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A szerencsi Zemplén Múze‑
umban november 7‑én tartották
annak a 137 millió forintos digi‑
talizációs projektnek a hivatalos
megnyitóját, amely a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet támogatásával való‑
sul meg.

A Magyar Nemzeti Digitális
Archívum és Filmintézet 2011‑
ben jött létre a Magyar Nemzeti
Filmarchívum átalakulásával.
Célja digitalizálni, összegyűjteni
és online elérhetővé tenni a teljes
magyar kulturális örökséget.

Pályázati támogatás felhasz‑
nálásával és – jelenleg – 27 mun‑
kanélküli bevonásával a teljes
múzeumi anyagot digitalizálják.
A programba középfokú vég‑
zettségű, szakmával rendelkező
és felsőfokú végzettségű mun‑
kanélküliek kerülhettek be. A
program első része január 31‑én
zárul, majd később bővülő lét‑
számmal tovább folytatódik a
kulturális értékek elérhetővé té‑
tele.

Lapunk érdeklődésére Fórizs
Zoltán, a Magyar Nemzeti Digi‑
tális Archívum főigazgató‑he‑
lyettese elmondta, hogy az ar‑
chívum két lényeges közgyűjte‑
ményi feladatot lát el. – Az egyik
a digitális archívumoknak, a di‑
gitális tartalmaknak a gyűjtése,
archiválása és az utókor számá‑
ra való megőrzése. A másik fon‑
tos feladata pedig a digitális ar‑
chívum jogelődjének, a Magyar
Nemzeti Filmarchívumnak a
közgyűjteményi tevékenységé‑
ből fakad, amely a nemzeti film‑

történeti öröksé‑
get és gyűjte‑
ményt gondozza
– fogalmazott a
digitális archívu‑
mi főigazgató‑he‑
lyettes, majd hoz‑
zátette, hogy e
program célja a
digitalizációs te‑
vékenység kiszé‑
lesítése. A progra‑
mot a Belügymi‑

nisztérium mintegy 137 millió
forinttal támogatta, amelyben
közel 200 fő foglalkoztatását ír‑
ták elő. A projektnek hét telepü‑
lési helyszíne van, amelyek kö‑
zül az egyik Szerencs. A főigaz‑
gató‑helyettes lapunknak azt is
elárulta, hogy ebben a program‑
ban a meglévő kulturális érté‑
keknek, tárgyi emlékeknek, a jól
ismert képes levelezőlap‑gyűjte‑
ménynek a digitális feldolgozá‑
sára kerül sor, amelyeket egy ke‑
reshetőséget biztosító metaadat‑
bázisban teszik majd hozzáfér‑
hetővé. A cél egy olyan program
előkészítése, amely 2013‑ban
akár 6250 főnek az országos fog‑
lalkoztatását teszi lehetővé. 

Fazekasné Majoros Judit, a
Zempléni Múzeum igazgatója a
Szerencsi Híreknek elmondta,
hogy a helyi intézmény óriási
gyűjteményekkel rendelkezik. 
– Mindenki ismeri a híres‑neves
képes levelezőlap‑gyűjtemé‑
nyünket, amelyet dr. Petrikovits
László adományozott váro‑
sunknak. Ez a gyűjtemény kez‑
detben négyszázezer darabból
állt, most közel egymilliós a vá‑
logatás. Kevesebben ismerik a
közel 35 ezer darabból álló
könyvjegy, ex libris gyűjtemé‑
nyünket. Ezeken kívül 2500 da‑
rabot számláló néprajzi, történe‑
ti és egyéb kategóriájú tárgyat is
őrzünk, valamint hatalmas
könyvgyűjteményünk, illetőleg
adattárunk is van – nyilatkozta
a múzeumigazgató. Az interjú
során megtudtuk, hogy a képes
levelezőlap‑gyűjteménynek leg ‑

inkább a földrajzi lapjai a feldol‑
gozottak, mivel ezek iránt a leg‑
nagyobb kutatói érdeklődés. 
– Ez a program egy óriási lehe‑
tőség, hiszen a nagy példány‑
számú gyűjtemény feldolgozá‑
sa egy embernek nagyon nehéz
munka, viszont a november 1‑
jén beindult projekt esetében
már néhány nap elteltével meg‑
mutatkozott, hogy nagy lehető‑
ségek rejlenek benne – fogalma‑
zott Fazekasné Majoros Judit.
Az igazgató elmondása szerint
nemcsak a meglévő válogatások
digitalizálása a fő cél, hanem
hogy újabb, más tartalmakat is
gyűjtsön és elérhetővé tegyen a
múzeum. Erre egyfajta gyűjtő‑
központot hoznak majd létre. A
múzeumvezető másik nagy cél‑
ja feldolgozni a városban lévő
gyáraknak, családoknak a törté‑
netét. De – mint mondta az igaz‑
gató – nemcsak Szerencs a cél,
hiszen a Zempléni Múzeum ed‑
dig is területi múzeumként mű‑
ködött, amely tevékenységét a
jövőben, a fenntartóváltást kö‑
vetően sem szeretné feladni. Így
a környéki értékeket is szeretnék
a mai kor követelményeinek
megfelelően elérhetővé tenni.

E. K.

– Úgy
gondolom,
hogy az el‑
ső és leg‑
fontosabb
szempont,
hogy dip‑
lomás és
szakkép‑
zett fiata‑

lok kapnak munkalehetőséget
az elkövetkező időszakban a
Zempléni Múzeumban – hang‑
súlyozta Szerencs polgármeste‑
re. – Többször hangoztattam,
hogy a városban élő fiatalok el‑
vándorlását csakis új munkahe‑
lyek teremtésével tudjuk meg‑
állítani. Alternatívát kell bizto‑
sítanunk számukra, látniuk
kell, hogy településünknek van
jövője és ebben a jövőben nekik
is fontos szerepet szánunk! Úgy
gondolom, ez a program első
lépés célunk eléréséhez, s bí‑
zom benne, hogy a jövőben
újabb lehetőségeket kínálha‑
tunk majd fiataljaink számára.
Tudom, hogy erre nagy szük‑

ség van, hiszen én is három
gyermek édesapja vagyok. A lá‑
nyom egyetemre jár, már önálló
életet él, és néhány év múlva a
két nagy fiam is várhatóan ki‑
repül a családi fészekből. Csa‑
ládapaként azt szeretném, ha
itt, helyben képzelnék el a jövő‑
jüket, polgármesterként pedig
azon dolgozom, hogy váro‑
sunk minden fiatalja számára
élhető jövőt tudjon biztosítani.
Mint mondtam nagyon örülök
e projektnek, s hozzáteszem,
hogy a már meglévő huszonhét
munkahelyen további ötven új
állásra is kaptunk ígéretet.

Koncz Ferenc hozzátette,
hogy városvezetőként büszke
arra, hogy Szerencs bővelkedik
kulturális értékekben, és hogy
a MaNDA program támogatá‑
sával egy olyan mintaprogram
jött létre a Zempléni Múzeum‑
ban, amely hamarosan akár 80
fiatalnak nyújthat hosszú távú
munkalehetőséget városunk‑
ban.

M. Z.
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Értékteremtő foglalkoztatás
A napjainkban digitális forradalma hasonló jelentőségű a korábbi kommuniká‑

ciós paradigmaváltásokhoz: a nyelvek kialakulásához, az írás elterjedéséhez vagy
a nyomtatás térhódításához. Így aktuálissá vált, hogy a kulturális kincseinket, ér‑
tékeinket is hasonló módon elérhetővé tegyék az érdeklődők, kutatók számára.

Fontos, hogy itt 
maradnak a fiataljaink!
Kultúránk, értékeink megőrzése és hagyományaink

ápolása mellett rendkívül fontos, hogy a felnövekvő
nemzedékek számára bebizonyítsuk: érdemes ebben a
történelmi és hangulatos városban élni – fogalmazott
Koncz Ferenc polgármester a MaNDA projekt ünnepé‑
lyes megnyitója után lapunknak adott rövid interjúban.

Betekintés 
az egészségügyi fejlesztésekbe

Szerencs város intézményvezetői látogatást tettek november 7‑én a Szántó J. End‑
re Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben.

A városi intézmények vezetői
egy kihelyezett értekezlet kereté‑
ben nyerhettek betekintést a
nemrégiben átadott korszerű
egészségügyi ellátórendszerbe.
Bobkó Géza igazgató‑főorvos
először egy rövid prezentáció ke‑
retében mutatta be az egészség‑
ügyi ellátásban a fejlesztés meg‑
valósulása óta bekövetkezett vál‑
tozásokat.

A beszámolót követően az
igazgató‑főorvos megmutatta az
érdeklődő intézményvezetők‑
nek a laboratóriumot, a röntgen
helyiséget és az egynapos sebé‑
szetet. Bobkó Géza a laboratóri‑
um előtt ismertette azt az új hí‑
vórendszert, amely egy gomb‑
nyomással adja ki a sorszámokat,
ami egy jelzőrendszeren jelenik
meg, megkönnyítve ezzel a bete‑
gek érkezés szerinti ellátását és a
szakemberek munkáját is. Az
igazgató‑főorvos azt is elárulta,
hogy a levett mintákért 10 órakor
érkezik egy gépkocsi, amely azt
Gyöngyösre szállítja, majd Buda‑

pestre viszik. A délelőtt levett
mintákat kiértékelik, majd meg‑
küldik a szerencsi rendelőinté‑
zetnek.

A radiológiához érve Bobkó
Géza elmondta, hogy a leleteket
Debrecenben értékelik. Mint
megtudtuk, az ESZEI‑nek szer‑
ződése van arra, hogy két órán
belül értékeljék az elküldött rönt‑
genképeket, amelyeket a szolgál‑
tatást elvégző egyébként 15‑30
percen belül meg szokott külde‑

ni. A külső vizsgálati értékelések‑
ből természetesen a betegek nem
vesznek észre semmit.

Utolsóként az egynapos sebé‑
szetet tekinthették meg az intéz‑
ményvezetők. Láthatták, hogy a
betegek steril környezetben, ké‑
nyelmes szobákban várják a mű‑
téteket, pihenhetik ki a műtéti fáj‑
dalmakat. Az igazgató‑főorvos
azt is elárulta, hogy az eddig el‑
végzett közel 360 operáció fele
szemészeti jellegű volt.            E. K.
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Kinevezték a tankerületi igazgatót
Információink szerint október 31‑én mintegy 170‑en kapták meg országszerte a tan‑

kerületi igazgatói kinevezésükről szóló értesítést, közöttük Nyiri Tibor közművelő‑
dési tanácsnok, a Bocskai István Gimnázium igazgató helyettese (fotónkon), aki si‑
keres pályázata révén nyerte el a szerencsi járási tankerületi igazgatói megbízatást.

A ma‑
gyarorszá‑
gi oktatási
intézmé‑
nyek állami
fenntartás‑
ba vétele
után, 2013
januárjától

a Klebelsberg Intézményfenn‑
tartó Központ gondoskodik az
iskolák működtetéséről. Ennek
keretében hozzák létre a szeren‑
csi járási tankerületi igazgatósá‑
got, amelyhez várhatóan az
érintett települések általános és
középiskolái tartoznak majd. Je‑
lenleg az állami átvétellel kap‑
csolatos feladatok a legsürgő‑
sebbek és a legfontosabbak, de
ezen feladatkörbe tartozik majd
az iskolák oktató‑nevelő mun‑
kájának az összehangolása, irá‑
nyítása, valamint a kapcsolattar‑
tás is az intézményekkel és a pe‑
dagógusokkal.

A tankerület vezetésére pályá‑
zatot írt ki a közelmúltban a
szaktárca, majd a november 1‑

jén megszületett döntés értel‑
mében a szerencsi járás tankerü‑
leti igazgatójává Nyiri Tibort ne‑
vezték ki.

– Az országos központ alá
lesznek rendelve a megyei isko‑
lafenntartó központok, ezek
fogják a munkáltatói jogokat és
kötelességeket gyakorolni a
szakképzéssel, a kollégiumi ok‑
tatással és neveléssel, valamint a
szakmai szolgáltató intézmé‑
nyekkel kapcsolatban. Járások
szerint fog szerveződni az álta‑
lános iskoláknak, a gimnáziu‑
moknak és az alapfokú művé‑
szeti oktatási intézményeknek a
munkáltatói jogokkal és köteles‑
ségekkel járó feladatellátása. E
terület koordinálását a szerencsi
járásban én fogom ellátni az új
pozíció betöltésével – tájékoztat‑
ta lapunkat Nyiri Tibor, aki
megfelelő szakmai és vezetői
gyakorlatának köszönhetően
nyerte el az állást a minisztéri‑
um pályázatán, majd november
9‑én, Budapesten történt meg a
kinevezése.

A tankerületi igazgatói meg‑
bízással, illetve a kormánytiszt‑
viselői státusszal együtt jár,
hogy Nyiri Tibornak meg kell
szüntetnie közalkalmazotti jog‑
viszonyát, hiszen jelenleg a
Bocskai István Gimnázium igaz‑
gatóhelyettese és pedagógusa.
Emellett a kinevezéstől számí‑
tott 30 napon belül le kell mon‑
dania önkormányzati képviselői
mandátumáról, amely összefér‑
hetetlen a kormánytisztviselői
munkakörrel. Ez utóbbiról a kö‑
vetkező testületi ülésen hoz
döntést Szerencs Város Önkor‑
mányzata.

– Úgy érzem, hogy az oktatás
területén tudok a legtöbbet ten‑
ni azért, amit a nemzeti közne‑
velési törvény, illetve az oktatási
kormányzat elhatározott. Haj‑
landó vagyok lemondani a kép‑
viselői kinevezésemről, de hoz‑
zá kell tennem: nagy megtisz‑
teltetés volt, hogy az embereket
képviselhettem több mint két
éven keresztül – fogalmazott
Nyiri Tibor.                             H. R.

A cél eléréséhez 
hiteles emberekre van szükség

Az új tankerületek ugyan majd csak 2013. január 1‑jétől kezdik meg működésüket,
a vezetők személye azonban már ismert, november 15‑én a sajtó munkatársai előtt is
bemutatkoztak a Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatalban.

A központi hivatal az Emberi
Erőforrások Minisztériuma irá‑
nyítása alá tartozik Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
(KIK) elnevezéssel. A KIK a fel‑
adatokat a tankerületeken ke‑
resztül látja el, amelyeknek a
működése nem jár külön kiadás‑
sal, ugyanis a megyei intézmény‑
fenntartó központok átszervezé‑
sével, továbbá – a települési ön‑
kormányzatoknál – a fenntartói
feladatokat szervező és irányító
munkatársak átvételével jön lét‑
re. A sajtótájékoztatón Társy Jó‑
zsef, a Kormányhivatal kabinet‑
főnöke ismertette a KIK műkö‑
dését, amelynek létszáma 2500
főt számlál. Elmondta, hogy bár

a KIK szeptember elsejével meg‑
alakult, a jelenleg Megyei Intéz‑
ményfenntartó Központoknál
(MIK) lévő tanintézmények ott is
maradnak 2012. december 31‑ig.
Miskolccal, mint megyeközponti
kerülettel együtt tizenhat tanke‑
rület lesz megyénkben, közöttük
a szerencsi, amelynek élére Nyiri
Tibort, a Bocskai István Gimná‑
zium igazgatóhelyettesét nevez‑
ték ki. Nyiri Tibor hangsúlyozta
bemutatkozó beszédében, hogy
az oktatást vissza kell vezetni ab‑
ba az irányba, amelyet Klebels‑
berg Kuno egykori vallás‑ és
közoktatásügyi miniszter neve
fémjelez. – Úgy gondolom, hogy
az ő idejében is egy bonyolult tár‑

sadalmi helyzet megoldása volt
napirenden, ez jelen pillanatban
sincs másképp. A cél eléréséhez
hiteles emberekre van szükség –
hangsúlyozta a szerencsi tanke‑
rület vezetője, akinek a feladat‑
körébe tartozik majd a pedagó‑
giai munka koordinálása, az in‑
tézményvezetőkkel, pedagógu‑
sokkal történő kapcsolattartás, a
köznevelési intézmények irányí‑
tása, néhány esetben az intézmé‑
nyek működési feladatainak el‑
látása, adatszolgáltatás és jelen‑
tések készítése.

Tankerületi igazgatók:
Mariscsák István (Miskolc),

Antal Jánosné (Gönc), Bozsikné
Vig Marianna (Tiszaújváros), Bu‑
da József (Cigánd), Donkó József
(Sárospatak), Dankóné Patkó
Kornélia (Tokaj), Váradyné Nagy
Andrea (Putnok), Hernádi Atti‑
láné (Edelény), Kiss László (Me‑
zőkövesd), Kovács Ottó (Ózd),
Nyiri Tibor (Szerencs), Pocsai
Enikő (Encs), Rózsás Andrea (Sá‑
toraljaújhely), Szaniszló László
(Mezőcsát), Székelyné Varga
Mária Ágnes (Kazincbarcika),
Vadasné Joó Katalin (Szikszó).

SfL

Bejáráson 
a felügyelő bizottság
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. felügye‑

lő bizottságának tagjai november 5‑én tartottak bejárást
a cég telephelyein, megtekintve többek között a Sze‑
rencsi Városi Televízió új stúdióját, illetve a városi
konyha működését.

Szerencs Város Önkormány‑
zatának október 25‑ei ülésén Ta‑
kács M. István ügyvezető a Sze‑
rencsi Városüzemeltető Nonpro‑
fit Kft. 2012 első három negyedé‑
vének eredményeiről tartott be‑
számolót a képviselőknek. Az
ülésen többek között elhangzott,
hogy a vizsgált időszakban –
amellett, hogy a cég kevesebb
önkormányzati támogatást ka‑
pott – sikerült növelni a bevéte‑
leket.

A tanácskozás után az önkor‑
mányzati tulajdonú kft. három‑
tagú felügyelő bizottsága, Ko‑
rondi Klára, Kunder Gyuláné és
Orosz Zoltánné kezdeményez‑
ték, hogy szeretnék bejárás során
megtekinteni a cég telephelyeit, a
gyakorlatban látva az egyes rész‑
legek működését. Ezt követően
november 5‑én Korondi Klára és
Kunder Gyuláné tett látogatást a
Szerencsi Városüzemeltető Non‑
profit Kft‑nél, ahol Takács M. Ist‑
ván ügyvezető mutatta be a cé‑
get. Elsőként a Népház épületé‑

ben a Szerencsi Hírek és Szeren‑
csi Városi Televízió szerkesztősé‑
gével ismerkedtek a bizottság
tagjai. Az ügyvezető többek kö‑
zött bemutatta a nemrég elké‑
szült televízió stúdiót, amit a he‑
lyi elektronikus médium fennál‑
lásának egyéves évfordulójára,
saját erőből sikerült megépíteni‑
ük a cég alkalmazottjainak. A bi‑
zottság tagjai megtekintették a
Népház vendégszobáit, majd a
Bolyai János Katolikus Általános
Iskola épületében működő váro‑
si konyha tevékenységével is‑
merkedtek, ahol Sándorné Alvá‑
ri Mária fő élelmezésvezető tájé‑
koztatta a vendégeket a helyi ok‑
tatási, nevelési, valamint szociális
intézmények étkezését biztosító
konyha működéséről.

A felügyelő bizottság tagjai po‑
zitívan értékelték a Szerencsi Vá‑
rosüzemeltető Nonprofit Kft. te‑
vékenységét, amely a gazdasá‑
gos működtetés mellett nagy fi‑
gyelmet fordít a minőségi szol‑
gáltatások biztosítására.        M. Z.

Összeköt és erőt ad 
a közös múlt

Öt székelyföldi honfitársunk tett állampolgársági es‑
küt november 8‑án a szerencsi Rákóczi‑vár lovagtermé‑
ben.

Az erdélyi ille‑
tőségű vendégek
a tiszteletükre
megjelentek, va‑
lamint Szerencs
város polgármes‑
tere és a helyi ok‑
mányiroda veze‑
tője előtt mond‑
ták el az eskütétel
szövegét. A törté‑
nelmi falak között
mindannyian felesküdtek arra,
hogy Magyarországot a hazájuk‑
nak tekintik, a Magyar Köztársa‑
ság hű állampolgárai lesznek, al‑
kotmányait és törvényeit tiszte‑
letben tartják és megtartják, a ha‑
zát erejükhöz mérten megvédik,
és képességeiknek megfelelően
szolgálják. Koncz Ferenc a saját
példáját említve arról szólt az ün‑
nepeltekhez, hogy sokakat csalá‑
di szálak kötnek az egykori tör‑
ténelmi területeken élő vagy már
elhunyt magyarokhoz. A polgár‑
mester kiemelte: a határainkon
kívül rekedteknek sokszor nehe‑
zebb megélniük a magyarságu‑
kat, azonban a magyarság egysé‑

ge a közös múltban gyökerezik,
ebből nyeri erejét, amibe az or‑
szághatáron túl és innen egya‑
ránt kapaszkodhatunk. – Az bi‑
zonyos, hogy minket nem vá‑
laszthat el semmiféle határ, ösz‑
szeköt a kultúránk, őseink tiszte‑
lete és a világon egyedülálló
szépségű magyar nyelvünk – fo‑
galmazott Koncz Ferenc, majd
egy Isten hozta önöket! köszön‑
tés és kézfogás kíséretében átadta
a kézjegyével ellátott okmányo‑
kat az újonnan esküt tett öt ma‑
gyar állampolgárnak.

A ceremónia személyes ta‑
pasztalatok és élmények meg‑
osztásával zárult.                      H. R.
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Az oktatási intézmény által
kezdeményezett rendezvény el‑
sődleges célja az volt, hogy a kö‑
zépiskolában idén végző diákok
minél jobban megismerkedje‑
nek az általuk választott pályá‑
val, hivatással. Mindezek érde‑
kében a tanintézet vezetői né‑
hány szakma, tudományterület
elismert, köztiszteletben álló
szakembereit hívták meg, hogy
szekcióülések keretében mutas‑
sák be munkájukat. 

Nagy érdeklődés volt a rend‑
őr szakma iránt, amelyet Ke‑
resztesi János mutatott be a diá‑
koknak. A szerencsi rendőrkapi‑
tány lapunk kérdésére elmond‑
ta, hogy előadásában a rendőr
szakmát igyekezett megismer‑
tetni a diákokkal. – Könnyű
helyzetben vagyok, hiszen
évente két rendészeti tagozatos
osztály indul ebben az iskolá‑
ban. Ez azt jelenti, hogy óraadó‑
ként a fiatalok jelentős részével
már találkoztam, napi kapcso‑
latban állunk. E mellett azonban
van olyan végzős diák, aki most
döntötte el, hogy szeretne a ren‑
dész pályán továbbtanulni – fo‑
galmazott Keresztesi János. 

– Úgy gondolom, hogy a kar‑
riernap egyik fő célja, motiválni

a diákokat, hogy a rendőri pá‑
lyát válasszák. Ezért is mond‑
tam el nekik, mi olyan életutat
tudunk ígérni, amely biztos hát‑
tere lehet egy család fenntartá‑
sának, egy életnek – emelte ki a
rendőrkapitány. 

A helyi vállalkozók közül
Nyiriné Bárdosi Mária, az Adó
Proficient Bt. Könyvelőiroda ve‑
zetője is tájékoztatót tartott a di‑
ákoknak. A szakember örömmel
fogadta az iskola megkeresését.
– Az előadás lényege azt volt,
hogy népszerűsítsük a tanulók
körében azt az ágazatot, amely‑
ben mi is dolgozunk, hiszen a
számvitel, az adózás, a közgaz‑
daságtan ma már az élet minden
területének része. Elmondtam
az érdeklődő diákoknak azt is,
hogy mennyire szép ez a szak‑
ma. Mi együtt élünk, együtt lé‑
legzünk a helyi vállalkozások‑
kal, igyekezve nekik tapasztala‑
tot adni a gazdasági munkához
– hangsúlyozta Nyiriné Bárdosi
Mária.

A Bocskai István Gimnázium‑
ban szervezett karriernap rend‑
kívül széles palettával várta a di‑
ákokat, összesen 22 előadó tar‑
tott tájékoztatót az ifjúságnak.

E. K.

Karriernap 
a BocskaibanA szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 2012. szeptember 2‑án ün‑

nepélyes keretek között nyitotta meg az idei tanévet.
Karriernap címmel rendeztek pályaválasztási prog‑

ramot október 24‑én a szerencsi Bocskai István Gim‑
náziumban.

Helyesbítés
A Szerencsi Hírek 2012. november 9‑ei számában tudósítást

közöltünk a Bocskai István Gimnázium szalagavató ünnepségé‑
ről. A cikk egyik mondata helyesen így hangzik: a 12.a osztályos
Sándor Judit és a 11. évfolyamos Fekete Fatime hip‑hop táncbe‑
mutatóval lépett fel.                                                        (a szerkesztők)

Hulladékgyűjtés

A ren‑
dezvényen
Koncz Fe‑
renc pol‑
gármester
jelképesen
adta át az
iskola kul‑
csát Ter‑

nyák Csaba egri érseknek, aki az
ünnepi beszédében kitért arra,
hogy az intézmény kiváló peda‑
gógiai célkitűzéseibe – az eddi‑
gieken túl – beépül a lelki kép‑
zés is. Az iskolában folyó neve‑
lő‑oktató munka – hagyomá‑
nyait megtartva – az előző évek‑
hez hasonlóan folytatódik. Kie‑
melt területe ennek a tehetség‑
fejlesztés, melyet már évtizedek
óta a Debreceni Egyetem Peda‑
gógiai Pszichológiai Tanszéké‑
nek munkatársai irányítanak. A
kiválóra akkreditált tehetség‑
pontunk feladatának tekinti a
hitéletre való nevelés kereteinek
a megteremtését is.

Változás az előző tanévekhez
képest az, hogy heti két hittanó‑
ra vagy etika óra beépült a gye‑
rekek délelőtti órarendjébe. Eze‑
ken az órákon is ugyanúgy érté‑
kelik a tudást, félévkor és év vé‑
gén osztályzatot kapnak belőle.
Mindenki számára biztosított a
felekezetének megfelelő hitokta‑
tásban való részvétel. A gyer‑
mekek hamar megszokták a hit‑
oktatók és a plébános úr min‑
dennapi jelenlétét az iskolában,

akihez minden helyzetben biza‑
lommal fordulhatnak.

Darvas László kanonok úr se‑
gíti az ettől a tanévtől megala‑
kult hitélet munkaközösség által
szervezett rendezvényeket, me‑
lyek színesítik az iskola tanulói‑
nak és dolgozóinak minden‑
napjait, továbbá gondoskodik
iskolán kívüli programokról is,
melyek keretében szeptember
végén tantestületünk látogatást
tett a helyi plébánián.

A megalakulásunkat követő
időszakban a sárospataki Szent
Erzsébet Katolikus Általános Is‑
kola vezetése hasznos tanácsok‑
kal látott el bennünket, melyet
ezúton is köszönünk nekik. Eb‑
ben az évben több ízben látogat‑
tuk meg egymást. A legutóbbi
ilyen alkalom október 19‑én tör‑
tént, ahol a sárospataki bazilika

ötéves évfordulója alkalmából
iskolánk képviselői részt vettek
az ünnepi szentmisén és az azt
követő szakmai megbeszélésen,
ahol a térség négy katolikus ál‑
talános iskolája Kecskés Attila
főesperes úr indítványozására
tanulmányi versenyeztetési ren‑
det állított össze. Reményeink
szerint ezek a versenyek köze‑
lebb hozzák a katolikus iskolák
tanulóit és pedagógusait egy‑
máshoz, hiszen egy tanév során
többször is összemérhetik tu‑
dásukat a tanulók.

Igaz, még nem sok idő telt el
a tanévkezdés óta, de hisszük,
hogy az a többlet, amit az egy‑
házi iskola nyújthat gyermeke‑
inknek, a lelki megerősödésüket
szolgálja.

Kocsisné Szabó Beáta
igazgató

A katolikus iskola első két hónapja

Makra László, a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszé‑
kének docense hawaii utazásáról tartott előadást október 18‑án a Bocskai István
Gimnázium diákjainak.

A gimnázium tanulói bete‑
kintést nyerhettek a csodálatos
klímájú miniállam életébe, szo‑
kásaiba. A professzor először
1999 márciusában járt itt egy
konferencia keretében.

Mint elhangzott, a magyaror‑
szági időzónától 12 órányi elté‑
résre fekvő, 132 szigetből álló
Hawaii‑szigetcsoport az Ame‑
rikai Egyesült Államok ötvene‑
dik, egyben legfiatalabb állama.
Kivételesen kedvező éghajlata
miatt (az évi átlaghőmérséklet
20‑25 fok) egész évben bármi‑
kor utazhatunk ide. A szigeten
jól látszanak a vulkáni tevé‑
kenység nyomai.

Makra László élménybeszá‑
molójából az is kiderült, hogy
Hawaii szigete a legnagyobb,
amelyről a szigetcsoport a ne‑
vét kapta, viszont Oahu szigete
tartogatja talán a legtöbb látni‑
valót az ideutazók számára.
Míg Mauit a szörfösök paradi‑

csomaként, Big Island‑et a vul‑
kánok szigeteként ismerik, Oa‑
hun számtalan program közül
választhatnak az odalátogatók.
E szigeten található például egy 
II. világháborús tengerészeti
múzeum is.

Mint elhangzott, az összla‑
kosság kevesebb mint 1%‑a ős‑
lakos. 1901‑ben épült az első
szálloda. A férőhelyek száma
viszont már a negyvenezret is
meghaladta, százezer turista lá‑
togatja meg a Hawaii‑szigetcso‑
portot évente, amely 80%‑os ki‑
használtságot jelent. Leghíre‑
sebb tengerpartja Waikiki Be‑
ach, amelyet a világ legszebb
tengerpartjának mondanak.
Vakítóan fehér homok borítja a
türkiz tenger simogatta földet,
melyet pálmafák és szállodák
tarkítanak.

Hawaiin található a világ leg‑
nagyobb labirintusa, valamint a
Dole cég ültetvénye is, amely a

világ legnagyobb friss gyü‑
mölcs‑ és zöldségtermelője és
forgalmazója. A sziget híres az
úgynevezett hula táncról,
amely sosem csupán táncot je‑
lentett. A hula, Hawaii lelke,
mozgással kifejezve. Marka
László azt is elárulta, hogy az
Aloha szó köszönés és jókíván‑
ság is egyben, amelynek van
kézjele is. Ezt a szót mondva
vagy mutatva jó szerencsét és
békét kívánhatnak egymásnak
az emberek.

A professzor a jelenlévő diá‑
koknak mesélt még Tahitiről, az
ottani programokról, James Co‑
okról, valamint a hawaii nőkről.
Előadását képek bemutatásával
és hawaii zene kíséretében tette
még színesebbé, érzékeltetve a
táj, a kultúra iránti szeretetét. 

Zárásként hawaii közmon‑
dásokat olvasott fel a diákok‑
nak.

E. K.

Képzeletbeli utazás Hawaii-ra

A környezetvédelem és a környezettudatosság jegyében ren‑
deznek minden évben nagyszabású hulladékgyűjtési akciót a
Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában.

Diákok, pedagógusok és szülők közösen vettek részt az ok‑
tóber 24‑ei akcióban, melynek során külön gyűjtötték a papírt, a
PET palackokat, és a fém alapú hulladékokat. Az egynapos akció
során összesen 5 500 kg papírt, 800 kg PET palackot és 40 kg alu‑
mínium dobozt halmoztak fel a diákok az intézmény udvarán.

A bevétel ötven százalékát az osztályközösségek, a másik felét
pedig a diákönkormányzat kapja.
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A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskolában ezen a napon az
első tanítási órát szentelték a ma‑
gyar nyelvnek. Aranyosi Edit be‑
vezető beszédében elmondta,
hogy 1844. november 13‑án a re‑
formországgyűlés sorozatos bu‑
kása után egy nagy eredmény
született Magyarországon. Ha‑
zánkban elfogadták a magyart
anyanyelvvé tevő törvényt, hi‑
szen addig a latin és a német
nyelv volt a hivatalos. A magyar
szakos pedagógus azt is meg‑
osztotta a diákokkal, hogy neki a
magyar nyelv az életet jelenti.
Mint mondta, édesanyja kiváló‑
an szavalt, így az anyanyelv irán‑
ti szeretete már gyermekkorban
kialakult. Diákként Kazinczy‑dí‑
jat nyert, amely mögött kemény
munka volt, de hozzátette, hogy
a szép beszédért a hétköznapok‑
ban is tenni kell. Azt is hangsú‑
lyozta, hogy a magyar nyelvet
értő módon, választékosan kell
használni.

Ehhez kapcsolódott az a kis
műsor is, amelyet a diákok adtak
elő, amelyben bemutatták nyel‑
vünk humorosságát is.

Aranyosi Edit a rendezvény
végén meghirdetett egy versenyt
a tanulók körében, amelyben a
tíz legszebb magyar szót kell
összegyűjteni a gyermekeknek.

November 13. alkalmat ad az
oktatási intézményeken kívül a
tudományos és a kulturális léte‑
sítményeknek, a médiának, az
anyanyelvápolással foglalkozó
civil szervezeteknek, közössé‑
geknek is a magyar nyelv közös
megünneplésére, a hagyomá‑
nyőrzéssel, a nyelvvédelemmel
és ‑fejlesztéssel kapcsolatos tu‑
dásuk és szándékaik megjelení‑
tésére, kezdeményezések elindí‑
tására. Városunkban a Szerencsi
Általános Művelődési Központ
lovagtermében folytatódott a
magyar nyelv napja, ahol Varga
László taktaharkányi polgár‑
mester tartott interaktív előadást
A magyar nyelv a könyvek vilá‑
gában címmel. Az előadást Ba‑
bits Mihály: Ritmus a könyvről
című versével Vargáné Verba Il‑

dikó nyitotta meg. A szavalatot
követően Varga László kiemelte,
hogy a mai világban érdemes
néha megállni, de nem csak ezen
a napon. Kosztolányi Dezsőt
idézte, aki Ábécé a nyelvről és a
lélekről című alkotásában így írt
a magyar nyelvről: „Az a tény,
hogy anyanyelvem magyar, és
magyarul beszélek, gondolko‑
zom, írok, életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogha‑
tó…” a polgármester előadásá‑
ban kiemelte a könyvek, a
könyvtár szerepét az emberek
életében, majd bemutatta azon
műalkotásokat és azok tárát,
amely a magyar nép történetét,

történeti értékeit tartalmazzák.
Varga László lapunknak el‑

árulta, hogy gyűjteménye 6000
példányból áll, amelyben negy‑
ven év munkája van. Leginkább
az európai kultúra gyöngysze‑
meit keresi, tartalmazza a kollek‑
ciója, de sok levéltári anyaga van
DVD‑n is. A polgármester több
ezer kötetes könyvtárából válo‑
gatott ki különlegességeket,
amelyeket megismertetett a je‑
lenlévőkkel. Ilyen volt például
Arany János Kapcsos könyve,
amely a magyar irodalom egyik
legkitüntetettebb szellemi és tár‑
gyi emléke, a Vizsolyi Biblia és a
Képes Krónika. A Nyugat című
folyóirat egy‑egy eredeti példá‑
nyát is kézbe foghatták a rendez‑
vényen megjelentek. A díszes
kötetek, a magyarság történeté‑
hez kapcsolódó értékes könyvek
felkeltetették a közönség figyel‑
mét.

A többéves kistérségi együtt‑
működés köszöneteként Hajdú
Zsuzsanna kistérségi munkakö‑
zösség‑vezetőnek, valamint Ár‑
vai László kistérségi referensnek
adott át egy‑egy könyvet aján‑
dékba az előadó.                       E. K.

A magyar nyelv napja

A mintegy 900 diákot oktató
Bocskai István Gimnáziumot és
az ott választható tagozatokat
Gál András igazgató mutatta be,
kiemelve, hogy a következő tan‑
évben hat osztály indítását terve‑
zik. Elhangzott, hogy az iskolá‑
ban az országos átlag fölötti, 84
százalékos a továbbtanulási
arány, ami a tanítás hatékonysá‑
gát és minőségét mutatja. Az in‑
tézményvezető részletesen is‑
mertette az induló tagozatokat
és egyéb fakultatív lehetősége‑
ket, mely szerint a leendő Bocs‑
kaisok az A osztályban angol
nyelvre és biológiára szakosod‑
hatnak, a B osztályban a mate‑
matikát, az informatikát és a né‑
met nyelvet tanulhatják kiemelt
óraszámban, valamint általános
tantervű osztályba is jelentkez‑
hetnek. A rendészeti tagozat
iránt továbbra is nagy az érdek‑
lődés, melyet jövőre is elindíta‑
nak két osztállyal a rendőrtiszti
főiskolára, jogi egyetemre, vagy
államigazgatási főiskolára ké‑
szülő fiataloknak. A kínálati pa‑
lettát gazdagítja a több mint egy
évtizede indított közgazdasági
képzés is. Gál András felhívta a
figyelmet a gimnázium kiváló
felszereltségére és jó adottságai ‑
ra, melyekkel méltó körülmé‑
nyeket biztosítanak a diákoknak
a tanuláshoz. A Bocskai István
Gimnáziumban december 10‑én
8‑12 óráig tartó nyílt napon tájé‑
kozódhatnak az érdeklődők a
továbbtanulási lehetőségekről.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Szerencsi Szakképző Is‑
kola és Kollégium képzési kíná‑
latáról, az ösztöndíj lehetősé‑
gekről és a szakképzési rend‑
szer változásairól Sztankovics
Attila gyakorlati oktatásvezető
tartott beszámolót. Az előadó
elmondta, hogy az Ondi út 8.
szám alatti épületben szakkö‑
zépiskolai rendszerű informati‑
ka, vendéglátás‑turisztika, vala‑
mint komplex szépészeti szak
indul a következő tanévben, a
volt Hunyadi épületben pedig
női szabó, központi fűtés és gáz‑
hálózat‑rendszer szerelő, vil‑
lanyszerelő és asztalos szakis‑
kolai képzésekre jelentkezhet‑
nek a nyolcadikosok. A tagin‑
tézmény Tokaji Mezőgazdasági
Szakiskolájába a pincér, a sza‑
kács, a falusi vendéglátás és a
mezőgazdasági gépész szak‑
mák iránt érdeklődő fiatalokat
várják. Az intézmény nyílt nap‑
ját november 15‑én tartották,
ahol a választható szakmai kép‑
zésekből ízelítőt kaphattak a fi‑
atalok.

A pályaválasztási értekezle‑
ten a megjelent szülők és diákok
feltehették kérdéseiket az el‑
hangzottakról, majd Ráczné Vá‑
radi Éva, a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola igazgatója
adott tájékoztatást a felvételi je‑
lentkezés menetéről, a jelentke‑
zési határidőkről, a vizsgák jel‑
legéről és a kiértékelés módjá‑
ról. H. R.

Széles választék a helyi 
középszintű képzésbenAz Országgyűlés november 13‑át a magyar nyelv napjává nyilvánította, ezzel le‑

hetőséget teremve arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányul‑
jon a szellemi‑kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő ma‑
gyar nyelvre.

Pályaválasztási tájékoztatót tartottak a végzős diá‑
koknak és szüleiknek november 9‑én a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola konferenciatermében. A ha‑
gyományos rendezvény azt a célt szolgálta ezúttal is,
hogy Szerencs két középfokú oktatási intézményének
a kínálatát megismertessék az érdeklődőkkel.

A magyarság által különösen kedvelt Szent Márton kultusza
évszázadokon át szorosan összefonódott a népélet szokásrendjé‑
vel, télre mutató, késő őszi jóslataival, hiedelmeivel. Ezeket a ha‑
gyományokat elevenítették fel a Napsugár óvoda apróságai és ne‑
velői november 9‑én, az esti órákban.

A Márton naphoz köthető liba – mint jelkép – mindenütt jelen
volt ezen a napon, nemcsak az óvoda falán sorakoztak a ludak,
de a kicsik öltözékén is. Angyal Györgyné az intézmény vezetője
a hagyományoknak alapot adó, szenthez fűződő legendát ismer‑
tette a megjelent szülőkkel és érdeklődőkkel, majd a hazai szoká‑
sokat elevenítette fel. Elmondta, hogy első királyunk – István –
Szent Márton és Szent György zászlaja alatt harcolt a lázadó Kop‑
pány ellen, és hogy középkori uralkodóink a székesfehérvári
Szent Márton‑templomban tették le esküjüket, végezték el kard‑
vágásaikat a négy égtáj felé, mellyel magukat – jelképesen – az or‑
szág védelmére kötelezték. Márton napja nemcsak egyházi ün‑
nep, de ahogy Bod Péter 1750‑ben feljegyezte – amolyan második
farsang volt, amikor a régiek sült ludat ettek és új bort ittak hozzá.
A hiedelem szerint ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban
botorkál. A libapecsenyés vacsoráink új boritalának korunkban is

Márton a bírája, azaz ezen a napon mondanak véleményt a sző‑
lőtőkén termett friss nedű fölött. Az óvodások szavalatokkal, éne‑
kekkel, táncokkal adóztak a jeles nap előtt, majd Ringer István tá‑
rogatóművész felvezetésével elindult az a felvonulás, amely érin‑
tette Szerencs központját az óvodától az Ondi úti kereszteződésig
és vissza. A lampionos menethez csatlakozott Koncz Ferenc pol‑
gármester, továbbá Egeli Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterek.

Márton nap az óvodában
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Nyiri Tibor közművelődési ta‑
nácsnok napirenden kívül beje‑
lentette: október végén kapott
értesítést arról, hogy egy koráb‑
ban benyújtott pályázata pozitív
elbírálásban részesült, melynek
eredményeként november 9‑én
a szerencsi járás tankerületi igaz‑
gatójává nevezik ki.

A tanácskozás nyitányaként
Bobkó Géza méltatta néhány
gondolatban Nyiri Tibor mun‑
káját, majd prezentációt tartott
arról, hogy milyen változások
történtek a felújított rendelőinté‑
zetben a 2012. februári átadás
óta. Az igazgató főorvos részle‑
tesen beszámolt a projekt meg‑
valósulásáról, kiemelve, hogy jó

minőségű fel‑
újítás és teljes
körű eszköz‑
beszerzés tör‑
tént, melynek
során a bete‑
gek érdekeit
tartották szem
előtt. A projekt
eredménye‑
ként az épület
tejes egészé‑

ben megújult, elindították az
egynapos sebészetet és kúrasze‑
rű ellátást, bővítették az eszköz‑
parkot és a szakrendelések körét.
A heti rendelési órakapacitás je‑
lentősen kibővült, komplex, ha‑
tékony, integrált szolgáltatás‑
rendszer áll a Szerencsről és a
kistérségből érkezők rendelke‑
zésére. Az intézményvezetők
egy séta keretében megtekintet‑
ték az új műszerekkel felszerelt
röntgenhelyiséget és a műtő‑
részleget, valamint az új rend‑
szerben működő labort. 

Az értekezlet szokásos rendjé‑
nek megfelelően a megjelent ve‑
zetők sorra számoltak be intéz‑
ményük aktuális eseményeiről,

várható programjairól, valamint
megosztották egymással felme‑
rülő gondolataikat és tapasztala‑
taikat. Nyiri Tibor többek között
arról szólt, hogy a Napsugár
óvodában maradt három óvodai
csoportnak a cukorgyári iroda‑
épületbe való áthelyezése elől el‑
hárult a legfőbb akadály: az
ÁNTSZ a jóváhagyását adta. A
műszaki megvalósításról szólva
Lónárt László elmondta: az ön‑
kormányzati cégek karbantartói
és közmunkások segítségével
várhatóan a következő két hét‑
ben megtörténik a csoportszo‑
bák rendbetétele, kialakítása, és
a vizesblokkok kiegészítése,
amellyel takarékosabban és biz‑
tonságosabban valósulhat meg
az óvodások átmeneti elhelyezé‑
se az óvodaépületek felújításá‑
nak az idejére. Tarnóczi Erzsébet
óvodai intézményegység‑vezető
szülői értekezlet összehívását ja‑
vasolta az érintett csoportokba
járó gyermekek szüleinek, vala‑
mint arról érdeklődött, hogy le‑
het‑e számítani a cukorgyári
épületnél kialakított ideiglenes
helyen megszűnt portaszolgálat

újraindítására. Kovács Julianna,
a Szerencsi Szakképző iskola
igazgatója felajánlotta, hogy
igény esetén a csőszerelő tanu‑
lók is tudnak segíteni a városban
megvalósul épület karbantartási
munkálatokban. A Szerencsi Ál‑
talános Művelődési Központ
igazgatója, Csider Andor az in‑
tézmény közeljövőben várható
rendezvényeit és tanfolyamait
ismertette, majd elmondta, hogy
a Cukormúzeum és a Világörök‑
ségi Kapuzat a téli nyitva tartás
ideje alatt csak előre bejelentett
csoportokat fogadnak. A könyv‑
tárban jelenleg saját kivitelezésű
karbantartó munkálatokat vé‑
geznek a részleg nyitva tartása
mellett. Ráczné Váradi Éva, a Rá‑
kóczi Zsigmond Általános iskola
igazgatója arról számolt be, hogy
az intézmény jubileumi ünnep‑
ségét számos felajánlás és szpon‑
zori hozzájárulás révén tudták
megvalósítani. A Bolyai János
Katolikus Általános Iskola igaz‑
gatója ismertette, hogy az Egri
Főegyházmegyével nagyszabá‑
sú iskolafelújítási pályázat bea‑
dására készülnek, melynek ke‑

retében az intézmény teljes körű
külső és belő felújítása megtör‑
ténne. Kocsisné Szabó Beáta
hozzátette: az iskola egyházi
kézbe vétele óta zökkenőmentes
a dolgozók fizetésének az idő‑
ben történő átutalása. Kontra
László, az Idősek Otthona igaz‑
gatója a megyei fenntartású épü‑
letben megvalósuló felújítások‑
ról szólt, Sipos Attila, az Alap‑
szolgáltatási Központ vezetője
pedig a Rákóczi út 63. szám alatt
létesülő Szerencsi Járási Hivatal
kialakítását célzó munkálatokról
és az ott tevékenykedő szociális
és családsegítő részlegek elköltö‑
zéséről számolt be. Gál András,
a Bocskai István Gimnázium
igazgatója elmondta, hogy az is‑
kola állami kézbe való átadását
előkészítették, majd az értekezlet
zárásaként Tóth István, a Város‑
gazda Kft. ügyvezetője arról szá‑
molt be, hogy a szerencsi keres‑
kedelmi nagyáruházak mellett
fekvő földterületen a társaság ki‑
alakított egy facsemetés kertet,
ahol az erdészettel közösen el‑
adásra fognak fákat nevelni.

H. R.

Tájékoztató a szerencsi intézmények működéséről
Soron következő értekezletüket november 7‑én a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben (ESZEI) tartották a város

intézményvezetői.

Koncz Ferenc köszöntötte a
megjelent szülőket, majd el‑
mondta, hogy az óvodapályázat
az eredeti tervek szerint fog
megvalósulni. A polgármester
azt is hozzátette, hogy az elmúlt
időszakban több szülői kérés is
érkezett hozzá azzal kapcsolat‑
ban, hogy költöztessék át a még
a Napsugár óvoda alsó épületé‑
ben lévő gyermekeket is, mivel
az építkezés miatt felmerülhet‑
nek esetleges balesetek, problé‑
mák. Ezzel kapcsolatban kon‑
zultáltak az illetékes szakembe‑
rekkel, szakhatóságokkal és a vá‑
ros vezetőivel, majd a csoportok
áthelyezése mellett döntöttek.
Koncz Ferenc kiemelte, hogy a
felmerülő veszélyhelyzetek mi‑
att a költöztetéssel már korábban
is számoltak, így viszont a dol‑
gok elébe mentek. – Mind a
gyermekek védelme, mind az
építkezés gyorsítása szempont‑
jából az áthelyezés a megoldás –
hangsúlyozta a polgármester. A
városvezető kiemelte, hogy to‑
vábbra is mindent megtesznek
annak érdekében, hogy gyer‑
mekeknek a lehető legjobb kö‑
rülményeket biztosítsák az épít‑
kezés idejére.

– A három csoport áthelyezése
nevelési szempontból is jó meg‑

oldás – emelte ki Tarnóczi Erzsé‑
bet óvodai intézményegység‑ve‑
zető az értekezleten, majd a szü‑
lők megnyugtatására hozzátette,
hogy a korábbi bölcsődei és óvo‑
dai költözés várakozáson felül jól
sikerült. Az ÁNTSZ‑t is felkérték
az irodaépületben lévő csoport ‑
áthelyezéssel kapcsolatos körül‑
mények megvizsgálására, amely
– a létszám emelkedése miatt –
újabb illemhelyiségek kialakítá‑
sát írta elő az intézménynek. A
cukorgyári épületben már no‑
vember 7‑e után elkezdődött a
leendő csoportszobák kialakítá‑
sa, festése, komfortossá, bizton‑
ságossá tétele. A terveknek meg‑
felelően november 21‑én költöz‑
tették át a három csoportot az
irodaépület földszintjén kialakí‑
tott helyiségekbe. Az áthelyezés‑
hez viszont szükség volt a teljes
szerdai napra, amikor a bútoro‑
kat, játékokat helyezték át. Erre a
napra ügyeletet biztosítottak a
cukorgyári irodaépületben azon
gyermekek részére, akiknek
nem tudták szüleik megoldani
az elhelyezését. A költöztetéshez
ismételten kérték a Szerencsi Vá‑
rosgazda Nonprofit Kft. munka‑
társainak a segítségét, hogy az
óvónőkkel együttműködve
szép, tiszta, színes, biztonságos,

a megszokott bútorokkal és de‑
korációval felszerelt szobát ve‑
hessenek birtokba a gyermekek. 

Mi lesz az elbontott épület 
helyén?

Az összevont óvodai értekez‑
leten a szülők részéről kérdés‑
ként merült fel, hogy az elbontott
alsó épület helyén mi lesz talál‑
ható. Szabó Lászlóné, a városfej‑
lesztési csoport vezetője válaszá‑
ban kifejtette, hogy az említett te‑
rületen nyolc darab személygép‑
jármű részére szolgáló parkoló
kerül kialakításra, amelyet a Szé‑
chenyi utca felől lehet majd meg‑
közelíteni. A gépjárművek káros‑
anyag kibocsátását a telepített élő
sövény fogja mérsékelni, amely
a játszóterület és a parkoló között
helyezkedik majd el. A csoport‑
vezető azt is elmondta, hogy a
meglévő játszóterület nagysága
nem fog változni a felújítást kö‑
vetően. Ehhez kapcsolódva
Koncz Ferenc hozzátette, hogy
az óvoda mellett lévő telket
szándékában áll majd az önkor‑
mányzatnak megvásárolni, az‑
zal is bővítve a játszóterület
nagyságát. 

Szülői javaslatként hangzott el,
hogy a kialakítandó parkolókat
személyzeti parkolókká nyilvá‑

nítsák, így az autók mozgása,
üzemanyag‑kibocsátása korlá‑
tozva lenne. 

Az is felmerült a szülők részé‑
ről: hogyan találják majd meg a
csoportokat? Tarnóczi Erzsébet
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az irodaépület főbejáratán ke‑
resztül tudják megközelíteni a
földszinten lévő számozott cso‑
portszobákat, de az első időszak‑
ban az óvodai alkalmazottak is
segítséget nyújtanak a szülők‑
nek.

A portaszolgálat kérdése is
szóba került az értekezleten,
amellyel kapcsolatban Koncz Fe‑
renc elmondta, hogy jelenleg is
tárgyalások történnek a tulajdo‑
nossal, hogy visszaállítsa a por‑
ta‑ és őrszolgálatot. Reméli, hogy
egyezségre jutnak, de ha nem si‑
kerül megegyezniük, akkor az

önkormányzatnak kell majd
megoldani az őrzést, amelyre
nemcsak nappal, de éjszaka is
szükség lenne.

Az is kérésként hangzott el a
szülőktől, hogy – úgy, ahogy az
iskoláknál – állítsanak a Penny
Market és a cukorgyár közötti
körforgalmi csomópontnál lévő
gyalogátkelőhelyhez egy bizto‑
sító embert (rendőrt vagy pol ‑
gár őrt), aki a reggeli és a délutáni
időszakban segíti az óvodások és
szüleik áthaladását a zebrán. A
polgármester megígérte, hogy ez
ügyben felveszi a kapcsolatot
Keresztesi János szerencsi rend‑
őrkapitánnyal.

A rendkívüli szülői értekezlet
zárásaként Koncz Ferenc a szü‑
lők türelmét kérte az előre még
nem látható problémákkal kap‑
csolatban.                                    E. K.

Óvodai csoportok költözése a cukorgyári irodaépületbe
November 14‑én rendkívüli szülői értekezlet keretében tájékoztatták azon szülőket a Rákóczi‑vár lovagtermében, akiknek gyermekei a

Napsugár óvodába járnak és érintettek a csoportköltözésben. Ezzel az áthelyezéssel immár a teljes Széchenyi utcai épület a cukorgyári iro‑
daépületbe került.



Az idén április elsejével meg‑
alakult szervezet munkájáról
Szabó Péter tűzoltó alezredes
számolt be, megemlítve, hogy a
kirendeltséghez tartozó Szeren‑
csi Hivatásos Tűzoltó Parancs‑
nokság 65 fős állománnyal látja
el feladatát. A kirendeltség‑veze‑
tő részletesen szólt a hatósági,
polgári védelmi, tűzoltósági és
iparbiztonsági szakterületek ta‑
pasztalatairól, kiemelve, hogy
munkájuk során a jövőben a
megelőzésre nagyobb hangsúlyt
fognak fordítani, az emberek biz‑
tonságát és a költséghatékonysá‑
got szem előtt tartva.

Szerencs város egyik lakója
egy alapítvány bejegyzését kez‑
deményezte a Miskolci Törvény‑
széknél, amely az eljáráshoz kér‑
te Szerencs Város Önkormány‑
zatának a névhasználathoz való
hozzájárulását igazoló nyilatko‑
zatát. A képviselő‑testület hatá‑
rozatban járult hozzá a Szerencs
Német Nemzetiségi Közösségé‑
ért Alapítvány névhasználatá‑
hoz.

A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetője álla‑
mi tulajdonú ingóságok térítés‑
mentes igényléséről nyújtotta be
előterjesztését. Takács M. István

elmondta: a közelmúltban lehe‑
tőség nyílt arra, hogy a Magyar
Honvédség Logisztikai Ellátó
Központ Inkurrencia Raktárbá‑
zisából ruhaneműt és élelmezés‑
technikai eszközöket igényeljen
a társaság. Az így megszerezhető
ruhák a közfoglalkoztatásban
résztvevők téli egészségvédelmét
szolgálnák, a konyhai felszerelé‑
sek pedig a Simai Ifjúsági Tábor
magasabb színvonalú étkezteté‑
séhez járulnának hozzá. A váro‑
satyák Koncz Ferenc polgármes‑
tert hatalmazták fel, hogy tegye
meg a szükséges lépéseket az in‑
góságok tulajdonjogának a város
részére történő megszerzése ér‑
dekében.

A köznevelési intézmények jö‑
vőbeni működtetésével kapcso‑
latban a Magyar Államkincstár‑
hoz benyújtandó kérelemről
Czakóné Szikszai Orsolya tájé‑
koztatta a képviselőket. Mint ar‑
ról korábban beszámoltunk, a
testület szeptember 27‑én szán‑
déknyilatkozatot fogalmazott
meg arról, hogy az illetékességi
területén lévő, saját tulajdonában
álló köznevelési intézmények fel‑
adatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon működtetését
nem képes vállalni. Az ülésen el‑
hangzott, hogy az önkormány‑
zat november 15‑ei határidővel
felmentést kérhet e kötelezettség
teljesítése alól, azonban döntését
pénzügyi adatokkal szükséges
alátámasztania. Ha az adatszol‑

gáltatás nem, vagy csak részben
támasztja alá a működtetési ké‑
pesség hiányát, az állam a tele‑
pülési önkormányzatot hozzájá‑
rulás megfizetésére kötelezi. En‑
nek közlését követő nyolc napon
belül a testületnek határozatot
kell hoznia a hozzájárulás felté‑
telei vállalásáról, vállalás hiányá‑
ban pedig az önkormányzat mű‑
ködtetési kötelezettség alóli men‑
tesítés iránti kérelmét visszavont‑
nak kell tekinteni. Hosszas esz‑
mecsere után, Heves János ellen‑
szavazata és Bobkó Géza tartóz‑
kodása mellett fogadta el a hatá‑
rozatot a grémium.

Név szerinti szavazással, szin‑
tén egy ellenszavazat mellett
döntött a testület arról, hogy
adósságmegújító, amortizálódó
célhitel felvételére vonatkozó ké‑
relmet nyújt be az önkormányzat
az OTP Bankhoz 280 millió forint
hitelösszegre, melynek 2017.
szeptember 30‑a lejárata. Czakó‑
né Szikszai Orsolya elmondta: a
hosszú ideje meglévő munkabér‑
és folyószámla hitelkeret meg‑
szűnése miatt szükséges e lépést
megtenni, hogy ne most, a lejá‑
ratkor kelljen visszafizetnie tarto‑
zását az önkormányzatnak.

A polgármesteri hivatal szer‑
vezeti és működési szabályzatá‑
nak (SZMSZ) a módosítására is
sor került az ülésen, melyet az in‑
dokolt, hogy Ináncsi Tünde jegy‑
ző november 1‑jei járási biztosi
kinevezését követően a jegyzői

pozíció megüresedett, melynek
betöltésére pályázatot írt ki az
önkormányzat. A jelenleg hatá‑
lyos alapdokumentum szerint a
jegyzőt az aljegyző, Barva Attila
helyettesíti, azonban az egyidejű
akadályoztatásról nem rendelke‑
zik a szabályzat. E joghézag
megszüntetése miatt az SZMSZ
kiegészítéséről határoztak a vá‑
rosatyák azzal, hogy a jegyző és
aljegyző egyidejű távolléte illetve
akadályoztatása esetén meghatá‑
rozott végzettséggel rendelkező
köztisztviselő láthatja el a helyet‑
tesítést.

Bobkó Géza tartózkodása mel‑
lett egy a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával megvalósít‑
ható pályázat benyújtásáról is
határozat született, amely egy or‑
szágzászló és a talapzatánál lévő
emlékmű felállítását szolgálná a
polgármesteri hivatal épülete
előtt. A megvalósításra 70 száza‑
lékos támogatás igényelhető, a
fennmaradó részt, mintegy két‑
millió forint értékű munkát pe‑
dig a Városgazda Kft. végezné el,
valamint felajánlásokból, köz‑
adakozásokból biztosítanák. 

Zárásként Szerencs Város Ön‑
kormányzatának a 2013. évi bel‑
ső ellenőrzési tervét fogadta el a
testület, valamint határoztak ar‑
ról, hogy Ondon december 13‑án
17 órától, Szerencsen pedig de ‑
cember 14‑én 17 órától tartanak
közmeghallgatást.

H. R.
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Szerencs Város Önkormányzata november 15‑én tar‑
totta idei hatodik rendkívüli testületi ülését, melynek
első napirendi pontja keretében tájékoztató hangzott
el a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség eddig
elvégzett feladatairól, valamint a szervezeti és feladat‑
rendszer módosulásáról.

Városházi napló

A LEA‑
DER szer‑
vezet Tokaj‑
Hegyalján,
a Taktaköz‑
ben, a Ha‑
rangod‑vi‑
déken, va‑
lamint Aba‑

újban összesen 30 település te‑
kintetében lát el vidékfejlesztési
feladatot. 2007 és 2013 között az
a település vehet részt a prog‑
ramban, amelynek lakossága
2007‑ben, a hétéves uniós költ‑
ségvetési ciklus elején tízezer fő
alatt volt (így Szerencs jelenleg
nem jogosult támogatásra, csak
2014‑től). Az egyesületnek ön‑
kormányzatok, gazdasági társa‑
ságok, civil szervezetek és ter‑
mészetes személyek a tagjai.

A LEADER francia betűszó,
magyar jelentése: közösségi kez‑
deményezés a vidéki gazdaság
fejlesztéséért. 2012 tavaszáig a
Magyarországon működő 96
helyi akciócsoport (melyek lefe‑
dik az ország egész területét) kö‑
zül 19 gazdasági társaság (zrt.,
kft.) formájában működött,
amelyekbe csak pénzügyi befek‑
tetéssel lehetett belépni, ha a ko‑
rábbi tagok felvették a jelentke‑
zőt. A döntéshozatalba való be‑

leszólás ily módon korlátozott
jelenségét szüntette meg a vi‑
dékfejlesztési miniszter azzal a
rendelettel, amely előírta az
egyesületi formában való műkö‑
dést és a korlátozásmentes tag‑
felvételt. Ilyen szervezet a Dél‑
Zemplén Fejlődéséért LEADER
Egyesület is, melyben érvénye‑
sül a korlátozásmentes tagfelvé‑
tel, így mindenki, aki bele szeret‑
ne szólni lakókörnyezet fejlődé‑
sébe, a helyi fejlesztési célok
meghatározásába, az lehetőséget
kap rá. Az ilyen működést bizto‑
sító egyesületek közül a vidék‑
fejlesztési miniszter pályázaton
választotta ki azokat, amelyeket
LEADER Helyi Akciócsoport‑
ként ismert el és felruházott a vi‑
dékfejlesztési források elosztásá‑
ban való részvétel jogával.

A LEADER szervezet feladata
a térség Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájának megalkotása, az
egyes uniós pályázatokra be‑
nyújtott támogatási kérelmek
feldolgozása, értékelése, ezen be‑
lül rangsorolása, ellenőrzése.
Feladata részt venni az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Alap társfinanszírozásával meg‑
valósuló vidékfejlesztési prog‑
ram (ÚMVP és Darányi Ignác
Terv) végrehajtásában.

A LEADER szervezet pályá‑
zatainak témakörei: falumegújí‑
tás és ‑fejlesztés, a vidéki örökség
megőrzése, mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése, turisz‑
tikai tevékenységek ösztönzése,
közösségi célú fejlesztés, vállal‑
kozási alapú fejlesztés, rendez‑
vény, képzés, tanulmányok, tér‑
ségen belüli együttműködés.

A pályázatokat a vidékfejlesz‑
tési miniszter rendeletben teszi
közzé. Igénybevételük rendjét és
a hozzájuk tartozó formanyom‑
tatványokat a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal elnöke
közleményben hozza nyilvános‑
ságra.

Jelenleg két témakörben lehet
pályázatot benyújtani: falumeg‑
újításra és ‑fejlesztésre [102/2012.
(X. 1.) VM rendelet és 156/2012.
(X. 5.) MVH közlemény), vala‑
mint a vidéki örökség megőrzé‑

sére [103/2012. (X. 1.) VM rende‑
let és 155/2012. (X. 5.) MVH köz‑
lemény). Pályázni minimum 1
millió, maximum 3‑8 millió fo‑
rintra lehet, mely összeg a pályá‑
zatban megjelölt célterületektől
függ. A pályázatokat postai úton
2012. november 30‑ig kell be‑
nyújtani a Dél‑Zemplén Fejlődé‑
séért LEADER Egyesülethez. E
témakörökben pályázni csak
5000 fő lélekszám alatti közsé‑
gekből lehet. A szervezet irodá‑
jában, mely a szerencsi polgár‑
mesteri hivatalban található, to‑
vábbi tájékoztatás kérhető.

Szemán Ákos
munkaszervezet‑vezető

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. október 1‑jétől LEADER Helyi Akciócso‑
portként ismerte el a szerencsi székhelyű Dél‑Zemplén Fejlődéséért LEADER Egye‑
sületet.

Új vidékfejlesztési szervezet, új pályázatok

Közmeghallgatás 
Szerencsen és Ondon

Szerencs Város Önkormányzata
lakossági közmeghallgatást tart 

2012. december 13‑án 17 órától Ondon a helyi
óvódában és december 14‑én 17 órától 

Szerencsen, a Rákóczi‑vár színháztermében.
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A szeptember 19‑ét, Kossuth
Lajos születésnapját megelőző
napokban még javában tartot‑
tak a szépítő munkák Monok
község centrumában, a jeles év‑
fordulóra azonban sikerült a te‑
lepülés gerincét alkotó úton fel‑
újítani azt a járdaszakaszt,

amely a Kossuth Lajos Emlék‑
múzeum környezetében talál‑
ható. A renoválási munkák ter‑
mészetesen kiterjedtek a parko‑
sításra is, ugyanakkor tudni
kell, hogy a kezdés nem volt
mindentől akadálymentes. De‑
meterné Bártfay Emese polgár‑

mester elmondása szerint a tá‑
mogatási kérelmet már az előző
választási ciklusban beadta az
önkormányzat, ám 2010 októ‑
berében nem jelent meg elődje
az átadás‑átvételi procedúrán,
így a folyamatban lévő pályáza‑
ti anyagba ez a projekt nem ke‑
rült be. Tulajdonképpen a támo‑
gatási kérelmet kiírók értesítet‑
ték az önkormányzatot, hogy
létezik egy nyertes pályázat, jó
volna lépni az ügyben. Az októ‑
ber 31‑re vonatkozó határidő
sürgetett, hamarjában kellett
cselekedni, de sikerült. Szebbé
vált Monok centruma, az ön‑
kormányzat most egy bel‑
ügyminisztériumi támogatásra
vár, hogy a százszázalékos tá‑
mogatottságú program áfáját
rendezni tudja. Így hozzájuthat
pénzéhez az a lokálpatrióta vál‑
lalkozó is, aki a felújítás érdeké‑
ben megelőlegezte a kivitelezés
költségeit.                                        SfL

Megszépült Monok centruma
Huszonkét‑ és félmillió forintos beruházással szépítették meg Kossuth Lajos élet‑

nagyságú szobrának környezetét Monokon, a beruházás egy falumegújításra és 
‑fejlesztésre irányuló projekt eredményeként valósult meg a tokaj‑hegyaljai tele‑
pülésen.

A 12,5 milliós projekt végére
az épület avatásának napján,
október 26‑án került pont.
Sztrakon Béla polgármester ar‑
ról tájékoztatta a Szerencsi Vá‑
rosi televízió stábját, hogy a
használatbavételi engedély is a
birtokukban van, nincs akadá‑
lya az orvosi rendelés elkezdé‑
sének. Sóstófalva lakossága ed‑
dig Újcsanálosra kényszerült az
egészségügyi ellátást illetően,
ahol Vasnógrádi Nóra fogadta
őket. Az orvos személye ezen‑

túl sem változik, de immár Sós‑
tófalván is rendel, hétfő és csü‑
törtök között reggel nyolc órá‑
tól és délután négytől áll a be‑
tegek rendelkezésére. Az Euró‑
pai Unió és a Magyar Állam ál‑
tal nyújtott támogatásnak kö‑
szönhető, hogy Sóstófalva la‑
kosságának már nem kell ki‑
sebb orvosi vizsgálatok miatt
Újcsanálosra utazni, huszon‑
egyedik századi körülmények
között vehetik igénybe a beteg‑
ellátást.

Megújult a rendelő
Sóstófalván

Az orvosi rendelő épületének külső‑ és belső felújí‑
tását, valamint a teljes belső berendezés cseréjét tette
lehetővé az a pályázati úton nyert támogatás, amelyet
Sóstófalva önkormányzata nyújtott be, kihasználva az
uniós támogatás lehetőségét.

Vincze Ottó a volt intézet
igazgatója, a tárlat ötletgazdája
elmondta érdeklődésünkre,
hogy az Állami Gyermekotthon
1951‑ben került Megyaszóra.
Ezúttal a nevelést ellátó kastély
komplexum aktív időszakát
tárják a nagyérdemű elé az egy‑
kor használatos tárgyakon, do‑
kumentumokon, fotókon ke‑
resztül. A kiállítás megnyitása –
túl a lenyűgöző látványon – al‑
kalmat adott a múltban ott dol‑
gozók, illetve az akkoriban ne‑
velésre szorult fiatalok találko‑
zójára is. Az intézmény neveltjei

és dolgozói 2009‑ben
költöztek a Megyaszón
kialakított lakásottho‑
nokba, a múltban a bá‑
ró Harkányi‑család
birtokaként is jól is‑
mert, György‑major‑
ban álló kastély azóta –
lassan – a feledés ho‑
mályába vész. A csalá‑
dias ellátást kézzelfog‑
hatóbban kidomborító,
2009‑től működő rend‑
szerről Kardos István‑
né, a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Szo‑
ciális‑ és Gyermekvé‑

delmi Központ fennhatósága
alá tartozó megyaszói lakásott‑
honok szakmai vezetője adott
tájékoztatást. Elmondása sze‑
rint pozitív és negatív oldala is
van az új rendszernek. 

– A György‑majorban egyfaj‑
ta burok, nagyobb védettség
vette körül az ellátott fiatalokat,
annyira nem szembesültek a
még napjainkban is létező meg‑
különböztetéssel. A lakásottho‑
nok létrejöttével, a községbe
történt költözéssel több olyan,
negatívként értékelhető dolog
érheti őket, amiket még nem

tudnak kivédeni. Más oldalról
viszont az is igaz, hogy családi‑
asabb légkörben nevelkednek,
bár az itt tartózkodásuk csupán
átmeneti. Napjainkra elmond‑
ható, hogy szinte teljes egészé‑
ben elfogadta a négy lakásott‑
honban élő negyvennyolc fiatalt
a község lakossága. Civil szer‑
vezetektől kapnak meghíváso‑
kat, barátságok alakulnak és az
nagy öröm számunkra – sorolta
érdeklődésünkre Kardos Ist‑
vánné. A megyaszói program
második felvonása a település
művelődési házában folytató‑
dott, ahol színes, sok esetben
megható jelenetekkel tűzdelt
előadással lepték meg a közön‑
séget a helyi iskola, illetve a la‑
kásotthonok növendékei. Az
ünnepi események megvalósu‑
lását nagymértékben támogatta
Balogh Sándor, az Afrikai‑Ma‑
gyar Egyesület elnöke, segítette
még a Carmel International
Hungary Alapítvány, illetve
Vincze Szabolcs, a Mészáros
Lőrinc Körzeti Általános Iskola
igazgatója és Mészáros Attila, a
tanintézmény számítástechni‑
kai szakembere.

SfL

Kiállítással emlékeznek 
a gyermekotthonra

A napjainkban már nem működő, de a 2008‑ban még önálló keretek között funk‑
cionáló, gyermekvédelmi feladatokat ellátó Megyaszói Gyermekotthon hétköz‑
napjaira emlékezik az a kiállítás, amely november 3‑án nyílt meg a Harangod‑vi‑
déki település Községi Múzeumában.

A műsort adók igazán válto‑
zatos skálán rezegtették hang‑
szálaikat, a népi együttesek re‑
pertoárjában egymást váltották
a könnyekig megható és a köny‑
nyedebb dallamok, szólók, dö‑
rögtek a férfiak ércesebb szóla‑
mai, amiket a hölgyek lágyabb
hangfekvései simítottak. Persze
nem maradhatott el a közös
produkció sem, a tállyaiak gyer‑
tya fénye mellett invitálták ven‑
dégeiket Máté Péter örökzöldjé‑
nek, az Azért vannak a jó bará‑
tok című szerzemény felidézé‑
sére. Merthogy jó barátok talál‑
koztak Tállyán, akiket a népdal
szeretete, a hagyományok ápo‑
lása hozott össze egy családias
est eltöltésére. A Nefelejcs Nép‑
dalkör egyébként fiatalnak szá‑
mító együttes a hasonló felállá‑
sú önszerveződések között, si‑
kerüket mi sem jellemzi jobban
mint az, hogy számos, határon
inneni és túli meghívásnak tesz‑

nek eleget. A nyári időszakban
szinte minden hétvégéjük fog‑
lalt, és meglehetősen sokat utaz ‑
nak az év további ciklusaiban is.
A települések rendezvényein,
népzenei megmérettetéseken új
ismeretségek születnek, néme‑
lyek baráti kapcsolatokká fejlőd‑
nek. Talán Kodály mondta egy
alkalommal, hogy a zenén ke‑
resztül lehet igazán feltárni, fel‑
virágoztatni, kiteljesíteni ben‑
sőnket, olyan világba lehet be‑
pillantani, melyet megismerni
nem, csak sejteni lehet. Igaza
volt! Új és még újabb dallamok‑
kal találkoznak fellépéseik so‑
rán, vagy éppen már ismert szó‑
lamokat hallanak különböző
feldolgozásokban, egy adott táj ‑
egység népies stílusában. Egy‑
szóval végtelenül szép és tág a
magyarság népzenéje, érdemes
megtanulni, előadni olyan talál‑
kozókon is, mint a Nefelejcs
Népdalesten.

Egymás sikerének
örültek a találkozón

Monok, Felsőzsolca, Taktaharkány és Rátka népi
együttesei vettek részt azon a nótás esten, amelyet a
tállyai Nefelejcs Népdalkör tartott november 10‑én es‑
te, a település Bánya‑telepi Kultúrházában.



INGATLAN
• Szerencsen 1,5 szobás panellakás áron alul
sürgősen eladó. Érd.: 20/941-4641. (20-21)______________________________
• Szerencsen, a Példánykert köz 6. szám alatti
társasházban 2,5 szobás lakás eladó. Érdeklődni
a helyszínen hétvégén, vagy telefonon, a
47/363-658-as számon lehet. (20-21)______________________________
• Szerencsen emeletes családi ház áron alul el-
adó iskola, óvoda, bevásárló központok közelé-
ben. Vállalkozásra vagy nagycsaládosoknak,

több generáció részére is megfelelő. Érd.:
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (20-
21)______________________________
•Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebb-
re cserélnénk Szerencs belvárosában lévő, két
családnak 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. (20-21)______________________________
• Szerencsen bútorozatlan lakás december 
1-jétől, hosszútávra kiadó. Érd.: 20/459-8092
18 óra után. (20)______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 70/704-6393. (19-20)______________________________
• Bekecsen 2+2 félszobás családi ház két ga-
rázzsal, rendezett kerttel eladó. Érd.: 20/976-
7976. (20)______________________________
• Szerencsen a Dózsa György utcában 3 szoba
összkomfortos, kertes családi ház rendezett ud-
varral, melléképülettel, locsolásra alkalmas fúrt
kúttal eladó. Érd.: 47/362-788. (20)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas föld-
szinti, 85 m2-es, összkomfortos, társasházi la-

kás, szép környezetben, garázzsal és pincével,
jó állapotban eladó. Érd.: 47/362-967, 30/378-
6561. (20)______________________________
• Szerencs zöldövezetében 90 m2-es, 3 szobás,
összkomfortos családi ház parkosított udvarral
eladó. Érd.: 30/412-6918 (20)______________________________
•Szerencsen, a Szabadság utcán 3 szobás, gáz-
fűtéses, társasházi lakás erkéllyel, pincével el-
adó. Érd.: 30/460-9838 (20)______________________________
• Szerencsen kétszobás, társasházi lakás eladó
a Szabadság úton (A épület). Irányár: 7,2 M Ft.
Érd.: 20/266-9406, 29/265-759 egész nap. (20-
21)______________________________

VEGYES
•Filléres, pengős ponyvaregényeket, régi képes-
lapokat, pénzeket, porcelán figurákat, zsidó
kegytárgyakat, régi fél literes szódásüvegeket,
1940 előtti újságokat, az 1948-as időszakból
megmaradt tárgyakat vásárolok. Érd.: 30/8722-
179. (20-21)______________________________
•20 hl-es lemezkád, 5q-ás középorsós-kosaras,
öntvény szőlőprés, villany szőlődaráló, 6 kW-os
villanykályha, sózó nyárfateknő, 20 db zsalu-
deszka, gáztűzhely 2 palackkal eladó. Érd.:
20/211-1103. (20)______________________________
• Ondon borospince eladó. Érd.: 20/211-1103.
(20)______________________________
•Olyan 60 év körüli hölgyet vagy házaspárt ke-
resek albérlőnek, akinek nincs családja. 2 és fél
szobás, összkomfortos kertes lakásom van, ami-
ért nem kell albérletet fizetni. Ha majd később
jól kijövünk, még akár örökölni is lehet. Rossz
egyedül! Sürgős. Érd.: 47/362-199 (20)
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kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. december 7‑éig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

december 14.

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk a jogkereső közönséget, hogy az Egeli Ügyvédi Iroda 

2012. december 1‑jétől hétfő és keddi napokon 8‑16 óráig, 
egyéb napokon a 30/258‑0096 telefonszámon 

– előzetesen egyeztetett időpontban – várja ügyfeleit.
Köszönjük az eddigieket!

Egeli Ügyvédi Iroda

Autóalkatrészek elsősorban raktárról
vagy pár órán belüli szállítással.

Bereczk Autósbolt

Ajánlatunk az őszi olajcseréhez:
Suzuki Swifthez

2003-as évjáratig
• 10W40-es motorolaj

4 liter 4000 Ft

• olajszűrő 450 Ft

Opel Astra F és G típusok-

hoz, 2003-as évjáratig:
• 10W40-es motorolaj

4 liter 4000 Ft

• fémházas olajszűrő 450 Ft

• papírszűrőbetét 660 Ft

Ablaktörlő lapátok már 500 Ft/db-tól.

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701, 20/926-3710, 30/634-6912

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 1 liter 750 Ft

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 5 liter 3 300 Ft

Frico kék -72 Cº 1 liter 750 Ft

Frico kék -72 Cº 5 liter 3 200 Ft

Lada, VW, Suzuki gyertya 600 Ft

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

Szerencsen központjában (Csalogány köz
3.) háromszobás, amerikai konyhás, köz-
művesített, kő parasztház eladó. Megte-
kinthető előzetes egyeztetés után. Irányár:
5,9 millió forint. Érd.: 70/618-1054 vagy
46/754-726. (20-21)

Fogfehérítés
professzionális orvosi háttérrel

most 28 900 Ft-ért.

Érdeklődni:
Dr. Bíró Mariann Telefon: (20) 448-1048

Karácsonyra a mosolya is legyen

HÓFEHÉR!

Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLTMEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

MeghívóMeghívó

Felco termékbemutatóFelco termékbemutató

Ideje: 2012. november 29. 11 óraIdeje: 2012. november 29. 11 óra

Helye: Mezőgazdasági SzakboltHelye: Mezőgazdasági Szakbolt

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

PIAC

CIPŐVÁSÁR
2 990 Ft/kg

December 1-jétől
( isvásártér 17.)K

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
minden héten kedden 18.30 órától.

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: 8 000 Ft/10 alkalom
vagy 900 Ft/alkalom.

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

KIADÓ
Kis kocsma

Szerencsen 

kiadó
december 1-jétől.

Érdeklődni: 

Molnár Istvánné,
Szerencs, 

Ondi út 62.
Telefon: 

20/506-2559
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

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

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

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

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

Elérhetőség, időpont-
egyeztetés munkanapokon

7.30-15.30 óráig
a 20/979-7858-as 
telefonszámon.
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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, 
valamint 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
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. december 14-én 

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

ISSN 1216-3066

Nemzetiségi 
közmeghallgatások

Szerencs Város 
Roma Nemzetiségi

Önkormányzata 
november 30‑án,

pénteken 17 órától 
a Rákóczi‑vár 

lovagtermében 
közmeghallgatást

tart, melyre tisztelet‑
tel hívja a város 

lakosságát.

Szerencs Város 
Német Nemzetiségi

Önkormányzata 
december 17‑én

17 órától 
közmeghallgatást

tart 
a Rákóczi‑vár 

lovagtermében.

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

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén
a harmadik félnek

ingyenes a belépés.

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!

18–21 (3 óra) 1300 Ft
19–21 (2 óra) 900 Ft
20–21 (1 óra) 500 Ft

Órás kedvezmény!

• Felnőtt belépő 1700 Ft
• 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1200 Ft

Téli akció!
2+1AKCIÓ!

hétfőtől-péntekig: szombat-vasárnap:
• Felnőtt 19–22 (3 óra) 1300 Ft
• Nappali tagozatos diák,

60 éven felüli belépő
19–22 (3 óra) 700 Ft

Kobold
Turi

Pulcsik,
nadrágok,

sapkák
bodyk,
tipegők

Kabátok,
overallok,

cipők,
csizmák

180 Ft-tól

490 Ft-tól

Szerencs,
Kossuth tér 4.
(az OTP Bank mellett)

Gyermek

és felnőtt ruházat

egy helyen!

Őszi-téli

kínálatunkból:

ENG.SZÁM: U-001213

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u. 13/b. lph. 208.

Tel./Fax: 46/745-593 • Tel./Fax: 47/361-612 – Szerencs
Mobil: +36-20/802-2116

E-mail: info@kiralytours.hu • Web: www.kiralytours.hu

2012. december 8-9. (2 nap/1 éj)
Advent Zakopanéban – Nowy Targi piacolással

Részvételi díj: 19 900 Ft/fő

Advent autóbusszal Szerencsről!

Részletekről érdeklődjön irodánkban személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

Figyelje a www.kiralytours.hu honlapunkat!

Egyéni és csoportos szállásfoglalás, idegenvezetés
egész Lengyelországban!

Advent Kassán és a szlovák Tátrában

Részvételi díj Miskolcról: 21 900 Ft/fő
2012. december 1-2. (2 nap/1 éj)

Próbálja ki ezt az élményekkel teli, kényelmes utazást.

ÚJDONSÁG! Advent vonattal!

Utazzon még ebben az évben, a Király Tours Utazási Irodával!
Jó program + jó hangulat = garantált sok élmény
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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
• DÓZSA GYÖRGY UTCA 9. (Kristóf László):
rendkívül jó benapozottságú, 492 m² bekerí-
tett telken, kőből épült, mintegy 85 m² hasz-
nos alapterületű, 2 szoba, étkezős-nappali,
főzőfülke, fürdőszoba, kamra, zárt veranda
helyiséges, komfortos családi ház tárolók-
kal. 2010. évben az ingatlant új tetővel látták
el. Vezetékes telefon, kábeltévé, mennyezet-
szegélyek, rozetták, redőnyök, fúrt kút, 12
gyümölcsfa. A vételár 60 százalékának meg-
fizetése után részletfizetés is kérhető. Irány -
ár: 5 500 000 Ft. Tel.: 47/362-788. 

• GÁRDONYI GÉZA UTCA 27. (Szűcs): bevá-
sárlóközponthoz közeli, 960 m² bekerített tel-
ken, ’85-ben épített, részlegesen felújított
(fűtéskorszerűsítés) földszintjén: nappali, 2
szoba, közlekedő, fürdőszoba (szerelvényezés
hiányzik), kazánház, egy kocsibeállásos ga-

rázs, emeletén: nappali, 2 szoba, konyha, ét-
kező, fürdőszoba, loggia helyiséges, kétbejá-
ratos, (160 m²), összkomfortos, egyedi gáz
központi fűtésű családi ház tárolókkal. Pad-
lószőnyeges szobák, páraelszívó, fürdőkád,
zuhanykabin, vezetékes telefon, parabola, re-
dőnyök. A két szint függetleníthető egymás-
tól, az alsó szinten a fürdőszoba befejezése és
konyha berendezése után kétgenerációs la-
kásnak is megfelelő vagy bérbeadás útján is
hasznosítható. A kertben beállt gyümölcsfák,
ásott kút. Tetőterében szükség esetén tovább
bővíthető. 
Összeköltözők vagy üzleti célú haszno-
sítási lehetőséget keresők figyelmébe
ajánljuk! Irányár: 15 500 000 Ft. Tel.:
70/655-7576 vagy 47/363-282.

BÉRBEADÁSI AJÁNLAT
• SZERENCS, GYÁR UTCA: városközponti, ren-
dezett lakókörnyezetű, felújított, tömbfű-
téses (központi) fűtési rendszerű, szoba, ét-
kezős konyha, spájz, fürdőszoba,előszoba he-
lyiségekből álló, 37 m² hasznos alapterületű,
kis rezsiköltségű, bútorozatlan belvárosi tár-
sasházi lakás igényes bérlő részére, ki-
zárólag hosszú távra bérbeadó 2012.
december 1-jétől. Új konyhabútor, laminált
padló, fürdőkádas fürdőszoba, redőnyök, ve-
zetékes telefonvonal, kiépített kábeltévé csat-
lakozás, udvari tároló. Zárt, parkosított udvar-
ra személygépkocsival beállási lehetőség. Ka-
ució (biztosíték) és munkaviszony meglété-
nek igazolása szükséges. Fiatalok részére
ideális belvárosi kis lakás! Tel.: 20/941-
5266.

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

Ó
Ű

-tól!

RIÁSI
T ZIFA AKCIÓ
1790 Ft/q

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos tarja

Comb csont nélkül

Rakott fej

Lángolt kolbász

Füstölt sertésfej

Májas hurka

1219 Ft/kg

1279 Ft/kg

829 Ft/kg

1099 Ft/kg

699 Ft/kg

759 Ft/kg

Az akció 2012. november 23-tól 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

Érdeklődni:  dr. Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555, mobil: 20/529-2827, e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com
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Már a Bocskai István Gimná‑
zium diákjaként is örömmel se‑
gített a helyi könyvtári doku‑
mentumok kölcsönzésében,
rendezésében, majd érettségi
után az Északterv Miskolci Ter‑
vező Vállalat műszaki könyvtá‑
rának alkalmazottjaként dolgo‑
zott. Ezt követően 1976 decem‑
berétől a Szerencsi Nagyközsé‑
gi Járási Könyvtárban segéd‑
könyvtárosként alkalmazta
Szegedi Pálné igazgató, a GYE‑
SEN lévő munkatárs helyettesí‑
tőjeként. Három év elteltével,
1980. január 2‑ától Tóth Gyulá‑
né megyei gyermekkönyvtáros
javaslatára a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén megyei könyvtár al‑
kalmazottja lett. Marika a min‑
dennapi bejárás és munka mel‑
lett középfokú könyvtárosi vég‑
zettséget szerzett. Az egyéves
alapos képzésnek és a többéves
szakmai gyakorlatnak köszön‑
hetően, szakmai tudással felvér‑
tezve állt az olvasók szolgálatá‑
ba.1982 januárjában a Szerencsi
Nagyközségi és Járási Könyvtár

munkatársa lett. Az élethosszig
tartó tanulás fontosságát betart‑
va folyamatosan képezte ma‑
gát. 2008‑ban kétgyermekes
családanyaként beiratkozott a
Nyíregyházi Tanárképző Főis‑
kola informatikus‑könyvtáros
szakára, melyet 2011‑ben ered‑
ményesen befejezett. A könyv‑
tárakba is bevezették a modern
technikát, de Siposné Bodnár
Mária szerint a könyvek közel‑
ségét a gép nem tudja pótolni:
„A könyvek a mi mestereink:
bot, keményszavak és harag
nélkül tanítanak. Mintha egy
velünk érző testi‑lelki jó barát
szólalna meg a lapokról, a néma
betűkről… Ha közeledel hozzá‑
juk, nem alszanak… kérdezed
őket, és felelnek. Ha félreérted
őket, nem duzzognak, ha tudat‑
lan vagy nem nevetnek ki. Szol‑
gálatuk viszonzásául nem kí‑
vánnak egyebet, mint valami
kis szerény zugot hajlékod visz‑
szavonultságának csendjében.”
„Azért mindenkinek, aki magát
a boldogság és bölcsesség kere‑

sőjének tartja, szükségképpen
szeretni kell a könyveket.”

Siposné Bodnár Mária hiva‑
tásának tekinti a könyvtárosi
munkát, mert tapasztalata sze‑
rint van benne valami örök, va‑
lami állandó. Élete során más
pályában nem is gondolkodott,
mert számára a legfontosabb az
olvasók által keresett könyvek,
egyéb dokumentumok közvetí‑
tése tanuláshoz, ismeretszerzés‑
hez, szórakozáshoz. Több mint
három évtized alatt sok olvasót
ismert meg, mint mondja, meg‑
nyugvással tölti el, az a tény,
hogy többen közülük törzsolva‑
sók lettek. Siposné Bodnár Má‑
ria könyvtáros mögött egy
hosszú szakmai élet munkája
áll, melyet az ész, lélek, elszánt‑
ság és hivatástudat irányít.
Szent‑Gály Katával egyetértve
vallja, hogy „A hivatás az a
rendkívüli kegyelem, amelynél
sem nagyobb, sem nehezebb,
sem boldogítóbb nincsen.”
Több mint három évtizedes
könyvtárosi munkássága, és a
Borsod‑Abaúj‑Zemplén me‑
gyében élők könyvtári ellátása
érdekében végzett áldozatos
munkája elismeréseként októ‑
ber 15‑én emléklapot vehetett át
a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatójától, Prókai
Margittól.

A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ igazgatója és
munkatársai ezúton is gratulál‑
nak a megyei elismeréshez. A
jövőbeni szakmai munkád sike‑
res megvalósításához, a Guten‑
berg‑galaxis továbbéléséhez,
terjesztéséhez kívánunk neked
jó egészséget és hitet.

Uray Attiláné

Hivatása könyvtáros

A Szerencsi Városi
Nyugdíjas Klub tagjai
szeptember 18‑án elláto‑
gattak a rozsnyói testvér‑
városi nyugdíjas klubhoz.
Az egész napos, tartalmas
programban megtekintet‑
tük a műemlék templo‑
mokat, a kézműves kiállí‑
tásokat. Ellátogattunk az
Európában egyedülálló és
világviszonylatban is kü‑
lönlegességnek számító
Ochtinai‑barlangba, ami a
Szlovák Karszt Nemzeti
Parkban található. A nap
vidám beszélgetéssel, est ‑
ebéddel, tánccal zárult.

Magyar Jánosné
elnök

Látogatás a rozsnyói testvérklubnál

Siposné Bodnár Mária, a Szerencsi Általános Művelődési Központ könyvtárának
munkatársa mindig szoros kapcsolatban állt a könyvekkel, otthoni környezetét is
számos példány gazdagítja. Több mint három évtizedes könyvtárosi munkásságért
a közelmúltban megyei elismerésben részesült.

Szerencsen november 9‑én, a
Sörház Étteremben ünnepelték
a szociális munka napját. Az
eseményre azon dolgozók kap‑
tak meghívást, akik naponta
szembesülnek a szociális keze‑
lés, a gondozás szükségszerűsé‑
gével, akik a támogatást, a segít‑
séget igénylők részére a konkrét,
azonnali, olykor nélkülözhetet‑
len segítséget nyújtanak – túl a
konfliktuskezelő, válságmegol‑
dó technikákon, és olyan mód‑
szerek birtokában vannak, ame‑
lyekkel megkönnyítik a min‑
dennapi életben való boldogu‑
lást. A szerencsi programon Si‑
pos Attila, a Gondozási Köz‑
pont vezetője üdvözölte a meg‑
hívottakat, majd Koncz Ferenc
polgármester mondott köszön‑

tőt. Beszédében hang‑
súlyozta, hogy az el‑
végzendő munka már‑
már emberfeletti ener‑
giát igényel, a feladato‑
kat azonban maradék‑
talanul teljesítik a sze‑
rencsi munkatársak.
Megjegyezte, hogy a
családsegítők a szó leg‑
nemesebb értelmében
végzik munkájukat
nap mint nap, tevé‑
kenységüket nem lehet
általános jelzőkkel illet‑
ni. Bobkó Géza, a Szán‑
tó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészség‑
ügyi Intézet igazgató‑

főorvosa arra hívta fel a figyel‑
met, hogy rendkívül érzékeny a
szociális terület, mindig a leg‑
szegényebb réteg a szenvedő
alany, nem mindegy, hogy a je‑
lenlegi átszervezések kapcsán
marad‑e a város fennhatósága
alatt ez a feladat. Hozzátette,
örömmel végzik ezt a munkát,
az önkormányzat és személy
szerint maga is nagyon szeretné,
ha maradna minden a megszo‑
kott mederben. A programnak
egyfajta kulturális hangot adott
Búza Lászlóné irodalmi összeál‑
lítása, aki az ellátottak nevében
mondott köszönetet a családse‑
gítők, a szociális munkások felé,
akik a tisztelet jelképeként sze‑
rény ajándékot vehettek át az
ünnepi eseményen.                    SfL

A szociális munka napja

Adománygyűjtést tartott a közelmúltban a szerencsi Vá‑
rosi Nyugdíjas Klub. Az idős emberek közel 30 zsák téli ru‑
haneműt gyűjtöttek, melyet november 15‑én adtak át a sze‑
rencsi Családsegítő Szolgálat munkatársainak, akik a kará‑
csony előtti időszakban juttatják el az adományokat a rászo‑
ruló embereknek.

Téli ruhát gyűjtöttek 
a nyugdíjasok

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997‑
ben jelölte meg november 12‑ét ünnepként azzal a cél‑
lal, hogy felhívják a közvélemény figyelmét mindazok‑
ra, akik az elesettekért dolgoznak, tevékenykednek.



Urmánczy Nándor parla‑
menti képviselő javaslata szerint
ennek egyik formája, hogy a
csonka Magyarország városai‑
ban és községeiben legyen egy
oszlop, amelyen félárbocra
eresztett magyar zászlót helyez‑
nek el. A trianoni béke revíziójá‑
ra áhítozó országban, az 1928‑as
fővárosi Ereklyés Országzászló
felállítása az irredenta kultusz
olyan elemét teremtette meg,
mely országszerte elterjedt.
Minden országzászlót előbb a
budapesti előtt beavattak, mi‑
előtt az eredeti talapzatára fölál‑
lították. A több mint ezer közül
ezek egyike volt a szerencsi or‑
szágzászló, mely 1933‑ban a
Hősök kertjében kapott helyet
és lett felszentelve. Az állami is‑
kolával szemben álló emlékmű
avatása fényes ünnepség kereté‑
ben vitézek, cserkészek, leven‑
ték, frontharcosok, hadirokkan‑
tak, és a helyiek nagyszámú
részvételével zajlott. Darvas
László városi főjegyző buzdító
szavai után az ünnepély záróak‑
kordjaként a helyi Nagy Szállo‑
dában rendeztek ünnepi vacso‑
rát. 

Az országzászló talapzatához
félköríves lépcsősor vezetett,
melynek négy sarkának mind‑
egyikét egy‑egy virág kaspó dí‑
szítette. A zászlótartót mészkő
oszlopba állították, és a rúd tö‑
vét a Szent Korona imitációja
ékesítette, tetején pedig egy es‑
küre emelt kéz volt. Az oszlop

nyugati oldalára elhelyezett fe‑
kete márványtáblán a Szózat el‑
ső sora olvasható: „Hazádnak
rendületlenül légy híve, óh ma‑
gyar.”

Felavatása után az ország‑
zászló számos társadalmi és kö‑
zösségi esemény fontos színhe‑
lye lett, már közvetlenül a felál‑
lítása utáni napokban levente
rajverseny zajlott itt. A város kö‑
zéppontjában elhelyezett erek‑
lye előtt tartottak szinte minden
nemzeti ünnepet a helyi iskolák.
A Szerencsi Magyar Királyi Ál‑
lami Polgári Fiú‑ és Leányiskola
tanévnyitó ünnepélye rendsze‑
rint a felekezetek szerinti isten‑
tisztelet után az országzászló
előtt folytatódott, majd a ren‑
dezvényt zászlótisztelgés zárta.
György Antal igazgató intelmei ‑
hez; a magyar ifjúság kötelessé‑
geire, a lelkiismeretes munkára,
a magyarság lelki értékeinek fej‑
lesztésére, kitartó munkára ösz‑
tönző beszédének kellő hang‑
súlyt adott a környezet. A leven‑
ték és cserkészek minden prog‑
ramjukat itt kezdték vagy fejez‑
ték be, legyen az eskütétel, ver‑
seny, vagy táborozás. Ország‑
zászlónk előtt szavaltak hazafias
költeményeket Haraszti Tibor,
Laczik Margit, Csutor László,
Abonyi Gyula, Tóth János le‑
venték. 1942‑ben indult a keleti
frontra a szerencsi határvadász
zászlóalj, búcsúztatásukra Sze‑
rencs iskolái, egyesületei, testü‑
letei a saját zászlójuk alatt gyü‑

lekeztek az országzászló előtt.
Tehát szinte minden rendez‑
vénynek kezdeti vagy végállo‑
mása volt az országzászló, az
előtte való gyülekezés vagy
díszmenet.

A második világháború egyre
több áldozatot követelt a város‑
tól is, de a Hősök kertje már nem
volt elegendő, hogy mindenki‑
nek külön emléktáblát helyezze‑
nek el, mint ahogyan tették azt
az első világégés hősi halottai‑
nak tiszteletére. Felmerült az
igénye annak, hogy a régi és új
hősök egy közös emlékművet
kapjanak. A háborús évek a vá‑
ros költségvetését alaposan
igénybe vették, így egy szükség‑
megoldást választottak. Az or‑
szágzászló talapzatára olcsóbb
volt egy szobrot felállítani, mint
újat építeni. Egyébként az or‑
szágzászló áthelyezésének gon‑
dolata már 1938‑ban felmerült,
ugyanis Kovács Lajos helyi ter‑
vező‑építész négy tervet is ké‑
szített az új országzászló kivite‑
lezésére, de sem a tervek közül
nem választott az elöljáróság,
sem a területről, ahol elhelyez‑
ték volna nem született döntés.
Az országzászló előtt megtartott
utolsó nemzeti ünnepély 1943.
március 15‑én volt és május 30‑
án, a Hősök napján már az új
Hősök szobrát avatták ugyan‑
ezen a helyen. A háború utolsó
éveiben sajnos nem került sor az
országzászló újra felállítására,
negyvenöt után pedig nemhogy

visszaállították volna a régieket,
hanem a már meglévőket is fo‑
kozatosan megsemmisítették.
Az új hatalomnak nem volt ér‑
deke egy ilyen ereklyéhez fűző‑
dő érzések, érzelmek táplálása.

Az országzászló emlékét tele‑
pülésünkön is csak képeslapok,
fényképek őrzik. Az bizonyos,
hogy az eredeti helyen nem ál‑
lítható fel az emlékmű, hiszen a
Hősök szobra ma is őrzi nagyja‑
ink emlékét. A város átrendező‑
dése miatt a Hősök kertje már
nem létezik, így az eredeti hely‑
hez méltóan az új zászló a közeli
polgármesteri hivatal előtti térre
kerül.

A szerencsiek szerint a múltat
nem elfelejteni, hanem értékeit
megbecsülni kellene, hiszen

csak ettől leszünk
összetartó nemzet.
Az országzászló
az önbizalom föl‑
ébresztése, figyel‑
meztet a kitartás‑
ra, és a győzelem
szimbóluma is.
Rehabilitálásának
épp itt az ideje, hi‑
szen olyan elfele‑
dett fogalmakat is
felelevenít, mint a
hazaszeretet vagy
a nemzeti össze‑
tartozás. Talán a
helyiek nem men‑
nek majd el előtte
úgy, hogy meg ne
kérdezzék, miért
van ott, mint egy‑
koron tették ezt a
szemtanúk beszá‑
molói alapján a
korabeli óvodá‑
sok. Azóta is fü‑
lükbe cseng Her‑

mina néni mondata, miszerint
büszkének kell lennünk arra,
hogy magyarok vagyunk. A
nemzet és a haza Prohászka
gondolata szerint is oly közössé‑
get alkotnak, melynek millió
szív reményétől és félelmeitől
szított szenvedélyei vannak. E
nemzeti ereklye jelkép, hatal‑
mas erő, mely a harcok közepet‑
te útmutatóként, a diadalt jelen‑
tette. Ilyen útmutatásra, erőre,
kitartásra napjainkban a város
lakosságának nagyobb szüksé‑
ge van, mint egykoron. A helyi
országzászló felavatásának 
80. évfordulója közeledtével elő‑
deink ránk ruházott kötelessé‑
gét kell teljesítenünk; 2013‑ban
újra felállítani az országzászlót
Szerencsen.                         O. Z. M.
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Országzászlónk rehabilitálása
A trianoni országvesztés miatt indult el egykor az országzászló mozgalom, ami‑

nek alapgondolata az volt, hogy minden nemzet, minden ember és közösség alap‑
vető joga az összetartozás kinyilvánítása.

A fővárosi Ereklyés Ország‑
zászló felállítása az irredenta
kultusz olyan elemét teremtette
meg, mely országszerte elter‑
jedt. Szerencsen 1933‑ban állí‑
tottak emléket a trianoni or‑
szágvesztésnek. Helyének kivá‑

lasztása a későbbiekben módo‑
sulhatott a városrendezés miatt,
hiszen 1938‑ban már új terveket
alkottak az országzászló kivite‑
lezésére. A háborús években, a
területi revíziók megtörténte
után fontosabb volt az áldoza‑

tokról, a hősökről való megem‑
lékezés. Az országzászlónk ta‑
lapzatára így 1943. május 30‑án,
ünnepélyes avatás keretében a
szerencsi hősök szobrát emel‑
ték. A haraszti kemény‑mész‑
kőből készült alapon álló, köpe‑
nyes honvédet ábrázoló, 250
centiméter magas alkotás állító‑
lag az első alumíniumból öntött
szobor az országban. Siklódy
Lőrinc alkotása 23 ezer pengő‑
jébe került a városnak. A lábazat
feliratát Szabó Gábor szerencsi
polgári iskolai tanár írta: „1914‑
1918 / 
A Hazáért. Meghaltak értünk
hősen vitézül, hogy örökké él‑
jen az áldott haza.” A beillesz‑
tett, fémből készült relief egy
magyar anyát ábrázol, aki az ár‑
ván hagyott gyermek és eke
mellől még egy utolsó búcsút
int a hadba vonuló hősöknek.
Alatta Buttykay István reformá‑
tus lelkész sorai: „Míg nő e

szám és sorainkban sok hű ma‑
gyar szív boldogan belép, állni
fog a hon és élni e nép.” A to‑
vábbi oldallapokra rendfokoza‑
ti sorrendben a hősi halottak ne‑
veit vésték. A hazaszeretetről, a
zászló jelkép hatalmas erejéről

beszélni a háborút követő évek‑
ben nem volt ildomos, így az or‑
szágzászló újra állítása szóba
sem jöhetett. A hősök szobra lá‑
bazatára viszont a második vi‑
lágháborús hősök neve is felke‑
rült.                                      O. Z. M.

Régen és ma: országzászló – Hősök emlékműve
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Hiszen mindannyian örü‑
lünk, ha valaki figyel ránk, fon‑
tosnak tart minket, kifejezi sze‑
retetét irányunkba és természe‑
tesen a legboldogabbak akkor
vagyunk , ha ezt a megerősítést
az Istenünktől halljuk. Az Úr Jé‑
zus megtestesülésének ünnepe
előtt azonban, még a hétközna‑
pok feladatai, a megoldandó
problémák és a bizakodó hit töl‑
ti el szívünket. Gondolataink‑
ban és tetteinkben a családi élet
feladataira, a még fizetetlen
számlákra, a köhögő gyerekek‑
re és a karácsony ünnepét meg‑
előző feladatokra gondolunk.
Rohanunk…! És sokszor nem
vagyunk tudatában, hogy min‑
den pillanat ajándék az életünk‑
ben, emlékeinkben nem tudjuk
visszaidézni botorkáló gyer‑
mekünk csodás mozdulatait,
átszaladunk a csodán mire érté‑
kelni tudnánk, feleségünk ked‑
ves mozdulatait elfelejtjük, pe‑
dig olyan kevés időt tudunk

együtt tölteni. Emberbarátaink
közelségét nem értékeljük elég‑
gé, pedig ők a legfontosabbak a
számunkra.

Egyházunk megoldást kínál
a töprengő ember kérdéseire,
hiszen a karácsony titka a keleti
egyház teológiájában annyit je‑
lent: a lényegre figyelni! A titok‑
ra, amely az Isten szeretetéből
forrásozik: Az Isten azért lett
emberré, hogy az ember való‑
ban ember, azaz Isten képmása
(ikonja) legyen. Ahhoz, hogy az
ünnep valóban tartalmas, igaz
Krisztusvárás legyen, egyhá‑
zunk böjti idővel segít minket.
A karácsonyi böjt – a nyugati
egyház elnevezése szerint ad‑
vent – a görög katolikus egy‑
házban november 15‑én kezdő‑
dik és december 24‑éig tart. Eb‑
ben a 40 napos időben tudato‑
san készülünk a titok fogadásá‑
ra, amely szerint az Isten em‑
berré lett, hogy nekünk életet,
reményt és jövőt ajándékozzon.
Így értékeljük életünket, és ab‑
ban először önmagunkat.

Ady Endre soraival mondjuk:
„Mikor elhagytak, mikor a lel‑
kem roskadozva vittem, / Csön‑
desen és váratlanul / Átölelt az
Isten.”

Mindannyian érezzük, hogy
csak úgy tekinthetünk Istenként
a jászolban fekvő kisdedre, em‑
berként a másikra, ha először
magunkat tisztítjuk meg az esz‑

tendőben ránk rakódott hibák‑
tól.

A felfuvalkodottságunktól,
amitől sokszor nem akarjuk lát‑
ni a világot rendben tartó Isten
működését az életünkben, nem
vesszük észre az alapvető titkot,
hogy csak akkor értelmes az
életünk, ha másokért éljük azt.

A földhözragadt gondolata‑
inktól, amik apró kicsinyes vá‑
gyainknak teret engedve felál‑
dozzák a minden emberben élő
kiválóságot. Mert nem értjük,
hogy túl rövid az életünk ah‑
hoz, hogy egyetlen pillanatot is
elfecséreljünk belőle.

Ezen tapasztalatokkal meg‑
érthetjük, hogy a böjtölő, Krisz‑
tus megtestesülését váró ember
lélekben újjászületik, megtisztul
nyomasztó terheitől ami igazi
emberségében gátolja. Így az
egyén megtérésén túl a közös‑
ség is felkészülhet az igazi kará‑
csonyra. Mert mindannyiunk
legfontosabb ajándéka emberi
szempontok szerint a harmó‑
nia, amit nem lehet megvásárol‑
ni, amiben nem lehet elemet
cserélni, és akciósan megvenni,
hanem élni kell. A harmónia,
ami családjaink csendjébe van
elrejtve, ahol az édesapa Szent
Józsefhez méltó becsülettel ve‑
zeti a családot, ahol az édesanya
a Szűzanya gondoskodásával
és szeretetével hatja át azt, és
ahol a gyermekek hálaadással

állnak meg előttük, mert szere‑
tettel vannak körülvéve.

A böjtölő ember felelősséget
érez másokért is, mert tudjuk,
hogy a közöny megöli az
egyént és a társadalmat is. Így
gondolunk ezekben a napok‑
ban a betegekre, öregekre, szen‑
vedőkre és elhagyatottakra is.
És Izajás szavával üzenjük,
hogy velünk az Isten! A jászol‑
ban megszülető Istengyermek
örök üzenete minden ember
számára, hogy ő azonosulni
akar szenvedéseinkkel, betegsé‑
geinkkel, társ akar lenni a ma‑
gányban remény a reményte‑
lenségben.

A böjti időszak megkoroná‑
zásaként a magunk készületén

túl a karácsonyi öröm átjárhatja
családjaink, szűkebb közössé‑
günk, városunk életét is! A hoz‑
zánk jövő, hozzánk lehajló Isten
üzenete ugyanaz mindannyi‑
unk számára: „Íme az ajtónál ál‑
lok és zörgetek…”(Jel 3,20) Az
emberszerető Isten üzenete
ugyanaz, mint kétezer évvel ez‑
előtt: Isten megkeresi az embert!

Az Isten szava, ugyanúgy
szól hívőnek és hitetlennek,
gyakorló kereszténynek és ke‑
resgélőnek, szegénynek és gaz‑
dagnak, vezetőnek és beosztott‑
nak: Velünk az Isten, értsétek
meg nemzetek, és térjetek
meg…!

Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus

Csejoszki Szabolcs:  „Velünk az Isten…”
Karácsony éjjelén felhangzik görög katolikus templomainkban a fenti gondolat, Izajás próféta jövendölése.

Ebben a néhány szóban benne van emberiségünk ősi vágya: szeressek és szeretve legyek.

RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZ

December 1. (szombat) 
17 óra: szentmise a Kisboldog‑
asszony templomban, előtte 
16.30 órától adventi gyertya‑
gyújtás.

December 2. (advent első va‑
sárnapja) 9.30 óra: szentmise a
Munkás Szent József templom‑
ban.

– 17 óra: szentmise a Kisbol‑
dogasszony templomban.

December 3–7. (hétfő–pén‑
tek) 6 óra: roráte mise a Kisbol‑
dogasszony templomban.

December 5–7. (szerda–pén‑
tek): Bolyai‑napok a Bolyai Já‑
nos Katolikus Általános Iskolá‑
ban.

December 7. (péntek): ad‑
venti lelkinap a Bolyai János Ka‑
tolikus Általános Iskolában.

REFORMÁTUS EGYHÁZ
November 26. – december 1.

(hétfő–szombat) 18 óra: ad‑
ventra készülő evangelizációs
hét a gyülekezeti házban (Kál‑
vin köz), vendég igehirdetők
szolgálatával.

November 30. – december 1.
(péntek–szombat): a Zempléni
Református Egyházmegyéből
érkező konfirmandusok talál‑
kozója a középiskolai kollégi‑
umban.

A négy adventi vasárnapon
istentiszteletek a szokott rend
szerint 10 és 15 órától.

December 2. (advent első
vasárnapja) 10 óra: istentiszte‑
let, valamint Kárpát‑medencei
református imanap királyhá‑
gómelléki lelkipásztor szolgá‑
latával a református templom‑
ban.

15 óra: adventi hangverseny
a református templomban.

GÖRÖG KATOLIKUS
EGYHÁZ

Minden vasárnap 8.15 órától
reggeli istentisztelet, 9 órától
Szent Liturgia, 16 órától alko‑
nyati istentisztelet.

December 2. (vasárnap): az
egyházközség vendége lesz
Orosz Atanáz püspök atya. E
nap szertartásai a következő‑
képpen alakulnak: 8.30 órától
reggeli istentisztelet, 10 órától
ünnepi Szent Liturgia, 16 órától
alkonyati istentisztelet.

December 6. (csütörtök) 
9 óra: Szent Liturgia Szent Mik‑
lós püspök ünnepén.

December 9. (vasárnap): a
Szent Liturgia végén ellátogat a
görög katolikus templomba a
Mikulás. Szeretettel várják kö‑
zösség minden gyermekét, szü‑
leikkel együtt.

Csejoszki Szabolcs görög ka‑
tolikus parókus értesíti a híve‑
ket, hogy a karácsonyt megelő‑
zően igyekszik mindenkihez el‑
jutni, aki egészségi állapota mi‑

att nem tud a templomba el‑
menni. Kéri, hogy a 30/742‑
6265‑ös telefonszámon jelent‑
kezzenek az érintettek időpon‑
tot egyeztetni. A szertartások
után minden esetben van lehe‑
tőség a szentgyónás elvégzésé‑
re, de telefonon egyeztetett
egyéb időpontban is elvégezhe‑
tő a gyónás.

A történelmi egyházak adventi programjai
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Az egyre hidegebb éjszakák és nappalok, a gyakran előforduló fagypont körüli
hőmérséklet indokolja, hogy az autósok is mihamarabb alkalmazkodjanak a hideg
évszak szélsőséges időjárási viszontagságaihoz. Rövidebbek a nappalok, a párás,
ködös időszakokban csökken a látótávolság, csúszóssá válnak az utak, ami kellő
figyelem nélkül számos balesetveszély forrása lehet.

Legyesbénye külterületén lévő lakóházhoz riasztották
a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot november
13‑án a kora délutáni órákban. Mint azt a helyszínen meg‑
tudtuk, az ingatlan kazánházként üzemelő pincehelyisé‑
gében keletkezett kisebb tűz. A kiérkező egységek hamar
megfékezték a lángokat.

Információink szerint az épület fűtéséhez használt ka‑
zán körül elhelyezett papír és száraz venyige kaphatott
lángra. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.

Tűz a kazánházban

A tél beköszönte előtt át kell
vizsgáltatni a gépjárművek
műszaki állapotát. A legna‑
gyobb hidegben is biztonság‑
ban érezheti magát az autós,
ha időben ellenőrizteti a fagy ‑
álló hűtőfolyadékot, ami a
motor védelmét biztosítja a
kedvezőtlen időjárási viszo‑
nyok között. Nem árt tisztá‑
ban lenni az akkumulátor ál‑
lapotával sem, hiszen a hideg
reggeleken az áramforrás is
nagyobb igénybevételnek
vannak kitéve. Ellenőriztes‑
sük a gépkocsi világító beren‑
dezéseit és ajánlott átvizsgál‑
tatni a fékeket is. Mindezeken
túl talán az egyik legfonto‑
sabb, a téli gumik használata.
A csúszós, jeges utakon való
balesetmentes közlekedéshez
speciális, a hideg évszakra ter‑
vezett abroncsokra van szük‑

ség. Akkor is téli gumival in‑
duljunk útnak, ha éppen
nincs hó, hiszen a nyári kö‑
peny már +7 fok alatt csúszni
kezd, fagypont körüli hőmér‑
sékleten megmerevedik, és a
csekély tapadás miatt haszná‑

lata veszélyessé válik.
Ne felejtsék tehát: plusz 7

Celsius fok hőmérséklet alatt
saját magunk és embertársa‑
ink biztonsága érdekében ja‑
vasolt a téli gumiabroncsok
használata.

Plusz hét fok alatt ajánlott
a téli gumi

A TÁMOP ‑3.2.3 pályázat keretében, a Szerencsi Általá‑
nos Művelődési Központ szervezésében, a hátrányos
helyzetű célcsoportok részvételével 2012. november 
5‑9‑ig tartó, 20 órás digitális kompetenciát fejlesztő tanfo‑
lyam sikeresen befejeződött.

A Rákóczi‑vár informatikai termében tartott alapképzé‑
sen regisztrált munkanélküliek, mozgáskorlátozottak,
megváltozott munkaképességűek, valamint alapfokú is‑
kolai végzettséggel rendelkezők és roma származásúak
vettek részt. Kazsik Mariann, Gergely László és Tamás
Gyuláné informatikus‑könyvtárosok segítségével a részt‑
vevők elsajátították a modulok alapvető tartalmát, infor‑
matikai ismereteket szereztek, valamint megtanulták az
elektronikus levelezés, az internetezés, e‑ügyintézés és az
ügyfélkapu használatát.

Idén tavasszal új szolgáltatás‑
sal bővült a Nemzeti Adó‑ és
Vámhivatal ügyfélszolgálati te‑
vékenysége: immár lehetőség
van arra, hogy meghatározott
ügytípusok intézéséhez az in‑
terneten keresztül előre idő‑
pontot foglaljunk, elkerülve a
hosszadalmas sorban állást.
Előzetes időpontfoglalásra no‑
vember 5‑éig csak az adóigazo‑
lással, az illetőségigazolással, az
ügyfélkapunyitással és az adó‑
kártya igényléssel kapcsolatos
ügyekben volt lehetőség, mára
azonban ki bővült a kör a jöve‑
delemigazolással, az egészség‑
ügyi szolgáltatási járulékkal, il‑
letve a START kártya igénylé‑
sével kapcsolatos ügyekkel.

A fent említett ügykörben
ügyintézési időpontot − a kizá‑
rólagos illetékességi körbe tar‑
tozó adóalanyok kivételével −
valamennyi adózó a lakóhelyé‑
től, székhelyétől függetlenül, a
régió bármely központi ügyfél‑
szolgálatán (megyénkben Mis‑
kolcon, a Kazinczy u 1. szám
alatt) előjegyezhet. Internetes
időpontfoglalásra a nav.gov.hu
honlapon az ügyfélszolgálatok
menüpont alatt van lehetőség
legfeljebb két hétre előre, és leg‑
korábban az időpont lefoglalá‑
sát követő második napra.

Befejeződött 
a digitális alapképzés

Ügyintézés
várakozás

nélkül

SÚLYOS MOTORBALESET
Életveszélyes sérülést szen‑

vedett egy férfi november 7‑én
este, amikor az általa vezetett
Simson típusú segédmotor‑ke‑
rékpárral Legyesbényén, a Rá‑
kóczi úton Megyaszó irányába
közlekedve lehaladt a menet‑
irány szerinti bal oldali útpad‑
kára, majd az úttestre való visz‑
szatérés után elborult járművé‑
vel és a menetirány szerinti
jobb oldali útpadkán állt meg.
A baleset körülményeit a közle‑
kedésrendészeti osztály vizs‑
gálja.

GARÁZDA FIATAL
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ságra november 9‑én késő este
arról érkezett bejelentés, hogy
ismeretlen tettes a Tállya, Kos‑
suth utca 25. szám alatti családi
ház utcafront felé néző négy
darab, 30x30 cm nagyságú ab‑
lakát betörte. Röviddel az eset
után elfogtak egy fiatalkorú he‑
lyi lakost, aki a cselekmény el‑
követését elismerte.

ÜTKÖZÉS 
A SZERELVÉNNYEL

A Szerencset Prüggyel össze‑
kötő úton november 10‑én dél‑
után közlekedési baleset tör‑
tént. Mint kiderült, egy lassú
járművel és az utána kapcsolt,
úgynevezett tárcsás lazítóval
annak vezetője Szerencs irányá‑
ba közlekedett úgy, hogy a gép
után kapcsolt eszköz oldal‑
irányban semmilyen fényfor‑

rással nem volt megjelölve. A
járműszerelvény az 5,6 méter
széles úttestből 4,6 métert elfog‑
lalt, amit a szemből érkező sze‑
mélygépkocsi vezetője nem
vett észre és emiatt összeütköz‑
tek. A baleset következtében a
személygépkocsi vezetője
nyolc napon belül gyógyuló sé‑
rülést szenvedett.

TETTENÉRT FATOLVAJ
A Taktaharkányi polgármes‑

teri hivatal mezőőre november
8‑án délután a Tiszalúc külterü‑
letén található nyárfás erdő‑
résznél tetten ért egy személyt,
aki kézi fafűrésszel 900 kg fris‑
sen vágott fát kísérelt meg el‑
lopni. A kiérkező rendőrök a
személyt előállították a Takta‑
harkányi Rendőrőrsre és vele
szemben szabálysértési előké‑
szítő eljárást kezdeményeztek.

LEBUKOTT 
AZ ELKÖVETŐ

A Tiszalúcon található Nép‑
kerteben egy helyi lakost tetten
értek november 11‑én délelőtt,
miközben az önkormányzat tu‑
lajdonát képező melléképület
tetőszerkezetét bontotta és az
abból származó faanyagot fűré‑
szelte szét azzal a szándékkal,
hogy eltulajdonítsa. Az elköve‑
tőt előállították a Taktaharkányi
Rendőrőrsre, majd szabálysér‑
tési őrizetbe vételére került sor.
Cselekményéért a Szerencsi Vá‑
rosi Bíróság gyorsított eljárás‑
ban elzárásra ítélte.

RENDŐRSÉGI HÍREK



A Nyárutó Nyugdíjas Klub a Borsodivánkai Pszichiátriai Bete‑
gek Otthona megkeresésére gyűjtést rendez az intézmény részére.
Szükségük lenne párnákra, takarókra (paplan, pléd) és egyéb ágy‑
neműkre: lepedőkre, paplan‑ és párnahuzatokra. Kérnek min‑
denkit, aki tud segíteni a nehéz körülmények között működő in‑
tézménynek, hogy felesleges, már nélkülözhető ágyneműjét hoz‑
za el november 27‑én délelőtt 9–16 óra között a Nyárutó Nyugdí‑
jas Klub klubhelyiségébe (Szerencs, Kossuth út 4. földszint).

November 24. 18 óra: ROCK KONCERT a Rákóczi‑várban (Not
For Nothing, Killer Surprise).

December 2. 16 óra: ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA. Helyszín:
Szerencs, Rákóczi út 89.

December 9. 16 óra: ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA. 
Helyszín: Szerencs, Rákóczi út 89.

December 12. 14 óra:ADVENTI JÁTSZÓHÁZ a Rákóczi‑várban.
December 12. 17 óra: KARÁCSONYI HANGVERSENY a római

katolikus Kisboldogasszony templomban.

Immár hetedik alkalommal rendezik meg Szerencsen a
Rockmikulás koncertet. A helyi Meggyes Panzióban decem‑
ber 15‑én szombaton, este 18 órai kezdettel a házigazda Hatás
Alatt zenekar mellett bemutatkozik a LOST HEAVEN elne‑
vezésű formáció és debütál a nemrég alakult, metál zenét ját‑
szó The Heartless nevű banda is. A szervezők mminden ér‑
deklődőt szeretettel várnak!

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja pályaválasztási kiállítást és képzési
börzét szervez november 28‑án 10‑18 óráig Szerencsen, a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A rendezvény keretében a
közép‑ és felsőfokú oktatási intézmények, iskolarendszerű
és iskolarendszeren kívüli képzőintézmények mutatkoz‑
nak be. A kiállítás célja, hogy komplex információt nyújtson
az iskola‑ és pályaválasztás előtt álló általános és középis‑
kolai tanulóknak és szüleiknek, a pályakezdőknek, pálya‑
korrekció előtt álló felnőtteknek és az álláskeresőknek.

Mindenkit vár 
a Hegyalja 

Pedagógus Kórus!
Énekelni szerető 

érdeklődőket vár soraiba 
a Hegyalja Pedagógus Kórus. 

A dalos közösség 
minden héten szerdán,

16.30-18 óra között 
tartja próbáit 

a Rákóczi-vár lovagtermében.

Idén is érkezik 
a Rockmikulás

Szabad a pálya!
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel,
bejelentkezés alapján tart fogadóórát a polgármesteri hi-
vatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb december 17-én 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb december 12-én14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Barva Attila megbízott jegyző:minden páros hét szer-
dáján, legközelebb november 28-án és december 12-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-
fogadási idő: hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra.

Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási 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________________________________
November 23-25.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek
8–19 óráig. Alba (ügyeletes):hétfő–péntek 17–22 óráig,
szombat–vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár
telefonos egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésére,
rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Szerencs:
hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
November 26. – december 2.: 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,
szombat 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes):hétfő–szom-
bat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig;
vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét: 22–
8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, készenlét: 22–
8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár telefonos
egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli
esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
December 3-9.: Centrum (ügyeletes): 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,

szombat 8–12 óráig. Szerencs:hétfő–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.
December 10-16.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Al-
ba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombat 8–12 óráig. Sze-
rencs: 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

A téli időszak fokozott terhet
ró a családokra, egyre több em‑
ber számára jelent nehézséget a
fűtőanyag megvásárlása. Az el‑
múlt években a kihűléses halále‑
setek többsége a saját fűtetlen
otthonukban, rossz anyagi kö‑
rülmények között élőket érintet‑
te, ezért az utcán lévő hajléktala‑
nok mellett figyelmet kell fordí‑
tani rájuk is. Mindannyiunk fe‑
lelőssége, hogy dafigyeljünk az
egyedül élő idős emberekre, a
nehéz körülmények között élő
családokra és a betegségük miatt
kiszolgáltatott helyzetben élőkre.
Olykor a lakásokból a fűtésre al‑
kalmas eszközök is hiányoznak.

Kérjük a lakosságot, hogy ha
feleslegessé vált tűzhelye, kály‑
hája, vagy egyéb fűtési eszközzel
rendelkezik valaki, és felajánlaná
a rászorulók részére, jelezze az
Alapszolgáltatási Központ mun‑
katársainak!

Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ

Szerencs, Rákóczi út 63., Tel.:
47/560‑075, 47/362‑647

Családsegítő és Gyermekjó‑
léti Központ

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.:
47/565‑200

Az intézmény által biztosí‑
tott szolgáltatások

– Családsegítés és Gyermek‑
jóléti szolgáltatás

– Szociális étkeztetés: hétvégi
és munkaszüneti napok kivéte‑
lével, elvitellel, kiszállítással és
helyben fogyasztással biztosít‑
juk az igénylők számára a napi
egyszeri meleg ebédet. A jogo‑
sultság részletes feltételei a tele‑
pülés helyi rendeletében meg‑
találhatóak.

– Idősek nappali ellátása: a
saját otthonukban élő, ellátást
igénybevevők részére biztosí‑
tunk lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, étkeztetésre, tár‑
sas kapcsolatokra és alapvető
higiéniai szükségletek kielégíté‑
sére.

Szerencs, Idősek Klubja:
Szerencs, Rákóczi u. 63. Telefon:
47/362‑647

Szerencs‑Ond, Idősek Klub‑

ja: Szerencs‑Ond, Fő út 71. Tele‑
fon: 47/361‑718

Szerencs (Fecskés), Idősek
Klubja: Szerencs, Dobó Katica
út 24. Telefon: 47/362‑229

– Időskorúak Gondozóháza:
időskorúakat, valamint 18. élet‑
évüket betöltött betegeket tu‑
dunk fogadni, akik önmagukról
betegségük vagy más ok miatt
otthonukban időlegesen nem
képesek gondoskodni, de nem
fekvőbetegek. Kórházi ápolást
nem igénylő, legalább segítség‑
gel mozgásképes, családi gon‑
doskodást nélkülöző, krízishely‑
zetbe került, ill. kórházi kezelés
után fokozott törődést, gondo‑
zást igénylő szerencsi lakos elhe‑
lyezésére szolgáló intézmény. El‑
helyezés időtartama maximum
1+1 év.

– Támogató Szolgálat: a fo‑
gyatékkal élő személy saját lak‑
helyén, lakókörnyezetében tör‑
ténő segítése, életvitelének meg‑
könnyítése. Speciálisan kialakí‑
tott mikrobusz előzetes igénybe‑
jelentés alapján igénybe vehető,
a fogyatékkal élők szállítására.

ÁLLÁSAJÁNLATOK

ADOMÁNYOKAT GYŰJT 
A NYÁRUTÓ KLUB

EELL  CCAAMMIINNOO::
AAZZ  ÚÚTT,,   AAMMII   HHAAZZAAVVIISSZZ

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatal Munka‑
ügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok
alapján Szerencsen beszerzőként, bolti eladóként, festőként és
gépjárműszerelőként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a város‑
ban keresnek üzemi oktatót és pénzügyi tanácsadókat. 

Telefon: 47/361‑909.

Sándor Anikó szerkesztő‑riporter, újságíró tart közönségtalálkozót 
december 3‑án (hétfő) 17 órától a szerencsi Rákóczi‑vár lovagtermében. 

A rendezvényre a belépőjegy 500 Ft.

A Szerencsi Általános
Művelődési Központ

programjai

FIGYELJÜNK EMBERTÁRSAINKRA!
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Vízszintes:1. Határrag. 3. Közlik a kí‑
vánságunkat. 8. Ugat egynemű betűi.
10. Kitüntetés. 13. A megfejtés első
része. 14. Boccaccio híres műve. 16.
Becézett női név. 17. Ügyintézést vég‑
ző részleg. 18. Tanítása. 20. Más helyre
tesz. 22. Hajít. 24. Megromlott az
egészsége. 26. Szlovák folyó. 27. Tiszti
rendfokozat. 29. Végtelenül gyomos!
31. Vágóeszközöket. 34. Azonos be‑
tűk. 35. Élelemmel. 37. Mer. 38. Erkély.
40. Elektromos töltésű részecske. 41.
Lombos növény része. 43. Füzeted,
régiesen. 44. Pannon… az élvonal. 45.
Cselekedetté. 46. Szögfüggvény, rövi‑
den. 48. Kopár, elhagyatott. 49. Csil‑
lagjegy. 50. Ételízesítő. 51. Favágó esz‑

köz. 52. Vajon művelnéd a földet? 54.
Tanít. 55. Lant szélei. 
Függőleges:1. Amerika bennszülött
népének tagja. 2. Viaszból készült vi‑
lágító eszközök állványai. 3. Rajzfilm‑
figura (kakas). 4. Lángol. 5. Indiából
származó népcsoport. 6. A megfejtés
második része.7. Hajtástechnikai ele‑
mek márkaneve. 8. Gépjármű, kever‑
ve. 9. Függőleges, földbe vájt üreg. 10.
Léte. 11. Női név. 12. Borsodi település.
15. Információk valakiről. 19. Német
kancellár volt (Helmut). 21. Hüllőt. 23.
Bravó, páratlanul. 24. Bór, deutérium
vegyjele. 25. Heves megye székhelye.
28. Elv, fordítva. 29. Kistermetű raga‑
dozó madár. 30. Költő, prózaíró (Zol‑

tán). 32. Ázsiai fejedelem. 33. Kerek,
krémes sütemény, keverve. 36. Felso‑
rolás. 37. Feslés, foszlás. 39. Vízparti
növény. 41. Kést élezné. 42. Másik csa‑
patot választ. 45. Rak. 47. Nagy‑Bri‑
tannia, Thaiföld gépkocsĳelzése. 53.
Talmi.

K. Cs.

Az október 19‑ei keresztrejtvény he‑
lyes megfejtése: Az élet nem arról szól,
hogy várjuk a vihar elvonulását, ha‑
nem arról, hogy megtanuljuk, ho‑
gyan kell táncolni az esőben.  A helyes
megfejtést beküldők közül Ragulszki
Gyuláné, Szerencs, Petrikovits u. 43.
szám alatti lakos ajándékutalványt
nyert a Szerencsi Fürdő és Wellness‑
házba, amely a Szerencsi Hírek szer‑
kesztőségében (Szerencs, Népház)
vehető át. A november 23‑ai kereszt‑
rejtvény megfejtésének beküldési ha‑
tárideje: december 7.

Jacob Koch: Csak az erősek tudnak…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. november 23.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

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

ték ezt a szelvényt.
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Masszázs a wellness jegyében

A masszázs egyike a legősibb
fizioterápiás gyógymódoknak,
mely az érintésen keresztül te‑
remti meg a test és lélek egyen‑
súlyát. A hagyományos svéd
masszázs alkalmazásával egy

olyan masszázsfajtáról beszél‑
hetünk, amely az egészség
megőrzése mellet a lélek har‑
móniájának megteremtésére
egyaránt alkalmas. A minden‑
napi élet forgatagában az em‑
berek hajlamosak megfeledkez‑
ni erről a lehetőségről, pedig a
testi‑lelki harmónia nemcsak a
vitalitás kialakításához járul
hozzá, hanem a mindennapi si‑
kerek eléréséhez is. A svéd
masszázs célja az izomzat ella‑
zítása, valamint a szervezet élet‑
folyamatainak stimulálása mel‑
lett a jó közérzet kialakítása si‑
mító, dörzsölő, és gyúró moz‑
dulatokat alkalmazásával. A
masszírozás fizikai és neuro‑

hormonális hatása segíti a test
egészséges működését, gyorsít‑
ja a betegségek gyógyulását,
csökkenti a fájdalmakat, fel‑
gyorsítja a sérülések utáni fel‑
épülést, enyhíti az álmatlansá‑
got, fokozza az éberséget, to‑
vábbá elősegíti a relaxációt és
csökkenti a stressz hatásait.

A svéd masszázs jótékony
hatásait a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházban (Rákóczi út
94.) is élvezhetik a vendégek.
Hátmasszázsra, valamint alsó‑
és felsővégtag kezelésekre idő‑
pont egyeztetés szükséges a
wellnessház recepcióján, a
47/560‑250‑es telefonszámon.

(x)

Legyen óvatos a szerelemben. Ne rontson ajtóstul
a házba, azaz ne akarja ráerőszakolni magát sen-
kire. Ha valakinek ön igazán fontos, akkor úgyis ke-
resni fogja a társaságát. A párkapcsolatban most a
biztonság helyett a kiszámíthatatlanságé és a szen-
vedélyességé lesz a főszerep. Ezek most sokkal fon-
tosabbak az ön számára, mint az állandóság.

A társas kapcsolat házában járó Nap minden bi-
zonnyal megnöveli az ön körül legyeskedő, ellen-
kező nembeliek számát. Mivel a korlátozó Szatur-
nusz is itt tartózkodik, nem biztos, hogy annak kell
hinnie, aki a legimponálóbb, sokkal valószínűbb,
hogy egy kissé már unalmasnak látszó kapcsolat
lehet a tartósabb és nem utolsó sorban hitelesebb.

Kalandos időszak következik az életében, ami csak
akkor okoz gondot, ha tartós párkapcsolatban él.
Bárhogy is van, legyen óvatos, mert egy szeszély-
nek tűnő kaland is megégetheti most. Akármit hoz
is a sorsa, a költözést még jobb halogatni, főképp,
ha friss kapcsolatról van szó. Az időnek most nagy
szerepe van, akár megérlel, akár nem. 

Néha olyan, mintha nemcsak a hangulata, hanem
az egész személyisége kicserélődött volna. Ha jól
rá tud hangolódni, és még nem vesztette el a nyi-
tottságát, akkor otthonába ismét beköszönthet a
béke és a harmónia – és nem az eddigiekre jellem-
ző kicsit unalmas, megszokott, hanem nagyon is
dinamikus formában.

Az otthon házában járó Szaturnusz kedvez most a
stabilitásnak, de ezt ön is érzi, hogy nem adják in-
gyen. Nagyon is sok energiát, erőt kívánhat ennek
az állandóságnak a megteremtése, ami sokszor el-
kedvetleníti. Ám, ha nem akarja inkább a magá-
nyosságot választani, akkor érdemes kicsit többet
törődnie a háza tájával, a párjával és a családjával.

Az otthon házában járó Merkúr – mely az ön jegyé -
nek uralkodó bolygója – arra emlékezteti, hogy
semmi sem lehet a családnál fontosabb ebben az
időszakban az ön számára. Ennek ellenére családi
gondjait most az itt járó Mars kedvezőtlen fényszö-
ge most mégis kiélezheti, főképp akkor, ha vona-
kodik odaadni magát az otthoniaknak. 

A Vénusz most „önnel van”, használja ki vonzerejét!
Az Uránusz fényszöge ráadásul megnöveli önben a
kalandvágyat, ami jól jön a szerelemben, de legyen
óvatos, meggondolatlanságra késztetheti. Ha nem
akar komoly kapcsolatot, akkor ezt az elején tisz-
tázza, mert a Plútó még a könnyűnek ígérkező kap-
csolatokban is garantálja a mélységet.

A jegyében járó Szaturnusz most kimértséggel,
megbízhatósággal, és némi komorsággal ruházza
fel még a rakoncátlanabb Skorpió szülötteket is. Ha
eddig még nem tette volna, most végre érettnek
érezheti magát egy tartós párkapcsolatra: össze-
költözésre, házasságra, és akár még gyermekvál-
lalásra is. A szerelmi élete kalandos, és tüzes. 

Szerelmi ügyekben kissé zavaros a helyzete. Élvezze
a kalandot, és legyen türelmes a hosszú távú ter-
veket illetően. Úgy tűnik, a tartós kapcsolat most
inkább politika, mint valós belső lelki igény önnél.
Azonban ez csak időleges, a hónap végén már sok-
kal tisztábban lát, és valahogy a szívügyek is össz-
hangba kerülnek a társas kapcsolataiban.

A szerelem és a vele járó szenvedély és boldogság
immár konkrét célként fogalmazódik meg; aligha-
nem a karrier sem olyan fontos, mint a társulás igé-
nye önben. Ha eddig a szingli szférát gyarapította,
most hirtelen a hagyományos férfi-nő (pár)kap-
csolatra vágyik. Ennek némileg ellentmondhat,
hogy ezzel egy időben keresi az új helyet életének.

Egy jupiteri tranzit szerelmessé teszi, de nem kell
minden csábításnak bedőlnie. Lehet, hogy csak ját-
szanak önnel, és elképzelhető, hogy csupán a pénz-
tárcája a tét. Mielőtt túlságosan beleélné magát
ebbe az új kapcsolatba, jobb, ha meggyőződik ked-
vese megbízhatóságáról. Egy külföldi utazás még
a régi társával is felélénkítheti kapcsolatát.

Egyre többet álmodozik, de a szerelemben vala-
hogy mégis a sötétségben bolyong. Talán egy titkos
szerelem kerítette hatalmába a szívét? Ez nem baj,
amíg a pénztárcája nem bánja túlságosan a kalan-
dot. Legyen óvatos, és derítse ki, hogy ön is fontos-
e ebben a kapcsolatban, vagy csak a pénztárcája.
Egy biztos, ez az időszak költekezős lesz.

horoszkóp
november 23. – december 14.

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.)

Hozzávalók négy adaghoz:
fél kg meghámozott burgonya,
25 dkg liszt, 1 db tojás, 1 nagy
csipet só, 1 evőkanál sertészsír,
200 g kolozsvári szalonna, 200 g
juhtúró, 1 gerezd fokhagyma, 

4 nagy teáska‑
nál tejföl.

Elkészítés:
felcsíkozzuk a
szalonnát, lere‑
szeljük a bur‑
gonyát egy kis
lyukú reszelőn,
majd alaposan
kinyomkodjuk
a levét. Hozzá‑
adjuk a tojást,
sót, lisztet, vi‑
zet, és a noked‑
linél valamivel
k e m é n y e b b
tésztát készí‑
tünk, a massza

állagát a liszttel állítsuk be. Egy
nagy fazékban, amiben egy‑
szerre meg tud juk főzni az ösz‑
szes sztrapacskát, vizet forra‑
lunk. Mikor forr, beleszaggatjuk
a masszát, és addig kell főz‑

nünk, míg kóstoláskor azt érez‑
zük, hogy a burgonya megfőtt
a galuskákban. Ha megfőtt, le‑
szűrjük, de nem mossuk át, egy
serpenyőben a – kevés sertészsí‑
ron – megpirítjuk a szalonnát.
Ha megpirultak, a zsír nagyobb
részével kiszedjük a serpenyő‑
ből egy tálba. A serpenyőben
hagyott zsírra rácsipkedjük a
juhtúrót – figyeljünk, hogy ne
legyen nagy hőfokon, mert
megéghet a túró! Egy fakanállal
kevergetve elkeverjük a zsírral,
hozzákeverjük az áttört fok‑
hagymát, az enyhén sózott tej‑
fölt, és közepes hőfokon össze‑
rottyantjuk. A juhtúrós‑tejfölös
keverékbe beleforgatjuk a ga‑
luskákat és összemelegítjük.
Szalonnacsíkokkal díszítve, tej‑
föllel tálaljuk, a szalonnacsíkok
alatt lévő zsírt a sztrapacskára
csurgatjuk.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Újra felfedezett kedvenc: a sztrapacska



A versenyen 17 helyi fiatal lé‑
pett dobogóra. Szoros verseny
alakult ki a vándorkupákért,
amit végül a fiú korcsoportos Ta‑
kács Máté, és az ifjúsági korcso‑
portos Gáspár Pál kaptak. A
szurkolók a számukra legszim‑
patikusabb két versenyzőre ad‑
hatták le voksaikat, a fiú korcso‑
portos Maczkó Balázs és az ifjú‑
sági korcsoportos Gáspár Pál vi‑
hette el a közönség különdíját. A
megmérettetésen az összes kor‑
csoport képviseltette magát, a

legfiatalabb 8 éves
korosztálytól egé‑
szen a 35 éves kor‑
osztályig. A ver‑
seny egyben fel‑
mérő is volt a de ‑
cember 7‑8. között
megrendezésre
kerülő Utánpótlás
Országos Bajnok‑
ságra.

Aranyérmesek:
lány korcsoport:
Gáspár Bianka 

36 kg‑os súlycsoport (89 pont),
Benes Klaudia 40 kg‑os súlycso‑
port (84 pont). Fiú korcsoport: Ta‑
kács Máté 40 kg‑os súlycsoport
(89 pont), Maczkó Balázs 45 kg‑
os súlycsoport (84 pont), Vida Jó‑
zsef 56 kg‑os súlycsoport (89
pont). Serdülő korcsoport: Benes
Imre 56 kg (45 kg‑os összteljesít‑
mény), Nagy Tamás 62 kg (72
kg‑os összteljesítmény), Búza Fe‑
renc 77 kg‑os (52 kg‑os össztelje‑
sítmény), Bárány Gergő +85 kg
(132 kg összteljesítmény). Ifjúsági
női: Vida Klaudia +69 kg (82 kg
összteljesítmény). Ifjúsági férfi:
Takács János 62 kg (137 kg össz‑
teljesítmény), Gáspár Pál 77 kg
(197 kg‑os összteljesítmény), Ol‑
lóczki István +94 kg (185 kg‑os
összteljesítmény). Junior férfi kor‑
csoport: Gáspár Gábor 56 kg 
(95 kg‑os összteljesítmény),
Krisztián Bence 105 kg (200 kg‑os
összteljesítmény). Felnőtt korcso‑
port: Morvai Zoltán 94 kg‑os 
(200 kg‑os összteljesítmény), Mas‑
ters korcsoport: Barna László 77 kg
(160 kg‑os összteljesítmény).
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A Szerencs VSE asztalitenisz csapata az NB II Észak‑keleti csoportjának VI. for‑
dulójában hazai pályán fogadta a tabella élén veretlenül álló Szerva ASE II. Szé‑
csény csapatát november 3‑án. A vendég együttesben szerepelt a hatvanas‑hetvenes
évek hazai válogatottjának egyik kiemelkedő játékosa, Klampár Tibor is.

Világbajnok asztaliteniszező 
a hétvégi fordulón

A mérkőzés alatt a két csapat
nem volt egy súlycsoportban, az
NB I‑be igyekező vendégek ki‑
ütéses győzelmet arattak Sze‑
rencs ellen. A hazaiaknak – a
hasznos tapasztalatokon túl –
csak egy‑két játszma megnyeré‑
sét engedélyezte az ellenfél az
olykor magas színvonalú egyéni
mérkőzéseken. Az egyetlen ha‑

zai győzelmet
a jelenleg leg‑
jobb formában
lévő Stadler
Tamás szerez‑
te. Csorba Ist‑
ván szakosz‑
tályvezető sze‑
rint kieső he‑
lyen állnak, a
bennmaradás‑
hoz bravúrra
lenne szükség,

meg kellene nyerni a tavaszi for‑
dulók kiesési rangadóit.

Klampár Tibor (fotónkon bal‑
ra) kétszeres világ‑, háromszo‑
ros Európa‑, és huszonkétszeres
magyar bajnok 59 évesen, még
aktív játékosként érkezett váro‑
sunkba és – négy mérkőzés le‑
játszását követően – veretlenül
távozott. Érdeklődésünkre el‑

mondta véleményét napjaink
asztalitenisz nyűgjeiről és mint
az kiderült, álmai is vannak. 
– Nem jó az nekünk, hogy az
asztalitenisz sportág tele van
botrányokkal, sajnos nincs bele‑
szólásom a történésekbe. Nem
ártana néhány edzőváltás, talán
ebből fakad, hogy nem voltak
nagy eredmények – eltekintve
egy‑két sportolótól, akik hozzák
az elvárásokat. A válogatottban
jó néhány fiúnál nincs meg az
alázat, őket azonnal kirúgnám.
Másrészt nincsenek egyesüle‑
tek, ahol tanulni lehetne. A ma‑
gam részéről nagyon szeretnék
ifikkel, serdülőkkel foglalkozni
válogatott szinten, megvalósu‑
lási ígéretekből nincs hiány. Vá‑
rom a folytatást – mondta la‑
punknak a világbajnok asztali‑
teniszező.                                          SfL

Sikerek és vereségek idegenben

Az első idegenben játszott
mérkőzésre a miskolci Avasi
Gimnáziumban került sor októ‑
ber 11‑én, ahol a csapat a Miskolc
VSI ellenfele volt. A felnőtt me‑
gyei kézilabda bajnokság ezen
fordulójában az eredmény elle‑
nére a maroknyi szerencsi csapat
tisztességesen helytállt a mérkő‑
zés során. A 15. percben még si‑
került 2 góllal ellépni az ellenfél‑
től, de onnantól kezdve 7+2 fő el‑
len játszottunk a pályán, és nem
sikerült megtartani az előnyt. A
szerencsi lányok a kialakult hát‑
rány miatt sem adták fel a játé‑
kot, a végsőkig küzdöttek. A
mérkőzés végeredménye 32–20
lett a miskolci csapat javára. 

A második idegenben játszott
mérkőzésre szintén Miskolcon
került sor, ahol a M Handball SE
ellenfele voltunk. Az október 28‑
án megrendezett meccs ered‑
ményt is hozott a csapat számá‑
ra. Kemény védekezéssel meg‑
nehezítették az ellenfél játékát,
aki a mérkőzés végére elfáradt.
Ezt kihasználva, és az utolsó tar‑
talékokat mozgósítva, gyors lero‑
hanásokkal állították be a szeren‑
csiek a végeredményt: 22–29.

A következő mérkőzésre no‑
vember 4‑én Putnokon került
sor, ahol a Kazincbarcikai KSE já‑
tékosaival kellett a Szerencs VSE
lányainak megküzdeniük. A csa‑
pat egységesen, összehangoltan
várta a játékot. A védekezés kez‑
deti hibáit gyorsan korrigálva, át‑
járhatatlanná tették az ellenfél
számára a hatos falunkat. Táma‑
dásban a gyors, váratlan gólok
lepték meg a hazai csapatot. Az
első félidő végére tetemes előnyt
szereztek, így azok a játékosok is
több időt tudtak eltölteni a pá‑

lyán, akik eddig kevesebbet játsz‑
hattak. A játék végeredménye 
18–28 (6–17) szerencsi lányok ja‑
vára.

A szerencsi gárda november 
8‑án játszotta negyedik idegen‑
beli mérkőzését a MEAFC ellen,
azonban a nagyszerű kapustelje‑
sítmény ellenére sem tudták
megnyerni a meccset a szerencsi
lányok. Főleg a támadásban el‑
követett hibáik miatt végig futot‑
tak az eredmény után. Az 50.
percben ugyan kiegyenlített a
csapat, de a vezetést nem sikerült
átvenni. Az ellenfél a hibákat
mind gólra váltotta, így alakult ki
az 5 gólos különbség, azaz 26–21
(13–10) a miskolci csapat javára.

A szerencsi lányok tehát 4:2
arányban nyertek, de így is a biz‑
tos 2. helyen áll a csapat. A hátra‑
lévő két bajnoki mérkőzést hazai
környezetben játsszák a szerencsi
kézilabdás lányok, akik hazai pá‑
lyán még veretlenek és reméljük
így is marad!

E. K.

A Megyei I. osztály V. fordulójában került sor no‑
vember 11‑én a Sajókeresztúri SE I. elleni mérkőzés
megrendezésére.

SzVSE – Sajókeresztúr:
13–5

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola tornatermében meg‑
rendezett mérkőzésen a koráb‑
biakhoz hasonlóan a hazai csa‑
pat csak a tartalékos játékosát
szerepeltette, mert munkahelyi
elfoglaltságuk miatt a bajnok‑
ságra nevezett négy játékos –
egy időben – még egyszer sem
tudott a csapat rendelkezésére
állni.

A közép csoport élén álló ven‑
dégcsapat ellen a két páros meg‑
nyerésével – ami először fordult
elő az eddig lejátszott mérkőzé‑
seinken – a hazai csapat részéről
jól indult a mérkőzés, majd az

egyéni győzelmekkel – végig
vezetve – jól is folytatódott.

A bajnokságban először sze‑
replő Gazdóf Barnabás kiváló
teljesítménye – valamennyi
mér kőzését megnyerte – továb‑
bá az asztalhoz lépő valamennyi
játékos jó játéka eredményezte a
magabiztos hazai győzelmet.

A csapat ezzel a győzelmével
az eddig lejátszott öt mérkőzé‑
séből 3 győzelemmel, 1 döntet‑
lennel és 1 verességgel a táblázat
első harmadában foglal helyet a
11 csapatos megyei bajnokság‑
ban. Szerencs VSE II. – Sajóke‑
resztúri SE I. 13–5.                  E. K.

A Szerencs VSE súlyemelő szakosztálya immár ne‑
gyedik alkalommal rendezte meg november 11‑én a Ta‑
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen házibajnokságát.

IV. Súlyemelő 
Házibajnokság

Az elmúlt időszakban
Szerencs Város Sportegye‑
sületének női kézilabda
csapata több megyei mér‑
kőzést is játszott idegen‑
ben. Mindezekről Szőke
Ildikó, a csapat edzője tá‑
jékoztatta lapunkat.

A Tatay Zoltán Sporttelepen elsőként az ifjúsági csapatok léptek
pályára, akik már az első játékrészben átengedték a vezetést a ven‑
dég csapatnak. A második játékrészben mindkét csapat további
egy találattal növelte a megszerzett gólok számát, így a mérkőzés

végeredménye 2–3 lett Nagyrozvágy javára. (Szerencsi góllövők:
Molnár Ádám, Gacsályi Norman).

A felnőtt csapatok mérkőzése azonban lendületesebbnek bizo‑
nyult. A szerencsi együttes az első félidő végén megszerezte a ve‑
zetést, amelyet a mérkőzés második felében további találatok ér‑
vényesítésével növelt. A szerencsi együttes energikus játékának kö‑
szönhetően a vendég csapat lélegzethez sem jutott. A mérkőzés
végeredménye 5–0 lett a hazai csapat javára. (Szerencsi góllövők:
Lengyel László (2), Gombos Ádám, Ladinszki Levente, Király Gá‑
bor).

Lukács Bertalan edző szerint a csapat fegyelmezett, jó játékkal
megérdemelt győzelmet aratott egy sportszerű ellenféllel szemben. 

E. K.

Kiütéses győzelem
Nagyrozvágy ellen

Szerencs VSE labdarúgói Nagyrozvágy csapatait fo‑
gadták hazai pályán november 11‑én a megyei II. osztá‑
lyú bajnokság Keleti csoportjának 13. fordulójában.



A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ (SZÁMK) által
szervezett rendezvényen fellép a
Biotin zenekar, majd 20 órától a
Parafix Band, 21 órakor pedig a
Sabotage zenekar lép színpadra.
A jótékonysági koncertről kér‑
deztük Ványai Árpádot, a Sabo‑
tage zenekar gitárosát.

– Hogyan jött a jótékonysági kon‑
cert ötlete?

– Igazából a SZÁMK igazga‑
tója keresett meg minket azzal,
hogy szeretne egy koncertet
szervezni, amelynek bevételét a
szerencsi görög katolikus temp‑
lom felújítására ajánlanák fel. Az
intézményvezető úgy gondolta,
jó bemutatkozási lehetőség lehet
ez a zenekarunknak, és az volt a
kérése, hogy keressünk olyan
együt teseket, akikkel szívesen
szerepelnénk egy színpadon.
Így jött össze ez a jótékonysági

rendezvény, amelyen a Sabotage
mellett a Parafix és a Biotin zene‑
karok is fellépnek majd.

– Beszélgessünk kicsit a Sabota‑
ge‑ról.

– Fiatal a zenekar, hiszen 2012
tavaszán alakultunk. A helyi
Meggyes Panzióban rendeztek
egy Hooliday Crüe koncertet,
ahol régi barátommal, Szigeti‑
Tarr Zsolttal beszélgettem és ő
állt elő azzal az ötlettel, hogy kel‑
lene csinálni egy Black Sabbath
Tribute zenekart, mivel tudta,
hogy mindketten imádjuk a ze‑
néjüket. Hamarosan össze is állt
a Sabotage. Mint már említet‑
tem, Black Sabbath Tribute zene‑
kar lettünk, s kizárólag az ő szá‑
maikat játsszuk. Ezzel tisztel‑
günk a ’70‑es évek és az utána
következő idők zenéjére nagy
hatást gyakorló zenekar előtt.

– Kik a tagjai a zenekarnak?

– Az énekes Szigeti Zsolt,
basszusgitáros Kovács Ferenc, a
doboknál Vass Csaba ül. A fiam,
Ványai Balázs gitáron játszik és
jómagam a másik gitáros posz‑
tot töltöm be.

– Térjünk vissza a jótékonysági
koncerthez. Mit kell tudni a másik
két fellépő együttesről?

– Mindkét zenekarral volt már
közös fellépésünk. A Biotin
punk‑rock zenét játszik, saját
számaikban a mai kor problé‑
máit, életérzéseket közvetítenek
a közönség felé. A Parafix Band
budapesti zenekar amely klasz‑
szikus rock dalokat játszik a ’70‑
es évektől napjainkig. Rendkívül
színes, igényes a műsoruk.

Nagyon szeretném ha sokan
eljönnének erre a koncertre és
most nem csak a fiatalokra gon‑
dolok hanem a 40‑es 50‑es kor‑
osztályra, hiszen az ő fiatalságu‑
kat fogja felidézni a hamisítatlan
Black Sabbath és a rock ikonokat
játszó Parafix. A fiatal nemzedék
is bátran tiszteletét teheti, megis‑
merheti egy korszak legkemé‑
nyebb bandájának zenéjét és
persze itt lesz az ő korosztályuk
képviseletében a Biotin. Szeret‑
ném, ha sikerülne egy kicsit ki‑
mozdítani az embereket a min‑
dennapok szürkeségéből és ne
feledjük: jótékonysági rendez‑
vény lesz, tehát minden koncert‑
látogató hozzájárul a görög ka‑
tolikus templom felújításának
költségeihez.
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Jótékonysági koncert a szerencsi
görög katolikus templomért

A görög katolikus templom felújítására ajánlják fel a szervezők annak a koncert‑
nek a bevételét, amit december 8‑án (szombaton) 19 órától láthat a közönség a Rá‑
kóczi‑várban.

Várja leendő diákjait 
a szakképző iskola

Nyílt napot tartott no‑
vember 15‑én a Szerencsi
Szakképző Iskola és Kol‑
légium. A Rákóczi‑vár‑
ban megrendezett ese‑
ményen Kovács Julianna
igazgató és Jászay Zoltán
igazgatóhelyettes tájé‑
koztatták az érdeklődő‑
ket a tanintézet kínálatá‑
ról.

A nyílt nap keretében
elsőként a színpadon
mutatkoztak be látvá‑
nyos műsorszámokkal,
divatbemutatóval az is‑
kola diákjai, majd gya‑
korlati bemutatók kere‑
tében ismerkedhettek a
jelenlévő nyolcadikos di‑

ákok és szüleik többek között az asztalos, központifűtés‑ és csőhálózat‑szerelő, női szabó,
fodrász, vagy éppen a villanyszerelő szakmák rejtelmeivel.

November 26‑30. (48. hét)
HÉTFŐ

gulyásleves, túrós 
sztrapacska, kenyér, alma 

KEDD
daragaluskaleves, sárgabor‑

sófőzelék sertéspörkölt, olajos 
savanyú káposzta, kenyér

SZERDA
paradicsomleves, rakott bur‑
gonya kolbásszal, céklasaláta 

CSÜTÖRTÖK
májgaluskaleves, rizses lecsó
virslivel, kenyér, ivólé (2 dl)

PÉNTEK
kertészleves, aranygaluska, 

vaníliaöntet

December 3‑7. (49. hét)
HÉTFŐ

lebbencsleves, húsgombóc 
paradicsommártás, kenyér

KEDD
húsleves, főtt hús tört burgo‑

nyával, köszméteszósz
SZERDA

tojásleves, kelbimbófőzelés,
sertéspörkölt, kenyér 

CSÜTÖRTÖK
gyümölcsleves, rántott csirke‑

mell, petrezselymes 
burgonya, tavaszi saláta

PÉNTEK
tésztás bableves, túróval 

töltött zsemle, alma

December 10‑15. (50. hét)
HÉTFŐ

legényfogó kelkáposztaleves,
grízes tészta sárgabarackíz, 

kenyér
KEDD

zöldborsóleves, tejfölös 
burgonyafőzelék, vagdalt 

pogácsa sertéshúsból, kenyér
SZERDA

krémleves (levesgyöngy), 
tejszínes csirkemell, petre‑
zselymes rizs, ivólé (2 dl)

CSÜTÖRTÖK
csontleves, fokhagymás 
sertéssült, sós burgonya, 

párolt káposzta
PÉNTEK

zöldséges karfiolleves, 
gombapaprikás, tésztaköret,

narancs.
Az étrendváltoztatás jogát fenntartjuk! (x)

Finom ebéd olcsón
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. heti

menüjéből 645 Ft/ebéd áron választhatnak azok, akik
olcsón szeretnének finomat enni Szerencsen. 

Kérjük, hogy ebédigényüket a megelőző nap 12 órá‑
ig adják le a 47/777‑068‑as számon. 

A menüt a Bolyai iskola, vagy a kollégium ebédlő‑
jében fogyaszthatják el. Fizetni a helyszínen, vagy a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház pénztárában lehet.
Széchenyi kártyát és Erzsébet utalványt elfogadunk!

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
ezúton is értesíti a látogatókat, hogy a 

Városi Tanuszoda téli karbantartás miatt 
2012. december 16-ától 2013. január 13-áig 

zárva tart. 
Nyitás: 2013. január 14-én.

A karbantartási időszak alatt az úszni vágyó vendégeket 
folyamatos akciókkal várja a Szerencsi Fürdő és Wellnessház.

Téli karbantartás 
a Városi Tanuszodában

Kitüntetési javaslatokat
vár az önkormányzat

Szerencs Város Önkormány‑
zata 2013‑ban is kitüntetésben,
elismerésben kívánja részesíteni
azon személyeket, akik kiemel‑
kedő munkájukkal hozzájárul‑
tak a település társadalmi, gaz‑
dasági, kulturális fejlődéséhez,
hagyományainak megőrzésé‑
hez. A kitüntetések odaítéléséről
a képviselő‑testület dönt.

Az elismeréseket Szerencs Vá‑
ros Napja rendezvénysorozat
keretében kerül sor, 2013. április
20‑án adják át.

A kitüntetési javaslatokat a
szerencsi Polgármesteri Hivatal,
igazgatási és jogi osztályára kell
eljuttatni legkésőbb 2012. de ‑
cember 15‑éig.

A kitüntetésekre vonatkozó
helyi rendelet a város honlapján
(www.szerencs.hu) megtekint‑
hető, illetve a rendelet mellékletét
képező, és a javaslatok benyújtá‑
sára szolgáló nyomtatvány
ugyanitt letölthető, vagy a Pol‑
gármesteri Hivatal ügyfélszolgá‑
lati pultjánál beszerezhető.


