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Miniszteri kitüntetés  
a Szerencsi Bonbon Kft.-nek

Cégként az országban egyedüliként kapta meg Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési minisztertől az „Élelmiszerbizton-
ságért Díj”-at augusztus 19-én a Szerencsi Bonbon Kft.

A magyar cukrászat fejlesztéséért, illetve a minőségi édes-
séggyártás megvalósításáért adományozott elismerést Takács 
István (balra), a vállalkozás ügyvezető igazgatója vette át a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumban. A cégvezető úgy véli: az ér-
dem a vállalkozás valamennyi dolgozójáé, akik munkájuk-
kal hozzájárulnak a szerencsi édességgyártás megőrzéséhez.

(Írásunk a 3. oldalon)

Formálódó német közösség 

Első alkalommal rendeztek Német Nemzetiségi Közös-
ségi és Családi Napot augusztus 23-án Szerencsen. A he-
lyi német kisebbségi önkormányzat által életre hívott prog-
ramnak közel kétszáz résztvevője volt. A négyfős testület el-
múlt őszi megalakulásakor egyik célkitűzésként fogalmaz-
ták meg a városban élő, német gyökerekkel rendelkező em-
berek együvé tartozásának erősítését. Ennek jegyében szer-
vezték meg a szabadidős eseményt, ami a sváb hagyomá-
nyok felelevenítése mellett kötetlen beszélgetésre, barátko-
zásra is lehetőséget nyújtott.

(Írásunk a 3. oldalon)

Biztató futballnyitány 

Jól indult az idény a szerencsi labdarúgócsapat számára. 
A megyei II. osztályú bajnokság keleti csoportjában szerep-
lő együttesünk az augusztus 20-ai nyitó mérkőzésen 5–2 
arányú győzelmet aratott Bodrogkisfalud gárdája ellen. A 
találkozó első félideje 2–2-es döntetlennel zárult. A máso-
dik negyvenöt percben azonban magabiztos játékkal kere-
kedtek ellenfelük fölé a szerencsi játékosok, megérdemel-
ten nyerve meg a találkozót. 

(Írásunk a 15. oldalon) 

NeMzeti öSSzetartozáSuNK  
Méltó SzereNcSi üNNepe 

Szent István, államalapító 
királyunk halálának és szent-
té avatásának évfordulóján 
Szerencs Város Önkormány-
zata a Rákóczi-vár udvaros pa-
lotaszárnyában rendezett ün-
nepséget. Az augusztus 20-ai 
eseményre testvérvárosunk-
ból, Nyárádszeredáról is ér-
keztek vendégek, akik közül 
ketten a történelmi falak kö-
zött tettek magyar állampol-
gársági esküt. 

Az erdélyi vendégek Szé-
kelyföld és Bocskai Ist-
ván fejedelem zászlói alatt, 
nyárádmelléki dalt énekelve 
vonultak a vár belső udvará-
ba. A rendezvény résztvevői 
Ringer István tárogatózené-
jére énekelték el a Himnuszt, 
majd Mihályi Jánosné, Radnó-

ti-díjas versmondó szavalatá-
val kezdődött az esemény.

Koncz Ferenc polgármester 
beszédében arra kereste a vá-
laszt, hogy vajon mit gondolha-
tott magában annak idején Gé-
za fejedelem, amikor felvette a 
kereszténységet, de nem gya-
korolta a vallását? Mit gondol-
tak feleségével, Sarolttal, ami-
kor megszületett fiuk, akinek 
a pogány Vajk nevet adták? 
Eszükbe jutott-e: ha majd fel-
nő gyermekük, milyen nagy 

feladat vár rá, s eleget tud-e ten-
ni annak? A gyermek felnőtt, 
s a kereszténységet felvéve Ist-
vánként ismerte meg a világ.

– A magyar nép ősi hittel ér-
kezett a Kárpát-medencébe és a 
kereszténység védelme alatt tu-
dott megmaradni István jóvol-
tából – folytatta a polgármester. 
– Ez az ünnep mindig a múlt 
megbecsülését és a jövőbe ve-
tett hitet jelentette a magyarok-
nak. Ez a pillanat – amikor itt 
köszönthetjük nemzettársain-

kat – a kézfogást, az együttgon-
dolkodást és a jövőt jelenti szá-
munkra. Becsüljük őket azért, 
mert kitartottak amellett, ami 
nekünk e hazában olyan termé-
szetes volt. Lehetőséget adtunk 
rá, hogy a mai naptól papíron 
is magyarok legyenek, tudva, 
hogy lelkükben, cselekedeteik-
ben, kitartásukban, példamuta-
tásukban mindig is azok voltak 
– fogalmazott Koncz Ferenc.

A Hollóének Hungarica 
Régizene Együttes által előa-
dott dallamok után Demeter 
Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal 
vezetője mondott ünnepi be-
szédet. – Ma ád Isten szeren-
csét e tájon Ond és Tarcal ve-
zéreknek – idézte a honfogla-
lás korába visszatekintő legen-
da sorait, szemléltetve, hogy 
több mint ezer esztendős Kár-
pát-medencei gyökerekkel ren-
delkezünk. A kormánymegbí-
zott szerint olyan hazát válasz-
tottak őseink, ahol a megmara-
dás sohasem volt könnyű fel-
adat. Ez az alkalom emlékeztet 
minket az elmúlt évszázadok 
sikereire, kudarcaira, és ráirá-
nyítja a figyelmet az előttünk 
álló harmadik évezred felada-
taira is. – Szent István nagysá-
ga a tetteiben nyilvánult meg, 
amelyek évszázadokon át biz-
tosították, hogy Magyarország 
megmaradjon – emelte ki De-
meter Ervin. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

iNdul  
a taNév

Ebben az évben Sze-
rencs valamennyi okta-
tási intézménye szeptem-
ber 1-jén tartja tanévnyi-
tó ünnepségét: a Rákóczi 
Zsigmond Általános Isko-
la 7.45 órától, a Bolyai János 
Általános Iskola 8 órától, 
a Bocskai István Gimná-
zium és a Szerencsi Szak-
munkásképző Iskola 8 órá-
tól. 

NB i-BeN a KoSaraSoK
Szerencs sporttörténetében 

kiemelkedő sikereket hozott 
a 2011-es esztendő. Több csa-
patnak sikerült magasabb osz-
tályba kerülnie, azonban a leg-
fényesebb eredményt a kosár-
labdázók érték el. Férfiegyüt-
tesünk a másodosztályú nem-
zeti bajnokság keleti csoport-
ját megnyerte, aminek köszön-
hetően végül jogot szerzett a 
2011/2012-es évadban az NB 
I/B osztályban szereplésre. 

Már tavaly érett a siker, hi-
szen a csapat teljesítménye 
alapján joggal követelt volna 
helyet magának a magasabb 
osztályban, akkor azonban 
nem sikerült. Az elmúlt baj-
nokságban azonban már a me-
zőny fölé magasodott a szeren-
csi gárda, akik a tavaszi idény-
ben végig a tabella élén állva 
szerezték meg csoportjukban 
a győzelmet. 

– A rájátszás ugyan nem úgy 
sikerült, ahogy szerettük vol-
na, így első körben nem telje-
sült régi álmunk, a feljebb ju-

tás – idézte fel Gulyás László.  
– Augusztusban már megkezd-
tük az NB II-re való felkészü-
lést, amikor kiderült: két csapat 
nem vállalta az NB I/B-ben való 
szereplést, az egyikük helyére a 
Magyar Kosárlabda Szövetség-
től mi kaptunk felkérést. Úgy 
gondolom, hogy nem az ölünk-
be esett ez a lehetőség, hanem 
keményen megdolgoztunk ér-

te. A testmagasság és a gyor-
saság alapján már a másod-
osztályban sem lett volna esé-
lyünk a sikerre, a csapat azon-
ban gondolkodásban és küzde-
ni akarásban olyan többlettel 
rendelkezik, amivel ki tudjuk 
egyensúlyozni a hátrányunkat 
és ennek az élmezőnyben is ér-
vényesülnie kell. 

(Folytatás a 15. oldalon.)

Az ország élmezőnyéhez tartozik a szerencsi csapat.

Koncz Ferenc polgármester előtt tette le esküjét Csíki Sándor (balra) és Nagy Zsigmond.
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AZ EGYSÉG 
ALKOTÓERŐ 

Közel háromszáz er-
délyi magyar tett ál-
lampolgársági esküt 
azon az ünnepségen, 
amit az abaúj-hegyközi, 
a szerencsi, encsi és a 
szikszói kistérségek a 
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal-
lal közösen rendeztek augusz-
tus 20-án Abaújszántón. A ha-
táron túli résztvevők közül 77-
en Nyárádszeredáról, Szerencs 
testvérvárosából érkeztek az ál-
lamalapítás és az új kenyér előtt 
tisztelgő eseményre.

Az ünnepség díszvendége 
Kövér László (fotónkon), az Or-
szággyűlés elnöke volt, aki be-
szédében felidézte: a magyar ál-
lam évszázadokon át meghatá-
rozó erő volt Európában, amit 
területi nagysága mellett an-
nak köszönhetett, hogy ha vég-
veszélybe került is az ország, 
újra és újra egységbe tudta for-

rasztani a nemzetet. – A 
magyar államiság esz-
méjéért voltunk képe-
sek mindig újrakezde-
ni, szinte a semmiből 
új világot teremteni. A 
határokon kívül rekedt 
magyarok ismét érez-

hetik a hovatartozásukat, mert 
végre kimondtuk, kőbe véstük, 
törvénybe foglaltuk azt, hogy 
összetartozunk. Ezt pedig úgy 
hívják: egység – emelte ki Kövér 
László, aki szerint az anyaország 
egységét kell továbbvinni a ha-
tárokon átívelő nemzeti egye-
sítés keretében, hogy összefog-
va ismét közös alkotóerővé vál-
hassunk. A házelnök szerint a 
magyarságnak hallatnia kell a 
szavát mindenhol, ahol a nem-
zetet érintő döntések születnek 
– legyen szó országgyűlések-
ről vagy európai fórumokról – 
kézbe véve sorsunk irányítását. 

Á. A.

SZEnt IStván kIrálYrA 
EmlÉkEZEtt A JobbIk 

A szerencsi Kossuth téren 
tartott ünnepi megemlékezést 
augusztus 20-án a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom. A 
rendezvényen beszédet mon-
dott Egyed Zsolt országgyű-
lési képviselő és Miklós Ár-
pád, a Jobbik megyei frakció-
vezetője. 

Egyed Zsolt Szent István 
király történelmi tetteiről be-
szélt, hangsúlyozva, hogy ab-
ban a korban tűzzel-vassal 
védték az országot és sikerült 
olyan szilárd alapot adniuk, 
melyen ezeréves nemzet épül-
hetett. A képviselő beszédében 
kiemelte, hogy ma is kötelessé-
günk megvédeni hazánkat, de 
most nem fegyveres katonák 
ellen, hanem a globális nagy-
tőke kizsákmányoló törekvé-
seivel szemben, mely sokkal 
veszélyesebb, fegyver nélkü-
li gyarmatosítás. Miklós Ár-

pád ugyancsak Szent Istvánt 
méltatta, kiemelte, hogy tettei 
a nemzet fennmaradásának 
szempontjából kulcsfontossá-
gúak voltak és bár nem volt 
az akkori emberek körében 
osztatlan sikere a keresztény-
ség felvételével, mégis, pár 
évtizeddel később az a Szent 
László királyunk indítványoz-
ta a pápánál a szentté avatását, 
akinek a nagyapját István köz-
benjárására tették uralkodásra 
alkalmatlanná. Ez is bizonyít-
ja és elismeri Szent István ki-
rály nemzetalkotó nagyságát. 
A nap további részében a fő-
utcán található Jobbik-iroda 
udvarán tartott családi napot 
a szervezet, melyre az este fo-
lyamán szép számban érkez-
tek vendégek. Őket halászlé-
vel, pörkölttel, lecsóval kínál-
ta a szervezőség, továbbá két 
fiatal miskolci zenekar adott 
koncertet a rendezvény zárá-

saként. A helyszínen tartózko-
dott a párt több megyei kép-
viselője, így az érdeklődők-
nek lehetőségük nyílt szemé-
lyesen is megfogalmazni felé-
jük a kérdéseiket, kéréseiket.

nEmZEtI öSSZEtArtoZáSunk  
mÉltó SZErEncSI ünnEpE 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mi nemzedékünkön mú-

lik, hogy sikeressé tudjuk-e ten-
ni Magyarországot. Hosszú idő 
után tettre kész kormányzást, 
törvényhozást, és a magyarok 
minden eddiginél erősebb hitét 
és akaratát tudhatjuk magun-
kénak. Hasonló a feladatunk, 
mint őseinknek 1011 évvel ez-
előtt: új államot építeni és visz-
szatérni a nyugati világ vérke-
ringésébe, elfoglalni azt a helyet, 
amit tehetségünk, munkánk és 
szorgalmunk alapján kiérdeme-
lünk. Olyan országot kell terem-
tenünk, ahol újra gyarapodni tu-
dunk lélekszámban, lelkierőben, 
tudásban és hitben. Az államala-
pítás ünnepe ezért buzdítson 
minden magyart arra, hogy so-
rakoztassa fel tudását, erejét, er-
kölcsi tőkéjét, és emlékeztessen 
az elmúlt ezer esztendő legsúlyo-
sabb tanulságára: a magyar nép 
megerősödéséhez mindannyi-
unk összefo-
gására szük-
ség van – szólt 
az ünneplők-
höz Demeter 
Ervin (fotón-
kon).

ESkü ÉS köSZönEt
Könnyeket csalt az ünnep-

lők szemébe a Petró Dalma ál-
tal előadott Mária-ének, mely-
nek sorait a nyárádszeredai 
vendégek halkan, együtt éne-
kelték az előadóval. A megha-
tó pillanatok ezzel nem értek 
véget: Nagy Zsigmond jegyző 
és Csíki Sándor önkormány-
zati képviselő nyárádszeredai 
honfitársaink Koncz Ferenc 
polgármester előtt esküt tet-
tek arra, hogy Magyarorszá-
got a hazájuknak tekintik, a 
Magyar Köztársaság hű állam-
polgárai lesznek, alkotmányait 
és törvényeit tiszteletben tart-
ják és megtartják, a hazát ere-
jükhöz mérten megvédik és 
képességeiknek megfelelően 
szolgálják. Ezzel – az 1957. évi 
V. törvény 7. paragrafusa értel-
mében – megkapták a magyar 
állampolgárságot.  

Nagy Zsigmond köszöne-
tet mondott azoknak a ma-
gyar embereknek, akik lehe-
tővé tették számukra mind-
ezt, kiemelve, hogy szülőföld-
jük Nyárádmente, de ez idáig 
nem volt hazájuk. Most azon-
ban csodálatos álmuk vált va-
lóra. A jegyző hangsúlyozta: 
olyan karokkal fogják Magyar-
országot szolgálni, hogy azok-
kal nemcsak köveket, hanem 
hegyeket tudnak majd közös 
erővel megmozdítani. 

Csíki Sándor ükapja, Makkai 
Zsigmond, Nyárádmente egy-
kori országgyűlési képviselő-
je 1902. december 5-én elhang-
zott parlamenti beszédéből ol-
vasott fel. E szerint az ükapa  
Erdélyországot úgy jellemezte, 
mint egy jó fejőstehenet, ame-
lyet boldog-boldogtalan fej, de 
amelynek enni senki nem ad. 
– Most nem feji Magyarország 
Erdélyt, egy másik nemzet te-
szi azt, s ti, magyar testvéreim 
ennek ellenére nemcsak en-
ni adtatok ennek a baromnak, 
hanem ágyat vetettetek neki, 
gondoztátok és be is fogadtá-
tok hajlékotokba. Idén augusz-
tus 20-án visszakaptam állam-
polgárságomat, köszönöm ezt a 
lehetőséget a szerencsieknek – 
emelte ki Csíki Sándor, majd a 
gyergyóújfalui kőtábla üzene-
tét immár magyar állampol-
gárként úgy fogalmazta át: ez 
a föld mindig magyar volt és az 
is marad. 

E gondolatokhoz kapcso lód  va 
Suba Gyöngyi, a nyá rád sze redai 
művelődési ház vezetője Bocskai 
imáját tolmácsolva békét és ál-
dást kért a magyarokra és aján-
dékul Bocskai István zászlaját 
adta át Koncz Ferencnek, meg-
köszönve a szerencsieknek a fe-
jedelem szellemében való gon-
dolkodást és gondoskodást. Az 
igazgatónő egyúttal átadta a Szé-
kelyföldről hozott kenyeret, kér-
ve a jelenlévő lelkészeket, hogy a 
magyarországi kenyérrel együtt 
azt is áldják meg.  

AZ álDott kEnYÉr 
A szívszorító pillanatok 

után Alföldi Dóra: Adj uram 
Isten című énekét Ringer Ist-
ván tárogatózenéje kísérte, 
majd a történelmi egyházak 
képviselői mondtak ökumeni-
kus imát. Dezsőné Pájzu Ani-
ta református lelkész köszöne-
tet mondott az isteni gondos-
kodásért, és reményét fejez-
te ki, hogy továbbra is velünk 
lesz az Úr, aki nemcsak lelki 
táplálékot, hanem új kenye-
ret is adott, melynek erejével 
az Isten dicsőségét szolgálhat-
juk. Darvas László római ka-
tolikus plébános megköszönte 
az Atyának, hogy fényt adott 
és ezzel eloszlatta a hétközna-
pok ködét: az elmúlt ezer év 
történései fényében egyre job-
ban látjuk népünk cselekede-
teinek értékeit és Szent István 

apostoli tetteinek szándékát, 
akinek lelke, útmutatása itt él 
velünk. A lelkész a mindenna-
pi kenyér mellett áldást kért a 
magyarok áldozatos munká-
jára is. Damjanovics Pál görög 
katolikus parókus imádságot 
olvasott fel, szintén áldást kér-
ve a megszentelt új kenyérre. 

Az ünnepség zárásaként a 
résztvevők Szent István király 
várfalon elhelyezett emléktáb-
lájához vonultak, ahol az ön-
kormányzatok, intézmények, 
pártok és civil szervezetek kép-
viselői elhelyezték koszorúikat. 
A Szózatot Ringer István táro-
gatókíséretében Nagy József 
szavalta el. Miután a tárogatón 
felcsendültek a székely himnusz 
dallamai, a jelenlévők együtt el-
énekelték a Székelyföldet, a ma-
gyarságot összetartó dalt.

H. R.

Az egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új 
kenyeret.

Az állampolgársági eskütétel résztvevői és az ünnepség ven-
dégei benépesítették Abaújszántó díszterét. 

Suba Gyöngyi (középen) 
Bocskai Istvánt idézte.

Egyed Zsolt szerint napjaink-
ban a nagytőke kizsákmányo-
ló törekvéseitől kell megvéde-
ni hazánkat.

„mInDIG mAGYArkÉnt ÉltEm” 
Szerencs erdélyi testvérvá-

rosa, Nyárádszereda jegyző-
je idén áprilisban nyújtotta be 
honosítási kérelmét a szerencsi 
okmányirodában. Nagy Zsig-
mond (fotónkon) augusztus 20-
án városunkban tette le magyar 
állampolgári esküjét, majd la-
punknak is beszélt érzéseiről.

– Úgy vélem, mindig ugyan-
azt az életet éltem, mint bár-
melyik magyarországi – ve-
lem egy időben – 1958-ban 
született honfitársam. Azo-
nosak voltak az értékeink: 
ugyanazokat a zenéket hall-
gattuk, hasonló könyveket ol-
vastunk. Gyermekkoromban 
nagymamám olvasta fel ne-
kem a szebbnél szebb magyar 
népmeséket, később a Kincske-
reső kisködmönt. Utána együtt 
vívtunk Eger váránál Bornem-
issza Gergellyel, majd lettünk 
Isten rabjai. Ugyanakkor néha 
furcsa hangulatban az utcát jár-
tuk egymagunkban, és vártuk 
a gyöngyhajú lányt, meg az 
álomarcú lányt, hogy hátha el-
jön hozzánk. Álltunk a kör kö-
zepén is, és elrúgtuk azt a bi-
zonyos követ… – idézte fel ifjú-
kori emlékeit Nagy Zsigmond. 
– 1983-ban katartikus élmény 
ért: eljuthattam Magyarország-
ra, amit utána egészen a fordu-
latig nem tehettem meg. Akkor 
alkalmam nyílt megnézni az 
István, a király ősbemutatóját, 
az arról készült hanglemezt is 
megvásároltam és hazavittem. 
Az otthonom búcsújáró hely 
lett, mert mindenki oda járt a 

rockoperát meghallgatni. Lesö-
tétítettük az ablakokat és teljes 
hangerővel szólt az orosz mag-
nóból az István, a király. Tehát 
pontosan olyan élményeim vol-
tak, mint más magyar ember-
nek, ezért soha nem éreztem se 
többnek, se kevesebbnek ma-
gam. Az, hogy a határokat át-
rajzolták az utóbbi száz évben, 
annyiban érintett, hogy a ro-
mán hadseregben szolgáltam, 
a román államra esküdtem fel, 
de a mindennapjaimat mindig 
is magyarként éltem – emléke-
zett a nyárádszeredai jegyző.

– A közfeladatok ellátása 
mellett fontos az életemben, 
hogy tagja vagyok az Erdélyi 
Unitárius Egyháznak, amely-
nek értékrendje biztosítja szá-
momra azt az életfilozófiát, 
ami magyarként és felvilágo-
sult európai polgárként egy-
aránt segít eligazodnom a mai 
világban. Alapelveink közé tar-
tozik a tolerancia, mások meg-
becsülése, elfogadása és a ha-
gyományok ápolása. A magyar 

állampolgárság felvétele egy-
fajta tudathasadásos állapo-
tot eredményez számomra, hi-
szen munkámmal a román ál-
lamot szolgálom, ugyanakkor 
megadta az Isten ezt a lehető-
séget, ami hatalmas lelki elég-
tételt jelent: ezentúl nem kire-
kesztett „családtagnak” fogom 
érezni magam. Ha megadják a 
korlátozott szavazati lehetősé-
get is, akkor kettős állampol-
gárként nem Magyarország 
életébe szeretnénk beleszólni, 
csak olyan dolgokba, amelyek 
az összmagyarságot érintik, 
hiszen annak mi is részei va-
gyunk. Úgy vélem, hogy mint 
a román közigazgatásban dol-
gozó szakembernek, nem fog 
hátrányom származni ebből a 
döntésből, az uniós jogszabá-
lyok megengedik, hogy kettős 
állampolgárként köztisztviselő 
legyek Romániában.

A honosítási kérelmem a  
44 469-es számot viselte, Nyá-
rád szeredában rajtam kívül ed-
dig több százan éltek az igény-
léssel. A magyar állampolgár-
ság felvétele óriási lehetőség szá-
munkra, az ebben való közre-
működés áldozatvállalás a sze-
rencsiek részéről, amit úgy vé-
lem, szívesen tettek. Én mindig 
magyarként határoztam meg 
magam, mert mindig az össz-
magyarságban gondolkoztam: 
az a kultúrám, azon nőttem fel, 
azokat az értékeket vallom. Egy 
kapu most kinyílt, amiről úgy 
éreztük eddig, hogy elválaszt 
bennünket az anyaországtól.

H. R.
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Miniszteri kitüntetés  
a szerencsi BonBon kft.-nek

Cégként az országban egye-
düliként kapta meg Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
nisztertől az „Élelmiszerbiz-
tonságért Díj”-at augusztus 
19-én a Szerencsi Bonbon Kft.

A magyar cukrászat fej-
lesztéséért, illetve a minősé-
gi édességgyártás megvalósí-
tásáért adományozott elisme-
rést Takács István, a vállalko-
zás ügyvezető igazgatója vet-
te át a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumban. A tárca vezetője az 
eseményen kiemelte, hogy új 
alaptörvénye van Magyaror-
szágnak, amely hű Szent Ist-
ván örökségéhez. Erről tanús-
kodik a „Nemzeti hitvallás,” 
amely a következőt rögzíti: 
vállaljuk, hogy örökségünket, 
egyedülálló nyelvünket, a ma-
gyar kultúrát, a magyarországi 
nemzetiségek nyelvét és kultú-
ráját, a Kárpát-medence termé-
szet adta és ember alkotta ér-

tékeit ápoljuk és megóvjuk. – 
A mai napon köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik a ma-
gyar mezőgazdaságot, a vidé-
ket éltetik, akik a Kárpát-me-
dence természeti szépségeit, 
környezeti kincseit, szellemi és 
anyagi értékeit védik. Magyar-
ország ma is a vidék kulturá-
lis és természeti erőforrásai ra 

támaszkodva tud megújulni 
egy olyan világban, ahol soká-
ig úgy tűnt, hogy a silányság, 
az értékvesztés lesz az úr – fo-
galmazott a miniszter.

Takács István érdeklődé-
sünkre kiemelte: bár meghívót 
kapott a budapesti esemény-
re, azonban a miniszteri kitün-
tetésről nem volt tudomása.  
– Az adott pillanatban alig tud-
tam elhinni, hogy ezt az elisme-
rést megkaptuk. Azért fogal-
mazok többes számban, mert 
nem az enyém a díj, hanem a 
cég minden dolgozójáé. Közö-
sen teremtünk értéket, elsőd-

leges szempontként figyelem-
be véve a hagyományos gyár-
tást, a városhoz kötődő ízek 
felelevenítését. Sikerült meg-
mentenünk a százéves recep-
teket, ezek alapján készítjük az 
édességeket. A szerencsi cso-
ki több ok miatt lett híres, őse-
ink szem előtt tartották a leg-
jobb kézimunkát, technológi-
át, és nem utolsósorban a leg-
kiválóbb alapanyagokat. Nagy 
hangsúlyt fektettek a fejlesz-
tésre, az okításra, a fegyelem-
re, másrészt mindig volt egy ki-
emelkedő szaktudással rendel-
kező cukrász, aki elsajátíttatta a 
szakmai fogásokat. A mestere-
ket a fővárosi Zserbó cukrász-
dából csábították el, egyszóval 
odafigyeltek a minőségre és ezt 
tesszük mi is. Meggyőződésem, 
hogy csakis az elődök munka-
stílusával és módszerével lehet 
megmaradni a piacon, a cso-
koládé nagyon érzékeny ter-
mék. Mi a legkiválóbbat kínál-
juk, de nem hangoztatjuk, hogy 
ez a legjobb. Mindenki kóstolja 
meg és döntsön, erre most kivá-
ló alkalom a szerencsi csokolá-
défesztivál – emelte ki érdeklő-
désünkre Takács István.

SfL
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színpoMpás  
ondi úti játszótér 

A szerencsi Nyárutó Klub az 
elmúlt években „örökbe fogad-
ta” az Ondi úton található ját-
szóteret. A nyugdíjasok fontos-
nak tartják a terület rendezett-
ségének megőrzését, ezért min-
den esztendőben önkéntes ak-
ciót szerveznek, annak érdeké-
ben, hogy kulturált, tiszta kör-
nyezet fogadja az ide érkező 
gyermekeket.

A Nyárutó Klub húsz tagja 
augusztus 18-án ismét szárnyai 
alá vette a játszóteret. A helyi 

önkormányzat biztosította a 
festékeket és a szükséges esz-
közöket, a szervezet tagjai pe-
dig munkához láttak. Mázolták 
a fa és fém játékelemeket, a pi-
henőpadokat.

Szükség is van a törődésre, 
hiszen sajnálatos tény, hogy 
időről időre feltűnnek olyan 
személyek a városban, akik 
fittyet hányva mások tulajdo-
nára, munkájára, tönkreteszik 
a közterületen található tár-
gyakat.

testvérgyülekezeti 
találkozó joure-Ban

A múlt év szeptemberében 
a 30. évfordulójára emlékez-
tünk annak a kapcsolatnak, 
amely Szerencs és a hollandi-
ai Joure református gyülekeze-
tei között kialakult. Az első ta-
lálkozás 1980 áprilisában, a sze-
rencsi országgyűlés 375. évfor-
dulóján történt, amikor egy 
nyolctagú delegációt köszönt-
hettünk templomunkban az 
észak-hollandiai fríz városká-
ból. A tavalyi látogatás viszon-
zására július 28-án egy 46 ta-
gú gyülekezeti csoport kelt 
útra, hogy öt napot töltsön a 
csoport fele számára már is-
mert családok vendégszerete-
tében (a többi résztvevő ez al-
kalommal utazott először Hol-
landiába). Sok kedves élmény-
ben volt részünk a néhány nap 
alatt. Vasárnap délelőtt és dél-
után istentiszteleten és zene-
délutánon voltunk együtt ven-
déglátogatóinkkal, ahol mind-
két gyülekezet kórusa énekelt. 
Megtekintettük a híres, 32 km 
hosszú zárógátat, amely még a 
világháború előtt készült, a ’30-
as évek válsága idején munkát 
adva sok száz embernek. Ez 
az építmény védi a tenger be-

áramlásától a lakott és megmű-
velt területeket, hiszen Hollan-
dia jelentős része a tengerszint 
alatt van. Az ország hivatalos 
neve (Nederland) is mélyföl-
det jelent. A szabadtéri múze-
umban betekinthettünk Hol-
landia múltjába, hagyomá-
nyaiba, történetébe, kultúrá-
jába. Nagy élményt jelentett 
Harderwijkben a Dolfinárium 
meglátogatása, ahol delfinek, 
fókák, rozmárok játékos be-
mutatója szórakoztatta a nagy 
létszámú közönséget. Felkeres-
tünk egy százéves, a világörök-
ség védelme alá tartozó, de ma 
is üzemelő vízátemelő szivaty-
tyúüzemet, ami a szárazföl-
det óvja a túlzott esőzések ide-
jén az áradástól. Jártunk a ten-
gertől elhódított, tengerfenékre 
épült vidéken, és egy vitorlás-
versenyt is végignézhettünk. 
A legemlékezetesebb mégis a 
családok szeretete, a velük va-
ló kapcsolat volt. A gyönyörű-
en megépített, új idősek gondo-
zóházában vettünk egymástól 
búcsút, a jövőben várható talál-
kozásokra gondolva.

Börzsönyi József
református esperes

forMálódó néMet közösség 
Első alkalommal rendeztek 

Német Nemzetiségi Közössé-
gi és Családi Napot augusztus 
13-án Szerencsen. A helyi né-
met kisebbségi önkormány-
zat által életre hívott prog-
ramnak közel kétszáz részt-
vevője volt. 

Az Árpád-hegyi Horgász-
tó és Szabadidőközpontban 
megtartott rendezvényen Ár-
vay Attila üdvözölte az ese-
ményen résztvevő családo-
kat, a vendégeket és a fellépő 
csoportokat. A szerencsi Né-
met Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke kiemelte: a testü-
let elmúlt őszi megalakulása-
kor egyik célként fogalmaz-
ták meg a városban élő, német 
gyökerekkel rendelkező em-
berek együvé tartozásának 
erősítését. Ennek jegyében 
szervezték meg a szabadidős 
programot, ami a sváb hagyo-
mányok felelevenítése mellett 
kötetlen beszélgetésre, barát-
kozásra is lehetőséget nyúj-
tott. Az elnök kiemelte: ter-
veik szerint rövidesen pá-
lyázatot hirdetnek a közös-
ségük tagjainak, ami alapján 
a német nyelvből tett sikeres 
alap-, közép- vagy felsőfokú 
nyelvvizsgák díját megtérítik 
az érintetteknek.

Gönczfalvi József, a B.-A.-Z. 
Megyei Német Önkormány-
zatok Szövetsége Egyesület el-
nöke köszöntőjében fontosnak 
nevezte a nemzetiségi hagyo-
mányok ápolását, a kulturá-
lis örökség megismertetését. 
A megyében működő tizen-
egy német kisebbségi önkor-
mányzathoz Szerencs is mél-
tó módon csatlakozott a közös-
ségi és családi nap megszerve-
zésével. 

A rendezvényt megnyitó 
Koncz Ferenc, Szerencs polgár-
mestere arra hívta fel a figyel-
met, hogy Magyarországon az 
elmúlt évszázadokban számos 
nép fiai találtak hazára. A nem-

zet sokszínűségében egész Eu-
rópa visszatükröződik. A svá-
bok az 1700-as években tele-
pedtek meg Tokaj-Hegyalján, 
ahol szorgalmukkal és pon-
tosságukkal hozzájárultak a 
térség fejlődéséhez.  

Az eseményt megtisztelte je-
lenlétével Tirk Sándorné, Rátka 
polgármestere, Kiss Attila sze-
rencsi alpolgármester, valamint 
a károlyfalvai, sajószentpéteri, 
sárospataki, rakamazi és rátkai 
német kisebbségi önkormány-
zatok képviselői.   

A műsorban rátkai együt-
tesek szerepeltek: felléptek az 
általános iskola néptáncosai, a 
népdalkör és a Schwarzwald 

Hagyományőrző Egyesület 
tánccsoportja. 

A kötetlen programban – a 
magasból mentő tűzoltóautó 
révén – a zempléni panoráma 
megtekintése, rendőrségi autó 
bemutatója, kisállatok megte-
kintése és lovaglás is szerepelt. 
A vacsora a pácolt húsból ké-
szülő, klopeta bratesz elnevezé-
sű sváb ételkülönlegesség volt. 

A családi nap keretében hor-
gászversenyt is rendeztek a szer-
vezők, ahol az első helyet Grebely 
Sándor szerezte meg. A második 
helyen Orosz Péter végzett, a har-
madik Balogh István lett. 

Emlékezetes utazáson vettek részt a szerencsi reformátusok. Takács István (balra) Budapesten vette át az elismerést.

A játékszerek karbantartását a Nyárutó Klub vállalta magára.

A rátkai táncosok parádés műsort adtak. 

Idősklubok szentkúton
A helyi Alapszolgáltatási Központ három idő-

sek klubja az ondi közösség szervezésében ki-
ránduláson járt a közelmúltban Szentkúton és 
környékén. A másfél órás út után jól esett már 
kiszállni a buszból. Egy gyönyörű erdőben talál-
ható Szentkút, ahol barátságosan fogadtak ben-
nünket. Peregrin atya szép miséje után megnéz-
tük a hely nevezetességeit és sétáltunk az erdő-
ben. Mindannyian megkóstoltuk a hét forrás 
vizét, megtöltöttünk pár palackot gyógyvízzel, 
gondolva az otthon maradottakra is. Útba ejtet-
tük még a Hasznoson található Mária-kegyhe-
lyet is, ami az erdő szívében található, és olyan, 
mint egy kis ékszerdoboz. Véletlenül láttuk meg 
Tar községben a Buddha-templomot, ami egy 
teljesen más világgal ismertetett meg bennün-

ket. Kellemesen elfáradva, de élményekben gaz-
dagabban tértük kora este haza. 

Maczkó Zsoltné 

a linux rejtelMei
Tizenegyedik alkalommal 

szerveztek Linux Akadémi-
át július 3-a és 9-e között Sze-
rencsen. A népszerű operációs 
rendszert bemutató mesterkur-
zus és konferencia magas szín-
vonalát az ország legjobb szak-
emberei biztosították.

 Az egyhetes programnak ez-
úttal 48 résztvevője volt: kis- és 
nagyvállalatok kezdő, haladó és 
profi rendszergazdái egyaránt 
bővíthették tudásukat. Délelőt-
tönként napi négy órában gya-
korlati képzésen mélyíthették 
informatikai ismereteiket az ér-
deklődők, délutánonként pedig 
a legnépszerűbb témákat felvo-
nultató szakmai előadásokon ve-

hettek részt a képzésnek helyet 
adó Bocskai gimnáziumban. 

A Linux Akadémia Kft. ve-
zetője, a tábor szervezője, Cza-
kó Krisztián lapunk érdeklődé-
sére elmondta, hogy a szakmai 
műhely az évek során linuxos 
szakemberek „bulijából” profi 
kurzussá fejlődött, ami magas 
szakmai presztízzsel bír orszá-
gos tekintetben is.

– A tábor vonzereje abban 
rejlik, hogy minden évben fel-
mérjük az igényeket és arra tö-
rekszünk, hogy mindig a leg-
újabb, legmagasabb színvonalú 
ismeretek átadását biztosítsuk 
– emelte ki Czakó Krisztián. 

H. R.
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TáncTanulás 
Erdély szívébEn

A Bocskai István gimnázium 
néptáncosai július 17-én Gyimes-
középlokba utazhattak, hogy 
gyimesi csángó táncokkal bő-
vítsék repertoárjukat. A tizenöt 
órás út hossza ellenére rengeteg 
élményben volt részünk, hiszen 
híres magyar városokat nézhet-
tük meg. Mivel először jártunk 
Erdélyben, így fantasztikus volt 
látni a könyvekből ismert Nagy-
váradot, Ady újságíróvá válásá-
nak helyszínét, és a szép „kin-
cses” Kolozsvárt, amely annyi 
nagy gondolkodót, irodalmárt 
adott hazánknak, többek kö-
zött kortársunkat, Kányádi Sán-
dor költőt is. Végső állomásunk 
előtt áthaladtunk Csíkszeredán 
is, amely mára európai szépsé-
gű nagyvárossá nőtte ki magát, 
és láthattuk az elágazást Csík-
somlyó felé, amely zarándokhely-
lyé vált, és ahol több százezer ma-
gyar ünnepli meg minden évben 
Mária napját. Gyimesközéplokra 
megérkezve a szakadó eső sem 
vehette el kedvünket a szívélyes 
vendéglátástól, mellyel a helybe-
li táncosok fogadtak bennünket. 
Gyimeslok a világ egyik legszebb 
része, ahol akkora szintkülönbsé-
gek vannak, hogy szinte elkép-
zelhetetlen az autós közlekedés 
a hegyekben. Lovakkal és gyalo-
gosan járnak a helyiek, akiknek 
legjelentősebb tevékenységük a 
széna kaszálása, begyűjtése, és az 
erre épülő állattartás. Az ottani 
emberek számára legfontosabb a 
család, hiszen csak együtt tudják 
elvégezni a betakarítási munká-
kat. Egy zárt, csodálatos és érin-
tetlen világ ez, amely irigylésre 
méltó nekünk, rohanó, „túlci-
vilizált” fiataloknak. A gyime-
si táncosok családjainál voltunk 
elszállásolva, falusi turizmus-
ban. Jó volt, hogy ők is magya-
rok, hisz így otthon érezhettük 
magunkat a kicsivel több, mint 
600 km távolság ellenére. Elő-
ször érdekes volt számunkra az 
„ízes”, archaikus magyar nyelv, 
de pár nap után már mi is hasz-
náltuk a régies szavakat, mint 
száda: bejárat, pityóka: burgonya. 
A tánctábor célja kettős volt: egy-
részt, hogy megtanuljuk a csán-
gó táncok alapjait, másrészt az ot-
tani nép tudásának, kézműves-
ségének elsajátítása, a helyi te-
lepülések megismerése. Majd-
nem minden nap volt táncokta-
tás, ahol a gyimesi táncokkal fog-
lalkoztunk, tanultunk hejszákat, 
amiket régen férfiak jártak kör-
táncként. A páros részből a csár-
dásba és a jártatósba kóstol-
tunk bele. Az utóbbit humoros 
csujogatásokkal adják elő. Érde-
kes volt, hogy náluk nem külön 
képzett tánctanár oktat, hanem 
az idősebbektől tanulják meg a 
lépéseket a fiatalok, és később ők 
is tovább adják. A délutáni foglal-
kozások során diákjaink megis-
merhették a szövést, a tojásírást, 
a kenyérsütést, a sajtkészítést, de 

még a fejés fortélyait is. Belecsöp-
pentünk a valódi falusi élet min-
dennapjaiba, ahol mindent ma-
guknak készítenek az emberek. 
Egyik nap az egyik család tel-
kére, „kalyibájára” néztünk ki, 
egy kis faházhoz, ami nagyjából 
700 méterrel volt magasabban a 
szállástól. Ott láthattuk, hogyan 
oltják a tejet és készítenek sajtot. 
Útközben pedig lehetett szamó-
cázni. Gyönyörű volt a környék, a 
magas hegyek. Amerre csak né-
zett az ember, akárcsak Tamá-
si Áron Ábelje, rácsodálkozhat-
tunk mi is a természet mesesze-
rű gyönyörűségére: a virágzó ré-
tekre, egy-egy fenyővel díszített 
domboldalra. Nekem csak az er-
dők hiányoztak, de a kaszálók-
nak hely kell, hiszen mit adná-
nak az állatoknak télen, ha nem 
szénát. Vadállatokkal nem talál-
koztunk, de a kisháztól lefelé me-
net láttunk medvenyomokat. Tú-
rázásaink egyik legnagyobb él-
ménye, hogy elzarándokoltunk 
az „ezeréves határhoz”, ahol ha-
tárkő jelzi, hol volt „Nagy-Ma-
gyarország” egykori, legkele-
tibb helye. Megrendítő volt látni 
a nemzeti szalagokkal jelölt ha-
tárkövet, mégis reménykeltő az, 
hogy a mai napig magyarok lak-
ják e vidéket. Itt egy vasúti kiál-
lítás is látható és az egyik Rákó-
czi-vár romjai, ami szintén szo-
ros kulturális kapocs a szerencsi-
ek és gyimesi csángók között. Az 
egész csodálatos hét zárásaként 
részt vehettünk a Gyimesek leg-
híresebb búcsúján, a Mária-Mag-
dolna misén. Tényleg igaz a csán-
gókra, hogy jó keresztények, hisz 
a hideg, szeles, csepergős idő el-
lenére is rengetegen voltak a mi-
sén. Legmeghatóbb pillanata az 
volt az istentiszteletnek, amikor 
a magyar Himnuszt énekeltük, 
ott, 600 kilométerre a hivatalos 
országhatártól, mégis magya-
rul, fennhangon és büszkén.

Az utolsó este táncházat ren-
deztek a házigazdák a búcsúz-
tatásunkra, ahova több falube-
li is eljött. Élőzenére táncoltunk, 
de nem csak az aznap estére 
volt ez igaz, hiszen egész héten 
helyben húzták a talpalávalót. 
Elhiszem, hogy az ember pilla-
natok alatt bele tud szeretni abba 
a helybe, hiszen én is nagyon jól 
éreztem magam ott, és remélem, 
lesz még alkalmam visszamen-
ni! Szeretném megköszönni a 
lehetőséget a Sziget Alapítvány-
nak, a Bocskai István Gimnázi-
um Alapítványnak, és a Szeren-
csi Többcélú Kistérségi Társulás-
nak, melyek közreműködtek ab-
ban, hogy ez a csodálatos út lét-
rejöhessen. Nyíri Tibor főigazga-
tó-helyettes szellemi atyja, meg-
álmodója, mentora és megvaló-
sítója volt a programnak. Remél-
jük, lesz még lehetőségünk visz-
szatérni hozzád, „Édes Erdély”!

Tokár Beáta
11/A osztályos tanuló

„sorsom és fEladaTom az épíTkEzés”
Új plébánosa van a szeren-

csi katolikus egyházközség-
nek. Az egri érsek Darvas 
Lászlót (fotónkon) kérte fel 
a feladatra, aki eddigi életpá-
lyájáról és terveiről nyilatko-
zott lapunknak.

– Kassán születtem 1943. ok-
tóber 6-án. Ötéves lehettem, 
amikor a történelem alakulá-
sa miatt apám származási he-
lyére, Tállyára költöztünk, ott 
jártam ki az általános iskolát, 
majd a szerencsi Bocskai gim-
náziumban tanultam tovább. 
17 éves voltam, amikor édes-
apámat agyvérzés és infarktus 
érte. Nővérem – Sulyok Kata-
lin, aki több évtizeden keresz-
tül a Nők Lapja munkatársa 
volt – akkor már a fővárosban 
élt, ezért nekem kellett átven-
nem a családfenntartó szere-
pét. Apám tevékenységét foly-
tatva kereskedőként dolgoztam, 
közben 1962-ben magánúton le-
tettem a negyedik év vizsgáit és 
az érettségit. A család még ab-
ban az évben Szerencsre köl-
tözött – mesélt a korai évekről 
Darvas László.

a papI pálya állomásaI
–  Gyermekkoromban a 

tállyai templom mellett laktunk, 
akkor fogalmazódott meg ben-
nem a teológia iránti érdeklő-
dés. Tóth László atya már abban 
az időben a példaképem volt, 
papi körökben ma is a legjobb 
barátom. Isteni gondviselésnek 
tekintem, hogy én lettem az utó-
da. Felsőfokú tanulmányaimat 
az Egri Hittudományi Főisko-
lán végeztem, 1967-ben szentel-
tek pappá. Első szentmisémet a 
Kisboldogasszony templom ol-
táránál mutattam be. Tokajban 
kezdtem meg a szolgálatot, ahol 
mindössze három hónapig vol-
tam segédlelkész. Onnan Her-
nádnémetibe kerültem, de ott 
is csak fél évet töltöttem káp-
lánként, ugyanis a szegilongi 
plébánia megüresedett és kér-
tem az áthelyezésemet, mert 
ott a szüleim gondozására is le-
hetőségem volt. Négy évre rá, 
1972-ben elhunyt Legyesbénye 
plébánosa, így kerültem a he-
lyére. Bényei két évtizedes te-
vékenységem nagyon nehezen 
indult: romos templomot és plé-
bániát örököltem, s hogy meg-
felelő körülményeket teremt-
sünk, több éven keresztül épít-
keztünk, miközben Megyaszót 
is el kellett látnom. 1992-ben át-
helyeztek Mádra, így még több 
feladatom lett, hiszen két má-
sik nagyközség, Mezőzombor 
és Tarcal is a mádi egyházköz-
séghez tartozott. Azonban min-
den áthelyezésről kiderült ké-
sőbb, hogy valamilyen formá-
ban a gondviselés akarata mu-
tatkozott meg benne. Rá kellett 
jönnöm, hogy az én sorsom és 
feladatom az építkezés – fogal-
mazott az atya –, ugyanis Má-
don szintén fel kellett újítani a 
templomot és a parókiát, majd 
a tarcali és mezőzombori reno-
válások következtek. 

Gazdálkodás  
a fEJlEszTés JEGyébEn 

– A közel 19 év alatt ezekre 
a munkálatokra elő kellett te-
remteni az anyagi fedezetet. 
A hívek adakozó kedve min-
dig nagy volt, ugyanakkor vé-
ges is. Azért, hogy minden fel-

adatot meg tudjunk valósítani, 
gazdálkodnunk kellett. Szin-
te csodák sorozata kísért a cél-
jaim véghezvitelekor. Mindig 
felfedeztem az úristen akara-
tát: magadnak ne akarj sem-
mit, dolgozz, pénzt nem fogsz 
kapni, de a lehetőségeket min-
dig megadom. Az egyik misén 
az evangélium felolvasása után 
villant az eszembe, hogy arról 
akár egy könyvet is írhatnék. 
Azóta már a hatodik kötetem-
nél tartok – ezek bevételeit szin-
tén a felújításokra, valamint az 
egyházközség fenntartására 
fordítottam. A legelső kiadvá-
nyom egy adventi elmélkedés 
volt, majd egy rendhagyó do-
logba kezdtem: feldolgoztam a 
Teremtés könyvét keresztrejt-
vények formájában oly módon, 
hogy csak akkor lehet megfejte-
ni a feladványokat, ha elolvas-
suk hozzá a Bibliát. Később egy, 
a nagyböjti időszakot összefog-
laló írásom is megjelent, illetve 
egy, az időseknek, betegeknek 
szánt kötet keresztúti ájtatossá-
gokkal és imádságokkal. Leg-
utóbb Jézus példabeszédeiről 
írtam könyvet, jelenleg pedig 
Jézus életének megírásán dol-
gozom, melyet Rolek Gábor 
szerencsi festőművész alkotá-
sai illusztrálnak majd. 

A pihenőidőmet mindig szí-
vesen töltöttem a természetben: 
a háziállatok – kutyák, barom-
fi – közelében mindig felüdül-
tem szellemileg. Így kedvemre 
való volt, hogy az építkezések-
re szükséges pénz előteremtése 
céljából sertések, tehenek, kecs-
kék tartásával is foglalkozhat-
tam a régi mádi laktanya terü-

letén. Az egyházközség borá-
szatát felfejlesztettem és bár a 
szőlő és a bor a plébános java-
dalmai közé tartozik, én azt is 
a kiadások fedezésére fordítot-
tam. Nincsenek nagy igénye-
im, mindig kizárólag a papi 
munkám jövedelméből éltem. 
Időközben egy bor- és ásvány-
múzeumot is létrehoztam, ez-
zel szintén az egyházi közös-
ség segítését szolgáltam. Mind 
a borászat, mind a gazdálkodás 
betöltötte feladatát, a további-
akban ezekkel már nem kívá-
nok foglalkozni. 

ÚJ EGyHázkÖzséG élén
– Tevékenységem elismeré-

seként 1995-ben címzetes es-
peresnek, majd érseki taná-
csosnak, 2003-ban címzetes 
kanonoknak nevezett ki az eg-
ri főpásztor. Ezek a gesztusok 
jól estek, de lélekben mindig 
megmaradtam annak, aki vol-
tam: gyereknek, aki keservesen 
kezdte az életét – hangsúlyoz-
ta a lelkipásztor. – Azt gondol-
tam, hogy Mádról fogok nyug-
díjba menni, de Ternyák Csa-
ba érsek többször célzást tett 
rá, hogy már elegendő időt töl-
töttem ott és lassan ideje lenne 
elköltöznöm. Az érzelmi kötő-
désem nagy volt, hiszen ren-
geteget dolgoztam a települé-
sért, az életem jelentős része 
oda kapcsolódik. A hívekkel 
is nagyon jó kapcsolatot ala-
kítottam ki. Sokáig nem tud-
tam, hová visz a sors, a főpász-
tor a Kisboldogasszony temp-
lom pünkösdi újraszentelése-
kor közölte velem, hogy en-
gem jelölt ki Tóth László utód-
jául. Megtiszteltetés számomra 
ez a döntés, a papi tevékenysé-
gem megkoronázása – emelte 
ki Szerencs új plébánosa.

lElkI épíTkEzés  
a kÖzÖsséGGEl 

– A jövő titka, hogy hogyan 
tudok megfelelni az új kihí-
vásnak. Mádon mintegy két-
ezer lelket számlált a római ka-
tolikus hívők köre, míg Szeren-
csen hatezer főről van szó, ha 
pedig a nyolc ide tartozó egy-
házközséget is figyelembe vesz-
szük, az több mint tízezer hívőt 
jelent. Úgy gondolom, hogy 

az építkezést – amit egész éle-
temben végeztem –, folytat-
nom kell, mert erre kaptam hi-
vatást, de már más formában. 
A dologi teendők befejeződ-
tek, új építkezésre van szükség, 
amelyre mindannyiunknak, a 
teljes egyházközségnek szük-
sége van, ez pedig a belső, lel-
ki építkezés. Ahhoz, hogy a mai 
kor kihívásait el tudjuk viselni, 
és emberhez méltó életet tud-
junk élni, először is belsőleg kell 
megújulni, más szemléletre vál-
tani. Ennek jegyében a szerencsi 
egyházközség jövőjét a közössé-
gi élet felélesztésével képzelem 
el, azzal a céllal, hogy a katoli-
kus egyház az élet minden terü-
letén jelen legyen értékeivel. Ke-
vés ember tud örülni a mai vi-
lágban, a mai körülmények kö-
zött, de az egyház feladata az, 
hogy hirdessük az evangéliu-
mot. De nem pusztán szavak-
kal, hanem úgy is, hogy annak 
lényegét egy közösségben is 
megéljük: egymásra való oda-
figyeléssel, mások segítésével, 
tudva, hogy felelősek vagyunk 
egymásért. Ezt az óriási lelki 
munkát önmagunkon kell kez-
deni, mert akkor tudjuk hitele-
sen tovább adni. Szeretnék a hit-
oktatásba minél több gyereket 
bevonni, ehhez viszont a csa-
ládokat kell megszólítani, hogy 
tudják: a gyermekeknek szük-
sége van arra, hogy hitre nevel-
jük, és ezzel egy emberibb élet-
be indítsuk el őket. A szülőknek, 
a felnőtteknek ugyanúgy igénye 
van arra, hogy lelkileg megerő-
södjenek, és a jövőbe vetett hit-
tel tudjanak élni, gyermeket 
nevelni. Az egyházban a csalá-
dok éve van, a fő hangsúlyt te-
hát azok lelki segítésére helyez-
zük, hogy könnyebb legyen el-
viselni a kritikus időszakokat. 
Úgy érzem, hogy ez a küldeté-
sem, ennek szeretnék megfelel-
ni. Egyedül azonban biztos nem 
tudok. Túl azon, hogy az ember 
imádkozik és kéri az Isten ke-
gyelmét, nélkülözhetetlen a kö-
zösség közreműködése. A sze-
rencsi emberektől azt kérem – 
függetlenül attól, hogy katoli-
kusok-e vagy sem, – hogy a kö-
zösségért dolgozzunk összefog-
va – fogalmazott Darvas László.

Hegymegi Rita

anGolTábor a kolléGIumban
A szerencsi középiskolai 

kollégiumban nyáron sem 
állt meg az élet, sorra váltották 
egymást a különböző közös-
ségek. Legutóbb egy budapes-
ti szervezet hozta el Szerencs-
re angol nyelvi táborát.

– 12–17 éves korú fiatalok-
kal érkeztünk a városba – is-
mertette Kovács Géza baptista 
lelkész. A tábor fő szervezője 
többek között elmondta, hogy 
az elmúlt évben Budapesten, a 
XXII. kerületi Baptista Egyház 
budatétényi közösségi házá-
ban tartották meg ezt a progra-
mot. Ott azonban nem volt le-
hetőség az elszállásolásra, idén 
ezért választották a szerencsi 
középiskolai kollégiumot, ahol 
színvonalas elhelyezésben ré-
szesülnek. Mint megtudtuk, 
az angol nyelvi tábor segítői 
főként az Amerikai Egyesült 
Államokból érkezett önkén-
tesek, akik a délelőtti órákban 

kiscsoportos foglalkozások ke-
retében tanították a gyereke-
ket az idegen nyelvre. Kovács 
Géza kiemelte, hogy az ame-
rikai oktatók – akik szintén 
egy keresztény közösség tag-
jai – saját költségükön utaztak 
hazánkba, és itt-tartózkodásuk 
alatt is maguk fedezik az ellá-
tásukat, mivel fontosnak tart-
ják, hogy szabadidejüket felál-
dozva támogassák az itteni fia-

talokat, Istennek ajánlva szol-
gálataikat. 

A fővárosi Otthon Tétény-
ben Közhasznú Egyesület ál-
tal szervezett nyári rendez-
vény a tervek szerint jövőre is 
visszatér Szerencsre, ahol nem-
csak angol nyelvi programok-
ra, hanem más közösségépítő 
táborokba is várják az érdek-
lődőket.

M. Z.
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A híd hAngjA
Több mint féléves szünet után 

a közelmúltban újraindult a 37-
es számú főút belterületi szaka-
szának az átépítése Szerencsen. 
Az erőltetett munkamenet miatt 
alkalmanként torlódások alakul-
nak ki a forgalomban, ami külö-
nösen a Sátoraljaújhely irányába 
kivezető részen okoz problémát. 
Ez nem is csoda, hiszen itt tör-
ténik a legnagyobb átalakítás az 
útpálya négysávosításával és a 
jelenleginél szélesebb és nagyobb 
teherbírású híd építésével.

A pataknál végzett munkála-
tok idejére a kivitelező egy ideig-
lenes átkelőhelyet létesített. Er-
ről lapunk előző számában fotót 
is közöltünk. 

A napokban történt, hogy az 
esti órákban a családi házunk te-
raszán egy beszélgetés közben szo-
katlan, de mégis ismerősnek tű-
nő hangra lettem figyelmes. Né-
mi hallgatózás után fedeztem fel, 
hogy a fémszerkezetű hídon átha-
ladó járművek keltik a zajt. Hirte-

len megborzongtam, mert a hang 
kísértetiesen hasonlított arra, 
amikor a kampány időszakában 
a Szerencsi Cukorgyár kemencé-
jébe felöntötték a mészkövet. Biz-
tos vagyok benne, hogy akik hal-
lottuk, többen is ugyanezt érez-
tük a városban. Aztán eszembe 
jutott, hogy ha elkészül az új híd, 
vajon mi lesz a sorsa az ideiglenes 
szerkezetnek. Jó lenne, ha itt ma-
radna, mert például Ondon na-
gyon rossz állapotban van az egy-
kori téesztanyára vezető út hídja.   
Gondolatban tovább kalandozva, 
hirtelen újra az orromban érez-
tem a répaszelet jellegzetes sza-
gát, amit hajdanán a vonaton 
szüretelni érkező miskolci isko-
latársaim büdösnek neveztek. 
Nekünk, szerencsieknek azon-
ban illat volt.

Jó lenne kampányidőszakban 
újra hallani a mészkőnek a ke-
mence fémgaratjához csapódá-
sát és érezni a répaszelet illatát…

Árvay Attila   

nyugdíjAsbArátság 

A Szerencsi Városi Nyug-
díjas Klub látta vendégül au-
gusztus 17-én a rozsnyói társ-
szervezet negyvenfős csoport-
ját. A programban a nyíregy-
házi fürdőlátogatást követő-
en közös vacsora és barátko-
zás szerepelt.   

A két város nyugdíjas kö-
zösségeinek az együttmű-
ködése több mint két évtize-
des múltra tekint vissza. Egy-
más eseményeinek a meglá-
togatása, kölcsönös vendég-
ségek során alakult ki barát-
ság a szlovákiai település és 
Szerencs idős emberei között. 
Magyar Jánosné, a Szerencsi 
Városi Nyugdíjas Klub veze-
tője arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy legutóbb június-
ban jártak Felső-Gömörben, 
ahol Krasznahorka várának a 
megtekintése, szalonnasütés, 
vacsora és tánc is szerepelt az 
egész napos programban. 

Az augusztusi viszontláto-
gatáson a fürdőzést követően 
a Rákóczi-várban folytatódott a 
közös program, ahol Egeli Zsolt 
köszöntötte a jelenlévőket. Sze-
rencs alpolgármestere példaér-
tékűnek minősítette a szlovák 
és a magyar nemzethez tartozó 
idős emberek együttműködé-
sét. Mint fogalmazott: a nagy-
politikában lehetnek ellentétek 
az országok között, de Rozsnyó 
és Szerencs polgármesterei jó 
viszonyt ápolnak és a két tele-
pülésen élő emberek is tiszte-
lettel, megbecsüléssel viseltet-
nek egymás iránt. 

Ruzena Kostelniková, a 
Rozsnyói Nyugdíjas Klub el-

nöke a barátság fontosságát 
hangsúlyozta, ami a két kö-
zösség tagjai között megnyilvá-
nul. Az elnök asszony elmond-
ta, hogy örömmel érkezett a vi-
rágoktól pompázó Szerencsre, 
ahol a színpompás növények-
hez hasonlóan az idős embe-
rek szíve is kinyílt egymás felé. 

nyItOtt sZEMMEL
Kátyúk a városban

Fotónk a Bekecsi úton készült, a Mikszáth Kálmán 
utca kereszteződésénél, ahol hetek óta egyre csak mé-
lyül ez a kátyú. Ha az autós szabályosan halad az út-
testen, akkor jobb oldali kerekeivel éppen elérheti a 
gödröt, amelynek hirtelen kikerülése balesetveszélyes 
helyzetet is okozhat. Nem beszélve a környéket nem 
ismerő motorosokról. 

Ugyancsak hasonló a probléma a Rákóczi úton a 
Nestlé előtti kanyarban, ahol szintén egy mélyedés ke-
seríti meg a közlekedők életét.

Megsüllyedt aknák
Az előzőekhez hasonló közlekedési gondokat 

okozhatnak a városban számos helyen megsüllyedt 
szennyvízaknák. Itt nem csak a mélyedés jelent prob-
lémát, mivel bizonyos részeken már ki is mozdul a he-
lyéről a fedlap, amely egy gépjármű súlyától felbillen-
ve további balesetveszély forrása lehet. Jó hír az autó-
soknak, hogy a Kossuth utca és az Ondi út sarkán lé-

vő aknát a közelmúltban szintbe emelték, így azt már 
nem kell kerülgetni. 

hiányzik a tábla
Képünk a Fürst Sándor utca elejét ábrázolja, ahol 

egykor lakó-pihenő övezet tábla jelezte az autósok-
nak, hogy az utcában csupán 20 km/h sebességgel le-
het hajtani. Az ott élők hiányolják a jelzést, hiszen a 
szűk aszfalton sokszor gyermekek játszanak, kerék-
párosok közlekednek, az autósok pedig nagy sebes-
séggel hajtanak végig közöttük.

A kidőlt fal
Korábban írtunk arról, hogy egy viharos, esős éj-

szakán ledőlt az átázott zsidótemető fala. Úgy tűnik, 
a helyreállítást kevesen tartják fontosnak, mert azóta 
nem történt előrelépés ez ügyben. A megrongálódott 
kőfal állaga tovább romlik, az eltelt hetekben újabb da-
rabok hullottak le belőle. 

Fák a bástyán
A Rákóczi-vár helyreállítása során a kivitelezőnek 

nem szúrt szemet, hogy a bástya falából több helyen 
kinőtt egy-egy fa. Fotónk még júliusban készült, ám 
időközben a megalakuló Általános Művelődési Köz-
pont igazgatója jó gazda módjára eltávolíttatta az oda 
nem illő növényeket.

IV. OrsZágOs CsOKOLádÉ FEsZtIVáL
Szerencs, 2011. augusztus 25–28.

Augusztus 26., péntek
13 óra: Programismertető 

(nagyszínpad). 
13.05 óra: Megyaszói Fúvósze-

nekar (nagyszínpad).
13.30 óra: Taktaszadai Népdal-

kör (nagyszínpad) 
13.45 óra: Tiszakarádi Pávakör 

(nagyszínpad).
14 óra. Megnyitó: Jakab István, 

a Magyar Országgyűlés alelnöke 
és Koncz Ferenc, Szerencs város 
polgármestere (nagyszínpad). 

14.15 óra: „MC DC és a csoko-
ládé” (nagyszínpad). 

14.45 óra: Szerencsi tehetségek 
– komolyan (nagyszínpad). 

15.15 óra: Bunjevacko Kolo 
néptáncegyüttes (Srj Szabadka 
– nagyszínpad); Fülenagy, a kí-
váncsi kiselefánt (Csodamalom 
Bábszínház – kisszínpad) 

15.45 óra: Monoki Kossuth 
Népdalkör (nagyszínpad). 

16.30 óra: Szerencsi kiscsilla-
gok (nagyszínpad). 

17 óra: Kelta hastáncbemutató 
(nagyszínpad).  

17.15 óra: Shotokan kara te   be -
mu tató (nagyszínpad). 

17.35 óra: Zumba-bemutató 
Bodnár Attila vezetésével (nagy-
színpad). 

18 óra: Glasses együttes (Sze-
rencs – nagyszínpad). 

18.30 óra: Starkalap együttes 
(Srj Szabadka – nagyszínpad).

19 óra: Holdviola-koncert 
(nagyszínpad). 

21 óra: Heaven Street Seven 
koncert (nagyszínpad); Bunye-
vác táncház (Vajdaság Srj – kis-
színpad). 

Augusztus 27., szombat 
9.40 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvós-

zenekar (nagyszínpad). 
10 óra: Köszöntőt mond: Faze-

kas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter (nagyszínpad). 

10.10 óra: Bocskai néptánc-
együttes (nagyszínpad).

10.35 óra. Ovishow: „Alsós 
művészek felsőfokon” – Bolyais 
tehetségek (nagyszínpad). 

12 óra: Tiszakarádi Pávakör – 
szóló: Csáki Anita (nagyszínpad).   

12.25 óra: Hajnali táncegyüttes 
(nagyszínpad). 

12.55 óra: Bunjevacko Kolo 
néptáncegyüttes (Srj Szabadka – 
nagyszínpad); Zumba-bemutató 
Bodnár Attila vezetésével (kis-
színpad) 

13.20 óra: Matyó néptánc-
együttes (nagyszínpad). 

14 óra: Szikra tánciskola bemu-
tatója (nagyszínpad). 

14.30 óra: TT Dance Tarcal 
(nagyszínpad); Harlekin Báb-
színház (kisszínpad).

15 óra: Nova Táncstúdió be-
mutatója (nagyszínpad). 

15.30 óra: Musical és Retró a 
Miskolci Musical- és Dalszín-
ház előadásában (nagyszín-
pad) Shotokan bemutató (kis-
színpad). 

16.30 óra: Gold Dance Tarcal 
(nagyszínpad). 

17 óra: Schwarzwald Hagyo-
mányőrző Egyesület: német tán-
cok (nagyszínpad). 

17 óra: Bekecs táncegyüttes 
(Erdély) fény-táncjátéka (szín-
házterem). 

18 óra: Ciráda (nagyszínpad). 
19 óra: Killer Surprise-koncert 

(nagyszínpad).
20 óra: Főnix tűzzsonglőrök 

(nagyszínpad)
21 óra: Belmondó-koncert 

(nagyszínpad). 
23 óra: Hegyaljai borok éjsza-

kája, fröccsparti, táncház a Pipás 
együttessel (nagyszínpad).

 
Augusztus 28., vasárnap
9.40 óra: Felvonulás a KRESZ-

parktól a Fanfár zenekarral.
10 óra: Mesesarok (kisszín-

pad). 
10.20 óra: Programismertető 

(nagyszínpad).
10.30 óra: Fanfár Ifjúsági fú-

vószenekar koncertje (nagy-
színpad).

11 óra: Örökzöld slágerek a 
Miskolci Musical- és Dalszín-
ház előadásában (nagyszínpad). 

11.40 óra: Bekecs néptánc-
együttes (Erdély) előadása 
(nagyszínpad).

12.25 óra: Magyar népme-
sék – a Petimi Színház műso-
ra (nagyszínpad).

13.30 óra: Kolompos együt-
tes koncertje (nagyszínpad) 

14.40 óra: Ciráda együttes 
koncertje (nagyszínpad). 

15.40 óra: Slágerek minden-
kinek: Bodnár Attila, Papp Ri-
ta kölyökpartija (nagyszín-
pad). 

16.30 óra: Szikra tánciskola 
bemutatója (nagyszínpad). 

17 óra: Showtime – Diószegi 
Andrea (nagyszínpad). 

17.30 óra: Díjátadó (nagy-
színpad); Nicky Band műsora 
(kisszínpad). 

17.45 óra: Shotokan karate-
bemutató (nagyszínpad). 

18 óra: Idiot Side- és Join-
koncert (nagyszínpad).

20.30 óra: Főnix tűzzsonglő-
rök (kisszínpad).

21 óra: Hooligans koncert 
(nagyszínpad).

22.30 óra: Tűzijáték (nagy-
színpad)

Folyamatos programok
 * Csokoládé-kalandpark a 

várban és a várkertben (meg-
lepetések, versenyek kicsiknek 
és nagyoknak).

* Kreatív foglalkozások a vár 
udvarán.

* Pesti Barnabás: interaktív 
csokoládékészítés az árkádban 
és a bástya belső udvarán.

* Lovaglás, omnibusz, fur-
fangos játékok.

* „Én és a szerencsi csoki” 
rajzverseny az árkádban (kor-
csoportok: 0–6 éves, 6–10 éves, 
10–14 éves).    

* Arcfestés a vár belső ud-
varában.

*  Pom-Pom mesék folyama-
tos vetítése a kaszinóban.   

*  Kiss Attila Alapítvány ren-
dezésében sportversenyek: 
streetball, kispályás labdarú-

gás, családi úszóvetélkedő, 
szinkronúszó bemutató.

Szakmai prog-
ram:

Augusztus 26., péntek
12.30 óra: Tárogatókoncert 

(belső várudvar).
12.55 óra: Fuvolások műsora 

(lovagterem).
13 óra: Ünnepélyes megnyi-

tó (lovagterem).
13.10 óra: A Bonbon Kft. 15 

éve, Takács István előadása.
13.30 óra: Köszöntőt mond 

Koncz Ferenc polgármester.
13.45 óra: Gombóc Artúr ter-

mékcsalád bemutatója.
14 óra: „Miért a hazait?” 

konferencia regisztrációja 
(színházterem).

14.50 óra: Sajdik Ferenc ki-
állításának megnyitója (kis-
galéria).

16 óra: „Miért a hazait?” pó-
diumbeszélgetés (lovagterem).

Augusztus 27., szombat
10.30 óra: Miniszteri tájékoz-

tató a magyar EU-elnökségről 
(lovagterem).

(A szervezők a műsorváltozta-
tás jogát fenntartják.)

A  csokoládéfesztivál belépő-
jegyárai: napi belépő szeren-
csi lakcímkártya felmutatása 
esetében 14–60 éves korig 400 
Ft, a többi korosztálynak 200 
Ft. Szerencsi lakcímkártyával 
nem rendelkezőknek: 14–60 
éves korig 600 Ft, a többi kor-
osztálynak 300 Ft. Három év 
alatti gyermekeknek a belépés 
ingyenes. 

A megváltott belépőjegy 
a fesztivál területén kupon-
ként is felhasználható a kö-
vetkező termékek valamelyi-
kére: 1 db csokoládé, 1 db po-
gácsa, 1 dl bor, 2 dl üdítő, 2 dl 
ásványvíz.

A jó kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza.
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A SOKRÉTŰ TEHETSÉGGONDOZÁS ÚTJÁN 
A szerencsi alapfokú okta-

tási és nevelési intézmények 
átszervezése során a két he-
lyi általános iskolai épület is-
mét önálló intézménnyé vált. 
A Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskola Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény Óvo-
da és Bölcsőde vezetésére egy 
évre Ráczné Váradi Éva (fotón-
kon) kapott megbízást. A pe-
dagógustól nem áll messze az 
új munkakör, hiszen néhány 
éve már igazgatóhelyettesként 
vett részt a intézmény szakmai 
irányításában.

A taktakenézi származású 
Ráczné Váradi Éva úgy tartja: 
az általános iskolai tanár, tanító 
olyan hatással lehet a gyerme-
kekre, amely egész életét meg-
határozhatja. Így történt vele is, 
hiszen szülőfalujában, első ta-
nítóját megismerve határozta 
el: ha teheti, később ő maga is 
pedagógus pályára adja fejét.

– Sárospatakon, a Rákóczi 
Gimnáziumban végeztem a 
középiskolai tanulmányaimat, 
majd az ugyancsak pataki ta-
nítóképzőben szereztem dip-
lomát – idézte fel Ráczné Vá-
radi Éva. – Másodéves korom-
ban mentem férjhez, akkor ke-
rültem Szerencsre. Az új, hár-
mas iskola megbízott igazga-
tója, Kulcsár Sándorné meg-
keresett, és kérte: jöjjek ide dol-
gozni, a tanulmányaimat pe-
dig folytassam levelező tagoza-
ton. Nem volt egyszerű a dön-
tés, hiszen népköztársasági ösz-
töndíjas voltam, ekkorra már el-
készült a szakdolgozatom is, te-
hát a harmadik évet egész lazán 
tölthettem volna a főiskolán. En-
nek ellenére úgy gondoltam: 
ezt az álláslehetőséget – külö-
nösen úgy, hogy negyedikesek 
osztályfőnökeként, gyönyörű, 
új iskolában kezdjem a pályát – 
nem hagyhatom ki, amikor fér-
jemmel itt élek Szerencsen. El-
vállaltam és a harmadik évet 
levelezőn fejeztem be. Osztály-
főnökként indult a pályafutá-
som, majd a lányom születése 
után gyesre kerültem, ezt köve-
tően pedig napközis nevelőként 
tudtak újra alkalmazni. 

ÚJABB FELADATOK, 
KIHÍVÁSOK

– Ha jól tudom, a tanulást min-
dig fontosnak tartotta.
– Ez így igaz. Eddigi életem 

mindig újabb és újabb kihívá-
sokkal, feladatokkal szembesí-

tett. Amikor a második gyer-
mekemmel terhes lettem, már 
látszott, hogy szükség van egy 
háztartásökonómia-életvitel 
szakos tanárra. Ekkor kezd-
tem el az újabb tanulmánya-
imat, amelynek végén 1999-
ben végeztem Nyíregyházán, 
a Bessenyei György Tanárkép-
ző Főiskolán. E mellett termé-
szetesen tanítottam is.

– Háztartásökonómia-életvitel. 
Mit is kell tudni pontosan erről 
a tantárgyról?
– Ez tulajdonképpen az álta-

lános iskolákban oktatott tech-
nika és életvitel tantárgy má-
sodik része. Ide tartozik töb-
bek között az egészséges élet-
mód, az életvezetés, valamint 
számos olyan dolog, amelyre 
a mai rohanó világunkban az 
anyukának, nagymamának 
nincs ideje megtanítani a gyer-
meket. Nem vagyok biztos ab-
ban, hogy az édesanyák napja-
inkban is tudnak például köt-
ni, horgolni, varrni. Mi megis-
mertetjük ezekkel a diákokat, 
ugyanúgy, mint a különböző 
barkácstechnikákkal is. Egyre 
több manuális tevékenységre 
van szükség, mert a gyereknek 
ki kell próbálnia magát, hogy 
lássa, miben a legügyesebb, 
különösen, ha arra gondolunk: 
egyre kevesebb napjainkban az 
igazán jó, kétkezi szakember. 

Nem biztos, hogy mindenki-
nek egyetemi végzettséggel kell 
rendelkeznie, fontos a jó szak-
munkásképzés. Úgy gondolom 
tehát, hogy az általános iskolai 
technika- és életvitel-oktatás te-
rén a gyakorlati részekre sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell fektet-
ni a jövőben.

– Az újabb feladatok sora ezzel 
sem ért véget?
– Szó nincs róla, hiszen ami-

kor elvégeztem ezt a szakot, 
felkértek kistérségi munkakö-
zösség-vezetőnek. Éveken ke-
resztül láttam el ezt a felada-
tot. Kulcsár Sándorné igazga-
tó 2005-ben javasolta, hogy ve-
gyek részt a közoktatásivezető-
képzésen, mert úgy gondolta az 
előző évek munkáját látva, hogy 
talán vezetői szerepben tudna 
alkalmazni a jövőben. Miután 
az újabb, egyetemi diplomá-
mat is megszereztem, 2007-től 
igazgatóhelyettesként dolgoz-
tam az iskolában. 2005-ben let-
tem tagja a Technikatanárok 
Országos Egyesületének (TOE), 
majd 2007-ben megválasztottak 
a szervezet titkárának. Büszke 

vagyok erre, hiszen a TOE tag-
jai között általános iskolai ta-
nárok, tanítók mellett egyete-
mi, főiskolai tanárok, docensek 
is megtalálhatók. Próbáljuk vé-
deni a „mundér”, azaz a szak-
ma becsületét és nagyon sok 
tanulmányi versenyt szerve-
zünk, pályázatokat készítünk, 
amelyek a technika-életvitelre, 
a gyakorlati dolgok alkalmazá-
sára, az egészséges életmódra, 
az energiagazdálkodásra helye-
zik a hangsúlyt. Az egyik orszá-
gos versenyünket a közelmúlt-
ban éppen Szerencsen rendez-
tük meg.

A 2010/2011-es tanévben pe-
dig jelentkeztem a Nyíregy-
házi Főiskola mesterképzésé-
re,  in klu zív nevelés tanára sza-
kon. Az inkluzív nevelés integ-
rált, befogadó oktatást jelent. 
Minden gyereket önmagához 
képest kell mérni, az eredmé-
nyeit önmagához képest kell 
bemutatni. 

– Az önkormányzat döntése ér-
telmében újra önállósodott Sze-
rencs két általános iskolája. Ön 
pedagógusként és igazgatóhelyet-
tesként hogyan látta az átszerve-
zést?
– Úgy gondolom, hogy az ösz-

szevonás után is mindannyian 
ragaszkodtunk az iskolák ön-
állóságához. Ezt mutatja töb-
bek között az, hogy az intéz-
mények arculatát megpróbál-
tuk megőrizni. Véleményem 
szerint kisebb tantestülettel, 
kisebb létszámú gyereksereg-
gel sokkal hatékonyabb lehet a 
munka. Nehéz volt megoldani 
a napi problémákat egy olyan 
monumentális intézményben, 
ahol több mint ezer tanuló van, 
ráadásul két, különálló épület-
ben. Sok teher nehezedett ezál-
tal az előző vezető vállára, hi-
szen az alapfokú oktatás mel-
lett irányítani kellett az óvodá-
kat, a bölcsődét és a művésze-
ti oktatást is. Bár az átszervezés 
után ezek az intézményegysé-
gek is az én igazgatásom alá tar-

toznak, úgy gondolom, hogy a 
vezetőikkel közösen végzett, 
jól koordinált munka továbbra 
is eredményes lesz.

SZÜKSÉG VAN A JÓ 
PEDAGÓGUSOKRA

– Önt nevezték ki a Rákóczi isko-
la megbízott igazgatójának. Ho-
gyan fogadta a városvezetés dön-
tését?
– Örömmel vettem a felké-

rést. Azt hiszem, hogy titkon 
minden ember vágyik arra, 
hogy előre kerüljön a ranglét-
rán, amelynek szinte minden 
fokát bejártam eddigi pályám 
során. Azt azért hozzáteszem, 
hogy egy intézményvezető ön-
magában nem sokat ér, ha nincs 
mögötte egy kiváló tantestület. 
Talán nem a legjobb gazdasá-
gi időszakban lettem vezető, de 
ígérem, hogy legjobb tudásom 
szerint próbálok megfelelni az 
elvárásoknak.

– Említette, hogy a sikeres mun-
kához elengedhetetlen a kiváló 
kollektíva. A Rákócziban mi a 
helyzet ezen a téren?
– Azt gondolom, remek tan-

testület a miénk, emellett úgy 
tartom: aki ezt a pályát válasz-
totta és itt is akar maradni, ké-
pesnek kell lennie a megújulás-
ra. Nem mondhatjuk azt, hogy 
már csak néhány évem van a 
nyugdíjig, kevés időm van hát-
ra, én már nem változok. Olyan 
rohanó mértékben fejlődik a vi-
lágunk, hogy nekünk is halad-
nunk kell vele együtt, különben 
lemaradunk. Nemcsak a techni-
ka fejlődésére gondolok, hanem 
például arra, hogy a gyermeke-
ink személyiségét, annak vál-
tozásait szem előtt tartva olyan 
pedagógusoknak kell lennünk, 
hogy a lehető legjobb úton indít-
suk el tanítványainkat. A kollé-
gák többsége ilyen, a többiek pe-
dig előbb-utóbb ráébrednek ar-
ra, hogy másképp nem tudnak 
eredményt elérni. 

– Az intézményvezetői feladatok 
mellett marad-e ideje a tanításra?
– Az összevonás után – az 

igazgatóhelyettesi teendők mel-
lett – két évig a Bolyai épület-
be is átjártam tanítani, Varga 
Gábor oktatta a technikát, én 
pedig az életvitelt, ugyanezt a 
rendszert építettük fel a Bolyai-
ban is. A továbbiakban pedig 
a 7–8. osztályban fogok életvi-
tel órát tartani. A tanítást nem 
szeretném feladni. Vélemé-
nyem szerint sokkal nehezebb 
feladat felnőtt pedagógus kollé-

gákat irányítani, tehát igazi fel-
üdülés, ha bemegyek egy órára 
és a diákok között lehetek. Ve-
zetőként pedig csak úgy szem-
besülhetek az iskola valós min-
dennapjaival, ha magam is részt 
veszek az oktatásban. 

AKI TENNI AKAR…
– Milyen tervekkel kezdi az új 
tanévet? 
– Az iskolánkban az oktatás 

irányvonala adott. Természete-
sen a kéttannyelvű és a művé-
szeti képzés mellett látok lehe-
tőséget a megújulásra. A tech-
nikateremben, az általam kiala-
kított falon évek óta olvasható: 
„Aki tenni akar, az megoldáso-
kat keres, aki nem, az kifogáso-
kat”. Ez az én mottóm. Ilyen kol-
légákat, ilyen gyerekeket, ilyen 
embereket szeretek magam 
mellett tudni, akik tenni akar-
nak és megoldásokat keresnek. 

Úgy gondolom, hogy az in-
tézményünk elsődleges profil-
jának a tehetséggondozásnak 
kell lennie. Az idegennyelvi 
képzés, a művészeti oktatás 
mind-mind ide tartozik. A si-
keres angoloktatásunk mel-
lett célom, hogy a német felé is 
nyissunk a jövőben. Szeretném 
a legtöbbet kihozni ebből az is-
kolából. A minőségirányítási 
programunk szerint kétévente 
partnerelégedettséget mérünk. 
Ez az elmúlt oktatási esztendő-
ben megtörtént, de ha szükségét 
érezzük, idén is elvégezzük an-
nak érdekében, hogy a munka 
minél hatékonyabb, mindenki 
számára elfogadható legyen. A 
gyermekek nevelésében és ok-
tatásában legfontosabb partne-
rünk a szülő, akivel közös a cé-
lunk: a felnőttek világában bol-
dogulni tudó, harmonikus, ki-
egyensúlyozott, környezettuda-
tos emberekké formálni a kisdi-
ákokat. Ehhez szükségünk van 
az együttműködő szülői hát-
térre. Tanítványainknak igyek-
szünk minél emberibb kör-
nyezetet kialakítani annak ér-
dekében, hogy a lehető legjob-
ban tudjanak teljesíteni az órá-
kon. Nem szabad elfelednünk: 
a gyermek egy élőlény, akit for-

málnunk kell, és nem hibázha-
tunk közben. Nem egy fadarab-
bal dolgozunk, amelynek fara-
gása közben nem baj, ha mellé-
nyúlunk, legfeljebb újrakezd-
jük. A nevelésben, oktatásban 
nincs ilyen lehetőség. Olyan tu-
dást kell átadni a tanulóknak, 
amelyre építhetnek és amikor 
elhagyják intézményünket, biz-
ton tudhatjuk: értékes, jó embe-
reket neveltünk. 

– Milyen együttműködést tervez 
a Bolyai iskolával?
– Amikor ide kerültem taní-

tani, nem értettem az okát a két 
iskola között kialakult „nem fel-
hőtlen” viszonynak. Úgy gon-
dolom, hogy ez már a múlt. Az 
egészséges versenyszellemnek 
ki kell alakulnia, hiszen az min-
denkinek a javára válik. Lesz-
nek kollégáink, akik mindkét 
iskolában tanítanak, vannak 
közös céljaink, érdekeink. Ko-
csisné Szabó Beátával, a Bolyai 
megbízott igazgatójával számos 
dologban hasonló az elképzelé-
sünk. 

– A családja hogyan fogadta az 
új megbízást?
– Az igazgatóhelyettesi teen-

dőim is sok időt igényeltek, nem 
igazán fért bele a heti 40 órás 
munkahétbe. Tehát azt mond-
hatom, hogy a családom már 
kiállta a próbát, kezdenek hoz-
zászokni. Azt tartja a mondás: 
minden sikeres férfi mögött egy 
áldozatkész nő áll, de ez fordít-
va is igaz – nálam ez a helyzet. 
Nem lenne négy diplomám és 
az előző munkakört sem tud-
tam volna maradéktalanul el-
látni, ha nem állt volna mellet-
tem a férjem. A lányom talán 
hasonló vénákkal megáldott, 
mint én, tanítóképző főiskolán 
lesz most negyedéves. A fiam 
pedig szeptembertől a Bocskai 
gimnázium első éves diákja. Az 
én szüleim is elfoglalt emberek 
voltak, a tanulás mellett sok 
házkörüli munkát kellett elvé-
geznem, ugyanakkor elvárták 
tőlem, hogy maximálisan telje-
sítsek az iskolában. Én is meg-
próbálom arra nevelni a gyer-
mekeimet, hogy a saját erejük-
ből érjék el a céljaikat.     M. Z.

ELSő OSZTÁLyOSOK LETTEK
BOLyAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1. a osztály, osztályfőnök: Durbászné Pauleczki Márta 
Bodnár Adrián, Bodosi Emilia, Damu Ádám, Dékány Zita Ju-

lianna, Ekker Fanni Zonga, Ficsor Debóra, Földvári Lajos, Ge-
cse Jázmin, Glonczi Levente, Homoki Olivér, Jaczkó Benedek, 
Kanyog Márk, Krisztián Milán, Lénárt Balázs, Majoros Evelin, 
Mauks Hunor, Nagy Márk István, Papp Boglárka Enikő, Petro 
Péter, Rostás Richárd, Sashalmi Vanda, Suller Milán, Szajkó 
László, Szendi Bítia, Tőkés Bence Ferenc, Végső Szabolcs, Vinnai 
Bálint Viktor, Zahuczki Zsuzsanna, Zselenkó Réka. 

1. b osztály, osztályfőnök: Fan csalszki Gabriella 
Benes Donát Imre, Bíró Adrienn Letícia, Buri Tamás, Csák-

vári Ádám, Csendi Barbara Jázmin, Damu Ádám, Dorkó Dá-
vid, Ducsai Réka Éva, Elek Orsolya, Horváth Petra, Kovács Ta-
mara, Ladinszki Laura, Lekner Zsófia, Lemák Bence Domi-
nik, Lesnyák Barnabás Márk, Medzsibriczki Emese, Nagy Gá-
bor, Németh László Levente, Németh Nándor, Németh Niko-
lett, Németh Norbert, Ördög Barbara, Rádai László, Sápi Ber-
nadett, Szilágyi Virág Dorka, Takács Martin, Tóth Gábor, Tóth 
János, Zahuczki Konrád Bence. 

RÁKÓcZI ZSIGmOND ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. a osztály, osztályfőnök: Var koly Erika 
Alföldi Tamás, Bancsók Csaba, Bálint Viktor, Buha Patrik, 

Busku Petra Virág, Domonkos Péter, Fábián Alma Anna, Fige 
Bence, Géczi Eszter, Géczi Martin, Hugya Tímea, Jakab Sándor, 
Jónás Zsombor Kolos, Kelemen Zalán, Kerekes Patrik Marcell, 
Kiss Tamás, Lakatos Helga Lívia, Leskó Dániel, Márton Zsó-
fia Dóra, Medve Gábor Zoltán, Mérész Tibor Zsolt, Nagy Ábel, 
Nagy Tímea, Pacsuta Benedek Sándor, Poczkodi András Pat-
rik, Szűcs Zsófia, Takács Norbert, Tóth Melinda, Rácz Kinga 
Eszter, Turcsányi Botond (magántanuló). 

1. b osztály, osztályfőnök: Orosz Istvánné
Balogh Zsolt, Bazsó Áron, Bodovics Valencia Mónika, Bogoly 

Botond, Bőcsi Anna, Cseresznye Zalán, Hegedűs Ákos, Hor-
váth Dorina Vanda, Iván Virág, Jánosi Levente, Kanalas Valé-
ria, Kiss Fanni, Kocsis Dániel, Kovács Emőke Virág, Kovács 
Nándor, Kozár Gellért (magántanuló), Mezősi Kende, Orosz 
Kristóf, Osvay Zsófia, Pájer Vilmos, Pájer Albert, Pálinkás Pet-
ra, Rónavölgyi Anna, Sándor Levente, Sárai Gergő Attila, Sza-
bó Dóra, Szabó Lilla, Szabó Petra, Teleki Zsófia, Tímár Márk. 

TANKÖNyVEK AKÁR 
HARmINcÖTEZERÉRT

Várhatóan idén is ezer körü-
li lesz azoknak a tanulóknak a 
száma, akik a szerencsi Bocskai 
István Gimnáziumban kezdik 
meg a 2011/2012-es tanévet. A 
diákok és szüleik az augusztus 
15-ei héten vásárolhatták meg 
az új oktatási esztendőre szóló 
könyveiket.

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az egész intézményt 
tekintve mintegy 10%-kal ke-

rült idén többe a taneszköz. 
Leginkább a középiskola leg-
ifjabb tanulóinak, a kilence-
dikeseknek kellett a zsebük-
be nyúlniuk, hiszen az idegen 
nyelvi kötetekkel kiegészült 
csomag ára elérhette a 35 ezer 
forintot is. A felsőbb évfolya-
mok esetében már mérséklő-
dött az ár, a végzősök átlago-
san mintegy 10 ezer forintot fi-
zettek a könyvcsomagért.

Három napon át tartott a könyvvásár a szerencsi gimnáziumban.



2011.  augusztus  26.önkormányzat 7

A szerencsi önkormányzat 
az augusztus 18-ai ülésén elfo-
gadta a Szerencsi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. ügyvezető-
jének programját.

Takács István megköszönte 
a képviselő-testület bizalmát, 
új tisztségébe történt kinevezé-
sét legjobb tudása szerint igyek-
szik majd meghálálni. Heves Já-
nos szerint felcserélődtek a dol-
gok: előbb megtörtént a kineve-
zés, majd utána került az önkor-
mányzat elé az ügyvezető prog-
ramja. A képviselő szerint az elő-
terjesztett anyag jellemzően a 
cég tevékenységeit és feladatait 
sorolja fel. Programnak az utol-
só 8-10 sor nevezhető, amit ke-
vésnek, hiányosnak talál. 

Takács István kiemelte: szep-
tembertől decemberig kellő 
idő áll rendelkezésére részletes 
program kidolgozására, hogy 
cégvezetőként meg tudjon felel-
ni az elvárásoknak. Az ügyveze-
tő igazgató által benyújtott prog-
ramvázlatot Heves János ellen-
szavazatával, Bobkó Géza és Gál 
András tartózkodása mellett fo-
gadta el a testület.

CSÖKKENŐ SZÁLLÍTÓI 
TARTOZÁSOK

Megvitatták és egyhangúlag 
elfogadták a képviselők a város 
idei pénzügyi tervének első fél-
éves teljesítéséről szóló tájékoz-
tatót.

Bobkó Géza elnök a pénzügyi 
bizottság nevében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a költségvetés 
eddigi teljesítése 57 százalékos, 
ami arányban van az éves fel-
használási ütemtervvel. Az ál-
lami hozzájárulásnak köszön-
hetően a tavalyi hiány 108 mil-
lió forinttal csökkenni fog. Gál 
András a jogi és ügyrendi bizott-
ság nevében elfogadásra ajánlot-
ta az előterjesztést. Heves János 
szerint a dokumentumból nem 
derül ki, milyen fizetési nehéz-
ségei vannak az önkormányzat-
nak. Korábban is kérte, hogy az 
adósságállomány alakulásáról 
kapjon tájékoztatást, ami elma-
radt. Szeretné látni a folyamatok 
irányát, a szállítói tartozásokat, a 
pénzügyi helyzet alakulását. Visi 
Ferenc arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az előző önkormányzat mi-
lyen súlyos örökséget hagyott a 
mostani városvezetésre. Ugyan-
akkor számon kérik rajtuk, hogy 
néhány hónap alatt miért nem 
számolták fel a nehézségeket. 
Ballók Istvánné, a polgármeste-
ri hivatal pénzügyi csoportve-
zetője ismertette: az előterjesztés 
egyik melléklete tartalmazza a 
félévi hiteltartozások összegét. 
A kötvénykibocsátással össze-
függésben az év első hat hónap-
jában 79 millió forint volt beüte-
mezve, de ez nem teljesült, mert 
a város ennek a módosítását kez-
deményezte. Az augusztus 1-jei 
kifizetésnél már a csökkentett 
összeget fizették ki a pénzinté-
zetnek. A 108 millió forintos ál-
lami segítségből pedig a felhal-
mozódott közüzemi és közét-
keztetési számlákat egyenlítet-
ték ki, amelyek között – a koráb-
bi időszakhoz hasonlóan –, szál-
lítói tartozások is szerepeltek. Fe-
kete Tibor könyvvizsgáló leszö-
gezte: a szállítói tartozások az 
előírások szerint nem részei a 
féléves beszámolónak, ami kor-
rekt módon tartalmazza a pénz-

ügyi adatokat. Koncz Ferenc pol-
gármester szerint méltatlan a vi-
ta, ami a jelenlegi városvezetést 
pazarlónak igyekszik beállíta-
ni. Ők ugyanis a költekezés he-
lyett a takarékosság útját járják, 
ezt szolgálja a zöldségtermesztés 
elindítása és a megvalósított át-
szervezések is. A megörökölt sú-
lyos anyagi helyzet azonban je-
lentősen beszűkíti a mozgásterü-
ket, mégsem zártak be intézmé-
nyeket, amire más településeken 
sajnos rákényszerültek. Úgy érzi, 
hogy Heves János ebbe az irány-
ba próbálja terelni a városveze-
tést, amit ők igyekeznek elkerül-
ni. Heves János kiemelte: ő a vá-
ros hivatalos honlapján olvasta, 
hogy 450 millió forinttal keve-
sebb pénzt kap az államtól a vá-
ros, mint amennyibe az intézmé-
nyek fenntartása kerül. Ha ez így 
van, jó lenne tudni, hogy ez mi-
vel jár az önkormányzat számá-
ra. Koncz Ferenc szerint a prob-
léma nem újkeletű, az a koráb-
bi években is így volt. Az utóbbi 
időszakban ugyanakkor némi-
leg javult a helyzet. A múltból 
azonban még most is fel-felbuk-
kannak olyan költségek, amivel 
nem számolhattak. A polgár-
mester leszögezte: munkahely-
teremtésre és maximális takaré-
kosságra vállalkoztak, amit tel-
jesíteni is fognak. Ballók István-
né ismertette: tavaly de cember 
31-én 258 millió forint, idén jú-
nius 30-án 222 millió forint szál-
lítói tartozást tartottak nyilván 
az önkormányzatnál, ami július 
5-én tovább csökkent 108 millió 
forinttal.

KEvESEbb 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

Módosította a testület az ön-
kormányzat által alapított cé-
gek ügyvezetői költségtéríté-
sét. Koncz Ferenc tájékoztatása 
alapján szeptember 1-jétől mind-
két társaság igazgatója legfeljebb 
havi 5000 forint telefonköltséget 
számolhat el. A Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. ügyveze-
tője esetében a korábban tör-
vénytelenül megállapított pót-
lékok most jogszerűen beépül-
nek a változatlan összegű fize-
tésbe. A Szerencsi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. új igazgatójá-
nak a bérét korábban már így ál-
lapították meg.

KISbUSZ A vÁROS 
SZOLGÁLATÁbAN 

Szeptember 1-jétől a város át-
veszi használatra a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás-
tól a pályázaton elnyert új, ti-
zenhat személyes kisbuszt. Kiss 
Attila alpolgármester tájékozta-
tása alapján a járművet elsősor-
ban a helyi oktatási-nevelési in-
tézmények vehetik majd igény-
be, különösen úszásoktatásra, 
tanulmányi és sportversenyek-
re. Kedvezményes tarifát kínál-
nak majd a helyi civil szerveze-
teknek. Miután a jármű pályáza-
ti önrészét a kistérség fizette ki, a 
buszt a szabad kapacitás terhére, 
piaci alapon a környező települé-
seknek is rendelkezésére bocsát-
ják. Bobkó Géza a pénzügyi bi-
zottság nevében örömmel nyug-
tázta az új gépkocsi használatba 
vételét, amivel ki lehet váltani a 
korábbi járműbérléseket. A gaz-
daságos működtetéshez azon-
ban állandó sofőrre van szükség. 
Heves János szerint a város autó-

parkjának bővítése szemben áll 
az önkormányzat vezetése ál-
tal hangoztatott takarékossági 
törekvésekkel. Egy kocsi eseté-
ben nem a pályázati önrész, ha-
nem az üzemben tartás jelen-
ti a nagy költséget. Kiss Attila 
szerint az eddigi buszbérlések 
többsége kiváltható az új jármű-
vel, ami várhatóan költségmeg-
takarítást eredményez. Ezt Nyíri 
Tibor is megerősítette, hiszen az 
elmúlt tanévben csak az általá-
nos iskola és a Bocskai gimnázi-
um több mint négymillió forin-
tot költött ilyen célokra. Takács 
István szerint is állandó gépko-
csivezető kell a nagy értékű jár-
műre, aminek fenntartási költsé-
ge az önkormányzati autópark 
csökkentésével előteremthető. 
Egeli Zsolt alpolgármester ki-
emelte: szívesen megszabadul-
nának az autók egy részétől, de 
hat kocsira az előző városveze-
tés úgy kötött svájci frank ala-
pú lízingszerződést, hogy azo-
kat az önkormányzat csak jelen-
tős veszteséggel tudná felbonta-
ni. Visi Ferenc arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a lízingelt autók 
után is fizetni kell a költséget. 
Gál András kiemelte: a gimná-
zium szívesen visszaveszi a vá-
rostól a személyautóját, aminek 
az üzemeltetési költségét is áll-
ják. Koncz Ferenc ismertette: az 
elmúlt időszakban a kistérség 
számos települése üzemeltetett 
kistérségi buszt, Szerencs azon-
ban kimaradt a kedvező lehető-
ségből. Természetesen oda kell 
majd figyelni arra, hogy a jár-
mű üzemeltetési kiadásai ne le-
gyenek nagyok. Amennyiben 
így járnak el, költséget takaríta-
nak meg.

ALPOLGÁRMESTERI 
ÉS KÉPvISELŐI 

FELAJÁNLÁSOK
Kiss Attila alpolgármester 

rendelkezett a május, június, jú-
lius és augusztus havi tisztelet-
díjáról, aminek a korábbi idő-
szakhoz hasonlóan nem kérte 
a számfejtését. Az összesen 762 
ezer forint megtakarításból 500 
ezer forintot a városi sportegye-
sületnek, edzőtáborok és ver-
senyek támogatására, 150 ezer 
forintot a Szerencsi Német Ki-
sebbségi Önkormányzatnak, 
112 ezer forintot pedig a Bocs-
kai István Gimnázium Alapít-
ványának ajánlott fel.

Bobkó Géza öthavi képvise-
lői költségtérítéséből háromha-
vi összegnek megfelelő, 115 950 
forintot a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészség-
ügyi Intézet által szervezett 
Semmelweis-nap költségeire, 
a kéthavi költségtérítés helyett 
77 300 forintot a városi sport-
egyesület asztalitenisz-szak-
osztályának  kért kifizetni.

CSOKIFESZTIvÁLRA 
PÁLYÁZTAK 

Csider Andor, a Szerencsi Ál-
talános Művelődési Központ 
igazgatója ismertette, hogy két 
pályázati lehetőségen össze-
sen nyolcmillió forintot sze-
retnének igényelni a szeren-
csi Országos Csokoládé Feszti-
vál költségeire. Bobkó Géza el-
nök a pénzügyi bizottság nevé-
ben támogatásukról biztosítot-
ta az önrész nélküli igényeket. 
Heves János arra volt kíváncsi, 
miért szednek majd belépője-
gyet a rendezvényen, ha a költ-
ségeket más forrásból is biztosí-

tani tudják. Csider Andor sze-
rint a város nincs olyan anyagi 
helyzetben, hogy akár több tíz-
ezer embert vendégül lásson. A 
belépők ehhez teremtik meg a 
pénzügyi hátteret, azonban a 
jegyekért szolgáltatást is nyúj-
tanak, mert azokat csokoládé-
ra, péksüteményre, borra, üdí-
tőre vagy ásványvízre be lehet 
váltani. Amennyiben a mostani 
két pályázat sikeres lesz, az el-
nyert pénzzel – reményeik sze-
rint a program támogatására – 
a testület által korábban meg-
szavazott összeget tudják majd 
kiváltani. Koncz Ferenc kiemel-
te: a város erre a célra kétmillió 
forintot különített el, de jó vol-
na, ha ki tudnák hozni nullszal-
dósra az rendezvényt. A csoko-
ládéfesztivál eddig sokkal ki-
sebb szabású rendezvény volt. 
A mostani siker jelentős rész-
ben az időjáráson múlik. A be-
lépőjegyek szedését akár biz-
tonsági kérdésként is felfog-
hatják. A két pályázat benyúj-
tásával egyhangúlag egyetér-
tett a testület.

Pályázatot nyújt be egy jövő 
évi turisztikai rendezvényre is a 
Szerencsi Általános Művelődési 
Központ, ami a Kolompos tábor-
hoz kapcsolódna és a 10 százalék 
önrészt ennek bevételéből fedez-
né az intézmény. 

KÉPvISELŐI 
ÉSZREvÉTELEK

Az „egyebek” között Takács 
István szólt arról, hogy a pia-
ci árusok nehezményezték: a 
Szerencsi Városgazda Nonpro-
fit Kft. túl olcsón árulja a cég ál-
tal megtermelt növényeket. Ez is 
mutatja, hogy nehéz úgy jót ten-

ni, hogy azzal ne ártsanak.  Fel-
merült, hogy jó lenne augusz-
tus 20-án nyitva tartani a pia-
cot. Bobkó Géza ismertette: tör-
vényi előírás tiltja állami ünne-
pen a nyitva tartást. Egeli Zsolt 
szerint, ha a hatóság tudomásá-
ra jutna, hogy augusztus 20-án 
üzemel a piac, megbüntetnék 
az önkormányzatot. Heves Já-
nos szerint szóbeszéd tárgya, 
hogy a magasból mentő tűz-
oltóautó számlájából húszmil-
lió forintot nem fizetett ki a vá-
ros, amit a normatív támogatás-
ból le fognak vonni. A képvi-
selő szerint elég egy televízió a 
városban, ami véleménye sze-
rint kiegyensúlyozott tájékoz-
tatást nyújt. Egy újabb tv létre-
hozása sok pénzébe kerülne az 
önkormányzatnak. A képviselő 
nehezményezte, hogy a legutób-
bi sajtótájékoztatóján elhangzot-
takra a polgármester helyett a 
jegyző válaszolt, aki köztiszt-
viselőként kioktató hangnemet 
engedett meg magának. Koncz 
Ferenc ismertette: a tűzoltóautó-
pályázatnál az érintett települé-
sek nevében Szerencs vállalta a 
gesztorságot, így a városon kér-
hető számon a teljesítetlen ön-
rész. Az önkormányzatok nem 
tudnak fizetni, ezért a kistérsé-
gi társulás keretei között keresik 
a megoldást. A jelenleg műkö-
dő televízió magánkézben van, 
így városi televízió nem műkö-
dik Szerencsen. Meggyőződé-
se, hogy erre szükség van, ami-
nek a költségei nem lesznek ma-
gasabbak, mint az előző önkor-
mányzat idején. A város honlap-
ján egy pénzügyi adat valóban 
helytelenül szerepelt. Kiss Atti-
la alpolgármester szerint Heves 
János sajtótájékoztatójának adás-
ba szerkesztése nem felelt meg a 
pártatlan tájékoztatásnak, mert a 
13 perces beszédében elhangzot-
takról – amelyben a jelenlegi vá-
rosvezetést kritizálta – a másik 
felet nem kérdezték meg. Barva 
Attila aljegyző kiemelte: bár nem 
szerencsés Ináncsi Tünde távol-
létében beszélni a személyét 
érintő kérdéseikről, de a jegyző 
azért reagált a képviselő sajtótá-
jékoztatójára, mert ott a polgár-
mesteri hivatal dolgozói által ké-
szített előterjesztésekkel kapcso-
latban merült fel kifogás. Az al-
jegyző leszögezte: kollégái tör-
vényesen dolgoznak, a polgár-
mesteri tisztség átadás-átvételé-
vel kapcsolatos dokumentumok 
elkészítésében pedig ő maga is 
személyesen közreműködött. 
Egeli Zsolt alpolgármester is-
mertette: a városi alkalmazottak 
júliusi bérét úgy tudták teljes kö-
rűen kifizetni, hogy az egyik he-
lyi adózótól 20 millió forint elő-
leget vettek fel. Az embereknek 
biztosítani kell a fizetést, ami so-
kaknak az egyetlen megélhetési 
forrás. Árvay Attila, a Szerencsi 
Német Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke arról tájékoztatott, 
hogy augusztus 13-án megren-
dezték az első közösségi és csalá-
di napjukat, amin közel kétszáz 
fő vett részt. Szponzoroknak kö-
szönhetően a program 260 ezer 
forintba került, amiből több mint 
200 ezer forintot sikeres pályáza-
tokból biztosítottak. A fennma-
radó összeget Koncz Ferenc pol-
gármester és részben Kiss Atti-
la alpolgármester támogatásából 
fedezték.

Á. A.

vÁROSHÁZI  NAPLÓ

SZERZŐdÉST KÖTÖTTEK 
A NYERTES PÁLYÁZÓKKAL

A pénzügyi bizottság által 
a városban működő kisvállal-
kozások támogatására meg-
hirdetett pályázat eredmé-
nyesnek bizonyult. A nyerte-
sekkel az augusztus 9-ei hiva-
talos eredményhirdetés után 
kötött szerződést az önkor-
mányzat. 

A sikeresen pályázó vállal-
kozások képviselőit a polgár-
mesteri hivatal kistanácskozó 
termében Egeli Zsolt alpolgár-
mester, Szabó Éva adócsoport-
vezető és Bobkó Géza pénz-
ügyi bizottsági elnök köszön-
tötte. Bobkó Géza kiemelte: a 
meghirdetett kiírásnak az volt a 
célja, hogy ösztönözze a vállal-
kozásokat a helyi gazdaság fej-
lesztése, a városban lakók élet-
minőségének javítása és a fog-
lalkoztatás elősegítése érdeké-
ben Szerencsen történő letele-
pedésre, illetve beruházás meg-
valósítására. Az elnök hozzátet-
te: mindezek elősegítésére hir-
dette meg a helyi önkormány-
zat az új munkahelyek létesíté-
sét, illetve a meglévő munkahe-
lyek megtartását célzó, közvet-
len előnyöket biztosító pályáza-
tot a helyi kisvállalkozásoknak. 

Bobkó Géza ismertette, hogy 
a megadott határidőig öt helyi 
vállalkozó nyújtott be támoga-
tási igényt. A pénzügyi bizott-
ság elnöke sajnálatát fejezte ki, 
hogy csak ilyen kevesen éltek a 

lehetőséggel, így a rendelkezés-
re álló keretet sem tudták kiosz-
tani. A beérkezett igénylések kö-
zül négy felelt meg a kiírásban 
szereplő követelményeknek. 

Ez alapján munkahelyte-
remtő támogatásban részesül 
Bereczk Béla egyéni vállalkozó, 
aki egy fő teljes munkaidőben 
történő foglalkoztatását vállalta. 
A támogatási összeg ötszázezer 
forint.  Munkahelymegtartásra 
három vállalkozás nyújtott be 
sikeres pályázatot: Bereczk Jó-
zsef vállalkozó 2 fő munkahe-
lyének megtartására 400 000 fo-
rintot, a Zemplén Tourist Utazá-
si Iroda Kft. 2 fő munkahelyé-
nek megtartására 400 000 fo-
rintot és a Zemplén Vektor Kft. 
1 fő munkahelyének megtartá-
sára 200 000 forintot nyert el.

Bobkó Géza a szerződéskö-
tést megelőzően kiemelte, hogy 
Bereczk Béla – aki a pénzügyi 
bizottság külsős tagja – nem 
vett részt a döntéshozatalban. 
A támogatói szerződéskötés 
aláírását követően az elnök si-
keres munkát kívánt a vállal-
kozóknak. 

Az ötödik pályázó a támo-
gatási igényt elutasító hatá-
rozat ellen fellebbezést nyúj-
tott be, aminek a pénzügyi bi-
zottság augusztus 15-ei ülésén 
helyt adott és korábbi döntését 
megváltoztatva a Sági és Tár-
sa Kft.-nek egy fő teljes mun-
kaidőben történő foglalkoz-
tatására ötszázezer forintot, 
homlokzatfelújításra pedig ma-
ximum háromszázezer forintot 
ítéltek meg. 
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Mád a fejlődés útján 
A község az egyik megha-

tározó települése lehet Tokaj-
Hegyaljának a jövőben, ap-
rónak aligha mondható lépé-
sekkel halad a megújulás út-
ján. Számos, immár befeje-
zett, illetve folyamatban lé-
vő beruházással találkozik a 
nézelődő a mintegy kétezer-
négyszáz lelket számláló te-
lepülésen. 

Tatárka József polgármes-
ter és Novák András körjegy-
ző minden építkezési helyszínt 
megmutat, a településvezetés 
egyértelműen büszke az elért 
eredményekre. – Ha csak a ta-
valyi és az eddig eltelt idei évet 
nézzük, máris meglepő ered-
ményeket látunk, persze ide-
értem a magánbefektetőket is 
– mondja a polgármester. – A 
Royal Tokaji Borászati Kft. kö-
zel kétmilliárdos fejlesztésen 
van túl, a Mádi Udvarház ta-
valy nyílt meg. Ez utóbbi kü-
lönlegessége, hogy nem az ele-
delekhez kínálnak megfele-
lő bort, hanem fordítva, a bo-
rok ízeihez illő ételeket főznek. 
Tizenhárom borászat havonta 
tart kulturális eseményekkel 
összekapcsolt bemutatókat a 
propaganda, a település meg-
ismertetésének kedvéért, az in-
terneten keresztül bárki beje-
lentkezhet az eseményekre. Ta-
lán mondanom sem kell, min-
den a helyi értékekre alapozó-
dik, gondolok most az ételek 

alapanyagaira, a bort, azt hi-
szem, ez esetben nem kell kü-
lön említeni. Mádon kézzel-
foghatóan, a szó szoros értel-
mében tapasztalható a hazai 
alapanyagok kizárólagos fel-
használása, legyen az gomba, 
hal, vad, egyéb állati és növé-
nyi termék. De visszatérve a 
beruházásokhoz, a fent emlí-
tett időszakban cirka négy és 
félmilliárd forint kerül felhasz-
nálásra, ekkora tőke haszno-
sult Mádon. Az önkormányzat 
szerényebb összeget, mintegy 
kétszázmilliót fordít fejleszté-
sekre, a felsoroltak minimum 
száz fő elhelyezkedését biztosí-

tották, biztosítják. Úgy vélem, 
a befektetők ráéreztek a kivá-
ló szőlő termőhely létére, per-
sze tudni kell, hogy Mád ren-
delkezik a legnagyobb, és véle-
ményem szerint a legjobb mi-
nőségű zeolitos földdel a bor 
alapanyagának termeléséhez. 
Nem véletlen, hogy gomba-
mód nyílnak meg az új ven-
déglátóhelyek, a napokban pl. 
az Első Mádi Borház – mond-
ja a polgármester.

A község vezetése megkezd-
te a részbeni önellátási képes-
ség kialakítását az idén, me-
lyet az önkormányzat tulaj-
donában lévő 4,5 hektár föld-

terület megmunkálásával in-
dított el. Nincs olyan konyha-
kerti növény, amelyet ne ül-
tettek volna ki a foglalkozta-
tott közmunkásokon keresz-
tül, eddig betakarítottak ösz-
szességében közel négy és fél-
ezer kilogramm borsót, papri-
kát, újhagymát, vöröshagymát, 
retket, zöldbabot, fejtett babot, 
karalábét, uborkát és paradi-
csomot. A felsoroltak egy ré-
sze közvetlenül került felhasz-
nálásra az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben, 
másik hányadát pedig feldol-
gozzák, konzerválják, gondol-
ván a téli időszakra. Megoldot-
ták a termőterület öntözését, 40 
méter mély kutat fúrattak, 250 
méter hosszan csövet fektettek 
le, nyolc leágazáson keresztül, 
szórófejjel öntöznek. Elkezd-
ték a terület kibővítését. Jelen-
leg egy hektárnyi föld áll ren-
dezés alatt, amelyen már a jövő 
évben szeretnék megkezdeni a 
termelést, ugyanakkor még öt 
és fél hektár szántó áll rendel-
kezésre hasonló céllal.

SfL

Halak és vadak 
a bográcsban

Második alkalommal ren-
dezték meg Taktaharkányban 
augusztus 6-án reneszánsz ta-
lálkozó keretében a hal- és 
vadétel-főzőversenyt. 

A pogácsafesztiválnak is 
helyet adó eseményen kiemelt 
hangsúlyt kapott a főzési tudo-
mányok bemutatása, szabott 
időhatáron, azaz „tizenhat fer-
tályórán” belül. A mai nyelvre 
lefordított négyórás megmé-
rettetés csak egyike volt a ver-
seny megkötéseinek, a szerve-
zők ragaszkodtak a reneszánsz 
kor konyhakultúrájának felidé-
zéséhez, a benevezetteknek ko-
rabeli receptek alapján és mó-
don kellett elkészíteniük, tálal-
niuk az étkeket. A szabadtéri 
eseményen „nagy tudású zené-
szek segédkeztek az hangulat 
felfokozásában,” az esti tivor-
nya és virtuskodás után a tele-
pülés határában található Hol-
ló-ház udvarán felállított jur-

ták és sátrak biztosítottak szál-
lást a nyugalomra vágyóknak 
– adott tájékoztatást Demján 
Zsolt, a program főszervezője, 
az Aranyturul Hagyományőr-
ző Egyesület vezetője.

neMzetközi Mezőny 
a kossutH-vándorkupán 

Felvidéki, erdélyi és hazai 
focicsapatok részvételével ren-
deztek futballtornát augusztus 
6-án Monokon. A III. Nemzet-
közi Kossuth Kispályás Lab-
darúgó Vándorkupán tizenkét 
együttes – köztük Szerencs – 
lépett pályára. A győzelmet a 
romániai Hosszúmező szerez-
te meg, a szerencsi gárda a ne-
gyedik helyen végzett. 

Az immár hagyomá-
nyos sportesemény ünnepé-
lyes megnyitóján Demeter-
né Bártfay Emese köszöntöt-
te a népes számú résztvevőket 
és az érdeklődő közönséget. A 
polgármester kiemelte, hogy 
Kossuth Lajos szülőfaluja har-
madik alkalommal házigazdá-
ja a rangos tornának, amely a 
támogatóknak köszönhetően 
évről évre színvonalasabb. Az 
eseményt Molnár Imréné, a fő-
szponzor Körmend és Vidéke 
Takarékszövetkezet szeren-
csi fiókvezetője nyitotta meg, 
jó szórakozást kívánva a játé-
kosoknak és a szurkolóknak 
egyaránt.

A torna mérkőzéseinek az ered-
ménye: 

Golop – Tiszaparti Lurkók 
0–3, Tornagörgő – Monok 1–2, 
La-Na-Technik Kft. – Rátka 2–2. 

Monok – Golop 1–4, Rátka – 
Tornagörgő 0–3, Tiszaparti Lur-
kók – La-Na Technik Kft. 1–3.

Golop – Tornagörgő 0–3, Rát-
ka – Tiszaparti Lurkók 4–1, La-
Na Technik – Monok 0–3. 

Golop – Rátka 1–2, Tornagör-
gő – La-Na Technik Kft 1–0, Mo-
nok – Tiszaparti Lurkók 5–1. 

La-Na Technik Kft. – Go-
lop 0–3, Rátka – Monok 1–0, 

Tiszaparti Lurkók – Tornagör-
gő 2–1. 

Az A I. csoport végeredménye: 1. 
Rátka, 2. Monok, 3. Tornagörgő, 
4. Golop, 5. Tiszaparti Lurkók, 6. 
La-Na Technik Kft. 

B I. csoport: 
Mád ÖFI SE – Szerencs 3–4, 

Hosszúmező – Borsi 5–0, Mo-
nok ifi – MB-Szer Kft. 0–2.

Borsi – Mád ÖFI SE 2-2, MB-
Szer Kft. – Hosszúmező 2–2, 
Szerencs – Monok ifi 4–0. 

Mád ÖFI SE – Hosszúmező 
0–8, MB-Szer Szerencs 0–3, Mo-
nok ifi – Borsi 2–2. 

Mád ÖFI SE – MB-Szer Kft. 
1–2, Hosszúmező – Monok ifi 
5–1, Borsi – Szerencs 0–1. 

Monok ifi – Mád ÖFI SE 0–5, 
MB-Szer Kft. – Borsi 2–2, Sze-
rencs – Hosszúmező 0–6. 

A B I. csoport végeredménye: 
1. Hosszúmező, 2. Szerencs, 3. 
MB-Szer Kft., 4. Mád ÖFI SE, 5. 
Borsi, 6. Monok ifi. 

A helyosztók eredményei: 11. he-
lyért: La-Na Technik Kft. – Mo-
nok ifi 4–4, büntetőrúgások-
kal nyert Monok ifi. 9. helyért: 
Tiszaparti Lurkók – Borsi 2–0. 
7. helyért: Golop – Mád ÖFI SE 

3–1. 5. helyért: Tornagörgő – MB-
Szer Kft. 4–0. 3. helyért: Monok 
– Szerencs 1–1, büntetőrúgások-
kal nyert Monok. 1. helyért: Rát-
ka – Hosszúmező 0–3. 

A torna legjobb kapusa: Szemán 
Miklós – La-Na Technik Kft., leg-
jobb mezőnyjátékos: Deac Remus 
– Hosszúmező, gólkirály: Balogh 
Róbert – Mád ÖFI SE, legsportsze-
rűbb csapat: Mád ÖFI SE. 

tánc- és Mozgáskultúra 
Magas szinten

Az egykori bekecsi hagyo-
mányokat keltette életre Bod-
nár Attila, amikor 2011 febru-
árjában megalapította a sze-
rencsi Nova Tánc Stúdiót. Az 
iskola vezetője augusztus 1–5. 
között első alkalommal ren-
dezett tánctábort városunk-
ban.

Az ötnapos programon tíz 
fiatal vett részt, akik főként la-
tin-amerikai tánclépéseket sa-
játítottak el. A táborozás a Rá-
kóczi-vár lovagtermében meg-
tartott gálaesttel zárult, ahol a 
résztvevők (fotónkon) a hozzá-
tartozóik előtt mutatták be a ta-
nult koreográfiákat.

Az újjászülető csillag nevét 
viselő tánciskola hétköznapo-
kon és hétvégeken a Szerencsi 
Fürdő és Wellnessházban vár-
ja az érdeklődőket, ahol latin, 
illetve modern táncok techni-
káját tanulhatják meg hobbi 
szinttől a versenyzői szintig. A 
tréningeken tudás és kor alap-
ján elkülönülő csoportokban 
képezhetik magukat a táncok 
szerelmesei. A 7–14 éves „juni-
or” korosztály tagjai rövidebb 
lépéskombinációkat és koreo-
gráfiákat tanulhatnak, ahol a 
táncos zeneiségére, az egyé-
ni mozgásvilágára helyezik a 

hangsúlyt. A 14 évesnél időseb-
bek heti két alkalommal latin 
táncokban (csacsacsa, rumba, 
szamba, paso doble, jive) sze-
rezhetnek rutint, valamint a 
nagy népszerűségnek örvendő, 
teltházat vonzó Zumba foglal-
kozásokon vehetnek részt, ahol 
autentikus latin dallamokra 
formálhatják alakjukat a mo-
zogni vágyók. Egy harmadik 
csoportban modern- és street 
dance technikára épülő lépése-
ket, koreográfiákat is oktatnak 
a stúdióban, a testtudat és a ko-
ordinációs képességek fejlesz-
tésével párhuzamosan. Eze-

ken felül magánórák kereté-
ben egyedi koreográfia össze-
állítására is lehetőség nyílik. A 
tánciskola vállalja csapatépítő 
tánctréningek szervezését, va-
lamint esküvői felkészítést is a 
legfontosabb társastáncokból.

 – A táncoktatásban részt ve-
vők a megszerzett tudást kivá-
lóan tudják alkalmazni a szín-
padon és a parketten egyaránt, 
illetve az a mindennapi életü-
ket is pozitívan befolyásolja. 
Terveink között szerepel, hogy 
a jövőben összevont énekes-
táncos produkciókkal is szín-
padra léphessünk, ezért mu-
sicalének oktatásával is sze-
retnénk foglalkozni – emelte 
ki lapunk érdeklődésére Bod-
nár Attila.

A tánccsillagok legközelebbi 
fellépése a csokoládéfesztivá-
lon lesz augusztus 27-én 15 órá-
tól, ahol az országos látvány-
tánc-bajnokságra készülő ko-
reográfiájukat tekintheti meg a 
közönség, ugyanezen a napon 
19 órától pedig Zumba-partyra 
várják a fiatalokat a szerencsi 
Népházban. Aki kedvet kap, 
hogy beiratkozzon a stúdió 
szeptemberben induló kurzu-
sára, az helyben, a táncstúdió 
fesztiváli standján jelentkezhet. 

H. R.

Műveletlen parcellák a szerencsi szőlőHegyen
Áldatlan állapotok uralkodnak a vá-

ros feletti szőlőültetvényekben – állítja 
Bene Sándor borász, akinek a megélhe-
tését biztosítják az általa gondozott ültet-
vények. Egyre több a megműveletlen, el-
gazosodott terület, amelyek fertőzési góc-
pontként alaposan megnövelik a növény-
védelmi költségeket, illetve évről évre ve-
szélyeztetik a termést. 

– Az idősebb generáció még nagy gon-
dot fordított arra, hogy rendet tartsanak 
a szőlőben – emelte ki lapunknak Bene 
Sándor. – Régebben jó volt végigmenni 
a hegyen, mert mindenfelé látható volt a 
gondos gazdák keze nyoma. Napjainkra 
azonban sok területnek van új tulajdono-

sa. Az örökösök vagy a befektetők egy ré-
sze azonban már nem törődik a tulajdoná-
ba került parcellával. Embermagasságú a 

gaz, ami szórja a pollenjét és ezt az arra ér-
zékenyek a városban is megsínylik. A sző-
lőbetegségeknek is melegágyai az ilyen el-
hanyagolt területek, ahonnan újra és új-
ra fertőznek a gombák és más kórokozók. 
Emiatt a többi szőlőtulajdonos sokszoros 
költséggel tudja csak megőrizni szőlője 
egészségét, hiszen ehhez többszöri nö-
vényvédelemre van szükség. 

Bene Sándor szerint a problémára meg-
oldást jelentene, ha a szőlőjükkel nem törő-
dő tulajdonosok felajánlanák ültetvényei-
ket a városnak. A Hidegvölgyi út mentén 
nyolcszáz négyszögölet már a Szerencsi 
Városgazda Nonprofit Kft. gondoz, folya-
matosan rendben tartva a területet.

Zöldségtermesztés a község határában. 

Bene Sándor aggódik az ültetvényeket 
veszélyeztető szőlőbetegségek miatt.
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GARÁZDA UNOKA
Rátkáról érkezett bejelentés a 

Szerencsi Rendőrkapitányság-
ra augusztus 1-jén reggel, mi-
szerint egy idős nőt több alka-
lommal megvert az unokája. A 
nénit a fején és a karján érték az 
ütések, az elkövető a lakásában 
összetörte a beltéri ajtók üvegét 
és több használati tárgyat is. A 
kiérkező rendőrök megállapí-
tották, hogy nem ez volt az el-
ső eset, így az unoka ellen ide-
iglenes, megelőző távoltartást 
rendeltek el. 

RENDŐRÖKKEL KIABÁLT 
Augusztus 2-án történt, hogy 

a Tokaji Rendőrőrs körzeti meg-
bízottjai egy bejelentés után a 
Tisza-parti városban igazoltat-
tak egy tokaji lakost, aki han-
gosan kiabálni kezdett az in-
tézkedő rendőrökre. Miután 
ezt többszöri felszólításra sem 
fejezte be, szabálysértési őrizet-
be vették. Az elkövetőt gyorsí-
tott bírósági eljárás során pénz-
büntetésre ítélték. 

ÉBER MEZŐŐR
Őszibaracktolvajokat fogott 

Szerencs határában a helyi ön-
kormányzat mezőőre, aki erről 
augusztus 2-án délelőtt értesí-
tette a Szerencsi Rendőrkapi-
tányságot. A kiérkező járőrök 
a két fiatalkorú elkövetőt elő-
állították, majd a bíróság gyor-
sított eljárás keretében figyel-
meztetésben részesítette őket. 

MOTOROS BALESET
Motorkerékpárral egy víz-

elvezető árokba csapódott egy 
motoros Taktaszadán. Az au-
gusztus 2-ai esethez kiérke-
ző rendőrök megállapították, 
hogy a kétkerekű vezetője nem 
az út vonalvezetésének megfe-
lelően választotta meg jármű-
ve sebességét, ezért történt a 
baleset. A motoros nem sérült 
meg, a keletkezett kár azonban 
eléri az egymillió forintot.

FELBORULT 
A BABAKOCSI

Prügyön történt közlekedési 
baleset augusztus 4-én. A Sze-
rencsi Rendőrkapitányság hely-
színelői megállapították, hogy 
egy férfi segédmotoros kerék-
párral közlekedett, s nem tar-
tott kellő oldaltávolságot akkor, 
amikor kikerülte a menetirány 
szerinti jobb oldalon, az úttes-
ten vele szemben babakocsit 
toló gyalogost. A motor jobb ol-

dali lábtartója a babakocsi jobb 
első kerekébe akadt, ami miatt 
a gyerekkocsi felborult, a gya-
logos és a motorkerékpár veze-
tője az aszfaltra esett. A baleset 
résztvevői könnyű, ellátást nem 
igénylő sérüléseket szenvedtek. 

A SAJTOSZTOGATÓ
A mádi általános iskola terü-

letén lévő élelmiszertárolót törte 
fel egy helyi lakos a közelmúlt-
ban, onnan 11 darab, kör alakú 
trappista sajtot vitt magával. 
A férfi egy mádi, többlakásos 
ház közös udvarán osztogatta 
a könnyen szerzett élelmiszert, 
amikor lefülelték a rendőrök. 

FESZTIVÁLI HANGULAT
Bodrogkeresztúron augusz-

tus 6-án megvertek egy férfit. 
Mint kiderült, egy helyi sörö-
zőben megrendezett fesztivá-
lon a sértettnek egy általa is-
meretlen fiatalemberrel nézet-
eltérése támadt, aki megfejelte 
őt. A mentők kórházba szállí-
tották a sértettet, akinek nyolc 
napon túl gyógyuló sérülései 
keletkeztek.

KÉSSEL TÁMADT 
A RENDŐRRE

Az eleinte még ismeretlen 
tettes idén áprilistól szinte he-
ti rendszerességgel megjelent a 
szerencsi Hydrosteel Szivattyú 
és Környezetvédelmi Gépgyár 
Kft. telephelyén, ahonnan ön-
tőformákat, gépalkatrészeket 
tulajdonított el. Olykor a több 
millió forintos berendezés szét-
verésétől sem riadt vissza a né-
hány ezer forintot érő rézveze-
ték megszerzése érdekében.

A nyomozók beazonosították 
az elkövetőt, aki a tettenérés so-
rán késsel támadt a rendőrre, 
majd a közeli kukoricásba me-
nekült. Innen már egyenesen a 
börtönbe vezetett az útja. A tet-
tes 11 rendbeli, 2 millió forintot 
meghaladó értékre elkövetett lo-
pás bűncselekményét ismerte el, 
és a rendőr elleni támadása mi-
att is felelnie kell a bíróság előtt.

RONGÁLÓK A 
TELEPHELYEN

Ismeretlen tettesek rongáltak 
meg augusztus 13-ára virradó 
éjszaka egy Taktaharkány kül-
területén lévő, sorompóval le-
zárt telephely udvarán parkoló 
gépjárművet. A teherkocsi szél-
védőjét, a két első lámpa búrá-
ját és két oldalablakát betörték, 
majd az utastérbe bejutva a mű-

szerfalat és tachográfot is meg-
rongálták. A tettesek magukkal 
vittek egy rádiósmagnót, illetve 
az udvaron álló üzemképtelen 
személygépkocsit is feltörték. 
Ez utóbbi járműből alkatrésze-
ket, hangtechnikai berendezése-
ket akartak magukkal vinni, ám 
ekkor a telephely őrzői észrevet-
ték a három személyt, és a rend-
őrség kiérkezéséig visszatartot-
ták őket. A gyermekkorú elkö-
vetők a lopással 300 ezer forint, 
a rongálással 1,5 millió forintos 
kárt okoztak a tulajdonosnak. 

TOLATÁS KÖZBEN
Tiszalúcon, a Kossuth úton 

egy helyi lakos a gépkocsijával 
a lakása garázsából figyelmet-
lenül tolatott ki az utcára, ahol 
nekiütközött az úttesten szabá-
lyosan haladó kerékpárosnak, 
aki felborult és nyolc napon túl 
gyógyuló sérülést szenvedett.

JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL 
VEZETETT

A Szerencsi Rendőrkapitány-
ság Taktaharkányi Rendőrőr-
sének járőrei igazoltattak egy 
személygépkocsival közleke-
dő taktaharkányi lakost. Az in-
tézkedés során kiderült, hogy a 
fiatalembert a Szerencsi Városi 
Bíróság 12 hónap időtartamra 
eltiltotta a vezetéstől. A sofőrt 
előállították, majd szabálysér-
tési őrizetbe vették a rendőrök. 
A bíróság pénzbüntetést sza-
bott ki a férfira.

GARÁZDA 
A NEVELŐOTTHONBAN

Egy megyaszói lakásotthon-
ban augusztus 13-án délután 
megjelent egy ittas személy. A 
nevelőnő először kitessékelte a 
férfit, aki végül a bejárati ajtó 
üvegét betörte, majd újra be-
ment az épületbe és két gyere-
ket bántalmazott. A kiérkező 
rendőrök az elkövetőt elfog-
ták, majd előállították a Sze-
rencsi Rendőrkapitányságra, 
ahol garázdaság vétsége mi-
att indult vele szemben eljárás. 

ÜTKÖZÉS AZ ŐZZEL
Egy taktaszadai férfi segéd-

motoros kerékpárral Szerencs 
irányából tartott hazafelé, ami-
kor a menetirány szerinti bal 
oldalról egy őz ugrott a jármű 
elé. A motor vezetője fékezett, 
de az ütközést nem tudta elke-
rülni és felborult. A motoros 
könnyű sérüléseket szenvedett, 
az őz a helyszínen elpusztult.

KÖZÉRDEKű INFORMÁCIÓK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén,  legközelebb szeptember 1-jén 13–
15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvi-
selői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban. 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harma-
dik hétfőjén, legközelebb szeptember 19-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb szeptember 14-én 14–17 óráig. 
Tel.: 47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb szeptember 7-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész:  minden héten 
szerdán 10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.: 
30/914-9728.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek.  

 y szerencsi városi Bíróság
Elnöki fogadónap: csütörtök 9–11 óráig.  Végrehajtá-
si ügyintéző, polgári és büntető iroda, valamint pénztár 

csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 
óráig.  Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080. 

 y szerencsi városi Ügyészség
Ügyfélfogadás munkanapokon 9–15 óráig. Vezető 
ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket. Tel.: 47/361-630, 362-941. 

 y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-
134.  Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12, és 13–15 
óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügy-
félfogadás szünetel. 

 y  szerencsi 
rendőrKaPitányság

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfő-
jén, legközelebb szeptember 5-én 9–12 óráig. 
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referen-
se minden hónap első hétfőjén, legközelebb szeptember 
5-én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése – Dócs Anita:  hétfőn és 
szerdán 8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

 y  szerencsi 
munKaÜgyi Kirendeltség

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15 
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 órá-
ig. Tel.: 47/361-909.

 y  nemzeti adó- és vámHivatal 
ÜgyFélszolgálat

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfoga-
dási idő: hétfő 8–14 óra, szerda 8–17 óra, péntek 8–12 óra. 
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18 
óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

 y   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–csütörtök 
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 órá-
ig. Tel.: 47/561-025.

 y  gyógyszertáraK 
nyitva tartása

Augusztus 26–28.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 
8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.
Augusztus 29. – szeptember 4.: Centrum: hétfő–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–
péntek 8–17 óráig, szombat–vasárnap: 8–14 óráig. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 5–11.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–pén-
tek 8–16 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombat 

8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): 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.

 y KözérdeKű teleFonszámoK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.  

 y véradás
Augusztus 30. (kedd): Szerencs,
7–11 óráig: a tűzoltóságon,
12–15 óráig: a rendőrségen.

RENDŐRSÉGI HÍREK TűZOLTÓGYEREKEK 
MALCHINBAN

Idén nyáron immáron har-
madszor vehettünk részt jú-
lius 31-től augusztus 6-ig a 
malchini önkéntes tűzoltóság 
által szerencsi tűzoltók gyer-
mekeinek szervezett táborban.

Ezúttal egy tó partján, 
Lohmenben (Mecklenburg-
Vorpommern tartományban), 
egy kempingben volt a szállá-
sunk. Csodálatos hetet tölthet-
tünk a német fiatalokkal, akik 
a programokat illetően igen-
csak kitettek magukért: voltunk 
Rostock-Laage-ban, Németor-
szág legnagyobb katonai repte-

rén, ahol bepillantást nyerhet-
tünk az ott dolgozó hivatásos 
tűzoltók munkájába. Jártunk a 
tartomány fővárosa, Schwerin 
tűzoltómúzeumában és kasté-
lyában, egy napot eltöltöttünk 
Warnemündében, a Keleti-ten-
ger partján, valamint Németor-
szág legnagyobb vidámparkjá-
ban, a lübecki Hansaparkban. A 
programokat színesítették még 
az éjszakai túra, a „nemzetkö-
zi csapatok” focimeccsei, a ma-

gyar gulyás közös elkészítése, a 
kártyapartik, a fürdőzés, a köl-
csönös nyelvtanítás és tanulás. 

Ezúton is köszönetet mon-
dunk a szerencsi tűzoltópa-
rancsnoknak, Dócs Róbert al-
ezredesnek a 14 fő táborozásá-
nak megszervezéséért és Koncz 
Ferenc polgármesternek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a 
város új kisbuszát. 

Kissné Nagy Angelika
kísérő tanár és tolmács

ÉGETT A TETŐ
Megyaszóra riasztották au-

gusztus 13-án a hajnali órák-
ban a Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság ügyele-
tes egységeit. A bejelentés sze-
rint egy helyi családi házban ke-
letkezett tűz. A helyszínen kide-

rült, hogy a tetőtér-beépítésű la-
kóépületben öt tetőtéri szoba tel-
jes egészében kiégett, egy helyi-
ség mennyezete, illetve az épü-
let tetőszerkezete jelentősen ká-
rosodott. A megyaszói tűz során 
személyi sérülés nem történt.

ENGEDÉLY NÉLKÜLI FÉMTELEP
Illegálisan üzemelő fémte-

lepet lepleztek le a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal pénzügy-
őrei a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Girincsen. Az enge-
dély nélküli vállalkozás nem 
sokáig működhetett, hiszen 
két nap alatt megbukott.

A lemezkerítéssel a közel-
múltban körbekerített telepre a 
napokban figyeltek fel a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Vám- és Pénzügyőri Igazgató-
ságának járőrei, amikor egy fér-
fi éppen vasat vitt a céghez le-
adni. A járőrök rutinellenőrzést 
tartottak, ekkor derült ki, hogy 
a TÜZÉP néven és fémfelvásár-
ló helyként üzemelő telep nem 
rendelkezik semmilyen enge-
déllyel. Az ott talált 2,7 tonna 
alumínium-, vas-, sárga- és vö-
rösréz-hulladékot lefoglalták a 
pénzügyőrök, majd a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal azonnal el 
is szállította azokat. Engedély 

nélküli fémkereskedelmi tevé-
kenység miatt indult eljárás az 
ügyben. Ennek során vizsgál-
ják majd, hogy kinek, milyen 
szerepe volt az illegális fémte-
lep üzemeltetésében. Egy füze-
tet és egy vételijegy-tömböt is 
lefoglaltak a pénzügyőrök. 

A fém felvásárlásakor még 
a látszatra is ügyeltek a dol-
gozók: az üzletkötéseket egy 
füzetben vezették, az értéke-
sítők pedig nyugtát, vételi je-
gyet kaptak.

Szerencsiek Lohmenben.

VÍZBE 
ESETT

Taktabáj külterületén, a 
Takta csatornához indult 
horgászni két férfi augusz-
tus 14-én az esti órákban. 
A csónakból egyikük a 
vízbe esett, majd a part 
közeli nádasba sodródott, 
ahonnan nem tudott ki-
jutni. Az értesített szeren-
csi tűzoltók motoros hajó-
val indultak a bajba jutott 
horgász segítségére, akit 
sikerült időben, sértetle-
nül a partra szállítani.
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NYUGDÍJBA VONULT AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ
Keveseknek adatik meg 

az, hogy életük során akár 
több ezerszer legyenek ta-
núi, amint két, boldogság-
tól sugárzó ifjú kimondja az 
életre szóló „igent”. Jakab Já-
nosné (fotónkon) ezek közé 
tartozik, hiszen negyven esz-
tendős közszolgálati munká-
ja során megszámlálhatatlan 
házasságkötésnek lehetett 
részese. Az anyakönyvveze-
tő idén nyugdíjba vonult. Ve-
le beszélgettünk munkájáról, 
élete alakulásáról.

A KEZDETEK
– Teljesen véletlenül kerül-

tem erre a pályára. Nem mond-
hatom el magamról – mint oly 
sokan –, hogy gyermekkorom-
tól ez, vagy az szerettem vol-
na lenni. Egyszerűen a vélet-
len hozta az életem alakulását 
– idézte fel a kezdeteket Jakab 
Jánosné.

– Megyaszói vagyok. Em-
lékszem, július volt, amikor – 
miután a szerencsi Bocskai Ist-
ván Gimnáziumban leérettsé-
giztem –, behívtak a Megya-
szói Nagyközségi Tanácsra és 
munkalehetőséget kínáltak. 
Voltunk ott többen is, az akko-
ri tanácselnök tett fel nekünk 
néhány kérdést, amire én is 
válaszoltam, majd azt mond-
ta: később dönt és üzen annak, 
akit felvesz. Igazából nem na-
gyon érdekelt az eredmény, hi-
szen a gimnázium után egész-
ségügyi iskolába jelentkez-
tem és vártam a szeptemberi 
tanévkezdést. Amint hazaér-
tem a tanácsról, otthon várt a 
levél, hogy felvettek az egész-
ségügyi intézetbe, de közben 
jött az üzenet a községházáról 
is, hogy másnap reggel álljak 
munkába. Nem sokat aludtam 
azon az éjszakán. Gondolkod-
tam, hogy mitévő legyek, sze-
rettem volna tanulni, de jól jött 
volna az állás is, hiszen szük-
ség volt a pénzre. Aztán arra 
jutottam, hogy szeptemberig 
még sok idő van hátra, addig 
legalább dolgozhatom, majd jö-
het az iskola. Így kezdődött a 
pályafutásom. Igazgatási elő-
adó lettem 1971. június 22-én 
a Megyaszói Nagyközségi Ta-
nácson. Mondanom sem kell, 
hogy a pályán ragadtam. El-
sősorban talán azért, mert fia-
talságom ellenére megbíztak 
bennem, én pedig bizonyítani 
akartam, hogy a rám ruházott 
tennivalókat teljes odaadással 
elvégzem. 

– Mi volt a feladata?
– Akkoriban az igazgatási 

munka sokrétű volt: a marha-
levél-kezeléstől kezdve a gyám-
ügyi, szociális területen át szin-
te mindennel foglalkoztunk. 
Ma már ezt egy egész hatósági 
osztály végzi. Tehát hagytam 
az egészségügyi iskolát, és in-
kább ezen a pályán képeztem 
tovább magam. Rövid idő el-
telte után az akkori megyaszói 
vezetés úgy gondolta: önál-
ló feladatot bíz rám, akkor – 
a meglévő munkám mellett – 
Alsódobszán kirendeltség-ve-
zető is lettem. A két település-
nek közös tanácsa volt, tehát 
oda is kijártam hetente két al-
kalommal ügyfélfogadást tar-
tani. Egy személyben voltam 
hivatalsegéd, előadó, elláttam 
a postázást, és a tanácselnöki 
teendőket. Akkor ébredtem rá, 
hogy én szeretem az embere-

ket, jó velük foglalkozni. Sok-
szor találkoztam magányos 
idősekkel, akik betértek a hi-
vatalba, és nem is volt igazán 
problémájuk, csupán beszél-
getni akartak valakivel. 

NEGYVEN ÉV SZERENCS 
SZOLGÁLATÁBAN

– Hogyan került végül a város-
ba?
– 1972-ben férjhez mentem. 

A párom szerencsi volt, akkor 
költöztem ide. Eleinte még ki-
jártam dolgozni Megyaszóra, 
időközben beadtam egy kérel-
met: ha lehetőség van rá, sze-
retnék helyben állást kapni. 
1974 februárjában megszüle-
tett az első fiam, akkor eljöt-
tem gyesre, egy esztendő múl-
va értesítettek a szerencsi ta-
nácsról, hogy van egy ürese-
dés, mehetek dolgozni. Hirte-
len kellett dönteni, a fiam egy-
éves volt, bölcsőde hiányában 
az édesanyám vállalta, hogy a 
gyermek miatt otthagyja mun-
kahelyét, én pedig ismét dol-
gozni kezdtem. 1975. márci-
us 1-jét írtuk, amikor a Sze-
rencsi Nagyközségi Tanácson 
az akkori anyakönyvvezető – 
Szlabé Piroska – mellé kerül-
tem, mivel ő éppen nyugdíj 
előtt állt. 

Működött a szülőotthon, 
sok volt az anyakönyvi mun-
ka, ami mellett a gyámügy és a 
népesség-nyilvántartás is hoz-
zám tartozott. Eleinte a gyám-
ügyek ellátása volt a fő felada-
tom, olykor helyettesítettem, 
vagy besegítettem az anya-
könyvi munkába. Az 1980-as 
években létrehozták a Társa-
dalmi Ünnepség Szervező Iro-
dát (TÜSZI). Talán sokan em-
lékeznek erre az időszakra. A 
TÜSZI munkatársai szervezték 
az esküvőket, amelyeknél há-
zasságkötőként is részt vehet-
tek, de az anyakönyvezés to-
vábbra is ránk hárult. 

1981-ben született a máso-
dik fiam, akkor szintén el-
jöttem gyesre. Abban az idő-
szakban Schillerwein Sári-
ka néni helyettesített, akko-
riban került hozzánk Pocsai-
né Kovács Ilonka is. 1984-ben 
Szerencset újra városi rangra 
emelték, attól kezdve a fő te-
rületem az anyakönyvveze-
tés lett, de még mindig ott volt 
a gyámügy, a hagyatéki eljá-
rások intézése is. Körzetköz-
pontként hozzánk tartoztak a 
községek, ahová kijártunk el-
lenőrizni. Ez az időszak 1990-
ig tartott, hiszen akkor már pol-
gármesteri hivatalként működ-
tünk tovább. Akkor már előírás 
volt, hogy főállású anyakönyv-
vezetőnek kell dolgoznia a tele-
pülésen. Az alapfeladat mellett 
megmaradtak a hagyatéki, il-
letve a választásokkal kapcso-
latos ügyintézések.

– Mi is az anyakönyvvezető fel-
adata? 
– Sokszor megkérdezték tő-

lem: mit tetszik csinálni hét-
köznap, amikor csak szomba-
ton van esküvő? Én mindig azt 
mondtam, hogy sajnos hétfőtől 
péntekig is akad munka bőven, 
hiszen a halálesetek anyaköny-
vezése, ügyintézése, a válások 
bejegyzése, a névváltoztatások, 
mind hozzám tartoztak. Mind-
ezeken túl a honosítás, az ál-
lampolgársági ügyekkel való 
foglalatoskodás egészítette ki a 
teendők sorát. Azokat a külföl-

dieket, akik Szerencsen letele-
pedtek, többségében én hono-
sítottam, intéztem az állampol-
gársági ügyeiket. Sokan nem 
is képzelik, hogy ezek mennyi 
munkával járnak. 

2000-ben az okmányiroda 
alapító tagja voltam. Számos 
feladatot számítógépen végez-
tünk, ami sok esetben meg-
könnyítette az eljárások mene-
tét, de például az anyakönyvbe 
még ma is kézzel kell bejegyez-
ni az adatokat. 

– Mikor tartotta az első házas-
ságkötést?
– Ehhez kapcsolódik egy 

érdekes történet. A férjemmel 
Megyaszón esküdtünk, és ott 
voltak a párom barátai is. Egyi-
küktől viccesen kérdeztük: te 
mikor nősülsz? Erre azt felelte: 
majd akkor, ha te fogsz Szeren-
csen megesketni… Akkor még 
fogalmam sem volt, hogy mit 

hoz majd az élet, de néhány 
esztendő elteltével, 1975-ben 
az első házasságkötésemen ő 
állt ott az anyakönyvvezetői 
asztal előtt, hogy hivatalosan 
összekapcsolja életét a válasz-
tottjával. Bevallom, jobban iz-
gultam, mint az ifjú pár. 

– Gondolom, voltak különösen 
emlékezetes pillanatok.
– Hogyne, nagyon sok. Elő-

fordult, hogy az egyik tanú ott 
helyben megkérte a kezem. A 
Városi Kulturális Központ 
munkatársai – akik a szom-
bati esküvőkön rendszeresen 
segítettek – hirtelen megijed-
tek: mi lesz most, kissé kelle-
metlen volt a szituáció. Én ak-
kor azt mondtam: nyugalom, 
nem kell izgulni, ilyenkor rög-
tön igent kell mondani, mert a 
férfiak ettől azonnal megijed-
nek. Úgy is történt, mondtam 
az úriembernek: jó, persze, 
üljünk le gyorsan és beszél-
jük meg. Úgy eltűnt, hogy az-
óta se láttuk. Előfordult, hogy 
a menyasszony fátyla a gyer-
tyától lángra kapott, gyorsan 
eloltottuk, majd valaki vicce-
sen megjegyezte: micsoda tü-
zes menyecske! Más alkalom-
mal hiába vártuk a vőlegényt, 
aki úgy tűnt, az utolsó pilla-
natban gondolta meg magát. 
Ezek mellett talán a legemlé-
kezetesebbek mégis azok a na-
pok voltak, amikor ismerősök, 
barátok álltak az anyakönyv-
vezetői asztal előtt. Emlék-
szem, akadtak olykor híressé-
gek is. A közelmúltban példá-
ul Schobert Norbert és Rubint 
Réka volt a két esküvői tanú. 

– Egy házasságkötés levezény-
lése nem hivatali munka, ho-
gyan készül fel ezekre az esemé-
nyekre?
– Sokszor mondtam a kollé-

gáknak: jó nektek, mert pénte-
ken fél egykor véget ér a mun-
kaidő és hétfő reggelig szaba-
dok vagytok. Számomra ek-
kor kezdődött a „második mű-
szak”: fodrászhoz menni, új ru-
hát keresni, hiszen egy szezon-
ban van 60-80, esetleg száz es-
küvő, nem jelenhettem meg 
mindig ugyanabban az öltö-
zékben. Tehát ez egy külön hét-
végi program volt. 

– Hogyan alakult az utóbbi évek-
ben az esküvők száma Szeren-
csen?
– Sajnos, elmondhatom, 

hogy szinte a felére csökkent. 
Míg korábban 90-100 hétvégi 
házasságkötés volt, napjaink-
ban alig 40-50-re csökkent a 
számuk. Ennek talán az egyik 
oka az lehet, hogy manapság 
nem merik felvállalni a fiatalok 
a házasság kötelékét.

MÚLT, JELEN, JÖVŐ
– Negyven esztendős közszolgá-
lat után idén elérkezett a nyug-
díj. 
– Így igaz. Július 29-én és 

30-án még hat esküvőt levezé-
nyeltem, augusztus 1-jétől pe-
dig nyugdíjas vagyok. Bizo-
nyos szempontból már vártam 
ezeket a napokat. Sokszor érez-
tem úgy, hogy elfáradtam, ta-
lán pihenésre van szükségem, 
illetve arra, hogy a családdal, 
az unokákkal foglalkozzam. 
Idősebbik fiamnak két leány-

gyermeke van, most több időt 
szeretnék velük tölteni. Emel-
lett rengeteg tervem van. Az 
első egy köztisztviselői talál-
kozó megszervezése, hiszen a 
nyugállományba vonult kollé-
gáknak soha nem volt lehető-
ségük egy közös, kötetlen be-
szélgetésre. Elhatároztam: ha 
én egyszer megélem ezt a kort, 
akkor összehívom a régi mun-
katársakat. 

– Visszagondolva a négy évti-
zedre, jól választott pályát an-
nak idején? 
– Biztosan állíthatom, hogy 

igen. Büszke vagyok például 
arra is, hogy 1995-ben az álla-
mi anyakönyv 100 éves fenn-
állása alkalmából az egész já-
rásból egyedül engem dele-
gáltak a siófoki nagy ünnep-
ségre. Az Ezüstpart Hotel-
ben három csodálatos napot 
tölthettem el. Az évek során 
kaptam különböző emlék-
plaketteket, 1985. április 4-én 
a „Tanács Kiváló Dolgozó-
ja” kitüntetést vehettem át a 
B.-A.-Z. Megyei Tanács elnö-
kétől. 2000-ben, Szerencs Vá-
ros Napján pedig a Szerencs 
Városért a Közszolgálatban 
kitüntetést adományozta ne-
kem a Magda Gábor polgár-
mester által vezetett önkor-
mányzat. A legnagyobb elis-
merés azonban az emberek 
szeretete. Rengeteg levél, ké-
peslap, fénykép, apró ajándék-
tárgy díszíti a lakásomat, ami 
számomra azt jelzi: a fiatalok 
emlékeznek rám, és arra a fon-
tos, megismételhetetlen napra. 

M. Z.

HETVEN ÉVE: Új HEGYALjA
„Sorsdöntő időket élünk. 

Nyugtalan kavargás a lelkek-
ben, a fegyverek nehéz dü-
börgése szerte a világon. De a 
történelmi fordulók nem ve-
rik le, hanem friss energiák-
kal telítik az egészséges nem-
zet lelkét” – ezzel a gondolat-
tal indította Marton László, fe-
lelős szerkesztő az Új Hegyal-
ja első évfolyamának első szá-
mát hetven évvel ezelőtt, 1941. 
július 28-án.

Az újság új lapengedély-
lyel, új vonalon indult el, füg-
getlenül az előző lapvállalko-
zásoktól. Az első helyi sajtó 
ugyanis már 1893-ban megje-
lent Zemplén-Hegyalja néven, 
majd a következő év elején To-
kaj-Hegyalja, később Hegy-
alja fejlécre váltva, társadal-
mi, közgazdasági, szépirodal-
mi hetilapként folytatta pálya-
futását. A Simon József kiadó-
tulajdonos és Péch Ferenc fele-
lős szerkesztő irányította, első 
pártatlan hírlapot azzal a céllal 
alapították, hogy az elpusztult 
hegyaljai szőlők újraélesztését, 
újratelepítését előmozdítsa, és 
az azonos érdekeket tömörí-
tő egyesületek véleményének, 
eszmecseréjének helyt adjon. 
A fővárosi pártlapok ugyanis 
nem elégítették ki a vidéki gaz-
da- és iparosközösség érdeklő-
dését, szellemi igényeit. A pes-
ti újságok többet foglalkoztak 
az operaház anyagi gondjai-
val, mint Hegyalja kétségbeej-
tő helyzetével.

Világégés volt 1941-ben, ren-
gett a föld, mégis építettek. A 
szűkebb haza és a helyi igé-

nyek kielégítése újraélesztet-
ték a lapkiadás hagyományát. 
Ezek szabták meg a vidéki lap 
tartalmát és irányát. Program-
ja szerint a keresztény közszel-
lem kialakítását célzó, helyi 
érdeklődésű, kormánytámo-
gató jobboldali hetilap az Új 
Hegyalja. Az újság nyomtatá-
sa Farkas Elemér könyvnyom-
da, könyvkötészet és papírke-
reskedésében történt, a kiadó 
és laptulajdonos Farkas István 
volt. A megrendelő lap sze-
rint az előfizetők negyedévre 
2 pengőért rendelhették meg 
a lapot, míg az egyes számok-
nak 18 fillér volt darabja. Az el-
ső szám tudósított többek kö-
zött arról, hogy nyári napközi 
otthonok alakultak a szerencsi 
járásban, megkezdődtek a sze-
rencsi Levente Otthon építésé-
nek munkálatai, és hogy visz-
szaérkeztek a szerencsi cserké-
szek nyári táborozásukból. A 
hírekben helyi házasságokról, 
kinevezésekről, áthelyezések-
ről, és egyéb személyi hírekről 
olvashatunk. Az irodalom ro-
vat beszámolt Mosolygó József 
zempléni főesperes új, A Kele-
ti Egyház Magyarországon cí-
mű könyvéről, illetve egy esz-
szét közölt a gyermeki életről. 

A sporthasábokon a helyi és 
környékbeli labdarúgó-ered-
ményekről tájékozódhattak a 
férfi olvasók. A humor is része 
volt az Új Hegyalja első, illet-
ve a későbbi számok tematiká-
jának. A taktaharkányi iskolá-
ban megkérdezték a nebulót: 
– Milyen harkályok vannak? A 
válasz: – Zöld, fekete, tarka és 
Taktaharkály! 

Már a megjelenést követő he-
tekben anekdoták terjedtek el 
az újságról. Egy környékbeli ol-
vasó küldte be a lapnak, aki a 
szellemességéről ismert barát-
jával találkozott, és feltette a 
szokványos kérdést, mi újság 
Szerencsen? Ő felelet helyett 
az egyik ujja hegye alá muta-
tott és mondá: – „Ujjhegy alja, 
igen, ez a legújabb és legnép-
szerűbb újság!”

Mit vártak el e vidéki újság 
írójától? Legyen lelkiismere-
tes, mint egy pap, gyógyító, 
mint az orvos, igazságos, mint 
a bíró. Legyen az eleven lelki-
ismeret, hogy egyszer már hin-
ni lehessen benne. Ne csoma-
golja be homályba az igazsá-
got! Munkatársai nem gondol-
tak sem vagyonra, sem elisme-
résre, sem rang elérésére, csak 
hivatásukat teljesítették, helyi 

információval, hírekkel látták 
el Hegyalját. 

Az Országos Magyar Saj-
tókamara által 1943-ban Bu-
dapesten rendezett országos 
szaksajtó-kiállításon – méltat-
va a lap életkorát, elterjedtsé-
gét, és a kiállításon berende-
zett vitrin színvonalát – az Új 
Hegyalját elismerő oklevéllel 
tüntették ki. A következő év-
ben kiderült, hogy az egyet-
len olyan vidéki lap, amelynek 
a szerkesztése egy polgári is-
kolai tanár, Marton László ke-
zelésében van. A vidéki tanár-
ság a század elején sokkal na-
gyobb részt vállalt a városuk-
ban, községükben megjelenő 
helyi újság életében, a század 
közepére ez már ritkaságszám-
ba ment. Az utolsó szám 1944. 
szeptember 26-án jelent meg.

Nem egy fontos eszme me-
rült fel s nyert megbeszélést ha-
sábjain. Agitáltak, kritizáltak, 
dicsértek vagy bíráltak, ahogy 
az igazságérzet diktálta. A lap 
mindenkor annak volt szószó-
lója, ami magyar érdek, és ami 
javára válik a városnak, a vi-
déknek és Tokaj-Hegyaljának. 
A becsületes, közcélokért lel-
kesülő feladatoknak munká-
sai, szervei maradtak évtize-
deken át. A korabeli sajtó ne-
gatívumai ellenére nagy szol-
gálatot tett a kultúra terjesztése 
ügyében. Széles néprétegek ol-
vastak újságot, vagy legalább-
is értesültek a friss hírekről ál-
tala. A nagyvilág betört az el-
maradott falvakba is, így a ko-
rábbinál jóval szélesebb közvé-
lemény kezdett formálódni.

O. Z. M.
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TelTHázAs komolyzenei esT
A XX. Zempléni Fesztivál 

programsorozatának utolsó 
előtti estéjén, augusztus 19-én 
Johann Sebastian Bach nép-
szerű egyházi szerzeményei-
ből rendeztek hangversenyt a 
szerencsi Kisboldogasszony 
római katolikus templomban.

A komolyzene-kedvelők a 
világszerte ismert Orfeo Ka-
marazenekar és a Purcell Kó-
rus közreműködésével korhű 
előadásmódban hallgathatták 
meg a barokk zenei darabokat.   

A megújult egyházi épület-
ben Turjányi Miklós fesztivál-
igazgató köszöntötte a padso-
rokat megtöltő közönséget, ki-
emelve, hogy Bach muzsiká-
ja olyan magasságokba emel, 
mely elfeledteti a bajokat a hall-
gatósággal. A megjelentekhez 
szólva Darvas László plébános 
örömét fejezte ki, hogy az ér-
deklődők a megszépült egyházi 
épületben részesülhetnek a ki-
vételes zenei élményben, mely 

lelkileg gazdagabbá tesz. A fesz-
tiváli rendezvény résztvevőit – 
köztük a Nyárádszereda test-
vérvárosból érkezett székelye-

ket – Koncz Ferenc polgármes-
ter is üdvözölte az egri érsek ál-
tal újraszentelt „öreg” temp-
lomban, kiemelve, hogy Sze-

rencs önkormányzata a továb-
biakban is partner abban, hogy 
támogassa a jubileumi évfordu-
lóját ünneplő Zempléni Feszti-
vál jó szándékát: hogy magas 
színvonalon nyújtson művészi 
élményeket. 

Vashegyi György karmes-
ter vezényletével az oltár előtt 
csendültek fel a barokk kort 
idéző zeneművek magával ra-
gadó dallamai. Bach darab-
jainak sokszínűségét példáz-
va az egyházi művekből első-
ként két kantáta hangzott el, 
megszólalt az oboa d’ amore 
versenymű, és a XVIII. szá-
zad legnépszerűbb hangsze-
res műfajai közé tartozó, zene-
karra írott szvitekből is ízelítőt 
kapott a közönség. A hangver-
seny első részében az est leg-
népszerűbb darabját – a h-moll 
szvitet – újrajátszatta a közön-
ség, a másfél órás koncert vé-
gén pedig vastapssal fejezte ki 
tetszését a hallgatóság.                       

H. R.

Szerencsi híres emberek

PAszlAvszky sándor
Kevesen tudják, hogy elődeink közül kik voltak azok, akik életükkel, 

munkájukkal, anyagi támogatásukkal, önzetlenségükkel megalapozták 
településünk várossá fejlődését, hozzájárultak társadalmi, közösségi éle-
tének kialakításához. Akad közöttük országosan, sőt nemzetközi ismert-
séggel bíró híresség, de szép számmal vannak olyanok, akikről még nem 
hallottunk. Őket mutatja be a most induló sorozat.

A tizenkilencedik századi katoli-
kus lelkészek között, történetíróként 
Paszlavszky Sándor volt az, aki sokat 
tett azért, hogy Szerencs múltja ne le-
gyen a feledés zsákmánya. 

A plébános a szabadságharc ide-
jén, 1848. augusztus 18-án szüle-
tett Deregnyőn, ahol édesapja a gróf 
Lónyai ak alkalmazottja volt. Gondos 
szülei tudományos pályára szánták a 
már kis korában feltűnően értelmes és 
szorgalmas fiút és az elemi iskolák el-
végzése után a sátoraljaújhelyi gimná-
ziumba küldték. Középiskolai tanul-

mányait Ungváron folytatta, ezután 
a papi pályára lépett. A kassai szemi-
náriumban vasszorgalmával mindig a 
legelsők között állt, szabadidejét ked-
venc tárgyának, az irodalomnak szen-
telte. Már papnövendék korában érté-
kes irodalomtörténeti, esztétikai ta-
nulmányokat, verseket írt. Felszente-
lése után rövid ideig Bodrogkeresztú-
ron, Abaújszántón, majd Göncön káp-
lánkodott, azután gróf Zichy Rezső há-
zánál, Enyicskén nevelősködött. Ezen 
idő alatt szerezte széleskörű ismeretsé-
gét és a tehetségét méltányló előkelősé-

gekkel kötött baráti viszonyai haláláig 
kitartottak. Egyházi fönnhatósága Sá-
toraljaújhelyre nevezte ki hitoktatónak, 
ahol tanítványai szeretetétől és tisztele-
tétől övezve négy évig dolgozott.

Negyvenegy évesen, 1889-ben ke-
rült Szerencsre, ahol hivatásának, a 
tudománynak és az irodalomnak élt. 
Számos irodalmi alkotása, újságcik-
ke, esszéje jelent meg nyomtatásban 
is. Már itt fejezte be a nagyközönség, 
illetve a serdültebb ifjúság részére írt: 
Szent László király, avagy a Magyar 
Nemzet dicsősége című tanulmányát. 
A szentté avatás 700. évfordulójára, 
1892-ben megjelent kötet helyben, Si-
mon József nyomdájában készült. Ala-
pos történeti kutatások nyomán 1896-
ban, a millennium tiszteletére ösz-
szeállította Szerencs város monográ-
fiáját. Tevékenyen részt vett a városi 

közügyekben: a Nemzeti Szövetség-
nek megalakulása óta elnöke, a Hegy-
alja-mádi Takarékpénztár igazgatósá-
gi tagja volt, és más civil szervezetek 
munkájából is részt vállalt.

Poéta lelke a virágok közt, gyümöl-
csöskertjében nyugodott meg igazán, 
majd visszatért ismét becses köny-
vei közé. Ritka szép könyvtárat gyűj-
tött össze, tudományos és díszművek 
egész tárházát, értékes és ritka kézira-
tok példányait. Az irományok között 
akadt egy-egy sajátkezű rajz is. Kortár-
sa, Roskovics Ignác festőművész – aki 
iskolatársa volt – mondogatta, hogy 
Paszlavszky Sándortól tanult rajzolni 
és kapott kedvet a festészethez.

Igaz a mondás az ő jellemére is: aki 
tudós, poéta és becsületes ember, az 
nem ért a meggazdagodáshoz. Segítet-
te az árvákat, a szegényeket, áldozott a 

közjóért, az egyházért. Sokan – vissza-
élve jóságával – a kölcsönkért összege-
ket nem adták meg neki. Ám ő nem 
zúgolódott még akkor sem, amikor 
az anyagi gondok árja összecsapott fe-
lette. Megengesztelődve mondogatta: 
„Szegények vagyunk, én is, híveim is, 
mi haszna kellemetlenkednénk egy-
másnak. Ha nem követelőzöm, keve-
sebbet adok szegényeimnek, de azért, 
amit nekik szántam, mégis csak szegé-
nyeimnél marad.”

Másokért és a közügyért küzdő igaz, 
becsületes ember volt. Lelkesedett a 
szépért, jóért és igazságért, a komoly 
tudományokért, s a nemzeti ideálokért 
egyaránt. Távol a várostól – melynek 
tíz évig igaz lelkipásztora volt, – a bu-
dai hegyek között elterülő Farkasréti 
temetőben alussza örök álmát.   

O. Z. M.

 y Klubkirándulás a Dunakanyarban
Nyugdíjasszervezetünk, a 

Nyár utó Klub munkaterv alap-
ján végzi tevékenységét. A 2011-
es programok között szerepel-
tek a nyári és kora őszi kirán-
dulások is.

Elnökünk – Fincziczki Ist-
vánné – tavasszal családi kör-
ben a Dunakanyarba kirán-
dult, és az ott szerzett csodá-
latos élményeket megosztotta 
a klubtagsággal, mi pedig úgy 
döntöttünk, hogy nyári kirán-
dulásunkat erre a vidékre szer-
vezzük. Akinek internet-elér-
hetősége van, munkához lá-
tott, összegyűjtöttük az infor-
mációkat, és augusztus elején 
kétnapos kirándulást tettünk 
országunk egyik legszebb vi-
dékére: a Dunakanyarba.

Sajnos, klubtársaink közül 
– korukra, illetve betegségük-
re tekintettel – már sokan nem 
tudnak vállalni kétnapos utat, 
ezért barátaink közül is szer-
veztünk útitársakat. Így 38 fő-
vel indultunk el a kitűnőnek 
ígérkező programra.

Úti célunk első állomása a 
Vácrátóti Arborétum volt, mely 

nem okozott csalódást. Nagyot 
sétáltunk a százéves fák alatt, 
ismerkedtünk a különleges 
növényekkel és gyönyörköd-
tünk a számtalan természeti 
szépségben. Tovább utaztunk 
Nagymaros felé, végig a Duna 

jobb partján, majd a szlováki-
ai Párkányból a Mária Valéria 
hídon át érkeztünk meg szál-
láshelyünkre, Esztergomba. Pi-
henés és szabad program után 
a bazilikát, a kincstárt és a vá-
rost néztük meg közösen. Este 

kellemesen elfáradva tértünk a 
kollégiumi szállásunkra.

Másnap Visegrádra utaz-
tunk tovább, ahol a fellegvár 
kilátójából látott panoráma fe-
lejthetetlen élményt nyújtott. 
Meg kell dicsérnem társaimat, 
mert még a 80 évesek is vet-
ték az akadályt, és feljutottak a 
várcsúcsra. Leérve a városba, a 
királyi palotát néztük meg. A 
Herkules-kút, a palota termei, 
a gyönyörű kert, mind-mind 
csodálatos élményt nyújtottak 
mindenkinek.  Hazafelé indul-
tunk, de még időnkbe belefért 
Leányfalun a Móricz Emlékház 
megtekintése, ahol rendhagyó 
tárlatvezetésben volt részünk. 
A Dunakanyart az új Megyeri 
hídon át hagytuk el, és fárad-
tan, de élményekkel tele érkez-
tünk haza a kora esti órákban.

Köszönetet mondok klubtár-
saim nevében a szervezőknek 
(a klub vezetőségének), ami-
ért lehetővé tették számunkra, 
hogy újabb csodálatos települé-
seket, nevezetességeket ismer-
hessünk meg országunkban.

Szaniszlóné Tóth Ágnes
klubtag

Bodnár Edit (Dite)

Varázsecset
Átfesteném a világot,
A szürke napokat szivárvány színre,
Gondterhelt arcokra
A létörömének aranyát,
Rózsaszirmok selymét
A meggyötört szívekre.

Átfesteném az egyet,
Szikrázzon benne azúrtengerek kékje,
Békegalambok tollával
Festeném a lelkeket hófehérre!

Átfesteném a megfakult képeket,
Színektől pompázzon fénye,
Lángot festenék az alvó parázsnak,
Fénysugarat a szemek íriszére.

Átfesteném a mennyboltot
Csillagok fehér aranyát, ébenszínű éjre,
A létezés örömének csillagporát szórnám
A teremtő ecsetjéről az emberek kezébe!

Átfesteném a telihold arcát
Ezüstös ragyogását ontsa a földre,
S ő szelíd mosolyával kacsint reánk,
Egy szebb s igazabb jövőbe!

Leskó Imre

ÉrtelmezÉs
(idézet egy alkotótárs „Nagyapó” c. verséből)

„Dolgos kezed alatt
Feszült hordókon a ráf”

(KIIGAZÍTÁS)

Csikorgó a kerék, lötyögős a RÁFJA,
Nagy hordó nyomását, csak az ABRONCS állja 
A kocsist környékez nyugtalanság és frász,
Míg lyukas zsebében pipáért kotorász.

Szekérkeréknek is, búcsút int a ráfja.
Egyik-másik roncsabb, fészkes fene bánja.
Lógós a küllő is, akár a szuvas fog,
Idő vasfogának, türelme is elfogy.

Esedékes lenne, némi ráfordítás,
Nem éri meg mégse, újabroncsosítás.
Keréktalpra RÁF kell, fogja össze körbe,
Az ABRONCS a hordót, ha már bor van benne!

Ne tévesszük össze, szezont a fazonnal,
Lényegre tapintok, keményen, azonnal!
Hordó körül ABRONCS, kerék körül a RÁF,
Nem hullának szét, mint Trianontól Hazánk.

Szontágh Emil

Virágot ültetek a szíVedbe
Emlékbe adom neked e szép nyarat
Maradt benne egy lélegzetnyi tavasz
Szedek hozzá sok mezei virágot
Azzal díszítem az őszi oltárod

Kötök hozzá csokrot búzavirágból
Koronát fejedre vörös pipacsból
Az éneklő madarakat hívom el
Trónodon majd velük köszöntselek fel

Kórusban énekeljük azt a szép dalt
Melyért a szívem azóta is él-hal
Szívedbe ültetem a nyár virágát
Őrizd úgy, mint a két szemed világát

Hallgasd meg kérésemet, kisleányka
Bújtass el szívednek pitvarába
Hallani fogod, míg élsz, a dalolást
Virág szíved lesz s érzed majd illatát

Kisgyőri Szabó Zsolt

VagY Nekem  (Juditnak)

vagy  nekem csillag égető lángja
nyolcvanöt fényév táncát ha járja
örökké szomjazó tekintetem

szemed könny-csókjait issza vakon
nektár-cseppjeit szívedbe sírja
tollam vérszín TEMPUS-t gyöngyöz s írja
szerelmed fénye kéklik szavakon

blúzod bársonya ha ajkamhoz ér
szenvedélyek illata oson át
szívembe ringatod vágy-mosolyát
egy végtelen csóknak Te a Tündér

simogatod sorsunk láz-álmait
izzó ajkadra lehelem ma itt
Regulus arany-pírja vagy nekem

A Purcell Kórus és az Orfeo Kamarazenekar barokk zenei da-
rabokat adott elő.

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája 
az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

    A                                           PosTájából

Schlosserné Báthory Piroska: Hegyalja
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Tisztelt Autótulajdonos! 
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk, 

valamint nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk 
(4 liter 10w40 Castrol + szûrõvel már 8500 Ft-tól). 

Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészí-
tést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást 
biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvé-
delmi mérés díja a jogszabálynak megfelelõen beépítésre került. 

Vizsgáztatható jármûkategóriák: Vizsgadíj
Motorkerékpár 11 000 Ft
Személygépkocsi 20 000 Ft
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti) 24 000 Ft
Tehergépkocsi (3,5 t feletti) 40 000 Ft 
 + esetleges pótdíjak 
Autóbusz (belföldi) 40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû 18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó 13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett) 23 000 Ft 

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert

Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefoszámokon lehet.

Augusztusi festékvásár  
A Ciklámenben!

eco beltéri falfesték 14 l 1990 ft
Homlokzatfesték 14 l 6300 ft
zománcfestékek 1040 ft-tól
színes beltéri falfesték  2,5 l 2790 ft 

5 l 4990 ft

A készlet erejéig!

bordûrök, díszlécek, rozetták nagy választéka. 

mindent egy Helyen A Ciklámenben!

szerencs, rákóczi út 97.
telefon: 47/362-546

nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

Ciklámen

Vektor  
Könyvelőiroda
Egy megbízható és sokoldalú partner 

a céges és társasházi ügyekben
Könyvelőirodánk vállalja kis- és középvállalkozások, egyéni 
vállalkozók és nonprofit szervezetek teljes körű könyvelé-
sét, bérszámfejtését. 

Egy helyen megtalál minden szolgáltatást, amire szüksége 
lehet cégének. Cégalapítás és módosítás, jogi és adótaná cs-
adás, könyvelés, pályázatírás, hitel, székhelyszolgálat.

Várjuk irodánkba jelenlegi és új ügyfeleinket!

ElérhEtőségEink:
Zemplén-Vektor Kft.

3900 Szerencs, Csalogány köz 5.
20/944-8621, 70/450-6436, 

konyveles@zemplenvektor.hu

SZABADSÁG U. 2/D. fszt. 2.: városközpont-
hoz közeli, napos, 3 külön bejáratú szoba, 
konyha, elôszoba, felújított fürdôszoba és 
WC, loggia helyiséges (70 m²), komfortos, 
társasházi lakás. Beépített konyhai és elô-
szobai bútorok, szônyegpadlós szobák, 
zuhanyzó, 3 hôtárolós kályha, redônyök, 
kábeltévé, vezetékes telefon. A bizton-
sági  rácsozatú, elôtetôs loggia részen 
thermoüveges nyílászárók. Gázcsonk a 
lépcsôházban. Kizárólagos használatú pin-
cerekesz, közös  használatú gyermekkocsi- 
és kerékpártároló. Azonnal beköltözhetô. 
Irányár: 7 800 000 Ft. Tel.: 30/564-3132. 
ÁRPÁD  UTCA  21.: a belvárostól néhány 
percnyire, 805 m² bekerített telken, össz-
komfortos komfortfokozatú, 2006–2007. 
években felújított, 96 m² alapterületû, 

egyik lakrészében nappali, 3 félszoba, 
konyha, étkezô, fürdôszoba, fürdôszobából 
nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér, 
fürdôszoba helyiségekkel, mindkét lakrész 
elôtt fedett teraszos családi ház. Külön 
bejárattal kazánház-padlásfeljáró, nyá-
ri konyha, önálló épületben garázs. Az 
elôtérbôl belsô lejáratos pince. Érdekes 
építészeti megoldás, redônyök, zuhany-
kabin, kábeltévé, vezetékes telefon, dupla 
fûtési rendszer és kandalló, kertkapcsolat. 
A melléképületeknél tovább bôvíthetô. 
Összeköltözôk, nagycsaládosok, kétgene-
rációs családok vagy vállalkozók  részére 
ajánljuk. Megfelelôség esetén szerencsi, 
bekecsi, legalább 2 szobás kertes ingatlant 
értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 
13 900 000 Ft. Tel.: 70/338-5615.  

KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670 
m² telken, szoba, étkezôs konyha, spájz, 
fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi 
fûtési módozatú (fûtôberendezés nélkü-
li), 50 m²  hasznos alapterületû, tovább 
bôvíthetô családi ház. Redôny, a konyhá-
ban új mosogató, új linóleum, zuhanyzó, 
saját derítô, 10 m² pince, 2 tárolókamra. 
Az ingatlan frissen festett, mázolt, kívülrôl 
lefestett. Azonnal beköltözhetô. Irányár:  
5 500 000 Ft. Tel.: 30/455-0164.   
KOSSUTH UTCA 4.: a belvárosban, kétla-
kásos, osztatlan közös tulajdonú ingat-
lanban az  udvari, 52 m², nagyméretû, 
hajópadlós szoba, nappali és boltíves 
konyha, fürdôszoba, tornác helyiségekbôl 
álló, komfortos (gázkonvektoros) lakás. A 
lakás végében 15 m² tárolókamra, mely-

nek területével a lakás tovább bôvíthetô. 
A kétablakos szoba méreténél fogva 
kettéválasztható. A kamra mellett han-
gulatos, három oldalon falakkal határolt, 
borostyánnal  befuttatott, füvesített, intim, 
kizárólagos használatú kertrész. Központi 
fekvésére tekintettel vállalkozók részére 
is ajánljuk. Irányár: 5 200 000 Ft. Tel.: 
30/634-8162.

ANTALL JÓZSEF UTCA 7.: újonan épült la-
kóövezetben 896 m² területû, kelet–nyu-
gati tájolású, sík terepadottságú, szabályos 
alakú, bekerítetlen, növényzet nélküli, 
beépítetlen, belterületi, tehermentes épí-
tési telek. A szomszédos telkek lakóhá-

zakkal beépítettek. Gáz, víz, szennyvíz az 
utcában. Aszfaltozott út. Építkezôk vagy 
befektetôk figyelmébe ajánljuk. Irányár: 
10 500 euró (EUR). Tel.: 20/529-2827.   
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki ingat-
lan) új lakóövezetben, 896 m² telken, 
149 m²  alapterületû, nappali, 3 szoba, 
konyha, kamra, elôszoba, fürdôszoba, 
mosókonyha, WC, fedett-nyitott teraszok 
helyiséges, kétállású garázsos, korszerû 
terv alapján, magas minôségû kivitelezés-
sel készült, exkluzív,  fia talos belsô kiala-
kítású, hangulatos kivitelezésû extrákkal 
ellátott, összkomfortos, új építésû családi 
ház kedvezô áron (Ytong tégla, Lindab 
rendszer 30 éves garanciával). Rendkívül 
jó benapozottság, laminált padló, kandal-
lókémény, kábeltévé, elektromos garázs-

ajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes 
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek 
nélkül, melyek külön, térítés ellenében 
megvásárolhatók), tolóajtós gardróbszek-
rény, kétszemélyes hidromasszázs kád, zu-
hanykabin, páraelszívó. 15 m² OSB-tároló. 
A házat a vevô által kért színre leszínezik. 
A kert füvesítésre kerül. Megfelelôség ese-
tén szerencsi, budapesti társasházi vagy 
kisebb kertes ingatlant érték egyeztetéssel 
beszámítanak. Irányár: 23 900 000 Ft. 
Tel.: 70/942-5369. 

Érd.: Dr. Gálné dr. Ugrai Edit, ügy véd
3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

In gAT lAnKöz ve Tí Tés l elAdásI AjánlAToKSZERENCS

BEKECS

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

AkcióS bozótvágók 
kAphAtók!

mezÕgAzDASági SzAkbolt 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 

70/313-3767

várjuk keDveS váSárlóinkAt!
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üzemanyagtöltô 
állomás

KínálatunK: 

v E95 benzin akció szombatonként –5 Ft/l
v Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) v Autógáz v Kenôolajok
v Bankkártyás fizetés v Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés

Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.  
(Bekecs  

és a 37-es közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Vegyes desszert  
1000 g 1100 Ft

Az akció a készlet erejéig érvényes!

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

INGATLAN
 y Taktaharkány központi helyén kétszobás, gázfűtéses, 

rendben tartott családi ház reális áron, azonnali költözés-
sel eladó. Érd.: 20/4464-662, 47/352-004. (14-15)

 y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás céljára 
is átalakítható kb. 90 négyzetméter alapterületű családi 
ház eladó. Érd.: 30/52-00-353. (14-15)

 y Szerencs központi részén (piachoz közel) a Tatay Z. út 
5. szám alatt vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó 
kamra helyiségekkel.  Érd.: 30/486-5534 este. (14-15)

 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. 
Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, 2 fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 
70/363-1658. (14-15)

 y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház 
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igé-
nyesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. 
Érd.: este 30/921-2255. (14-15)

 y Szerencs főutcáján, szép környezetben, felújított, há-
romszobás, 100 m2-es családi ház, valamint Bekecsen  
85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (14)

 y Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatti, kétszobás, 
földszinti társasházi lakás albérletbe kiadó, illetve eladó 
7,6 M Ft-ért. Szerelőaknás garázs 550 ezer forintért eladó. 
Érd.: 70/967-1142. (14)

 y Legyesbénye, Rákóczi út 101. szám alatti két szoba-
konyhás ház melléképülettel, 400 négyszögöl telken el-
adó. Érd.: 47/368-654. (14)

 y Megyaszón a Béke úton összkomfort nélküli, 100 
m2-es családi ház eladó. Irányár: 2,2 M Ft. Érd.: 20/49-
47-999. (14)

 y Abaújszántó központjában a Kossuth tér 4. szám 
alatti lakóház eladó. Az ingatlan 1986-ban épült és 
2005-ben teljesen felújított, amely 116 m2 alapterüle-
tű, 3 szoba, fürdőszoba, WC, nappali, az alagsori rész-
ben garázs + egyéb tároló helyiségek, valamint 350 m2-
es udvar tartozik. Érd.: 20/492-8333. (14)

 y Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) 
eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fűthető garázs-
zsal, 2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361-888. (14)

 y Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es családi ház sürgő-
sen eladó. Érd.: 20/487-1906. (14)

 y Szerencs belvárosában, mégis csendes helyen, az 
Erzsébet utca 8. szám alatt szoba, konyha, fürdőszo-
ba, spájzos lakás eladó. Irányár: 5,8 M Ft. Érd.: 20/531-
7676. (14)

 y Szerencs belvárosában két lakrészes családi házat 
cserélnénk kisebb ingatlanra értékegyeztetéssel, ill. el-
adnánk. Taktaharkányban kis családi ház eladó. Érd.: 
20/4464-662. (14)

 y Szerencsen 89 m2-es, teljes körűen felújított, gáz-
központi fűtéses, tehermentes társasházi lakás eladó. 
Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (14)

 y Szerencsen 67 m2-es társasházi lakás eladó. Irányár: 
7,5 M Ft. Érd.:30/70-12-970. (14)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház 
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. 
Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (14)

 y Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, össz-
komfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (14)

 y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfor-
tos ház eladó. Vállalkozásra vagy irodának is alkalmas. 
Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/704-
6393. (14-15)

 y Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es társas-
házi lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 ezer Ft-ért eladó. 
Érd.: 30/499-4557. (14)

 y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rende-
zett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767-976 szá-
mon. (14)

MEZŐGAZDASÁG
 y Szerencsen a Piroska dűlőben 800 négyszögöl fur-

mint, hárslevelű szőlő eladó. Akár terméssel is! Érd.: 
20/436-4363. (14-15)

 y Szerencs-Ondon borospince, szőlőprés (60 l) eladó. 
Érd.: 47/363-610. (14)

VEGYES
 y Franciaágy olcsón eladó. Érd.: 30/278-5650. (14-15)

 y Gyári Kossuth prést vásárolnék 300-500 l között. Tel.: 
30/449-1584. (14-15)

 y Hagyatékból hálószobabútor és konyhabútor moso-
gatóval eladó. Érd.: 30/486-5534 este. (14-15)

 y Ikeában vásárolt fenyő gyermekágy (kiegészíthe-
tő dekor jelleggel szivárványtetővel) jelképes össze-
gért eladó. Az ágy gyerekméretről normál méretre 
(90 x 200 cm) állítható. Ágyráccsal, anatómiai szivacs-

csal és huzattal együtt. Ugyanitt ikeás gyerekszőnye-
gek, micimackós és hercegnős falvédők. Érd: 70/336-
9232. (14-15)

 y 2 db autós gyerekülés eladó ikrektől. Érd.: 30/555-0287.

 y Európai uniós pályázatok (mikro- és kisvállalkozások 
fejlesztése, telephelyfejlesztés, helyi termék feldolgozá-
sa és értékesítése) készítése, ingyenes tanácsadás. Érd.: 
70/637-8275. (14-15)

 y Diplomás nyelvtanár német nyelvből korrepetá-
lást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Érd.: 
30/492-7930. (14)

 y 1 db számítógépasztal, 2 db fémvázas fotel, 1 db fe-
nyő tv-asztal, 1 db hűtőszekrény, 1 db antik ülőgarnitúra 
kedvező áron eladó. Érd.: 20/9659-134. (14)

 y Általános iskolai tanulók részére korrepetálást válla-
lok. Érd.: 20/219-3018. (14)

 y Kerítéshez való betonoszlopot vásárolnék. Érd.: 
47/363-610 az esti órákban. (14)

 y Szakdolgozatok, prezentációk, egyéb kiadványok 
szerkesztését vállalom. Érd.: 30/7012-970. (14)

 y Hímzést, horgolást, falvédők, összekötők szövését ol-
csón vállalom. Érd.: 47/363-891. (14)

FÉnyKÉppEL 
KínÁLjuK!

Külön megrendelés alap
ján fotóval jelentetjük meg 
az el adás ra vagy kiadásra 
kínált lakásokat, épüle te
ket. Ennek költsége hozott 
fény kép  ese tén alkalman
ként 500 Ft, amennyi ben a 
fotót munkatársunk készí
ti el, akkor 700 Ft. Ezért az 
összegért egyszer jelentetjük 
meg hirdetését, ami az inter
netes honlapunkra is felke
rül ilyen formában.

Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24  
órá i g. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2011. szeptember 2-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

szeptember 9., szeptember 23.

Közép- és kisvállalkozások energia-
tanácsadása, energiaügyek intézése.

Kapcsolattartás a szolgáltatókkal, mérőállás-diktálás, 
számlák ellenőrzése, szerződéskötés, projektekben való 
részvétel.

Megbízható szolgáltatás, reális ár. Keressen minket!

Gépies Kft.
E-mail: gepieskft@t-online.hu

Munkaügyi változások 
Szeptember elsejétől a jelenle

gi kilenc hónap helyett már csak 
maximum három hónapig jo
gosultak álláskeresési járadék
ra azok, akiknek megszűnik a 
munkaviszonya.

Az erre az ellátásra való jogo
sultsághoz a megelőző öt évben 
belül legalább 360 nap munka
viszony, vagy olyan vállalkozói 
jogviszony szükséges, amely 
után a munkaerő-piaci járulé
kot megfizették. További felté
tel, hogy az érintett ne legyen jo
gosult rokkantsági, vagy balese
ti rokkantsági nyugdíjra, ne ré
szesüljön táppénzben, akarjon 
dolgozni, de önálló álláskeresé
se nem vezetett eredményre, és 
a munkaügyi kirendeltség sem 
tud megfelelő munkát ajánlani. 

Az álláskeresési járadék ösz
szege a kérelem benyújtását 
megelőző négy naptári negyed
évben elért átlag járulékalapok 
60 százaléka, maximum a jogo
sultság kezdő napján hatályos 
legkisebb munkabérnek meg
felelő összeg lesz. A közfoglal
koztatási ideje alatt a járadék fo
lyósítását szüneteltetik.

A járadék összegének számí
tási módja nem változott. Az 
ellátás mértékének maximális 
összege viszont módosul: ko
rábban az álláskeresési járadék 
legfeljebb a minimálbér 120 szá
zaléka volt a folyósítás első idő
szakában, ez maximum 91 na
pig járt. Szeptember elsejétől az 
álláskeresési járadék legfeljebb a 
minimálbér összege lehet a já
radékfizetés teljes időtartamá
ra. Szeptember elsejéig az állás
keresési járadék folyósításának 
második szakaszában a mini
málbér 60 százalékát fizetik ki, 
függetlenül a jogosult korábbi 
bérétől. 

Bérpótló juttatásban – ami 
foglalkoztatást helyettesítő tá
mogatás elnevezést kap – az ré
szesülhet, akiknek a szociális 
igazgatásról és szociális ellátá
sokról szóló törvény értelmében 
a jegyző aktív korúak ellátására 
való jogosultságot állapít meg.

Annak az álláskeresőnek, aki 
nyilvántartásba került, a felaján
lott munkát – ide értve a közfog
lalkoztatást is – azonnal el kell 
fogadnia.

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

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

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!

l Betongyártás, mixeres kiszállítás, 
tehergépkocsis kiszállítás, 

bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás

l 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.
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Vízszintes:
1. Az idézet első része. 12. Becézett La-

jos. 13. Település Hajdú-Bihar megyében. 
14. Körzetben van! 15. Nem irigy! 16. Tamás 
hangzói. 18. Azonos mássalhangzók. 19. 
Előtag. Jelentése: kő. 20. Ropi jelzője lehet. 
22. Keskeny törésvonal. 25. Sándor Anita. 
26. Az egyik vallás. 28. Kezdődik, indul. 29. 
Kettőzve: hazai zenekar, vagy édesség. 30. 
Katonai rang. 32. Nota …, jól jegyezd meg! 
33. A föld felé. 34. Kerítés alatt átmegy. 37. 
Elerel! 40. Alkoholista. 42. Tartós elem má-
sik neve. 45. Indiai férfinév. 47. Művésze-
tek Palotája röviden. 49. Kettőzve: kikapsz! 
50. Hadban van! 51. Páratlan zokni! 52. Ro-
mán település. 53. Hibáztató. 55. Tórium. 
56. .. fair lady. 57. Életrevaló, tevékeny. 58. 
Kicsinyítő képző. 60. Komárom része! 62. 
Iram. 63 Üres kád!

Függőleges:
2. Oldat része. 3. Feltéve. 4. Női ének-

hang. 5. Vadászati magazin. 6. Mindentu-
dás Egyeteme, röviden. 7. … Mares, mexi-
kói bokszoló. 8. Férfinév. 9. Spanyol, svéd 
gépkocsik jelei. 10. Tevékenységet folytat 
(pl.: sportot). 11. …-család, rajzfilmszerep-
lők. 15. Az idézet második, befejező ré-
sze. 17. Szintén ne. 19. Lakatos Sándor. 21. 
Angol urak megszólítása. 23. Vámosi János 
dala (két szó). 24. Félig édes! 27. Német név-
elő. 29. Ruhát piszkít. 31. Elán hangzói. 32. 
Torreádorok ellenfele. 35. Budapest Sport 
Iroda. 36. Bizonytalanul megy. 38. Kerti 
eszköz. 39. Egyszerű gép. 41. Akadályta-
lanul halad. 43. Alsó végtag része. 44. Ro-
mán település. 46. Érd mellől való. 48. Mű-

holdak területe. 54. Szabadban. 57. Angol 
sör. 59. Távolba. 61. Rizs fele! 62. Latin és. 

Sz. A.

Az augusztus 12-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Ha víz volnék, hát volnék 

pocsolya, ha tűz volnék, hát volnék ha-
muja. A helyes megfejtést beküldők kö-
zül Domonkos Józsefné, Szerencs, Dózsa 
út 26. szám alatti lakos, valamint a meg-
fejtést SMS-ben beküldők közül a 70/235-
5918-as telefonszám tulajdonosa nyert. A 
két fő részére szóló fürdőbelépő a Szerencsi 
Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Nép-
ház) vehető át. Az augusztus 26-ai kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési határide-
je: szeptember 9. Megfejtésüket SMS-ben is 
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

                                                                                 Két he ten te megjelenő köz éle ti lap.
Felelős szerkesztő: Árvay attila l Szerkesztőség címe:  3900 Sze rencs, Kossuth tér 1. (Népház) l Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. l te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527. 

Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089.  SMS: +36(20)940-2066. l E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu l Honlap: www.szerencsihirek.hu l Hir de tés fel vé tel: a szerkesztőség cí mén.
Kiadja: SzErENcSi vÁroSÜzEMEltEtő NoNProFit KFt. Szerencs, Eperjes u. 9. l Felelős kiadó: czaKóNé SziKSzai orSolya ügyvezető igazgató.

Sze dés, tör de lés: MiKoM NoNProFit KFt. 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. l Ké szült: a MEtalEN KFt. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-zs. utca 24. l Áru sít ja: laPKEr zrt. 1097 Budapest, táblás utca 32. tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bár mely hírlapkézbesítő pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítőknél. l a lap ból ér te sü lé se ket át ven ni, írá so kat új ra kö zöl ni  ki zá ró lag a szerkesztőség hoz zá já ru lá sá val  vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. szeptember 9-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. l iSSN 1216-3066

Rejt vény Fej tők, Fi gye lem!
A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé nyének aján dék-
sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt, 
ame lyek hez mellé kelték ezt a szel vényt.

ke ReSZt Rejt vény
2011. augusztus 26.

#

»
»

Ezúttal a szerencsi szárma-
zású Puskásné Lesnyószki 
Kitti (fotónkon) ajánlja olvasó-
ink figyelmébe egyik kedvenc 
édessége, a csokoládés pite re-
ceptjét.

A fiatal háziasszony szívesen 
sürgölődik a konyhában, nem-
csak családja örömére, barátait 
is rendszeresen vendégül látja. 
Nem csupán hobbiszinten süt, 
főz, idegenforgalmi-vendéglá-
tói ismereteit is kamatoztatja, 
amikor a magyar konyha jel-
legzetes ízvilágán kívül más 
népek ételeit is a tányérra va-
rázsolja. 

A most bemutatott sütemény 
receptjét azért választotta, mert 
azon túl, hogy finom, könnye-
dén elkészíthető édesség azok 
számára is, akik nem jártasak 
a konyhaművészetben.

Elkészítés: A kekszet összetör-
jük, meglocsoljuk az olvasztott 
vajjal és a formába tesszük. (Íz-
lés szerint adhatunk hozzá ap-
rított mandulát, diót, vagy mo-
gyorót is.) A tojások sárgáját sű-
rű krémmé keverjük 4 dkg cu-
korral és a keményítővel. A te-
jet felforrósítjuk és állandó ke-
verés mellett a tojáskrémhez 
öntjük. Lassú tűzön besűrű-
sítjük, félrehúzzuk és beletör-
jük a csokit. Az így elkészült 
masszát egyenletesen eloszt-
juk a formában, majd a tojás-
fehérjét habbá verjük 10 dkg 

cukorral és az aromával, és az 
egész tetejére öntjük. 30 percig 
160 C-fokon sütjük.

Jó étvágyat!

Házi KoNYHa 
Rovatunkban egy-egy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Várjuk vál-

lalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen ismertet-
nének egy-egy általuk kiválasztott fogást. 

CSOKOLÁDÉS PITE
Hozzávalók:  

25 dkg csokis keksz, 4 evőkanál vaj, 
3 tojás sárgája, 2 tojás fehérje,

14 dkg cukor,
4 evőkanál étkezési keményítő, 6 dl tej, 

egy tábla magas kakaótartalmú étcsokoládé
1 teáskanál vaníliaaroma

Egészségünkért 

allERgiás REaKció 
a gyümölcsöktől?

Az allergia a szervezet im-
munrendszerének túlzott re-
akciója olyan anyagokra, me-
lyek normális esetben semmi-
lyen reagálást nem váltanának 
ki. A tünetek, túlérzékenységi 
reakciók különböző fokozatok-
ban jelentkeznek.

Ez többnyire szénanátha jelle-
gű allergiás rhinitis, melynek kö-
vetkezménye az orrnyálkahár-
tya megvastagodása, de orrvála-
dékozást, tüsszentést, a szem ir-
ritációját, könnyezést is eredmé-
nyez. Súlyosabb esetekben a tü-
dőbe kerülve asztmás rohamo-
kat is okozhat, de más formában 
is jelentkezhetnek az allergéntől 
függően (pl.: bőrkiütés, irritáció).

Az allergia mint betegség és 
az azt okozó allergén kimutatá-
sa fontos tényező, mert a kezelés 
ettől függhet. A gyógyszeres te-
rápia fajtáját az orvos határozza 
meg, de az allergiás egyén fel-
adata, hogy elkerülje a számá-
ra gondot okozó anyagokat, így 
csökkentve a tüneteket.

Augusztusban és szeptember-
ben Magyarországon minden 
ötödik ember parlagfű-allergiá-
tól szenved. Az országban hatal-
mas a parlagfűvel fertőzött terü-
let, ezért fontos lenne, hogy a sa-

ját környezetében mindenki irt-
sa ezt a növényt. Az általa kivál-
tott allergia tünetei a szem visz-
ketése, a könnyezés, a folyama-
tos tüsszögés, az orrfújás. Pollen-
szórása már július közepe táján 
elkezdődik, a maximumot au-
gusztusban és szeptemberben 
éri el, de egészen a fagyok beáll-
táig okozhat tüneteket. A pollen 
a légutakon keresztül jut a szer-
vezetbe, ezért szénanátha jelle-
gű, de súlyos esetben asztmás 
reakciókat is kiválthat. Leghaté-
konyabb kezelési módja az aller-
gén elkerülése.

Sajnos, elég kevesen vannak 
vele tisztában, hogy bizonyos 
ételek fogyasztásával keresztre-
akció alakul ki a szervezetben, 
amit keresztallergiának neve-
zünk. Parlagfű-allergia esetén a 
görögdinnye, sárgadinnye, pa-
radicsom, uborka és a banán fo-
gyasztása jelent kockázatot, ezért 
fontos, hogy ezeket kerüljük. 

A nyári pihenés időszakában 
sem szabad elfeledkezni az al-
lergénekről, hogy a kikapcsoló-

dás, a pihenés ne párosuljon fe-
lelőtlenséggel. Főként a poratka-
allergiában szenvedők figyelje-
nek oda arra, hogy – esetleges 
külföldi útjuk során – kereszt-
allergiát okozhat a tenger gyü-
mölcseinek: a kagylóknak és rá-
koknak a fogyasztása. 

váradi Ferencné
dietetikus                   

DiETETiKai szolgálaT 
A szerencsi rendelőintézetben 

legközelebb szeptember 2-án és 
9-én nyújt segítséget Váradi Fe-
rencné a személyre szabott di-
éta kiválasztásában. Lehetőség 
van a felvetődő egyéni problé-
mák megbeszélésére is. A ren-
delés beutaló nélkül is igény-
be vehető, társadalombiztosí-
tási igazolvány azonban szük-
séges, és a várakozás elkerülé-
se érdekében célszerű időpon-
tot egyeztetni.

ray Kluun: NE VEDD El az ÉlETEm!
A történet egy házaspárról szól – Dannyről és Carmenről 

–, akiknek az életében úgy tűnik, minden rendben van.  Egy-
éves kislányukat nevelgetik jólétben, sikeres vállalkozásuknak 
köszönhetően az élet örömeit is élvezni tudják, egészen addig, 
míg ki nem derül, hogy Carmen rákos. A megváltozott állapot 
új helyzeteket teremt: utazások és vidámság helyett orvosok és 
kórházak kerülnek előtérbe. A regény a szerelemről, a kitartó 
barátságról szól s egyben egy fájdalmasan őszinte történet is.

Könyvajánló a szerencsi könyvtár kínálatából

HoRoszKóP
augusztus 26. – szeptember 9. 

Kos (III. 21. – IV. 20.)
a lehetőségei jók, s ha új vállalkozásba kezd, három bolygó is segíti a kibontakozásban, de szá-
mítson rá, hogy a vetélytársainak száma is szaporodik. legyen óvatos, mert elvtelen, nem tiszta verseny-
be próbálják belehajszolni. a vénusz a szerelmi életét befolyásolja. a most kialakuló kapcsolat izgalmas, 
de nem biztos, hogy tartós lesz.

BIKa (IV. 21. – V. 20.)
érdekes ajánlatot jelez a Mars, amit tényleg kár volna elszalasztani. óvatosságra csak az új kol-
légákkal szemben van szükség, akik szerzett jogaik védelmében bármire képesek. Próbálja megnyer-
ni őket a közös ügynek, s akkor a haszon is nagyobb. Utálja, ha felborul az előre eltervezett programja.  

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Egyelőre nem láthat a színfalak mögé, ahol pedig nagyon sok minden történik. aggodalom-
ra viszont semmi oka, hiszen ezek a háttérben zajló események (és egy kedves jóakarója) igazából az 
ön malmára hajtják a vizet. Ha megpróbál mindenütt helyt állni, akkor a magánéletét teljesen át kell 
programoznia. 

ráK (VI. 22. – VII. 22.) 
a hét elején érdekes tapasztalatokra tehet szert, esetleg olyan új szemléletmóddal találko-
zik, ami elgondolkoztatja, talán még új irányba is tereli az érdeklődését, s végre nekikezdhet egy rég-
óta halogatott tervének. a Hold felébresztheti a lelkében szunnyadó démont. Féltékenységi jelenetek 
és forró ölelések váltják egymást. 

oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.) 
Ha egyik kollégájával vitába keveredik, legfeljebb erkölcsi sikert arathat, az anyagiak terén in-
kább ő lesz a győztes. a legjobb az volna, ha visszavonulna, és hagyná, hogy kivételesen az ő elképze-
lései váljanak valóra. az oroszlán jegyben járó vénusz önre tereli a figyelmet. Hódítási vágyát csak fo-
kozza a Jupiter. 

szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
Úgy érzi, képtelen a megszaporodott teendők végére jutni. az a baj, hogy ideje nagy részét 
a mások hibáinak korrigálásával tölti. a világ felé a rideg érzéketlenség álarcát mutatja, ám amikor be-
csukódik a hálószobaajtó, olyan vad játékokra vágyik, amivel zavarba ejti még a partnerét is. a vénusz 
most fokozza a szenvedélyét.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
rendeződnek a dolgai, de ha azt szeretné, hogy ez a nyugodt állapot még sokáig megmarad-
jon, akkor nagyon oda kell figyelnie a környezetében élőkre, mert most ők kerülhetnek bajba, és maguk-
kal ránthatják, ha nem segít nekik. vágyik arra, hogy hódíthasson, annak a közeledését azonban nem 
fogadja el, aki mindent elkövet, hogy elvarázsolja. 

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
Nyugalmát kikezdhetik a kollégák örökös ellenkezésükkel. Mindenben mást akarnak, mint 
ön. a hét közepén egyéb váratlan események is adódnak, amik tovább tépázzák az idegeit, s a végki-
fejlet hiába hoz hasznot, nem örül neki. a kedvese érzelmi zsarolással próbálja elérni a célját, csakhogy 
ezzel épp az ellenkezőjét éri el. 

nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
a Neptunusz ködössé teheti a munkahelyi viszonyokat, nagy a felfordulás, ám épp ebben rej-
lik sikereinek titka: ön lesz az, aki rendet teremthet a káoszban. Persze, ha meri vállalni a vezető szere-
pet és a vele járó felelősséget. Ha egyszerre többfelé is eljátssza a vágyakozó szerelmest, kínos helyzet-
be kerül, főleg ha állandó társa is van. 

BaK (XII. 22. – I. 20.)
Ne dühöngjön, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogyan előre eltervezte. lehet, hogy nem ál-
mai feladatával bízzák meg, de menet közben akár még meg is szeretheti, amit csinál. a vénusz ked-
vező anyagi fordulatot jelez. Jó volna, ha el tudna vonulni egy kicsit a párjával (vagy ha egyedül él, ak-
kor utazzon el magányosan). 

Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
a bolygók (és segítőkész kollégái) kihúzzák a bajból, amit azzal zúdított saját nyakába, hogy 
mindent az utolsó pillanatra hagyott. a kiadós beszélgetés a párjával csak arra jó, hogy kiadja magából 
a mérgét, de arra aligha, hogy végleges megoldást találjanak a kialakult konfliktusra. Főleg ha a szívé-
ben új érzés ébredezik.

HalaK (II. 20. – III. 20.)
ami néhány hete még könnyedén ment, az most sok fejtörést okoz. Pedig se a munka, se a kol-
légák nem változtak, csak ön türelmetlenebb. lazítson, hagyja, hogy kényeztessék, engedje, hogy a part-
nere vegye át a kezdeményezést, és ő tervezze meg a hétvége programját. Meglátja, jó lesz a hangulat!

rovatunk megjelenését 
az oroszlán gyógyszertár támogatja.
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Biztató futBallnyitány 
Jól indult az idény a sze-

rencsi labdarúgócsapat szá-
mára. A megyei II. osztályú 
bajnokság keleti csoportjá-
ban szereplő együttesünk az 
augusztus 20-ai nyitó mérkő-
zésen 5–2 arányú győzelmet 
aratott Bodrogkisfalud gár-
dája felett.

Szerencs: Tóth Péter, Sohajda 
Tibor (Varga Csaba), Suller 
Zsolt, Vaszily Zsolt, Budai János, 
Szentirmai Gergely (Rabócz Ró-
bert), Ladinszki Levente, Bon-
csér László (Takács Bálint), 
Nagy László (Barabás József), 
Gombos Ádám, Lengyel Lász-
ló. Edzők: Tóth István, Lukács 
Bertalan. Szerencsi gólszerzők: 
Lengyel László (2), Nagy Lász-
ló (2), Boncsér László.

A találkozó első szerencsi 
góljára nem kellett sokat vár-
ni: Ladinszki beadott labdá-
ját Lengyel csúsztatta a háló-
ba (1–0). Sajnos, a válasz azon-
nal érkezett, amikor egy gyors 

letámadást követően Bodrog-
kisfalud gárdája kiegyenlített 
(1–1). A küzdelmes, jó iramú 
mérkőzésen az első félidő kö-
zepén ismét rezgett az ellenfél 
hálója: Nagy a jobb felső sarok-
ba húzta a labdát (2–1). A lefú-
jás előtt egy vitatott büntetővel 
ismét kiegyenlített az ellenfél, 
beállítva a 2–2-es félidei ered-
ményt. A második játékrészre 
a csapat elszántan jött ki az öl-
tözőből, aminek meg is lett az 
eredménye. Nagy László a szé-

len elindulva ügyesen becse-
lezte magát a 16-oshoz és ismét 
egy szép lövéssel érdemelte ki 
a népes számú közönség tapsát 
(3–2). A szerencsiek többet bir-
tokolták a labdát és az sem vet-
te el a kedvüket, hogy a játék-

rész közepén a második sárga 
lapját szerző Sullert a bíró ki-
állította. Ezt követően Gombos 
buktatásáért a játékvezető bün-
tetőt ítélt a hazaiaknak, amit 
Boncsér értékesített. A mérkő-
zés lefújása előtt az ellenfél lö-
vését hárító Tóth indította Len-
gyelt, aki félpályáról megindul-
va először a védőt, majd a ka-
pust kicselezve megszerezte a 
szerencsiek ötödik gólját (5–2).  
Az ifjúsági gárda 1–3 arányú 
vereséget szenvedett, a sze-
rencsiek gólját Varga István 
szerezte. 

A labdarúgó-szakosztály új 
weboldala: www.szvse.fw.hu 
címen érhető el, ahol a csapa-
tokkal kapcsolatos híreket ol-
vashatnak az érdeklődők.

nB i-Ben 
a kosarasok

(Folytatás az 1. oldalról.)
Gulyás László hozzátette: az 

NB I/B-ben előírás, hogy a csa-
patok öt utánpótlás-gárdát is ver-
senyeztessenek országos szinten, 
amihez ugyan korosztályi elté-
réssel, de biztosítottak a feltéte-
lek. Így a fiatal kosárlabdázók-
nak is több játéklehetőségük lesz. 

Ebben az osztályban össze-
sen 23 csapat szerepel majd, 12 
a nyugati, 11 pedig a keleti cso-
portban. Az alapszakaszt kö-
vető rájátszásban a két csoport 
azonos helyezésű gárdái dön-
tik majd el egymás között a sor-
rendet. Az első osztályban a ne-

vezési díjak és a játékengedé-
lyek kiváltása nagyságrendek-
kel többe kerül, amit Braun Mik-
lós szerencsi vállalkozó támoga-
tásából sikerült fedezni. Az ön-
kormányzat a termet, az utazást 
és a kiadásaik egy részét bizto-
sítja, ami nélkül ugyancsak nem 
volna esélyük az NB I-ben sze-
replésre. A további költségeket 
szponzorációból szeretnék elő-
teremteni. 

A csapat összetétele nem válto-
zik, a szakosztály vezetésébe az 
egykori sikeres játékos, Jánossi 
Tamás is szerepet vállal. Cél a 
biztos bennmaradás, amire tu-
dása alapján jó esélye van ko-
sarasainknak. Amennyiben a 
kulcsjátékosok közül többen jó 
formát mutatnak egy találkozón, 
gyakorlatilag minden ellenfelük 
ellen van esélyük a nyerésre. 

A férfi kosárlabdacsapat első 
NB I-es mérkőzését szeptem-
ber 17-én játssza majd az MTK 
Törökbálint nevű gárda ellen a 
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Á. A.

trans HunGária Maraton
Szerencset is érintette az a 

nemzetközi hegyikerékpá-
ros verseny, amelynek mező-
nye négy nap alatt közel négy-
száz kilométert tett meg ha-
zánk tájain.

Idén első alkalommal ren-
dezték meg a Trans Hungária 
Maratont, amelynek 153 ver-
senyzője augusztus 17-én rajtolt 
el Nagymarosról. A Magyaror-
szág északi régiójában kereke-
zők a négy nap alatt érintették 
Hollókőt, Bükkszéket, Diós-
győrt, Szerencset, a cél pedig To-
kajban várta őket, miközben tu-

ristautakon, erdészeti területe-
ken, kisforgalmú aszfaltutakon 
kerekezték át a fél országot. 

A verseny negyedik, egyben 
utolsó napján Szerencsre érke-
zett a mezőny. A Rákóczi-vár-
nál felállított rajtkapunál Koncz 
Ferenc köszöntötte a résztvevő-
ket. A polgármester köszönetet 
mondott a szervezőknek azért, 
hogy a 400 kilométeres futam 
során Szerencs is vendégül lát-
hatta a mezőnyt és kísérőiket, 
majd a jelenlévőket az augusz-
tus 25-én kezdődő IV. Országos 
Csokoládé Fesztiválra invitálta. 

A Trans Hungária Maraton 
kerékpárosai szombaton 10 
órakor rajtoltak el Hegyalja Ka-
pujából, majd a borvidék sző-
lőterületein, hegyeken és pata-
kokon átkelve, Monok, Tállya, 
majd Erdőbénye érintésével, 
85 kilométer megtétele után 
érkeztek Tokaj központjába. 
A verseny abszolút győztese a 
szegedi Blazsó Márton lett, aki 
az összesítés alapján a legrövi-
debb idő alatt teljesítette a 400 
kilométeres távot. 

laBdarúGó-
Menetrend

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Labdarúgó 
Szö vetség megyei II. osz-
tályú keleti, felnőtt szeren-
csi csoportjának 2011/2012. 
őszi sorsolása:  

1. forduló: augusztus 20. 
(szombat) 17 óra: Szerencs 
– Bodrogkisfalud. 

2. forduló: augusztus 28. 
(vasárnap) 17 óra: Mikóhá-
za – Szerencs. 

3. forduló: szeptember 3. 
(szombat) 16.30 óra: Sze-
rencs – Boldogkőváralja. 

4. forduló: szeptember 10. 
(szombat) 16.30 óra: Sze-
rencs – Bodroghalom. 

5. forduló: szeptember 18. 
(vasárnap) 16 óra: Karcsa – 
Szerencs. 

6. forduló: szeptember 
24. (szombat) 16 óra: Sze-
rencs – Kenézlő. 

7. forduló: október 1. 
(szombat) 15 óra: Tarcal – 
Szerencs. 

8. forduló: október 8. 
(szombat) 15 óra: Szerencs 
– Tiszaladány. 

9. forduló: október 16. 
(vasárnap) 15 óra: Holló-
háza – Szerencs. 

10. forduló: október 22. 
(szombat) 14.30 óra: Sze-
rencs – Ricse. 

11. forduló: október 29. 
(szombat) 14.30 óra: Me-
zőzombor – Szerencs. 

12. forduló: november 5. 
(szombat) 13 óra: Szerencs 
– Pácin. 

13. forduló: november 12. 
(szombat) 13 óra: Erdőbé-
nye – Szerencs.

14. forduló: november 19. 
(szombat) 13 óra: Szerencs 
– Tokaj.

15. forduló: november 26. 
(szombat) 13 óra: Tiszaka-
rád – Szerencs.

Az U–19 csapatok elő-
mérkőzést játszanak a fel-
nőtt találkozó előtt 2 órá-
val korábbi kezdési idő-
pontban. 

Korszerű hallásvizsgáló 
a fül-orr-GéGészeten

A Szántó J. Endre Egyesített 
Szociális és Egészségügyi In-
tézet közelmúltban megva-
lósított fejlesztése keretében 
számos helyi szakrendelés 
kapott új eszközöket.

A szerencsi rendelőintézet fül-
orr-gége szakrendelése nem-
rég egy korszerű hallásvizsgá-
ló készülékkel is gazdagodott. 
– Az audiométer pontos ada-
tokat nyújt a doktoroknak – tá-
jékoztatta lapunkat Dégi Kata-
lin szakorvos, aki hangsúlyoz-
ta: a pontos hallásértékeléshez 
zárt szoba, és egyéb berendezé-
sek is szükségesek lennének, de 
a tájékozódó vizsgálathoz az új 
műszer is tökéletes. A doktornő 
példaként említette az olyan ese-
teket, amikor a szülők azzal hoz-
zák be gyermeküket: nem hall 
semmit, hatszor kell neki szól-

ni… – Ilyenkor a 
fizikális vizsgálat 
után elvégzünk 
egy hallásmérést, 
amely során kide-
rül, hogy valóban 
beteg-e a kicsi fü-
le, észlelhető-e a 
halláscsökkenés. 

A másik új be-
szerzés egy ultra-
hangos készülék 
a fül-orr-gégésze-
ti szakrendelésen. 
Dégi Katalin sze-
rint ezzel köny-
nyen megvizs-
gálható többek 
között az, hogy 
az arcüregben normális levegő 
van-e, vagy valamilyen kóros fo-
lyadék, esetleg szövetszaporulat. 
A röntgennél sokkal olcsóbb el-
járás és eszköz szintén nagy se-

gítséget nyújt majd a jövőben. A 
szerencsi fül-orr-gége szakren-
delés hétfőtől csütörtökig 8–15 
óra között, míg pénteki napon 
8–13 óráig fogadja a pácienseket.

Biztos hazai győzelemmel kezdte az idényt a város felnőtt fut-
ballcsapata.

sportlövő az 
európa-BajnoksáGon

A tavalyi világ-
bajnoki 12. helye-
zés után idén Euró-
pa-bajnokságon is 
megmérettette ma-
gát ifj. Butykai Zol-
tán sportlövő. A ju-
nior kategóriában 
versenyző ondi fia-
talember augusz-
tus 2-án Belgrádban, az úgy-
nevezett „60 fekvő” számban 
indult, ahol a próbák után hat-
van lövést kellett leadnia kis-
öbű szabadpuskájával, és vé-
gül 584 körrel a 18. helyen zárt. 

A Nyíregyházi Polgári Lö-
vész Egyesület színeiben spor-
toló ifjú augusztus közepén a 
Taktaharkányban megrende-

zett lövésztábor-
ban is részt vett, 
ám ezúttal nem sa-
ját képességei fej-
lesztésével töltöt-
te az időt, hanem 
a tőle kevesebb ta-
pasztalattal ren-
delkezők tanításá-
val, segítésével.

Ifj. Butykai Zoltán tervei 
szerint legközelebb az orszá-
gos bajnokságon szerepel, de 
az indulása még nem biztos, 
ugyanis felvételt nyert a szent-
endrei Kinizsi Pál Tiszthelyet-
tes Szakképző Iskolába és még 
nem tudja, mennyi ideje lesz a 
jövőben tanulmányai mellett a 
lövészetre. 

táBorozó kiskosarasok

Lapunk előző számában adtunk hírt arról, hogy a szerencsi 
fiú utánpótlás-kosárlabdacsapatok közös edzőtáborozáson vol-
tak Encsen. Fotónkon a programon résztvevő fiatalok és a szak-
mai munkát irányító pedagógusok láthatók.

Blazsó Márton a szerencsi rajton is az első helyről indult.

Dégi Katalin szakorvos (jobbra) szerdán-
ként várja a betegeket.

Halak a tóBan
A Szerencsi Horgászegyesület 

idei vállalásának megfelelőn el-
végezte nyárvégi haltelepítését a 
Homokos-tavon. A szűkös költ-
ségvetés alapján úgy tűnik, hogy 
ebben az évben már nem lesz le-
hetőség hasonló akcióra.

Az augusztus 16-ai délelőttön 
mintegy 450 kilogramm nyurga-
pontyot helyeztek el a Malomta-
nyán található állóvízben, ahol a 
helyi pecások már birtokba is ve-
hették kedvenc horgászhelyeiket.

A civil szervezet lehetőségei-
hez mérten igyekszik minden 
esztendőben megteremteni a 
kulturált vízparti időtöltés felté-
teleit. Ehhez hozzájárul az a né-

hány helyi sporttárs, akik rend-
szeresen vesznek részt az ön-
kéntes parttakarítási, területren-
dezési munkákban. Az elmúlt 
években elvégzett mederkot-
rások, téli nádvágások jelentő-
sen hozzájárultak ahhoz, hogy 
napjaikban a korábbinál sokkal 
rendezettebb a Homokos-tó kör-
nyéke. A haltelepítés elsősorban 
anyagi kérdés. Azt az egyesület 
is csak saját, tagdíjakból befolyó 
bevételeiből tudja megvalósíta-
ni. A tagság létszáma – ha kis-
mértékben is – sajnos csökken 
Szerencsen, ez pedig vélhetően 
napjaink gazdasági nehézsé-
geire vezethető vissza.

MaGasaBB osztályBan 
az asztaliteniszezőK 
Lapunkban már beszámol-

tunk róla, hogy Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének el-
ső asztaliteniszcsapata az új 
évadban az NB II-es bajnok-
ságban szerepel. A közel-
múltban a korábban a me-
gyei bajnokságban induló 
második csapat is kivívta a 
jogot arra, hogy ősztől maga-
sabb osztályban versenyez-
zen. A Magyar Asztalitenisz 
Szövetség ugyanis augusz-
tus 8-ra helybetöltő mérkő-
zést írt ki a NB III észak-ma-
gyarországi „B” csoportjá-
ban, a megyei küzdelemso-

rozatban ezüstérmet elért 
második szerencsi gárda, il-
letve a harmadosztályú nem-
zeti bajnokságból kiesett Hol-
cim együttese között. A talál-
kozón a versenybíróság Sze-
rencset 10–0-s eredménnyel 
hozta ki győztesnek, mert a 
miskolciaknál három játé-
kosnak nem volt érvényes 
orvosi engedélye. A mérkő-
zést a két csapat ennek elle-
nére lejátszotta 9–9-es vég-
eredménnyel, ami azt jelenti, 
hogy jobb játszmaaránnyal 
így is Szerencs került volna a 
magasabb osztályba.

Egészségügy
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Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Karajsonka 
aszalt szilvával  1399 Ft/kg
Csontos 
hosszúkaraj 1059 Ft/kg

Comb csont nélkül  1029 Ft/kg
Nyári turista  749 Ft/kg
Lángolt kolbász 829 Ft/kg
Füstölt oldalas 1040 Ft/kg

Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal  170 Ft/liter

Az akció a módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre pénteken 

nyitástól, szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse fi gyelemmel a Szerencsi MG. Zrt. 
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–csütörtök 7–17 óráig, péntek 7–19 óráig, 

szombat 7–12 óráig.

Parasztmájas 829 Ft/kg
Rövidkaraj 1099 Ft/kg
Csontos tarja  979 Ft/kg
Lapocka 
csont nélkül  999 Ft/kg
Dagadó  929 Ft/kg
Oldalas 929 Ft/kg
Szendvicssonka 999 Ft/kg
Parasztkolbász  929 Ft/kg
Juhbeles virsli  899 Ft/kg
Rakott fej  729 Ft/kg
Cserkészkolbász  1299 Ft/kg
Füstölt 
sertéskolbász  680 Ft/kg

Füstölt sertésfej  539 Ft/kg
Füstölt tarja 
csont nélkül  1049 Ft/kg
Füstölt csülök  699 Ft/kg
Füstölt 
húsos csont  499 Ft/kg
Füstölt láb  429 Ft/kg
Erdélyi szalonna  819 Ft/kg
Császárszalonna  999 Ft/kg
Kenyérszalonna  729 Ft/kg
Sertészsír  399 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg
Sertéstepertő  1429 Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

Szerencs, Rákóczi út 47.

Teljesen új, 
ŐSZI ÁRUKÉSZLET
szeptember 5-én, HÉTFŐN

Márkás sportcipők, felnőttruhák, kabátok…
Next, Dorothy Perkins, Morgan, Per Una

Igniker Kft.

Angol használtruha-kereskedés

royal

A Szerencsi Hírek következô száma 
2011. szeptember 9-én jelenik meg. 
Lapzárta: szeptember 2., 10 óra.

UTAZÁSÁHOZ INTÉZZEN MINDENT 
EGY HELYEN

Valutaváltás, utas- és gépjármû-biztosítás, 
egyéni, buszos és repülôs utak, repülôjegyek 

SZERENCSI INDULÁSÚ UTAK
SZEPTEMBER VÉGÉN ERDÉLYBEN 2011. szeptember 29.–október 2. 39 900 Ft/fô
ARANY PRÁGA 2011. október 14–16. 30 300 Ft/fô

ÓRIÁSI NYÁRVÉGI AKCIÓK!
PARALIA busszal: 36 400 Ft/fôtôl
SARTI busszal: 44 900 Ft/fôtôl
GYULA: 9900 Ft/fô
TUNÉZIA repülôvel: 59 900 Ft/fôtôl + illeték
KORFU repülôvel: 43 900 Ft/fôtôl + illeték 
RODOSZ repülôvel: 54 900 Ft/fôtôl + illeték
RIMINI egyénileg: 64 800 Ft/apartman/hét

További akciós ajánlatokért keresse honlapunkat vagy irodánkat!

Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952

E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, www.zemplentourist.hu

CS-KER TRANZIT KFT.

 MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS 
 TELJES KÖRŰ DIAGNOSZTIKA
 VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
 OLAJCSERE, FÉKMÉRÉS

Telefon: 30/439-2000, 47/368-194, 30/2573-336
Bekecs, Honvéd u. 224.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
 Földmunkavégzés  Épületek bontása
 Rakodás, föld-, kavicskitermelés

 Szóródó anyagok szállítása 10-27 tonna között 

Tel./fax: 47/360-025. Mobil: 30/9538-512
Bekecs, Honvéd u. 224.

KELETI ÉS NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK ÜZLETHÁZA

MEGNYITOTTA
AUTÓJAVÍTÓ MÛHELYÉT!

Szervizünkben szolid áron biztosítunk 
magas színvonalú szolgáltatást!

KÍNÁLATUNKBÓL: 
Kerékösszetartás-beállítás lézeres futómûpadon 4500 Ft

Gumicentrírozás, -szerelés 500-tól 1500  Ft-ig
Minden típusú személy- és kisteherautók javítását, 

karbantartását, olajcseréjét elvégezzük. 
Vizsgáztatásra felkészítést és vizsgáztatást vállalunk. 

Javítási óradíjaink: 
személygépkocsi 4500 Ft+25% áfa,
kisteherautó 5000 Ft+25% áfa.
Javításnál csak a ráfordított munkaidõt számítjuk fel!
Címünk: 3900 Szerencs, Nyár út 4.
Tel.: 47/561-017, 561-018.
E-mail: nagyautósbolt@nsgauto.hu

Szerencs, Rákóczi út 54. (az orvosi ügyelettel szemben)

Visszavonásig, illetve a készlet erejéig

minden szemüvegkeret 
50 százalék kedvezménnyel. 
Diákigazolvány felmutatásával kedvezmény 

a szemüveglencse árából. 
Részletek az üzletben. 

INGYENES SZAKORVOSI SZEMVIZSGÁLAT
Bejelentkezni a 47/362-300-as telefonszámon lehet.
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