeztek.

SfL

Népdalkörök találkoztak
Megyaszón

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg Megyaszón a Harangodi Pacsirta el‑
nevezésű dalos találkozót, amelynek programjai idén kapcsolódtak a község au‑
gusztus 20‑ai eseménysorozatához.

A sikeres pályázatnak köszön‑
hetően a község Sport utcájában
megvalósult a bel‑ és csapadék‑
víz elvezetés, amit a Belügymi‑
nisztérium EU Önerő Alapja is
finanszírozott. A helyi óvodában
megrendezett projektzárón Var‑
ga László polgármester arra em‑
lékeztetett, hogy régi gondja ol‑
dódott meg a nagyközségnek,
2006‑ban és 2010‑ben több alka‑
lommal érte vízkár az ott élőket.
Lakossági kérés eredményeként
vette fel a kapcsolatot vízügyi
tervezőkkel, több utcára készült
el a vízjogi létesítési engedély,
ám a pénzhiány megakadályoz‑
ta az önálló kivitelezést. Az uni‑
ós‑ és belügyminisztériumi tá‑
mogatás, továbbá a nemzeti for‑
rás, valamint az önkormányzati
saját erő volt az a háttér, ami hét‑
száztizenegy méteren jelentett
megoldást a vízelvezetési gon‑

dokra. A projektzárón elhang‑
zott, hogy számos helyen nehe‑
zítette a kivitelezést a meglévő
térképeken pontatlanul feltünte‑
tett, korábbi években kivitelezett
gáz‑ és vízvezeték nyomvonala,
jóformán minden lakás becsatla‑
kozását újra kellett szerelni. Az
eseményen megfogalmazták
aggályaikat az utca lakói, egye‑
sek kifogásolták, hogy az új, be‑
tonlapokkal kirakott vízelveze‑
tők miatt szűkült az útszélesség,
mások attól tartanak, hogy az át‑
lagostól mélyebb árok alatt el‑
fagy majd a vízvezeték télen. A
vitafórumra emlékeztető pro‑
jektzáró eseményen érvek és el‑
lenérvek fogalmazódtak meg,
ám a lényeg, hogy közel kétszáz
taktaharkányi lakos belvíz‑ és
csapadékvíz fenyegetettsége
szűnt meg az árok megépítésé‑
vel.                                                          SfL

Csapadékvíz-elvezetés
uniós támogatással

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata – mint
leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségi település
– az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak‑Magyarországi Operatív Prog‑
ramra benyújtott pályázata révén ötvenmillió forintos
beruházást valósított meg, amelynek ünnepélyes át‑
adását augusztus 27‑én tartották.

A zsűri a feltételeknek meg‑
felelően bírált, a tarcali nap ese‑
ményei a díjak átadásával in‑
dultak a focipályán felállított
színpadon. Az események lát‑
ványos fordulatot vettek Ba‑
racskai László polgármester
köszöntője után, ejtőernyősök
célozták meg a terület közepét,
egyikük Tarcal zászlaját hozta
magával. A szervezők termé‑
szetesen követték a program
hagyományait, megkoszorúz‑
ták Turzul vezér emlékművét
és Könyves Kálmán király
szobrát, ezután már a szóra‑

koztatás kapta a főszerepet. Be‑
mutatót tartottak Tarcal orszá‑
gos és Európa‑bajnok táncosai,
a sportos mozgást kedvelők
zumba gyakorlatokon vehettek
részt, koncertet adott a Ciráda
zenekar, a Reflex, a Killer Sur ‑
prise együttes, és volt mulatós
szuper dáridó. A színpadi pro‑
dukciók mellett vidámpark,
kézműves kirakodóvásár, szá‑
mos érdekesség várta az érdek‑
lődőket, a mézédes források
földjének királyi termékeit tra‑
dicionális pincékben kóstolhat‑
ták Tarcal vendégei.

Királyi eledelek
a tarcaliak napján

Tizenhetedik éve tartanak Tarcalon sport‑ és szóra‑
koztató programokkal dúsított találkozót helyieknek,
elszármazottaknak és minden érdeklődőnek. Az idei
események augusztus 19‑én főzőversennyel indultak
a sportpályán, a feladat az volt, hogy a készülő ételek
tükrözzék a történelmi borvidékre jellemző ízeket.

Radó Béla polgármester ün‑
nepi beszédében kitért az új kö‑
zösségi tér történelmi múltjára,
megemlítve, hogy a terület egy‑
kor hősök kertjeként élt a köztu‑
datban, ugyanis itt állítottak em‑
lékhelyet az I. világháborúban
elesettek tiszteletére. Később
akácos kiserdő telepedett meg a
területen, ami a II. világháború‑
ban tett jó szolgálatokat lakossá‑
gi szinten. A fák elöregedése mi‑
att döntött úgy az önkormány‑
zat néhány éve, hogy pályázatot
nyújt be egy park megvalósítá‑
sára. Közel 21,5 millió forintot
kapott a község a pihenőterület
kialakítására, amely rendezvé‑
nyek, megemlékezések, szabad‑

idős tevékenységek
megrendezésére is al‑
kalmas.

A történelmi egyhá‑
zak által megszentelt új
kenyér megszelését kö‑
vetően felavatták a sze‑
rencsi Ekker Róbert
szobrászművész által
készített, gróf And‑
rássy Gyulát ábrázoló
domborművet az álta‑
lános iskola szomszéd‑
ságában. Kiss Péterné
iskolaigazgató avató‑
beszédében megje‑
gyezte, hogy a főúrnak
birtokai voltak a tele‑

pülésen, ezekből adott át 1200
négyszögöl földet, kizárólag ál‑
lami iskola építéséhez, örök és
ingyenes használatra. 

A mezőzombori rendezvé‑
nyeken három országgyűlési
képviselő, Koncz Ferenc, Pállfy
István és Mengyi Roland tette
tiszteletét, illetve vágta át az ava‑
tószalagokat. Pálffy István tol‑
mácsolta ünnepi gondolatait a
Szerencsi Hírek olvasói felé: 

– Azért fontos Mezőzombor
és ez a táj, mert itt a közösség
ereje megmutathatja azt, mire
vagyunk képesek. A mezőzom‑
boriak is az ezeréves történelmi
alapokra támaszkodnak, arra a
védelmi rendszerre, amit Szent

István állama épített ki. Ezt kell
most újra felállítanunk, szükség
van egy olyan korszerű államra,
amit a helyi emberek részvételé‑
vel építünk az egységes nemzet
sikerei érdekében – fogalmazott
Pálffy István.

Mengyi Roland úgy vélte,
Mezőzombor fejlesztési törek‑
véseiben mindig nagy szerepet
játszott a település arculatának,
szépségének fejlesztése, most
egy új elképzelés valósult meg.
– Fontos szerepe van a felavatott
parknak – fogalmazott Mengyi
Roland – hiszen a közösség
szervezésének egy területe lehet.
Ezen az ünnepen gondolnunk
kell arra is, hogyan adunk ke‑
nyeret az embereknek. Szinte
minden nap azon dolgozunk,
hogy újrafogalmazzuk Tokaj‑
Hegyalját. Ne csak a borból, a
turizmusból éljenek az itteniek,
legyen könnyűipara, élelmiszer ‑
ipara a pátriának és akkor talán
eljutunk oda, hogy akik tisztes
munkával keresik a kenyerüket,
békével tudnak majd megpi‑
henni ebben a parkban – emelte
ki a B.‑A.‑Z. Megyei Közgyűlés
elnöke.

A község lakossága helyi kul‑
turális csoportok programjainak
kísérete mellett vette birtokba a
vadonatúj köztéri létesítménye‑
ket a rendezvények végén.

Köztér- és szoboravatás
Mezőzomboron

Mezőzombor önkormányzata és a helyi lakosság megemlékezett augusztus 20‑
án Szent István királyról. Az ünnepi események mellett Közpark és parkolók ki‑
alakítása Mezőzomboron címmel projektzáró rendezvényt is tartottak a Szerenccsel
szomszédos településen.
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A hazai bankok közül először –
augusztus 6‑án – az OTP Bank kí‑
nálatában jelentek meg az új ka‑
mattámogatott lakáshitelek. A leg‑
nagyobb hazai pénzintézet – amely
februárban elsőként tette elérhető‑
vé az új „szocpolt” is – immár az ál‑
lamilag támogatott lakásépítési, vá‑
sárlási és korszerűsítési célra igé‑
nyelhető finanszírozási termékek
teljes körét kínálja ügyfeleinek.
Ezek segítségével nemcsak a klasz‑
szikus lakáscélok megvalósítása
válik könnyebbé, hanem számos
nehéz helyzetbe került devizahite‑
les is megoldást találhat a problé‑
májára. 

Az OTP Bank számára mindig
is kiemelkedően fontos volt az ott‑
honteremtés, ezért már 2012. feb‑
ruár 18‑ától elérhetővé tette a fiata‑
loknak szóló lakásépítési támoga‑
tást. A szocpol igénylések száma
azóta is folyamatosan emelkedik,
hiszen egyre több ügyfél ismeri fel
ennek a vissza nem térítendő álla‑
mi támogatásnak az előnyeit.

A lakásépítési támogatás (szoc‑
pol) célja az energiatakarékos,
megfelelő komfortérzetet biztosító
lakások építésének, valamint a
gyermekvállalás és a munkaválla‑
lás ösztönzése. A támogatás mérté‑
ke 800 000 Ft‑tól 3 250 000 Ft‑ig ter‑
jedhet. Az összeg függ az eltartott,
illetve vállalt gyermekek számától,
az ingatlan hasznos alapterületétől
(60‑160 m2 lehet) és az ingatlan
energetikai minősítési osztályba so‑
rolásától.

Miután a konstrukció összevon‑
ható egyéb banki termékekkel és
akciókkal is, így még kedvezőbb
szerződési feltételeket lehet elérni.

Az augusztus 6‑ától igénylehető
új támogatási forma is lökést adhat
a hosszú ideje pangó lakáspiacnak.

A korábbi kamattámogatott konst‑
rukcióval szemben az új, otthonte‑
remtési támogatott hitel már hasz‑
nált lakás vásárlására is igénybe ve‑
hető. Az ingatlan és hitelpiac élén‑
külését segítheti az is, hogy a konst‑
rukció az első öt évben 10% alatti
kamatszinteket biztosíthat az
ügyfelek számára, így vélhetően a
korábbi időszakban tapasztaltnál
többen mernek majd ismét hitelt
vállalni lakáscéljuk megvalósításá‑
ra.

Új lakás vásárlására vagy építé‑
sére legfeljebb 10 millió forint össze‑
gű támogatott lakáskölcsön igé‑
nyelhető abban az esetben, ha az
ingatlan (telekár nélküli) értéke
nem haladja meg a 30 millió forin‑
tot. Lakáskorszerűsítésre és hasz‑
nált lakás vásárlására 6 millió fo‑
rintban állapította meg a törvény‑
alkotó a felvehető legmagasabb
kölcsönösszeget, amely legfeljebb
15 millió forintos vételár, illetve be‑
kerülési költség esetén vehető
igénybe. Az új támogatott hitel a
futamidő első 5 évében a piaci fel‑
tételű hiteleknél lényegesen alacso‑
nyabb kamatszintet biztosít. A ka‑
mattámogatás nagysága hitelcé‑
lonként eltérő és 5 éves időtartama
alatt csökkenő mértékű. Új lakás
építése vagy vásárlása esetén az el‑
tartott gyermekek számától függő‑
en is változik. A kamattámogatás
időszaka alatt az ügyfeleknek (egy
átlagos 5 millió forint összegű, 20
éves futamidejű hitel esetén) nagy‑
ságrendileg fél millió forinttal ke‑
vesebbet kell fizetniük egy piaci ka‑
matozású konstrukcióhoz képest

Az állami kamattámogatás és
a vissza nem térítendő lakásépí‑
tési támogatás, vagyis a szocpol
együttesen is igénybe vehető az
OTP Banknál. Mint ismeretes, a

gyermekvállalásra is ösztönző
szocpol új lakás építéséhez vagy
vásárlásához biztosít 800 000 fo‑
rinttól 3 250 000 forintig terjedő,
vissza nem térítendő támogatást.

Az otthonteremtési kamattámo‑

gatás a fizetési nehézségekkel
szembesülő devizahiteleseknek is
segítséget nyújthat. Ez a konstruk‑
ció ugyanis késedelmes jelzáloghi‑
tellel, vagy felmondott kölcsönnel
terhelt lakóingatlan megvásárlásá‑

ra is igénybe vehető, lakóingatlan
fedezetű késedelmes deviza jelzá‑
loghitel kiváltására, vagy abban az
esetben, ha a deviza kölcsönét ké‑
sedelmesen fizető adós lakását ki‑
sebbre kívánja cserélni.                          (x)

Új állami kamattámogatásos lakáshitel az OTP Banknál

INGATLAN
• 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. (15-16)______________________________
• Mezőzombor központjában, külön bejáratú csa-
ládi ház alsó szintje: szoba, konyha, albérletbe ki-
adó. Érd.: 70/382-9927. (15-16)______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is
alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (15-16)______________________________
• 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. (15-16)______________________________
• Mezőzomboron összkomfortos tehermentes csa-
ládi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 2.300 e
Ft. Érd.: 70/382-9927. (15-16)______________________________
• Szerencs pihenő övezetében, Ady E. út 31. szám
alatt háromszobás, nappalis, összkomfortos családi
ház parkosított udvarán kemencével sürgősen el-
adó. Érd.: 70/940-4266. (15-16)______________________________
• Szerencsen a városközpontban, szép, négy éve
teljesen felújított, II. emeleti, kétszobás, társasházi
lakás, körpanorámás kilátással eladó. Érd.: 30/529-
7821. (15-16)______________________________

• Szerencs belvárosában külön bejáratú családi ház
felső szintje kiadó, elsősorban diákoknak, gyermek-
telen házaspárnak. Garázs is kiadó. Érd.: 20/4464-
662. (15-16)______________________________
• Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatti, 42 m2-es,
összkomfortos társasházi lakás eladó, kisebb csa-
ládi házra cserélhető. Érd.: 47/361-822. (15-16)______________________________
• 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. (15)______________________________
• Eladó a Hármas tó partján 800 m2 horgásztelek,
Csobaj felől jól megközelíthető, villany van. Érd.:
30/346-5009. (15)______________________________
• Szerencs a Jókai utcában kétszobás, összkomfor-
tos ház eladó. Irodának, vállalkozásnak alkalmas.
Kisebb csere is érdekel. Érd.: 70/704-6393. (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. (15)

VEGYES
• Legyesbényén, a Fő út mentén borospince feldol-
gozóval valamint 160 literes szőlőprés és kézi sző-
lődaráló eladó. Érd.: 47/361-299. (15-16)______________________________
• Eisenberg típusú, újszerű állapotban lévő, világos
színű faborítású pianínó kedvezményes áron; jó ál-
lapotban lévő, 75 cm átmérőjű Philips televízió va-

lamint Hajdú típusú, alig használt szárítógép sür-
gősen eladó. Érd.: 20/982-6026. (15-16)______________________________
• Javításra szoruló tetőhöz bontott pala ingyen el-
vihető. Cím: Szerencs, Csalogány köz 10. (15-16)______________________________
• Jó állapotban lévő, szép heverő 5 000 forintért és
alig használt, háromlángú gáztűzhely 10 000 fo-
rintért eladó. Érd.: 47/361-822. (15-16)______________________________
• Keresek egy 60 év körüli, egyedülálló hölgyet
vagy idős házaspárt albérletbe, amiért fizetni nem
kell szép, kertes, összkomfortos lakásomba, vagy
idővel, ha jól kijövünk, később örökölhetni is lehet.
Rossz egyedül! Telefon: 47/362-199.______________________________
• 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)______________________________
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77
@gmail.com.

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. szeptember 14‑ig bemutatja szerkesztőségünkben.
A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

szeptember 21., október 5.
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IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

NAPONTA MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET!

PIAC
(Kisvásártér 10.)

CIPŐVÁSÁR
szeptember 8.

2490 Ft/kg

ROYAL
(Rákóczi út 47.)

BÁLA-
BONTÁS

szeptember 10.

CORSÓ
(Rákóczi út 77.)

ŐSZI-TÉLI
GYERMEKRUHA

ÉS CIPŐ
DARABÁRON

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI

VIZSGÁZTATÁS
Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

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

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

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

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Víz alatti csoportos gyógytorna 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.

Szunyogh Szilárd 
2008 évben 

az ÚMVT keretében
egyszeri tőkejuttatást

nyert el, 
mint fiatal mezőgaz-
dasági vállalkozó. 

Az elnyert támogatás
hozzásegítette egy új

gazdaság 
beindításához, mely

Vilmány településen
szántóföldi 

növénytermesztéssel
foglalkozik.

Szunyoghné 
Bártfai Szilvia 

2008 évben 
az ÚMVT keretében

egyszeri tőkejuttatást
nyert el, 

mint fiatal mezőgaz-
dasági vállalkozó. 

Az elnyert támogatás
hozzásegítette egy új

gazdaság 
beindításához, mely

Vilmány településen
szántóföldi 

növénytermesztéssel
foglalkozik.

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik

felejthetetlen halottunk,

HABINA ISTVÁN 
temetésén részvétüket 

nyilvánították.

A gyászoló család
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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.
Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 

Szerencs, Eperjes u. 9. 
• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.

Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 
• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 

3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 
• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.

Tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. szeptember 21-én 

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

ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. szeptember 21‑én jelenik meg.

Lapzárta: szeptember 14. 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

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

Recept nélkül a szolgáltatás
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

Vénasszonyok nyaraVénasszonyok nyara
AKCIÓ szerencsi fürdőben!aAKCIÓ szerencsi fürdőben!a

2+1 akció! (hétfő-vasárnap)2+1 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–
10 18– óra:

– őtt belépő 1500 FtFeln
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1000 Ft

18–21 óra:
– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

Szombat vasárnap–

10 19– óra:
őtt belépő 1700 Ft– Feln

– 60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1200 Ft

19–22 óra:
– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. 

(3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó 

pályázatot hirdet 
Szerencs Város 

Önkormányzata 
tulajdonában lévő lakások 

bérbeadására.

LAKÁSOK:
Szerencs, 

Ondi út 10/B fszt. 3. 
38 m2 1 lakószoba, konyha, 

fürdőszoba.

Szerencs, 
Ondi út 10/B II. em. 1. 
38 m2 1 lakószoba, konyha, 

fürdőszoba.

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

fürdőszoba.

A pályázatot benyújtani 
a pályázathoz szükséges

adatlapon a kezelő, 
Szerencsi Városüzemeltető

Nonprofit Kft. 
Fürdő és Wellnessház 

(Szerencs, Rákóczi út 94.)
irodájában lehet.

A benyújtás határideje:
2012. szeptember 13. 

(csütörtök) 12 óra.

A pályázati adatlap 
átvehető a Szerencsi Fürdő

és Wellnessházban, illetve a
Szerencs Város Polgármesteri

Hivatal ügyfélszolgálatán 
(Rákóczi út 89.), 

valamint letölthető a
www.szerencs.hu honlapról.

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

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

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

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

tos családi ház (100 m²). Az utca felé két külön
bejáratú szoba van. Udvarra néző nappali-étke-
ző, innen nyíló konyha, a  konyhából spájz, to-
vábbá fürdőszoba (abból nyíló wc helyiséggel),
továbbá tároló, valamint hátsó szoba. A házzal
egybeépített, két külön bejáratú garázs. A ga-
rázsból két részből álló pince nyílik. Az ingatlan
padlástere tovább bővíthető. Műanyag 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-

HELYCement
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

Száraz tűzifa akció!

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Parasztmájas

Comb csont nélkül

Sertés hátsó csülök

Füstölt oldalas

Füstölt sertésfej

Sertés tepertő

899 Ft/kg

1199 Ft/kg

679 Ft/kg

1199 Ft/kg

699 Ft/kg

1299 Ft/kg

Az akció 2012. szeptember 7-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
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A Budapestről induló konvoj
augusztus 24‑én érkezett Be‑
kecsre, Balogh Sándor birtoká‑
ra, ahol az Afrikai‑Magyar
Egyesület elnöke fogadta az ér‑
kezőket. Balogh Sándor érdek‑
lődésünkre elmondta, hogy a
versenyzőként induló közéleti
személyiségek, neves üzletem‑
berek, művészek, sportolók és
újságírók nagy szolgálatot tesz‑
nek hazánknak a programon
keresztül, ugyanis hírt adnak az
ország ismert szőlőtermő vidé‑
keiről, borkultúrájáról, az út so‑
rán látható idegenforgalmi ne‑
vezetességekről, de átfogó ké‑
pet vetítenek azon döntéshozók
felé is, akik a magyar borászat
sorsát irányítani tudják. – A ti‑
zenhét esztendős múlt több

száz borászat
megismerését
tette lehetővé,
az idei túra
háromnapos
volt, és első al‑
kalommal ha‑
ladt át Szeren‑
csen – sorolta
l a p u n k n a k
Balogh Sán‑
dor. – A részt‑
vevők kilenc

borászatot látogattak meg a tör‑
ténelmi borvidéken. Miért fon‑
tos ez a túra? Jelenünkben nagy
szükség van a hazai kézműves
borászatok, a magyar emberek
munkáját dicsérő nedűk megis‑
mertetésére úgy, hogy azok a
hazai fogyasztók előtt is kedvel‑
tek legyenek. Ennek az ese‑
ménynek hatalmas a nyilvános‑
sága, több száz újságcikk, tele‑
víziós adások foglalkoznak a
túrával, évről‑évre újabb borá‑
szatok kapcsolódnak be a prog‑
ramba, s úgy tűnik, hogy a gaz‑
dasági világválsággal terhelt
időszakunkban is van értelme
az ilyen és ehhez hasonló ese‑
mények megrendezésének – fo‑
galmazott Balogh Sándor. 

Az útvonalat Ferjáncz Attila

örökös magyar rally bajnok ter‑
vezte meg, aki szívesen állt la‑
punk rendelkezésére, felidézve
az elmúlt évek eseményeit. – Ti‑
zennyolc évvel ezelőtt egy
Franciaországban tartott hason‑
ló esemény adta az ötletet ah‑
hoz, hogy a bor propagálását
itthon, ily módon is meg lehet
valósítani. Kezdetben nem volt
túl fényes a helyzet, országosan
mintegy harminc borászatot si‑
került meggyőzni a részvétel‑
hez, ahhoz képest mára kilenc‑
ven‑száz pincészet csatlakozott
hozzánk – mondta érdeklődé‑
sünkre Ferjáncz Attila, akitől azt
is megtudtuk, hogy a túrán
mintegy kilencven páros indult,
közöttük politikusok, színé‑
szek, újságírók, üzletemberek,
közéleti személyiségek, mint
például Szabó Dóra és Hódi
Anikó szépségkirálynők,
György István fővárosi főpol‑
gármester‑helyettes, Bárándy
György egykori igazságügyi
miniszter, Győrfi Pál, az Orszá‑
gos Mentőszolgálat szóvivője.

A XVII. Magyar Borok Útja
Rally résztvevői másnap Bala‑
ton környéki borvidékekre láto‑
gattak el.                          

SfL

Autós túrán népszerűsítették 
a hazai borokat

Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vállalt
fővédnökséget a XVII. Magyar Borok Útja Rally közel kilencszáz kilométeres távja
és programjai fölött.

– Folyamatosan halad a para‑
dicsom, uborka, káposzta, vö‑
rös‑ és lila hagyma, paprika,
zöldborsó, karalábé, zöldbab,
fokhagyma szedése, bőséges
termésnek örvendhetünk. A
hagymáknál észrevehető a szá‑
raz időjárás, nem fejlődött ki
mindegyik kellőképpen, de pa‑
naszra semmi okunk nincs. A

s z e d é s s e l
párhuzamo‑
san történik a
k o n y h á r a
szállítás, a
n ö v é n y e k
egy része pi‑
acon került
értékesítésre,
dolgozóink
kedvezmé‑
nyes áron vá‑
sárolhattak a
termésből. A
munkáknak

persze csak egy része a betaka‑
rítás, hiszen folyamatosan gon‑
dozni kell az ágyásokat, más‑
részt a gyomtalanítás is komoly
feladat a már leszedett földterü‑
leteken, amelyek nem marad‑
nak kihasználatlanul. Eltolt ide‑
jű vetéssel újabb friss termésre
számíthatunk csemegekukori‑
cából, zöldbabból, a karalábé

helyére pedig káposztaféléket
palántáztunk – sorolta Vaszily
Miklós, végül hozzátette: nagy
segítséget jelentett a száraz idő‑
szakban a kiépített víztározó
medence, amelynek köszönhe‑
tően sikerült megoldani a virá ‑
gok öntözését is.

A Szerencsi Városgazda Non‑
profit Kft‑nek a Start munka‑
programon belül lehetősége volt
eszközbeszerzésre, így sikerült
vásárolniuk egy MTZ‑82 típusú
traktort és telephelyükön felépí‑
tettek egy ötszáz négyzetméte‑
res növényházat is. Ez utóbbi
építmény dupla fóliaborítást ka‑
pott, a két fólia közé préselt le‑
vegőréteg segíti a hőszigetelést.
Az új növényházban a korábbi‑
aknál jobb feltételek között lehet
növényeket nevelni, palántákat
előállítani, és a fóliaház alkalmas
primőr áruk termelésére is.  

SfL

A konyhakert segíti a város 
gazdálkodását

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. egyik fő profilja a nyolcvan főnek munkát
biztosító konyhakerti gazdálkodás, amelyről már több alkalommal beszámolt a Sze‑
rencsi Hírek. Augusztusban arra voltunk kíváncsiak, miként haladnak a betakarítási
munkák, a kérdésre Vaszily Miklós a város főkertésze adott választ.

A gondolkodó, kíváncsi em‑
bert mindig is foglalkoztatta, hol
lehet a tudás és a képesség ha‑
tára, miként győzheti le az aka‑
dályokat, hogy még többet hoz‑
hasson ki önmagából.

Az agykontroll valójában pa‑
rapszichológiai kutatás eredmé‑
nyeként indult világhódító útjára
Texas államból. A ’40‑es években
kezdődött, 28 éven át tartó kísér‑
letsorozat az intelligencia növelé‑
sének lehetséges módszereit ku‑
tatta José Silva vezetésével. Ma
már mindannyian tudjuk, hogy
agyunknak csupán néhány szá‑
zalékát használjuk ki, ezáltal bi‑
zonyos képességeink rejtve ma‑
radnak. Bizonyított, hogy létezik
a tudatalatti, amely olykor‑oly‑
kor felszínre törve meg is mutat‑
kozik. Eleinte, mint minden új és
ismeretlen dolgot, az agykont‑
rollt is kétkedve fogadták az em‑
berek, ám egyre többen próbál‑
ták ki világszerte, s bizonyítást
nyert: a folyamat működik. Ma
már az orvostudomány is egyre
inkább elfogadja, hogy gondola‑
tainknak döntő befolyása van

egészségünkre, a betegségekből
való felépülésre, életünkre, sike‑
reinkre, kudarcainkra, valamint
azt a tényt, hogy a test‑lélek‑szel‑
lem egységként kezelendő.

Az agykontroll megtanít arra,
hogyan győzzük le a stresszt,
hogyan javítsuk memóriánkat,
irányítsuk testünk folyamatait.
Időzített ébredés, gyorsabb gyó‑
gyulás, hatékonyabb tanulás,
villámolvasás, egy másfajta gon‑
dolkodás és látásmód elsajátítá‑
sa. Mindezek legfontosabb ele‑
me a relaxáció, amely önmagá‑
ban a stressz egyik leghatéko‑
nyabb kezelője, s mindez kevés
idő ráfordításával könnyedén
megtanulható.

A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ szeptember 17‑
én 17 órától ingyenes előadást
szervez a Rákóczi‑várban, ahol
az agykontroll történetéről, kí‑
sérleti eredményekről, s nem
utolsó sorban a tanfolyam struk‑
túrájáról is fontos információkat
tudhatunk meg. További infor‑
máció: www.szerencsiamk.hu

Kazsik Marianna

Az agykontrollról 
a Szerencsi ÁMK-ban
A cím olvastán minden bizonnyal jó néhányan átug‑

ranak majd egy másik cikkre, mondván: nem hiszek én
az ilyen hókuszpókuszban, pedig az agykontroll nem
hit kérdése, nem is szemfényvesztés, mivel a hosszú
évek során tudományos kutatásokra alapozott módsze‑
reket bárki elsajátíthatja és sikeresen alkalmazhatja a
hétköznapokban.

KARBANTARTÁS ÉS VÍZCSERE
A Szerencsi Fürdő és Wellnessház szeptember 24‑től (hétfő)

karbantartás és vízcsere miatt zárva tart. Nyitás szeptember 
27‑én (csütörtök) 10 órától.

ÚSZÓTANFOLYAM AZ USZODÁBAN
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. úszótanfolyamot

hirdet a Városi Tanuszodában heti két alkalommal.  A szolgálta‑
tást 8 000 forint/10 alkalom áron bérlettel, vagy alkalmanként 900
forintért vehetik igénybe az érdeklődők.

Jelentkezés a tanuszoda recepcióján (Szerencs, Ondi út 1.) vagy
a 47/560‑254‑es telefonszámon.

A SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ 
NONPROFIT KFT. HÍREI



Adrienn a taktaközi kis falu‑
ban, Prügyön nőtt fel, majd
2002 nyarán költözött Sze‑
rencsre a családjával. A gimná‑
ziumi éveit Tokajban töltötte,
ezután a Nyíregyházi Főiskola
gazdálkodási szakára jelentke‑
zett, ahol 2004‑ben vehette át
közgazdász diplomáját.

– A diploma átvétele után mi‑
hez kezdtél?

– Először is nagyon örültem
neki, bele is vetettem magam a
munkakeresésbe. Nagy sze‑
rencsémre Szerencsen találtam
munkát, könyvelőként dol‑
goztam, de egy gondolat soha
nem hagyott nyugodni. Úgy
éreztem, nekem máshol van a
helyem, mást tartogat szá‑
momra az élet. Így kerültem
Debrecenbe, ahol recepciós‑
ként és könyvelőként dolgoz‑
tam, ami egy életre szóló ta‑
pasztalat volt. Miután 2005
őszén lejárt a munkaszerződé‑
sem, úgy döntöttem, hogy
Angliában próbálok szeren‑
csét. Szerettem volna a meg‑
szerzett angol nyelvtudásomat
tovább csiszolni, ezért au‑pair‑
ként London központjában

próbáltam ki magam, a
Szent Pál katedrális ze‑
nei igazgatójának gyer‑
mekeire vigyázva. Sokat
tanultam abban az idő‑
szakban.

– Egy fiatal lány egyedül
indult a nagyvilágba. Nem
volt honvágyad?

– Erőt próbáló volt.
Család nélkül, egyedül
egy idegen országban
nagyon nehéz volt, de

mindig az vigasztalt, hogy ami
nem öl meg, az megerősít. Már
ekkor elkezdett bennem mo‑
toszkálni a gondolat, hogy én
többet szeretnék látni a világ‑
ból, ezért további lehetőségek
után kutattam az interneten.
Rábukkantam egy fórumra,
ami a folyami hajózásról szólt.
Így kezdődött el 2006 januárjá‑
ban az interjúk sorozata: jár‑
tam Veszprémben és Budapes‑
ten, majd kis idő elteltével jött
az ajánlat attól a svájci cégtől,
amelyik nekem is szimpatikus
volt. Drezdában szállhattam
fel a Viking Clara Schumann
nevű hajójukra, ami az Elbán
közlekedett és amerikai utasai
voltak. Boldog voltam, de
édesanyám kevésbé, mert fél‑
tett, hogy mi is lesz velem
egyedül a világban. Így vissza‑
tekintve, valóban merész vol‑
tam, de akkor mindez olyan
természetesnek tűnt. Néhány
embernek sokat köszönhetek,
akik akkor rengeteget segítet‑
tek nekem, hogy könnyebb le‑
gyen az elszakadás.

– Mi volt a munkád az említett
hajón? 

– Feledhetetlen időszak volt.
A munka kemény, de bármi‑
kor újra megtenném, nem bán‑
tam meg. Az Elba folyó – ahol
hajóztunk – gyönyörű, szám‑
talan szép város, falu fekszik a
partján. A kedvencem közülük
Bad Schandau volt. Minden
nap kikötöttünk, a vendégek‑
nek kirándulásokat, szórakoz‑
tató programokat szervez‑
tünk. Itt ismertem meg azt a
lengyel férfit, aki ma már a fér‑
jem. Ő is a hajón dolgozott
pincérként.

– Meddig tartott az elbai hajó‑
zás?

– 2007 decemberében úgy
döntöttünk, hogy együtt me‑
gyünk ki Írországba dolgozni.
A kis smaragd sziget nyugati
partján, Limerick városában
horgonyoztunk le. 

Az ír emberek, a magyarok‑
hoz hasonlóan, nagyon nyitot‑
tak, barátságosak. 

– A munka mellett volt időtök
kirándulni, a szigetet felfedezni?

–Igen, sokat kirándultunk.
Az Atlanti‑óceán, a Moher‑
sziklák, a különleges tájegység
lenyűgöző. Más országokba is
sikerült eljutnunk ezen idő‑
szak alatt: ellátogattunk Fran‑
ciaországba, Norvégiába, San‑
defjordba, Spanyolországba, a
Costa del Solra és Costa Brava‑
ra, Portugáliába. 

– Most Németországban éltek.
Hogyan kerültetek oda?

– 2010 áprilisában átköltöz‑
tünk Németország déli részé‑
re, a világhírű kisvárosba, Ba‑
den‑Badenbe. Eleinte nehéz
volt hozzászokni az emberek

mentalitásához. A németek in‑
kább tartózkodóak, de csak
amíg meg nem ismerik az em‑
bert.

– Nagy boldogság ért titeket
nemrégiben, hiszen megszületett
a gyermeketek.

– 2011 novemberében látta
meg kisfiunk a napvilágot, akit
Patricknak hívnak (Írország
védőszentje után). Nagyon
boldogok vagyunk, hogy itt

van velünk és most élvezünk
minden vele töltött pillanatot.

A külföldi élményeimen ke‑
resztül sokat változtam, ta‑
pasztaltam. Örülök, hogy így
alakult az életem, persze néha
nehéz, hogy a családom, bará‑
taim nincsenek itt velem, de
végül is Németország nincs
olyan távol és már repülőjárat
is van Budapest és Baden‑Ba‑
den között.           Erdei Katalin
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Sorozatunkban olyan fiatalokat mutatunk be, akik szülőföldjüktől távol találták meg a boldogságot. Ezúttal a Németország déli részére,
Baden‑Badenbe látogatunk, ahol Adrienn Pataki Wesolowskival (képünkön) ismerkedhetünk meg.

Volt egyszer egy szülőotthon
Szerencsen, de amióta meg‑
szüntették, azóta nem szerepel
senki személyi igazolványában:
születési helye Szerencs. Az öt‑
venes évek elején ugrásszerűen
megnőtt a gyermekszületések
száma az országban, így váro‑
sunkban és körzetében is. A
szülőotthont 1955‑ben építették

fel, de még a
következő év‑
ben betonoz‑
ták ki hozzá
az utat, és az
államtól ka‑
pott 250 ezer
forintból pó‑
tolták a hiá‑
nyosságokat.
Nagy vívmá‑
nya volt ez az
akkori egész‑

ségügyünknek, annak ellenére,
hogy az ezt megelőző időszak‑
ban is szültek a nők, de általá‑
ban otthonukban, a bábaasszo‑
nyok segítségével. 

Az egyszerű kivitelű, építé‑
szetileg jellegtelen épület vállalt
céljának tökéletesen megfelelt:
tágas, világos és higiénikus volt,
és felszerelték az akkori viszo‑

nyoknak megfelelő komforttal.
A kilencvenes évekre a csökke‑
nő szülések száma miatt, vala‑
mint az akkori egészségügyi
politika miatt, csak a nagy kór‑
házakban maradtak meg a szü‑
lészeti osztályok, illetve a szülé‑
szeti ellátás. Egy ideig üresen
állt az épület, majd a város leg‑
kisebb lakói számára bölcsődei
ellátást biztosítottak benne.

A város építészeti pályázatá‑
nak eredményessége révén a
szülőotthon épülete új funkciót
kapott. A kezdeti elképzelés
szerint az újonnan épülő uszo‑
da kiszolgáló egységeként
hasznosították volna, de amint
kiderült, hogy alapzata és falai
nem alkalmasak arra, hogy
emeletet építsenek rá, el kellett
bontani. 

A 2003‑ban megkezdett épít‑

kezés a Stra‑
bag Rt., és a
helyi Szivár‑
vány Kft. kivi‑
telezésében
két év alatt ké‑
szült el. Az
Axis Kft. épí‑
tésze, Erhardt
Gábor által
t e r v e z e tt
komplexum
két egységből
áll, a Városi Tanuszodából és a
szülőotthon helyén kialakított
épületszárnyból, amelyben elő‑
csarnok, öltözők, nevelési tan‑
termek találhatók. Az uszodá‑
ban két medence kapott helyet,
a 13x25 méteres nagy és 6x12
méteres oktató medence. Az
épületegyüttesben a tanuszoda
mellett a körzeti és nevelési ta‑

nácsadó szakszolgálat talált ott‑
honra. Igaz, hogy elvesztettünk
egy fontos egészségügyi szol‑
gáltatást, ami nagyon hiányzik
a környéken a gyermekválla‑
lóknak, de kaptunk helyette egy
új létesítményt, amely egészsé‑
günk megőrzése szempontjából
kiemelt jelentőségű.                    

OZM

Régen és ma: szülőotthon helyén áll a tanuszoda

Szerencsiek a nagyvilágban: Pataki Adrienn

Hatvanéves „igen”

Méreteit tekintve szerény, jelentőségét nézve azonban nagy
ünnep volt augusztus 23‑án Szerencsen, a Kandó Kálmán ut‑
cában. A helyi gyökerekkel rendelkező, nyolcvankét éve szü‑
letett Kádas Mária és az ondi születésű, nyolcvanöt éves Nagy
András kereken hat évtizeddel ezelőtt mondta ki Isten szolgája
előtt az egy életre szóló igent. Házasságukból egy fiú és egy
lány született, előbbi sajnos nincs már az élők sorában. Az ün‑
neplők mindketten a vasútnál töltötték aktív idejüket, és ma‑
napság is abban a házban élnek, amely fedelet adott házassá‑
guk kötelékének, mindennapi életüknek. Az idős házaspár re‑
mek szellemi képességekkel bír, ám fizikai állapotuk nem a ré‑
gi, leányuk gondoskodik róluk. A gyémántlakodalom jó han‑
gulatban, régi emlékek felidézésével telt, az ünnep fényét egy
virágcsokor és a hatvanas számmal díszített torta emelte.



ELSŐ FÉRFI
Nyugdíjas öregember vagyok

én már, de valamikor én is vol‑
tam fiatal, ismertem a csíziót, és
éppen ezért sok minden meg‑
történt velem, tudok mit mesél‑
ni a mai fiataloknak. Ha meg‑
hallgatnak, elmondok önöknek
egy velem megtörtént érdekes
esetet.

Aktív koromban a Volán vál‑
lalatnál dolgoztam évtizedeken
át. Tehergépkocsi vezetőként al‑
kalmaztak. Hordtam én sokféle
árut az ország minden pontjára.
Különösen szerettem a sörszál‑
lítmányokat, mert kis ügyeske‑
déssel nekem is jutott belőle
annyi amennyi jólesett… „sőt
több”, mint a nóta mondja.
Egyik alkalommal a Zil fülkéjé‑
ben előkészítettem tizenkét
üveg sört, s annak rendje‑módja
szerint kĳátszottam a rendészt,
kihoztam a gyárból. Kinn a sza‑
bad levegőn már csak annyi te‑
endőm volt, hogy valahol alkal‑
mas helyen kitegyem a szerze‑
ményt és majd éjjel munka után,
amikor saját kocsimmal jövök
haza, felszedjem. Miskolc és
Szerencs között a harminchetes
számú főútvonalon úgy félúton
megálltam. A sörös üvegeket
egy jutazsákba raktam, a teher‑
autóból kiszállva az út menti fák
között, a szántóföld szélén, egy
bokor alatt elrejtettem. Szétnéz‑
tem, s mivel sem embert sem ál‑
latot nem láttam, kis gödröt ké‑
peztem és betakartam avarral a
zsákot, amely az üvegeket, és
bennük a szomjat oltó, étvágyat
és jókedvet serkentő bőcsi gyár‑
tású árpalét tartalmazta. Ezt kö‑
vetően megnyugodva, szabály‑
szerűen teljesítettem az előttem
álló sokszáz kilométeres utat,
majd váltás után tervemnek
megfelelően megkerestem az
agyamban térképszerűen bevé‑
sett akácbokrot. Amikor kibon‑
tottam kincsemet, meglepetés
ért. Ugyanis már csak nyolc telt
üveget találtam a zsákban és
volt két üres is mellettük. Meg‑
lepetésem csak nőtt, amikor egy
gyűrött, zsírpecsétes papírlapot
vettem észre a zsák alján. Ha hi‑
szik, ha nem, a papíron kusza,
dőlt betűkkel a következő kéz‑
írás volt olvasható: „Ne hara‑
gudjon kedves kolléga! – megit‑
tam négy üveg sörét…, tudja
nagyon szomjas voltam, irtó jól
esett. Tegye csak ide máskor is a
csórelt sört, én szívesen vigyá‑
zok rá!” Ámulva néztem szét és
most sem láttam senki ember fi‑
át, és mivel a papírlapon aláírás
nem szerepelt, fogalmam sem
volt arról, ki dézsmálhatta meg
kicsiny készletemet. Az viszont

roppant imponált nekem, hogy
nemcsak egyszerűen meglo‑
pott, hanem ezt meg is magya‑
rázta, s főleg az, hogy az ital
többségét mégiscsak meghagy‑
ta nekem.

MÁSIK FÉRFI
Öreg ember vagyok én már,

eddigi életem során sok érdekes
dolgot megéltem, élményeim
szívesen megosztom másokkal.
Negyvenéves munkaviszo‑
nyom utolsó tíz évében mint
mezőőr dolgoztam egy mező‑
gazdasági nagyüzemben. Kis
motorommal egy nap rengeteg
földet bejártam. Távcsövemmel
kilométereket ellenőriztem, ész‑
leltem minden mozgást a határ‑
ban, de szabad szemmel is ura
voltam a környéknek. Ember,
állat, gép útjait úgy ismertem,
mint a tenyeremet. Az egyik
nyári nap ebédidőtájban, ami‑
kor éppen csendesen szalonnáz‑
tam egy útszéli akácfa árnyéká‑
ban, hallottam, hogy a főúton
megáll egy nagy tehergépkocsi
szerelvény. Odanéztem és lát‑
tam, hogy rengeteg teli sörös re‑
kesz képezi a rakományt. Lát‑
tam azt is, hogy a sofőr egy ma‑
gam korabeli mokány kis olajos
arcú ember kivesz egy jutazsá‑
kot a fülkéből és nagyon figyel,
hogy hová tudná elrejteni a kí‑
váncsi tekintetek, meg gondo‑
lom, hogy a Volán ellenőrök
elől. 

Kis habozás után tőlem nem
messzi elkaparta egy sűrű aká‑
cos bozót tavaly lehullott levelei
alá. Kisvártatva eltűnt ő is meg
a teherautó is a messzeségben,
gondolom Szabolcs‑Szatmár‑
Bereg megye szomjazó polgárai
már epedve várták. Nagy volt a
forróság, zsíros a szalonna és én
e kettő szorításában megkíván‑
tam ismeretlen embertársam
hűvös, habzó italát. Kikapartam
és két üveget felbontva ott a
helyszínen elfogyasztottam,
másik kettőt pedig a táskámba
süllyesztettem, előre gondolván,
hogy jól jön az majd délután is.

Hát, kérem szépen elmon‑
dom önöknek, életem során ten‑
gernyi sört megittam, de soha‑
sem esett olyan jól, mint most ez
a másé, a váratlan, a potya to ‑
rok öblítő. Egyszeriben olyan jól
éreztem magam tőle, hogy pén‑
zért sem cseréltem volna egy
szomjas tsz elnökkel.

Azért, hogy ismeretlen jóte‑
vőm ne szomorkodjon a hiány
miatt, mezőőri naplóm egyik
lapját kiszakítottam és ráírtam,
hogy: „Ne haragudjon kedves
kolléga! – megittam négy üveg
sörét…”

UTÓSZÓ
Évek múlva táraságban – la‑

kodalomban – a gépkocsivezető
és a mezőőr találkoztak. Mind‑
kettő nyugdíjas, mindkettő köz‑
ismerten nagy mesélő. Poharaz‑
gatás közben egymástól függet‑
lenül, más‑más csoportosulás
szószólójaként nagy átéléssel
mindketten elregélték a történ‑
teket, úgy, ahogy az annak ide‑
jén megtörtént velük. Amikor
egy figyelmes hallgatójuk rájött
a cselekményazonosságra és
egymás elé citálta a két mese‑
mondót, akkor a hihetetlen
szembesülés során először két‑
kedve, majd egyre inkább
örömmámorban kitörve egy‑
más nyakába borultak. Hát te

voltál? Hát te voltál? Kérdezget‑
ték sűrűn és boldogok voltak,
mert akadt valaki, aki a másik
sokat regélt és igazából soha el
nem hitt történetét saját vallo‑
másával meggyőzően hitelesí‑
tette. Ők pedig akik egymásra
találtak, hol sírtak a meghatott‑
ságtól, hol nevettek a groteszk
helyzeten, de összességében
úgy mondhatjuk, hogy nosztal‑
giával emlékeztek tovatűnt fia‑
talságukra és annak egy mulat‑
ságos epizódjára.

*
Én ezt a történetet vonaton

utazva, öreg útitársamtól, a va‑
lamikori gépkocsivezetőtől hal‑
lottam és később emlékezetből
lejegyeztem.
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Gaál Ernő: Két férfi esete a lopott sörrel
HH••AA••TT H E G Y A L J A I  A L K O T Ó K  T Á R S U L Á S A

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

Maczkó Edit

EMLÉKTÖREDÉK…
Fellázadt ellenem kószaszél világom
nincsen kihez mennem, nincsen, aki várjon
rozsdamarta múltam, mardos magányomban
elveszett önmagam keresem nyomodban
mint kidobott szekérrel nyikorgó kerék
ólomsúly léptekkel közelítek feléd
nem szólítsz magadhoz, én, csak én becézlek
éjszakákba nyúló ábrándoktól félek
rohanok, rohanok egyre csak feléd
húz magával mélybe sok emléktöredék…

úgy múlnak a napok, elkopnak az évek
e hazug világban magányosan élek
kínlódom, vonszolom bánatom-örömöm
könnyeimet mindig titokban törölöm
jajomat minden nap meghallja az Isten
anyai ölelést keresek a hitben
megbékélek, s hányszor vigasztalom lelkem
így tudom cipelni sokszor lelki terhem
nem hallod, nagyon fáj, keserít magányom
ólomsúly’ közönyöd cipelem és szánom.

Hetényi György

TIHANYI 
NAPLEMENTE

Láttam naplementét
a vízen Tihany alatt!
A Nap egy pillanatig
hegy csúcsán megakadt, –
majd szétfröccsentette
a fényes erejét,
a vérében keverte
a tó széles vizét,
s végleg eltűnt 
a hegy orma alatt.

A tó pedig maradt
rárakódott vörös napsugárban,
mit elnyelt  a felszálló pára,
meg az est,
mely közelgett
s a víz szagával terjedt
a nyári hőhevesség
zsibongó zajába

Itt-ott már kigyúlt a lámpa,
de az üldöző emberi rengeteg,
mint mozgó falevelek
erre, arra járva
mozogtak lassan rév vonalába,
s a kocsik belsejében
már az est homályba,,,

S én néztem: valameddig állva,
majd mentem
a végtelen parton,

hol lassan volt haladnom,,
mert a balatoni est,
szép csodákat fest
a bámuló szeme elé.

Ezt láttam, és a naplementét,
a víz páradús testét,,

mit tartott felém a Tó,
hol a tihanyi echó

hallatszott messzire
kiáltva:
Hahó!

a nyárban igazán itt lenni a jó!…

Bari Gábor

LELTÁR
Az Új-diósgyőri hársfa
kesze-kusza ágbogán,
miről írtam verset egykor
nem fog rajta az öregkor,
elhallgat  a csalogány…

Az a habzó Szinva-patak
néki suttog sok-sok fám.
Életem, mint vize elfoly,
nyakamon a szép öreg-kor;
már megjött dédunokám.

Kedves-kies Hámori-tó;
tükrében nézi magát
dús falomb és szikla-orom
partján kószán ifjú korom
s kezembe hull…, jégvirág…

Szülőföldem szép Bodrog-köz
benne Pácin, kis falum.
Hozzá, egykor hűtlen lettem
anyám ablakán zörgettem;
rólatok szól pár dalom.
Ezer arcú szép Természet
tudom, tárt karokkal vársz…
Dalt dalolsz dús énekhanggal
veled dalol madár, angyal,
hogyha majd, méhedbe zársz…

Úgy oson be a kertembe
koronája naplemente
üveggolyó szerű minden
formáiból ki-kibillen
az Isten.

Németh Tibor

A NYÁR HALÁLA
Meghalt a nyár.
Most köd, hideg csikorog
féléves télen át, s összebújnak a fák,
mert így melegednek.
Fakult fakérgek közt, szétázott törzseken,
furcsa vinnyogással, szél beszél magával,
mint magányos bolond.
Levélsárga színe, tótükrébe lebeg,
az emberek között, s gyászoló fák fölött,
már minden vértelen.
Gally-ujjak mutatnak a fény felé,
mint szétnyíló tenyér, eseng az éghez,
könyörületért.
Rothadásba ázott utcán ballagok,
hol érző érverés, egy ábrándhoz kevés,
hisz minden oly kihalt.
Hervadó szívekben szétszórt szeretet,
bánatosan várja új örömök szárnyát,
hogy máshoz szökjenek.
Nem ad itt már senki, se neki, se másnak,
a föld megkereste, az ember leszedte,
színét és aranyát.
Bottal ütött időt, ígér minden óra,
mert tétlen éléstárba, az ősz lett bezárva.

Viczai Henrietta

NYÁRI VERS
Lázas kezével virágot
letépked és imát mond
az árokparton futó nyár.
Csiklandoz a délután.
Egy madár

szárnycsapásain keresztül
zavartalan felénk ül
a nagy vászon tágassága
előbb izzik aztán sárga
csendesül.

Bodnár Edit Dite

A FESTŐ
(Bakti Károly festő ihlette vers)

A fényre vágyol,
mint milliók közül oly sokan.
Egy boldog jövőben élni… gondtalan.
A színek játékával
üzennek a képek,
de a festék alatt
gyötrődik a lélek.

S míg csak foszló selyem
a remény zászlaja,
őseink bölcs szavát elfújja
milliók keserű sóhaja.

A festő csak fest
és új színek töltik be a vásznat,    
a tegnapok szenvedése
talán csak gonosz varázslat.

S ha a jó szándék vezérel
minden dolgos kezet,
a boldog jövő valóra válik
és nem csupán festett képzelet.
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Munkájával kapcsolatos újításait, zseniális pénz-
ügyi, üzleti terveit csak akkor tudja megvalósítani,
ha kemény munkával áldozatot is hoz a cél érde-
kében. A szavak ugyanis csak akkor fordulnak ter-
mőre, ha tettek is követik azokat.

Hiába volt szabadságon, még mindig a munka rab-
jának érzi magát, de legalább az önmegvalósítás
házán átvonuló Neptunusz végre felnyitja szemét,
és megtalálja az igazán kedvére való életcélt. Sze-
relmi élete átalakulóban van.

Szeptemberben sikert sikerre halmoz. A másik jó-
szerencse bolygó, a Vénusz pedig a pénzügyek há-
zán áthaladván gazdagíthatja. Kedves, megnyerő
stílusával most sokakat a maga oldalára állíthat.

Az ősz kezdetével a lelkén komor hangulatok ural-
kodhatnak el, ha túlzottan a karrier, az előrelépés,
a munka és az evilági sikerek kötik le érdeklődését,
sajnos e téren most nem számíthat túl sok jóra.

Most különösen sokat profitálhat szellemi képes-
ségeiből és találékonyságából. Legyen nyitott a
munkahelyével kapcsolatos változásokra, és mer-
jen belevágni új dolgokba, helyzetekbe. 

Ön mindig is úgy dolgozott, ahogy az a nagy könyv-
ben meg van írva. Most mégis váratlan események
zökkenthetik ki munkaritmusából. Próbálja meg jól
leplezni a bizonytalanságát, mert ellenlábasai a
leg apróbb hibát is észreveszik. Legyen óvatos az el-
következő hetekben!

Még mindig nem sikerült magát utolérnie, pedig
eddig be nem fejezett ügyeinek megoldása most
egyre égetőbb. Úgy képzeli, hogy a hét végét is
munkával tölti, persze a családja ebbe nem nyug-
szik bele és a segítségére siet.

Váratlan anyagi veszteség éri – nem kapja meg a
jussát egy elvégzett pluszmunkáért, de az is lehet,
hogy meglopják. Figyelme az értékei felé fordulnak
és ezúttal nem csak az anyagi értékek felé. Nézze
más szemmel a világot.

Vállaljon pluszmunkát a munkahelyén, vagy kérje
ismerősei segítségét. Ne keveredjen jogi ügybe,
mert ön húzhatja a rövidebbet. Igyekezzen minden
dolognak meglátni a jó oldalát.

Úgy érzi, kénytelen feladni egy nyárra ütemezett
tervét. Nemcsak a munka az, ami kifárasztotta, ha-
nem az anyagi terhek. Túlpörgette magát és elfá-
radt. Próbáljon meg lassítani, így felgyülemlett
energiáit remekül tudja hasznosítani.

A héten bebizonyosodhat, hogy ön a munka hőse,
de legalábbis olyan tudás birtokában van, ami nél-
külözhetetlen a környezete számára. Használja fel
jól, a jövő évben fog kamatozni!

Szerelmi élete élénk és ösztönös. Ne idegeskedjen,
azzal árt magának és a karrierjének. Szingliként le-
het, hogy eldöntötte, nem akar semmiféle roman-
tikus kötődést sejtető kapcsolatot teremteni. Ami
a lényeg: mindig a belső megérzéseire hallgasson!

horoszkóp
szeptember 7. – szeptember 21.

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.)

A Rákóczi‑vár árkádos ter‑
mében berendezett kiállítás
megnyitóján Koncz Ferenc
polgármester üdvözölte a két
helyi festőt, Bara Évát és Suhaj
Zoltánt, illetve a dedikált fo‑
tók gyűjtőjét, a Szerencsi Hí‑
rek és a Szerencsi Városi Tele‑
vízió munkatársát, Serfőző
László újságírót (fotónkon
jobbra). Szerencs polgármes‑
tere örömét fejezte ki, hogy az
elmúlt időszakban egyre több
helyi művész alkotásaiból
nyílt kiállítás a város intézmé‑
nyeiben, amelyek segítenek
megismertetni a nagyvilággal
azokat az értékeket, melyeket

az itt élő emberek a két kezük‑
kel hoznak létre. 

Bara Éva és Suhaj Zoltán,
akik a közelmúltban a Szeren‑
csi Hírek közéleti lap hasábja‑
in is bemutatkoztak, köszöne‑
tet mondtak a szervezőknek,
és a művészetpártoló közön‑
ségnek azért, hogy érdeklőd‑
nek a festményeik iránt.

Serfőző László köszöntőjé‑
ben többek között elmondta,
hogy a hírességek aláírását az
1980‑as évek elején kezdte
gyűjteni. Elsőként Gina Lol‑
lobrigida dedikált fotóját sike‑
rült megszereznie, amiért ak‑
koriban akár tizenötezer sváj‑

ci frankot is megadtak a gyűj‑
tők. Serfőző László szenvedé‑
lye kiterjedt az egész világra.
Világhírességnek számító szí‑
nészek, sportolók, politikusok
eredeti aláírásával rendelkező
fotók teszik ki Serfőző László
mintegy 200 darabos fotókol‑
lekcióját. Közel ötszáz darab‑
ból álló autogram gyűjtemé‑
nyének csupán töredéke lát‑
ható a szerencsi Rákóczi‑vár‑
ban megrendezett kiállításon,
amit az V. Országos Csokolá‑
dé Fesztivál ideje alatt is meg‑
tekinthetett a közönség a Rá‑
kóczi‑vár árkádos termeiben.                                      

M. Z.

Különleges kiállítás nyitotta meg kapuit augusztus 20‑án a szerencsi Rákóczi‑várban. A Szerencsi Általános
Művelődési Központ által rendezett tárlat keretében két helyi alkotó festményei mellett a világ minden részéből
származó, hírességek által dedikált fotókat tekinthetett meg az érdeklődő közönség.

Festmények és dedikált fotók az árkádban

A tiszaladányi származá‑
sú Bényei Sándorné a meg‑
nyitón elmondta, hogy már
gyermekkora óta készít kü‑
lönféle csuhébabákat, ame‑
lyek egykor kedves játék‑
szerei voltak. Piroska néni
közel negyven évig dolgo‑
zott a közigazgatásban,
nyugdíjas éveiben pedig a
kertészkedés teszi teljessé
hétköznapjait. Virágokat
gyűjt, különféle növénye‑
ket és gyógynövényeket
termeszt. A csuhébabák ké‑
szítésével 1991‑ben kezdett
el ismét foglalkozni, melye‑
ken keresztül bemutatja a
régi paraszti világot, a
megformált figurák által

bepillanthatunk a dolgos
hétköznapokba. A babák
arc nélküliek, mégis érze‑
lemdúsak, személyes jelle‑
gűek, felidézik a gyermek‑
kor egy‑egy szép napját. A
babák készítéséhez szüksé‑
ges csuhét Bényi Sándorné
maga termeli meg.

A kiállítás szeptember
28‑áig tekinthető meg a
Rákó czi‑vár gyermek‑
könyvtárában, az intéz‑
mény nyitvatartási ideje
alatt. Ezt követően – Piros‑
ka néni akaratának megfe‑
lelően – a Zem pléni Múze‑
um tulajdonába kerülnek
az alkotások.

E. K.

Csuhé álmok, falusi hétköznapok… címmel nyílt ki‑
állítása augusztus 18‑án a szerencsi Rákóczi‑vár gyer‑
mekkönyvtárában.

Azok a dolgos 
hétköznapok

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola augusztus 27‑én
rendezett csibetábort a leendő első osztályosoknak. A gyere‑
kek reggel 9 órakor gyülekeztek szüleikkel az intézmény au‑
lájában, ahol a tanító nénik köszöntötték őket, majd közösen
bejárták az iskolát, megnézték a fontosabb helyiségeket és
majdani tantermeiket. Meglátogatták az igazgató nénit, a gye‑
rekek közösen vettek részt képzőművészeti‑, sport‑ és számí‑
tástechnikai foglalkozásokon. Az elején még félénk, ĳedt és
sírós kiscsibék a programok végére feloldódtak, és élmények‑
ben gazdagon, kissé elfáradva ugyan, de jókedvűen tértek
haza.

Köszönet a közreműködő kollégáknak: Matuscsák Sándor‑
nénak, Szabó Miklósnak és Gecső Lászlónak.

Molnárné Ekker Rita és Rudolf Lászlóné
elsős tanító nénik

Az iskolával ismerkedtek
a bolyais kiscsibék

Zemlényi Zoltán ma már
nyugalmazott iskolaigazgató‑
ként, illetve a program egyik
szervezőjeként mondta el a Sze‑
rencsi Hírek kérdésére, hogy az
egykori diáktársak közül néhá‑
nyan már befejezték földi pálya‑
futásukat. – Az ötvenéves osz‑
tálytalálkozó legfőbb mozgatója
Nyitrai Előd osztálytársam volt,
aki fáradhatatlannak bizonyult a
szervezésben. Egykori tanáraink
közül megjelent körünkben Ku‑
rucz László, a gimnázium első
tantestületéből már csak ő él kö‑
zöttünk és szívesen fogadta a
meghívást. Vele együtt huszon‑
egyen (fotónkon) töltöttünk el
egy kellemes napot, felidézve a
diákéveket, az eltelt évtizedek
eseményeit – mondta lapunk‑
nak Zemlényi Zoltán.

Különleges esztendőnek tart‑
ják 2012‑t azok az egykori diá‑
kok is, akik 1956‑ban kezdték
meg tanulmányaikat a Bocskai
gimnáziumban. Az egykori kö‑
zösség tagjai augusztus 16‑án
rendeztek találkozót a szerencsi
Sörházban. Takács Zoltán, az
egykori Szerencsi Csokoládé‑
gyár nyugalmazott főmérnöke –
aki szervezője volt az esemény‑
nek – egyfajta számmisztikaként
tartja számon az idei esztendőt.
– Az ember életé ben csak egy‑
szer fordulhat elő, hogy olyan
sorszámú évfordulót ünnepel‑
het, amilyen esztendőben az ese‑
mény megtörtént. 1956‑ban épp
56 éve kezdtük a gimnáziumot,
egy olyan évben, aminek a törté‑
nelmi jelentősége is nagy –
mondta el Takács Zoltán.

Ötven évvel ezelőtt érettségiztek az öregdiákok, akik
augusztus 17‑én rendeztek találkozót a szerencsi Bocs‑
kai István Gimnáziumban.

Ötvenéves találkozó
a gimnáziumban
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden
hónap első csütörtökjén, legközelebb október 4-én
13–15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyű-
lési képviselői fogadóórát tart a polgármesteri hiva-
talban.
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 19-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________________________________
Szeptember 7-9.: 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: ügye-
let: 8-22 óráig, készenlét: 22-8 óráig. Készenléti idő-
szakban a gyógyszertár telefonos egyeztetést köve-
tően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli esetben
biztosítja a gyógyszer kiadását.
Szeptember 10-16.: Centrum (ügyeletes): hét-
fő–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfő-szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 17-23.: 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.

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

CIVIL SZERVEZETEK
NYERTEK TÁMOGATÁST
Szerencs Város Önkormány‑

zatának képviselő‑testülete júni‑
us 28‑án zárt ülés keretében bí‑
rálta el a szerencsi székhellyel
rendelkező civil szervezetek tá‑
mogatására beérkezett pályáza‑
tokat. A 123/2012. (VI. 23.) szá‑
mú határozat értelmében a
Bocskai István Gimnázium Ala‑
pítvány 200 000; a Bocskai István
Szerencsi Amatőr Csillagászati
Egyesület 50 000; a Gyermek‑
kert Alapítvány 50 000; a Lurkó
Alapítvány 50 000; a Magyar
Cserkészszövetség 100 000; a
Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete 50 000; a Nyárutó
Klub 50 000; a Roma Polgárjogi
Hagyományőrző Egyesület 
50 000; a Scholtz Jenő Alapít‑
vány 150 000; a Szerencsi Gyár‑
kerti Óvodáért Alapítvány 
50 000; a Szerencsi Horgász
Egyesület 50 000; a Szerencsi
Idősek Otthona Ellátottaiért
Alapítvány 50 000; a Szerencsi
Polgárőr Egyesület 500 000; a
Szerencsi Testvérvárosi Egyesü‑
let 100 000 Ft támogatásban ré‑
szesült. 

INDUL 
A GAZDANET PROGRAM

3,3 milliárd forint értékben
pályázhatnak a kistermelők
szeptember 1. és 30. között a
munkájukat, gazdálkodásukat
segítő számítógépre a GAZDA‑
Net program keretében – jelen‑
tette be augusztus 29‑én V. Né‑
meth Zsolt, a Vidékfejlesztési
Minisztérium vidékfejlesztésért
felelős államtitkára – olvasható
a tárca honlapján.

Az előzetes számítások sze‑
rint mintegy 35 ezer gazda élhet
a szóban forgó lehetőséggel,
egy jelentkező maximum 

90 ezer forint támogatást kap‑
hat. A támogatás mértéke az el‑
számolható kiadások 40 száza‑
léka, fiatal – azaz 40 év alatti –
gazdák esetében 50 százalék. A
pályázaton nyertes gazdálko‑
dók legkésőbb 2012. december
15‑éig megkapják a támogatási
határozatokat. A számítógépek
működését úgynevezett nyílt
forráskódú programokra ala‑
pozzák, a működtetéshez pedig
öt évig biztosítják az ingyenes
háttértámogatást. A kiírásról to‑
vábbi információ olvasható a
www.gazdanet.eu honlapon.

VÉGET ÉR A NYÁRI 
MENETRENDI IDŐSZAK
Visszaállt a vonatközlekedés‑

ben a nyári menetrendet meg‑
előző, megszokott közlekedési
rend augusztus 27‑étől – áll a
MÁV‑Start Zrt. közleményében.
A változások elsősorban a bala‑
toni vonatokat érintik, az utazá‑
si igényekhez igazodva a nyár
végétől már kevesebb szerel‑
vényt indít a vasúttársaság a tó‑
hoz. Életbe lépett az éves me‑
netrend 3. számú módosítása is,
amely lehetőséget ad a MÁV‑
nak, hogy átvezesse a menet‑
rendjébe az aktuális változáso‑
kat. További információ a mav‑
start.hu oldalon olvasható, vagy
a helyi tarifával hívható 40/49‑
49‑49‑es MÁVDIREKT vonalon
kérhető.

FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI
PÁLYÁZAT

Fűtési rendszerek korszerűsí‑
tésére hirdetett pályázati lehető‑
séget augusztus 27‑étől a Nem‑
zeti Fejlesztési Minisztérium.
Az Új Széchenyi Terv pályázati
konstrukciójának célja, hogy a
támogatással hozzájáruljon a la‑
kóépületek energiahatékonysá‑

gának javításához, valamint
elősegítse a szénmonoxid‑kibo‑
csátás további csökkentését.

Napjainkban különösen fon‑
tos, hogy a legkorszerűbb fűté‑
si‑ és kéményrendszerrel ren‑
delkezzen a lakás, hiszen ezek‑
kel jelentős – 20‑30 százalékos –
járulékos szigeteléssel, nyílászá‑
ró cserével együtt akár 70 szá‑
zalékos megtakarítást lehet el‑
érni a fűtési költségekben, ami
ma a háztartások kiadásainak
egyik legjelentősebb tétele. Eb‑
ben segít az Új Széchenyi Terv
keretében nemrég meghirdetett
program, mely révén vissza
nem térítendő, utófinanszírozá‑
sú támogatás nyerhető a kon‑
denzációs kazántechnológiát és
megújuló energiát hasznosító
fűtési rendszerek beszerzésére.
A programra kizárólag termé‑
szetes személyek, a láncházak,
sorházak, ikerház családi há‑
zak, valamint társasházak tulaj‑
donosai pályázhatnak maxi‑
mum 4 lakásig, az építési tech‑
nológiától függetlenül. Az
egyes lakóegységek külön is be‑
nyújthatják igényüket, ameny‑
nyiben önálló (lakásfűtő, hűtő,
használati melegvíz‑termelő)
gépészeti egységgel rendelkez‑
nek.

Az új Széchenyi Terv Fűtés‑
korszerűsítési Program pályá‑
zati felhívása és a további kap‑
csolódó információk a kor‑
many.hu oldalon, valamint az
ÉMI Építésügyi Minőségellen ‑
őrző Innovációs Nonprofit Kft.
(emi.hu) honlapján érhetők el.

ÚJ TURISZTIKAI
PÁLYÁZAT

A Gyógyító Magyarország
program keretében 420 millió
forintra pályázhatnak az
észak‑magyarországi Turiszti‑

kai Desz tináció Menedzsment
(TDM) szervezetek és a turisz‑
tikai klaszterek október 15‑éig
– jelentette be Kormány Krisz‑
tián, a NORDA Észak‑Magyar‑
országi Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezetője au‑
gusztus 29‑én Salgótarjánban.

Az ügyvezető elmondta,
hogy a pályázók az elszámol‑
ható költségek legfeljebb 85
százalékát nyerhetik el. Mint
elhangzott: termékfejlesztésre,
turisztikai információs rend‑
szerek működtetésére, marke‑
tingre, szemléletformálásra és
a monitoringra, fogyasztói elé‑

gedettség mérésére, valamint
az infrastruktúra‑fejlesztésre és
az eszközbeszerzésre kapható
támogatást. Csak regisztrált
TDM szervezetek adhatnak be
pályázatot, turisztikai klaszte‑
rek közül pedig azok, amelyek
a gyógy‑ és egészségturizmus,
lovas és borturizmus, öko‑ és
aktívturizmus, illetve örökség
alapú kulturális turizmus terü‑
letén működnek. A helyi
TDM‑ek 20‑50 millió, a térségi
szervezetek 50‑100 millió, míg
a klaszterek 10‑100 millió fo‑
rint közötti összegre pályáz‑
hatnak.

HÍREK ,  INFORMÁCIÓK

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatal Mun‑

kaügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állás‑
ajánlatok alapján Szerencsen gépészmérnökként, gépjármű‑
szerelőként, K+F mérnökként (csomagolás fejlesztő), laka‑
tosként és pultosként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a vá‑
rosban keresnek betanított munkást (műanyag nyílászáró‑
gyártás), valamint pénzügyi tanácsadókat. Abaújszántón
megváltozott munkaképességű anyagmozgatót, varrónőt és
takarítót, Erdőbényén kőművest, Megyaszón moderntánc
szakos táncpedagógust, Monokon élelmiszer‑, vegyiáru el‑
adót, Rátkán hegesztőt, lakatost és segédmunkást alkalmaz‑
nának. Tel.: 47/361‑909.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Szomráki Sára, Zsofcsák Csaba Hunor, Jakab

Levente.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Csócsics Bernadett – Pásztor Zoltán,

Mátyus Réka – Tóth Attila Dávid, Lapis Andrea – Tóth Sán‑
dor, Biter Erika – Takács József, Gőz Krisztina – Kiss György.

Elhunyt: Tóth Béláné (Makkai Irén) 67 éves.



ELZÁRT 
KUKORICATOLVAJOK
Egy megyaszói lakos fél má‑

zsa frissen szedett csöves kuko‑
ricát szállított egy szeméttároló
edényben augusztus 13‑án dél‑
után, amikor tetten érték a szol‑
gálatos rendőrök. Mint kiderült,
a zsákmányt egy közeli ültet‑
vényről tulajdonította el az ille‑
tő, akit a Miskolci Városi Bíróság
elzárásra ítélt cselekményéért.
Ugyanígy járt az a személy is,
akit pár nappal korábban Le‑
gyesbénye polgármestere csí‑
pett fülön a településen kukori‑
calopás közben. 

LOPÁS AZ ÁRUHÁZBÓL
Az egyik szerencsi áruház

biztonsági őre augusztus 22‑én
délután lopásról tett bejelentést
a helyi rendőrkapitányságra. A
helyszínen megállapítást nyert,
hogy az üzlet egyik pénztárá‑
nak áruvédelmi kapuja jelzést
adott, amikor egy tarcali lakos
áthaladt rajta. A biztonsági szo‑
bában az illető nadrágzsebéből
3 darab arcszesz került elő, ame‑
lyeket fizetés nélkül akart az
áruházból elvinni. A Miskolci
Városi Bíróság elzárásra ítélte az
elkövetőt.

ZSÁKMÁNYOK 
A MELLÉKÉPÜLETBŐL
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ságon eljárás indult ismeretlen
tettesek ellen, akik augusztus
24‑25. közötti időben az ajtó fel‑
feszítésével betörtek egy szeren‑
csi lakóház melléképületébe,
ahonnan motorkerékpárt, rotá‑
ciós kapát és CD lejátszót tulaj‑
donítottak el. A cselekmény el‑

követésével két mezőzombori
lakos megalapozottan gyanúsít‑
ható, akiket röviddel az eset
után elfogtak. 

BETÖRÉS 
ÉS LOPÁS KÍSÉRLETE

Egy prügyi mezőgazdasági
telep biztonsági őre augusztus
6‑án éjjel három férfit ért tetten,
akik a telephely kerítésén át‑
másztak és épp be akartak törni
az épületbe, hogy üzemanyagot
lopjanak a magukkal vitt húsz‑
literes kannában. Az elkövető‑
ket a kiérkező rendőrök előállí‑
tották, ellenük büntetőeljárás in‑
dult.

ŐRIZETBEN 
A FENYEGETŐZŐ

Egy szerencsi lakos arról tett
bejelentést augusztus 8‑án este a
helyi rendőrkapitányságra,
hogy egyik utcabelĳe minden
előzmény nélkül ordítozni kez‑
dett vele és több ott tartózkodó
személlyel, majd – miután ezt
szóvá tették neki – fenyegetőzött
is az illető. A kiérkező rendőrök
a férfit előállították, majd sza‑
bálysértési őrizetbe vették.

ÁROKBA BORULT 
A MOTOROS

Nyolc napon túl gyógyuló
vállsérülést szenvedett az a férfi,
aki augusztus 10‑én délelőtt
Mád belterületén szenvedett
közlekedési balesetet. A helyszí‑
nen kiderült, hogy az illető egy
motorkerékpárral haladt a
Zempléni úton, amikor egy bal‑
ra ívelő útkanyarulatban letért
az úttestről, és a jobb oldalon lé‑
vő beton vízelvezető árokba bo‑

rulva állt meg. A baleset körül‑
ményeit a közlekedésrendészeti
osztály vizsgálja.

ELŐZZÜK MEG A 
KERÉKPÁRLOPÁSOKAT!
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ság illetékességi területén az el‑
múlt időszakban több kerékpárt
is eltulajdonítottak közterület‑
ről, illetve a lakóingatlanok por‑
táiról. A rendőrség mindent
megtesz a hasonló esetek meg‑
előzése érdekében, amiben a la‑
kosság segítségére is számíta‑
nak. Javasolt, hogy a biciklik tu‑
lajdonosai kerékpárjaikat a kö‑
telező tartozékokon felül lássák
el olyan eszközzel is, amellyel
biztonságosan le lehet zárni a
járművet. Továbbá érdemes fel‑
jegyezni a kerékpár típusát és
gyári azonosítószámát, vala‑
mint egy fényképet készíteni ró‑
la, amely segíthet a felderítés‑
ben, ha az óvintézkedések elle‑
nére ellopnák a kétkerekűt.
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Vízszintes: 1. Hengerelt lemez.
5. Tamási Áron regényhőse. 9.
Régi. 13. Kitalált történetet. 14.
Fővárosa Bagdad. 15. Nem az.
17. Hirtelen lehulló nagy meny‑
nyiségű csapadék. 18. Autósis‑
kola. 20. Vezeték, drót. 21. Kocso‑
nyásító anyag. 24. A megfejtés
első része. 28. Hiszek. 29. Ame‑
rikai ügyességi sportág, fordítva.
30. Menyasszony. 32. Részben ló‑
vátesz! 33. Oson. 35. Értékét. 37.
Vuk zsákmánya. 38. Alumínium,
germánium, deutérium. 39. Far‑
kas. 41. Súlymérték. 44. ÓÓÓ! 45.
Egyik szülő becézve. 48. A meg‑
fejtés harmadik része. 49. Heg,
ford. 50. Római katolikus röv. 51.
Becézett női név. 52. Ennyi egy

pár. 54. Vanádium, kén, oxigén.
55. Esetleg. 56. Mezőgazdasági
jármű. 59. Esőn álló. 61. Becézett
Edward. 62. Állóvíz.
Függőleges: 2. Lejtőn elengedé.
3. A megfejtés második része. 4.
Itt‑ott nyílás van rajta. 5. Mássá
formálódik. 6. Hím állat. 7. Becé‑
zett női név. 8. Keleti autó. 9.
Mintás, más szóval. 10. Nehéz‑
fém. 11. A vizek városába való.
12. Üres terasz! 13. Hasznos ro‑
var. 16. Hazánk fia. 19. Férfinév‑
vel párosítva, Cegléd melletti te‑
lepülés. 22. Utóda. 23. Mezőgaz‑
dasági. 24. Darab, röv. 25. „Kí‑
gyóhajú” mitológiai alakot. 26.
Vödör része! 27. Angol tagadás,
duplán. 31. Kampóra függeszt.

32. Súlyát újra leellenőrizte. 34.
Éneket névelővel. 36. Kenyai
nemzeti park. 38. „A” bántó. 40.
Agresszívet. 42. Oszlopsor. 43.
Nagyon szeretne. 46. Angol háló.
47. Győzedelmeskedő, keverve.
52. Borítókosár. 53. Kevert főze‑
léknövény! 57. Személyed. 58.
Költői sóhaj. 60. Ók! 

K. Cs.

Az augusztus 24‑ei keresztrejt‑
vény helyes megfejtése: A hibák
mindig ott kövérek, ahol sovány
a szeretet. A helyes megfejtést be‑
küldők közül Ördög Józsefné,
Szerencs, Felsőkert út 41. szám
alatti lakos ajándékutalványt
nyert a Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházba, amely a Szerencsi Hí‑
rek szerkesztőségében (Szerencs,
Népház) vehető át. A szeptem‑
ber 7‑ei keresztrejtvény megfej‑
tésének beküldési határideje:
szeptember 14.

G. Keller: Egyetlen nap lehet…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. szeptember7.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

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

ték ezt a szelvényt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62

RENDŐRSÉGI HÍREK Traktorral ütközött 
a személygépkocsi

Személyi sérüléssel végződő
közúti baleset történt augusztus
21‑én a déli órákban Tarcalon.
Helyszíni értesüléseink szerint
egy szürke Suzuki a település ki‑
vezető szakaszán előzött egy
mezőgazdasági segédeszközzel
felszerelt traktort, amelynek ve‑
zetője nem vette észre a mögötte
már előzésben lévő személygép‑
kocsit.  A feleségét és kislányát is

szállító Suzuki vezetője hiába fé‑
kezett, nem tudta elkerülni az
ütközést, a két gépjármű találko‑
zásának eredményeként a trak‑
tor az oldalára borult.

A mezőgazdasági vontató ve‑
zetője saját maga szállt ki a jár‑
műből, őt a mentők kórházba
szállították, a személyautóban
utazók sérülések nélkül úszták
meg az ütközést.

Figyelmetlenül hajtott a főútvonalra
Taktaharkány irányából érkezett a 37‑es szá‑

mú főúthoz augusztus 30‑án az a Suzuki sze‑
mélygépkocsi, amely tovább akart haladni Be‑
kecs felé, egyenesen keresztezve a főútvonalat,
de nem adott elsőbbséget a Szerencs felől érke‑
ző Toyotának.

Helyszíni értesüléseink szerint a Suzuki előtt
egy kisteherautó haladt az alsóbbrendű úton,
ami a kereszteződésben jobbra, Szerencs felé ka‑
nyarodott. Vélhetően ez takarhatta el a Suzuki
pilótája elől a 37‑esen érkező Toyotát, amellyel
már a főúton ütközött. A vétlen kocsi vezetője
és utasa sérülés nélkül úszta meg a balesetet, ám
a Suzuki pilótáját mentőhelikopter szállította a
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kórházba.
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A program elsődleges célja a
triatlon és a szabadidősport
népszerűsítése, a versenylehe‑
tőség biztosítása. A nevezési dí‑
jakból és támogatói felajánlá‑
sokból származó bevételt a Kul‑
csár Anita Alapítvány számlájá‑
ra 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 (Magyar Triatlon
Szövetség versenyengedélyével
nem rendelkező) sportolók ne‑
vezhetnek. A szerencsi kistérsé‑
gen kívülről érkezők szeptem‑
ber 5‑ig jelezhették részvételü‑
ket.

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 ké‑
sőbb születettek, 1997‑
1989. évi születésűek,
1988‑ban és korábban
születettek; prémium táv:
nyílt korcsoport; vasember
táv: nyílt korcsoport.

A verseny résztvevőinek a
szervezők oktatást és részletes
tájékoztatót tartanak a sportág
szabályairól szeptember 7‑én 17
órától a szerencsi Városi Tanu‑
szodában.

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 recepci ó ján.

További információ a Városi
Tanuszoda recepcióján, vagy a
20/219‑3309‑es telefonszámon,
illetve a kiraly@szerencs.hu e‑
mail címen kérhető.

Az idei sporteseményekre
az ország több pontjáról is ér‑
keztek résztvevők, sőt Sze‑
rencs szlovákiai testvérvárosa,
Rozsnyó is részt vett a progra‑
mokon.

Pénteken reggel labdarúgó‑
tornával kezdődtek a verse‑
nyek a Bocskai István Gimná‑
zium műfüves pályáján, ahol
két leány és négy fiú együttes
mérkőzött egymással. A hat‑
van főt felvonultató bajnoksá‑
got Szabó Miklós testnevelő ta‑
nár szervezte és irányította. A
lányok között Sárospatakról

érkezett csapat győzött, a má‑
sodik helyen a szerencsi együt‑
tes végzett. A fiúknál a tokaji
focistáké lett a kupa, második
helyen végzett a Bolyai I., míg
a harmadik helyezést a Rákó ‑
czi iskola csapata érte el. A Bo‑
lyai II. együttese a negyedik
helyen zárta a mérkőzéssoro‑
zatot.

A Kulcsár Anita Sportcsar‑
nokban megrendezett kosár‑
labda vetélkedő szervezése
Nagy Lajos testnevelő tanár
nevéhez köthető. A pénteki
bajnokságon négy ifjúsági és

két felnőtt csapat vett részt,
összesen hetven fővel, ame‑
lyek között Rozsnyó is képvi‑
seltette magát egy ifjúsági és
egy felnőtt gárdával. Az ifjúsá‑
gi bajnokság első helyét Nyír‑
egyháza szerezte meg, máso‑
dik helyen Szerencs végzett,
harmadik lett Kecskemét, ne‑
gyedik a rozsnyói csapat. A fel‑
nőttek találkozóin a Szerencs
VSE kosárlabda csapata bizo‑
nyult a legjobbnak, így testvér‑
városunk együttese a második
helyen zárta a bajnokságot. 

Az V. Csokoládé Kupa úszó‑
vetélkedő és úszóversenyt
szombaton délelőtt rendezték
meg a Városi Tanuszodában,
ahol különféle vízi vetélkedő‑
ben (váltóúszás, pingpong lab‑
da és játékfigura „vadászat”)
mérhette össze erejét a vetélke‑
dőre nevezett, 46 főből álló ti‑
zenkét csapat. A résztvevők
többségét az SZVSE úszószak‑
osztályának sportolói tették ki,
de a versenybe beneveztek az
éppen városunkban edzőtábo‑
rozó Aqua Ventura Szinkronú‑

szó Sport Egyesület tagjai is. 
A csapatok versenye szoros

volt, így az első és második he‑
lyezettek között holtverseny
alakult ki. Első helyen végzett
Váczi Péter és családja, vala‑
mint a Fige család csapata. A
dobogó második helyét vehet‑
te birtokba a Vasvári család és
a Bénó család, a harmadik he‑
lyen pedig a szinkronúszók I.
csapata végzett.

A vetélkedő alatt a résztve‑
vőknek összesen 12 kg csoko‑
ládét osztottak ki a szervezők,
az édességet és a csokoládé

kupákat a Szerencsi Bonbon
Kft. biztosította. A csokoládé
fesztivál sportprogramjai
szombat délután 17 órakor a
Városi Tanuszodában zárultak,
ahol szinkronúszó bemutatót
tartott az Aqua Ventura Szink‑
ronúszó Sport Egyesület,
amely nagy sikert aratott az ér‑
deklődők körében. A tejcsoko‑
ládéból készített kupákat a
fesztivál nagyszínpadán ve‑
hették át a helyezettek Zemlé‑
nyi Zoltántól, a Kiss Attila Ala‑
pítvány elnökétől.                                    

E. K.

IV. Szerencs Triatlon
Negyedik alkalommal rendezi meg jótékonysági

sporteseményét a Szerencs Városi Sportegyesület és a
település önkormányzata.

Szerencs VSE – Erdőbénye:
1–4

A Szerencs Városi Sport‑
egyesület labdarúgó csapatai
Erdőbénye együtteseit fogad‑
ták hazai pályán, a megyei II.
osztályú bajnokság keleti cso‑
portjának első fordulójában.

A Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen lejátszott mérkő‑
zéseken a szerencsi ifi csapat
győzelemmel kezdte az
idényt. Balogh és Szatmári
már a játék első félidejében ér‑
vényesítettek egy‑egy találatot,
amelyre a vendégek csak a
második játékrészben tudtak
egyetlen góllal válaszolni, így

az ifik 2:1 arányú diadallal
hagyták el a pályát. 

Felnőtt együttesünknek
azon ban csak egyetlen gólt si‑
került érvényesítenie ezen a ta‑
lálkozón, miután egy megítélt
büntető során Gombos zörget‑
te meg az erdőbényei kapu há‑
lóját. Ez sajnos már csak válasz
volt a néhány perccel ezelőtt
szerzett vendég gólra. Erdőbé‑
nye csapata az első félidőben
további két találattal szerzett
előnyt magának, miközben a
hazaiak több helyzetet kihagy‑
tak. A második játékrészben
már sokkal jobb játékot muta‑
tott a Szerencs VSE, ám ez már

kevés volt a hátrány ledolgo‑
zására, majd a vendégek újabb
találattal állították be az 1–4‑es
végeredményt.

Tiszakarád – Szerencs VSE: 
3–0

A Szerencs Városi Sport‑
egyesület labdarúgói augusz‑
tus 26‑án a megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság keleti
csoportjának 2. fordulójában
Tiszakarádon vendégszerepel‑
tek.

A mérkőzésen elsőként az if‑
júsági csapatok léptek pályára.
A házigazda együttes az első
félidő 43. percében érvényesí‑
tett egy találatot a szerencsi
gárda kapujába, amelyet csa‑
patunk már nem tudott ki‑
egyenlíteni. A mérkőzés vég‑
eredménye 1–0 lett.

A felnőtt csapatok 17 órakor
vették birtokba a játékteret. A
helyi együttes az első félidő 27.
percében szerezte meg első ta‑
lálatát, amelyet a második já‑
tékrészben további két góllal
növeltek. A találatokra a Sze‑
rencs VSE sajnos nem tudott
válaszolni, így a mérkőzés
végeredménye 3–0 arányú ti‑
szakarádi győzelemmel zárult.

E. K.

Labdarúgás: 
két meccs, két vereség

Csokikupa: labdarúgás, kosárlabda és úszás
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a csokoládé fesztivál szervezői idén is gondoskodtak sportprogramokról augusztus 24‑25‑ére,

amelyeket a Kiss Attila Alapítvány, a Szerencs Városi Sportegyesület szakosztályaival közösen, a Szerencsi Bonbon Kft. és a helyi önkormányzat
támogatásával hívtak életre. A kezdeményezés 2008‑ban indult a családi úszóvetélkedővel, amely az évek során kibővült további két sportággal,
a labdarúgással és a kosárlabdával.



Mulatós előadások, nótacsok‑
rok, táncos műsorok sora gördí‑
tette tovább a rendezvény sze‑
kerét augusztus utolsó vasár‑
napján, amit talán a szerencsi te‑
hetségek napjának is nevezhet‑
nénk, hiszen számos helyi ama‑
tőr együttes, előadó lehetőséget
kapott a fellépésre. Természete‑
sen nem maradtak el a váro‑
sunkból elszármazott híressé‑
gek sem, akik évről‑évre szíve‑
sen látogatnak kishazájukba.
Kezdjük a sort Herczeg Zoltán‑
nal, aki divatshow‑jával ismét
elkápráztatta a közönséget. A
szerencsi modelleket is felvo‑
nultató műsor után a népszerű

divattervező a Szerencsi Városi
Televíziónak nyilatkozva köszö‑
netét fejezte ki a fesztivál közön‑
ségének. Megtudtuk azt is, hogy
talán ez volt az utolsó Herczeg
divatshow Magyarországon, hi‑
szen szándékai szerint városunk
szülötte a közeljövőben az Ame‑
rikai Egyesült Államokba helye‑
zi át székhelyét, és mint mondta
a Szerencsen bemutatott kollek‑
ció már a tengerentúli piac meg‑
hódítására készült. Biztosan hal‑
lunk még róla a jövőben.

Mi sem természetesebb, hogy
a hazánkban immár szintén
népszerű Idiot Side zenekar
koncertjével folytatódott a va‑

sárnap este, amelynek fény‑
pontját a csokoládé fesztivál ha‑
gyományai szerint a Hooligans
koncertje zárta. A szerencsi kö‑
zönség talán meglepődhetett,
amikor Csipa, Norbi, Tibi és En‑
di színpadra lépett, mivel a ze‑
nészek bajuszt növesztettek erre
a hétvégére. Energikus kezdés
jellemezte a zenekar koncertjét,
majd a harmadik dal után egy
újabb meglepetés következett,
amikor Koncz Ferenc, Szerencs
polgármestere lépett a színpad‑
ra és átadott a Hooligans‑nek
egy hatalmas, csokoládéból ké‑
szült plakettet, amelyen ott állt a
felirat: a Szerencs Város Zeneka‑
ra. A közönség tombolt, a huli‑
gánok pedig hozták a tőlük
megszokott kiváló dalokat,
amelyek ezen az estén kicsit ta‑
lán másképp szólaltak meg, hi‑
szen a fiúk hazajöttek Szerencs‑
re.

Ezzel a nagysikerű koncerttel
ért véget az idei csokoládé fesz‑
tivál, amelynek hiteles króniká‑
ját talán lehetetlen lenne részle‑
tesen papírra vetni, hiszen oly
sok minden történt e három nap
alatt. Aki most nem tudott eljön‑
ni, jövőre idevárjuk: találkoz‑
zunk 2013‑ban a VI. Országos
Csokoládé Fesztiválon!

M. Z.
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Újabb Guinness-rekordok születtek

Ekker Róbert szobrászművész készült a meg‑
lepetésre, és elkészítette a Bacchus‑ként díszelgő
Gombóc Artúr alkotását. A Szerencsi Bonbon
Kft. által felajánlott, 70%‑os kakaótartalmú, kö‑
zel hatmázsás csokoládétömbből kifaragott me‑
sefigura ezúttal egy boroshordón ül, puttony‑
nyal a hátán. A csokoládé fesztivál vendége volt
Sebestyén István, a Guinness‑rekordok ma‑
gyarországi regisztrátora, aki végül hitelesítette
a 470 kilogrammos Gombóc Artúrt, amely min‑
den idők legnagyobb csokoládészobra lett.

A fesztiválon idén is részt vett Bíró Kati, a ma‑
gyar zsanna‑manna édesség kitalálója, aki elké‑
szítette az eddigi legnagyobb ehető mesefigura
gyűjteményét. A több emeletes alkotás – mely
ugyancsak magyar rekord – összesen 1003 da‑
rab Pom Pom mesefigurát tartalmazott.

– Mindenki örömére szolgált ez a kettős meg‑
lepetés, hiszen a zsanna‑manna gyűjtemény re‑
kordja egy érdekes színfoltja volt a fesztiválnak
– magyarázta Sebestyén István. – Fantasztikus
eredmény a csokoládészobor kiemelkedő re‑
kordja. Nem tudom, hogy az előzetes híradás

hiánya, vagy taktika volt a szervezők részéről a nagy titkolózás, hiszen csak itt derült ki, hogy idén
is csúcsdöntés van készülőben – fogalmazott a Guinness‑rekordok magyarországi regisztrátora,
aki szerint van esély arra, hogy akár a Guinness Rekordok Könyve is komolyan foglalkozzon a
470 kilogrammos szerencsi csokoládészoborral.                                                                                       M. Z.

A rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón a szervezők azt nyilatkozták,
hogy idén nem lesz újabb Guinness‑rekord kísérlet, ám ennek ellenére ez alka‑
lommal is sikerült néhány különlegességet alkotni.

A harmadik nap: Szerencs Város Zenekara
A tartalmas szombat éjjel után elérkezett az V. Országos Csokoládé Fesztivál harmadik napja. Vasárnap sokan azt gondolták, hogy a mete‑

orológia által előre jelzett délutáni vihar talán elriasztja az embereket attól, hogy Szerencsre utazzanak, de szerencsére nem így történt. A vihar
elkerült minket, a több ezres közönség pedig örülhetett a fesztiválzáró Hooligans koncertnek.

Kalandpark kicsiknek
és nagyoknak

A fesztiválra megváltott belé‑
pőjegyekkel a gyermekek
igénybe vehették a várkertben
felállított játékokat, mint példá‑
ul az ugrálóvár, mászófal és
megannyi kalandos érdekesség.
A kalandpark és a benne talál‑
ható játékok, ügyességi verse‑
nyek megszervezésében a Kiss
Attila Alapítvány és segítői ját‑
szottak fontos szerepet. A cso‑
koládétallér‑gyűjtő vetélkedő‑
ben a kicsik apró papírkorongo‑
kat kaphattak az ügyességi fel‑
adatok teljesítéséért. A csokital‑
lérokért pedig természetesen
csokoládét kaptak a gyermek‑
ek. Ha pedig a fesztivál édes
névadójánál tartunk, finomsá‑
gokból nem volt hiány e három
napon Szerencsen. A rendez‑
vény jelképévé vált mesefigura,
Gombóc Artúr szinte éjjel‑nap‑
pal ott sétált a látogatók között.
Töltött csokoládé, lyukas csoko‑

ládé, kerek csokoládé és szögle‑
tes csokoládé… bárki megkós‑
tolhatta a nyalánkságokat.

A gyermekeknek szóló dél‑
előtti és délutáni vidámságok
között mesejátékok, bábelőadá‑
sok nevettették meg a legkiseb‑
beket. Érdekesség, hogy napja‑
inkban is óriási népszerűségnek
örvend a picik körében Vitéz
László és barátainak előadása,
amely ezúttal is alaposan pró‑
bára tette a rekeszizmokat.

Ne feledjük azt sem, hogy a
szülők és nagyszülők legna‑
gyobb örömére fellépési lehető‑
séget kaptak a város óvodásai,
akik szorgalmasan készültek a
bemutatkozásra. A tömegben
gólyalábasok, óriásbábok tűn‑
tek fel olykor, a kézműves fog‑
lalkozások pedig a gyermekek
ügyességét, kreativitását tették
próbára.

M. Z.

Ha a csokoládé fesztivál rendkívül színes esemény‑
sorát taglaljuk, meg kell említeni azt a programot, amely
a koncertek mellett talán leginkább vonzotta a közön‑
séget. Hatalmas sikere volt a Csokoládé kalandparknak,
ahol feledhetetlen szórakozásban volt része a legifjabb
korosztálynak és szüleiknek.


