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Informatikai fejlesztés  
a szerencsi iskolákban

Közel 52 millió forint értékű oktatástechnikai beruházás 
történt az idén nyáron a szerencsi általános iskolákban és a 
Bocskai gimnáziumban. A teljes egészében pályázati támo-
gatásból megvalósult informatikai fejlesztés projektzáró ese-
ménye augusztus 18-án volt a Rákóczi-várban. Mint a fóru-
mon elhangzott: a Rákóczi iskolába 20,5 millió forint, a Bo-
lyai iskolába 17 millió forint, a Bocskai gimnáziumba pedig 
10 millió forint értékben kerültek új számítógépek, interaktív 
táblák és biztosított a vezeték nélküli internet-elérés. 

(Írásunk a 7. oldalon.)

ZTSZ-nap Tállyán

Az idei esztendőben Tállya volt a házigazdája a szeptem-
ber 3-án megrendezett Zempléni Településszövetség (ZTSZ) 
Napjának.  A hegyaljai község hagyományos szüreti mulat-
ságához kapcsolódó programra több száz fellépő és érdek-
lődő érkezett. A szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar fel-
vezetésével megtartott szüreti felvonulásban a civil szerve-
zet tagtelepülésének kulturális csoportjai – köztük a Bocskai 
gimnázium néptáncosai – is részt vettek. Az ünnepségen 
adták át a ZTSZ által alapított Zemplénért kitüntető elisme-
rést. A tállyai eseményen a szerencsi önkormányzat is kép-
viseltette magát, az ízek utcájában csipetkés babgulyással és 
túrós batyuval látva vendégül a programon résztvevőket. 

(Írásunk a 8. oldalon.)

Bővülő létszámú sakkviadal 

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Zemplén 
Kupa nemzetközi egyéni sakkversenyt  augusztus 18–21. 
között Szerencsen. A Bocskai gimnázium immár hatod-
szor volt a helyszíne a sportegyesület sakk szak osztálya ál-
tal szervezett rangos viadalnak, ahol ezúttal közel száz-
húsz versenyző ült asztalhoz. Hat címviselő, egy nemzet-
közi mester és öt FIDE-mester, valamint közel ötven ifjúsá-
gi versenyző érkezett a városba, hogy részt vegyen a négy-
napos megmérettetésen.

(Írásunk a 15. oldalon.)

SIKERES CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL
Szerencsen soha nem látott 

számú látogató volt kíván-
csi az augusztus 25–28-a kö-
zött megrendezett IV. Orszá-
gos Csokoládé Fesztiválra. A 
négy napon át tartó program-
sorozat nyitó estéjén az Edda 
és a Jászmagyarok együttes 
fogadta a közönséget, majd 
péntektől vasárnapig jobb-
nál jobb kulturális progra-
mok, sportesemények, gyer-
mekjátékok és sok-sok csoko-
ládé várta a helyi és a városba 
érkező vendégsereget.

Népdalkörök, fúvószene-
kar, hagyományőrző csopor-
tok követték egymást a feszti-
vál színpadain, miközben sor-
ra léptek fel a helyben élő fi-
atal tehetségek. Szinte meg-
számlálhatatlan az egymást 
követő programok sora, amely 
négy napon át szórakoztatta a 
publikumot. A színpadi be-
mutatkozások mellett pedig 
hatalmas sikert aratott a cso-
koládé-kalandpark, ahol nem-
csak az édes masszából lehe-
tett képeket festeni, de volt itt 
lovagi torna, íjászat, célba lö-

vés és megannyi népi hagyo-
mányt idéző játéklehetőség is. 
Ugyancsak népszerű volt az 
arcfestés, a kézműves bemu-
tató, és természetesen a renge-
teg csokoládé, amelyből bőven 
jutott kicsiknek és nagyoknak. 
A már hagyományosnak szá-
mító csokiszökőkútnál mind-
végig hosszú sorokban álltak 
az emberek, hogy megkóstol-
ják az édességeket. Nem volt 
hiány a vásári árusokban sem, 
gazdagon megrakott standok 

csalogatták a látogatókat. Kü-
lön pavilonokban kínálták ne-
dűiket a helyi borászok. 

„Egy like, egy csoki” – szólt 
a szervezők felhívása a legna-
gyobb internetes közösségi ol-
dalon, ahol egy tetszésnyilvá-
nításért a fesztivál helyszínén 
egy csokoládét kapott minden-
ki ajándékba. 

Az időjárás ezúttal kegyeibe 
fogadta a rendezvényt, hiszen 
az elmúlt esztendők esős hétvé-
géi után most ragyogó napsü-

tésben telt a négy nap. Már-már 
sok is volt a jóból, hiszen a kö-
zel negyven fokos meleg pró-
bára tette mind a szervezők, 
mind pedig a látogatók tűrő-
képességét. 

A kulturális programok so-
rából kiemelkedett a sok szín-
vonalas néptáncelőadás, ame-
lyek között városunk fiataljai 
mellett a Délvidékről és a Szé-
kelyföldről érkezett vendégek 
is emelték a színvonalat. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

SZÁZmILLIó 
ÁRVíZVÉDELEmRE

Közel négymilliárd fo-
rint felhasználásáról dön-
tött szeptember elején  a he-
lyi és térségi jelentőségű víz-
védelmi rendszerek rekonst-
rukciójára kiírt pályázat ke-
retében az Észak-Magyar-
országi Regionális Fejlesz-
tési Tanács. A támogatás-
ban részesített 39 fejlesztés 
között szerepel a „Szerencs 
város környezetbiztonságá-
nak a növelése és árvízi ve-
szélyeztetettségének csök-
kentése” elnevezésű projekt. 
Szerencs Város Önkormány-
zata a sikeres, önerő nélkü-
li pályázat eredményeként 
100 millió forintot fordíthat 
többek között a Fecskés vá-
rosrész védelmében 170 mé-
ter hosszban vasbeton tám-
fal építésére. Az ondi telepü-
lésrészt is érintő beruházás 
keretében több mint hétszáz 
méter hosszúságban törté-
nik majd töltésépítés és ren-
dezés, kijavítják, illetve újra 
cserélik az elhasználódott 
patakmenti műtárgyakat. A 
lakosság élet- és vagyonbiz-
tonságát javító beruházások 
kivitelezése a közbeszerzési 
eljárások miatt várhatóan a 
jövő évben kezdődik meg. 

ÁLLamI KITünTETÉS  
a REFORmÁTuS ESpERESnEK

Kimagasló színvonalú egy-
házi szolgálatáért, valamint a 
Szerencs városáért végzett ál-
dozatos munkája elismerése-
ként a Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztje kitün-
tetést vehette át augusztus 20-
án Börzsönyi József, a Zemp-
léni Református Egyházme-
gye esperese, a Magyarorszá-
gi Református Egyház Zsinat 
Teológiai Bizottságának tagja. 

A Szerencsen 35 éve szolgá-
ló lelkipásztor Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettestől vette 
át a magyar állam által adomá-
nyozható legnagyobb kitüntetés 
lovagkereszt fokozatát.

– A mai napig titok számom-
ra, hogy ki terjesztette fel a ne-
vem a köztársasági elnök elé, 
mindenesetre köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik rám 
gondoltak, engem javasoltak. 
Csupán néhány nappal koráb-
ban értesültem róla, hogy az új 
kenyér ünnepén ebben az elis-
merésben részesülhetek. A cere-

móniára a feleségem és a legidő-
sebb fiunk kísért el – idézte fel 
lapunk érdeklődésére Börzsö-
nyi József.

– Milyen érzések kavarogtak Ön-
ben a kitüntetés átvételének ünne-
pi pillanatában? 
– Meglepettség, öröm és cso-

dálkozás. Arra gondoltam, hogy 

vajon milyen okok miatt kerül-
hettem oda. És eszembe jutottak 
azok, akik a munkám végzésé-
ben mindvégig mellettem álltak 
és segítettek: a családom, a gyü-
lekezet, és Szerencs városa, mely-
nek önkormányzata a közelmúlt-
ban a díszpolgárává választott. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes adta át Börzsönyi Józsefnek.

A fesztivál egyik kedvelt látványossága a csokiszökőkút volt.



2011.  szeptember 9. csokoládéfesztivál2

ÉRTÉKMENTŐ 
édességgYÁRTÁs

Szerencsé a vezető szerep 
abban, hogy van kiváló minő-
ségű magyar csokoládé, az ér-
dem pedig azoké az elkötele-
zett helyi szakembereké, akik 
e területen tevékenykednek – 
fogalmazott Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter a 
fesztivál harmadik napjának 
megnyitóján.

A megjelentekhez szólva 
Koncz Ferenc polgármester ki-
emelte: a kormányzat kitünte-
tett módon támogatja Szeren-
cset, látva, hogy a város ragasz-
kodik a helyi hagyományokon 
alapuló csokoládégyártáshoz, 
amely egyre inkább erősödik 
és előbb-utóbb európai hírnév-
re is szert tud tenni. 

Köszöntő szavai után a mi-
niszter beszámolt róla, hogy 
hazánk uniós elnökségének fél 
éve alatt a szerencsi csokoládé 
Európa legtávolabbi zugaiba is 

eljutott a delegációk számára 
készített, hungaricumokat rej-
tő ajándékcsomagok révén, me-
lyek Magyarország jobb megis-
mertetését szolgálták.

 – Az, ami Szerencsen meg-
valósul, a magyar termékek ér-
dekében végzett munka iskola-
példája: a helyi csokoládégyár-
tás valódi értékmentés – hangsú-
lyozta Fazekas Sándor, majd gra-
tulált a tradíciókon alapuló édes-
séggyártás alkotó-teremtő mun-
kájához. A magyar cukoripar 
helyzetéről szólva a tárcavezető 
kiemelte: az uniós agrárpolitika 
reformján belül lépéseket tesz-
nek azért, hogy újra legyen erős 
hazai cukorgyártás. Mint mond-
ta: mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy ez a törekvés si-
keres legyen, a gyárépítés egyik 
legvalószínűbb helyszíne pedig 
az évszázados cukoripari hagyo-
mányokkal rendelkező Szerencs 
lehet.                                      H. R.

SZÜKSÉG VAN JÓ MINŐSÉGŰ MAGYAR TERMÉKEKRE
A fesztivál második napja 

a szakmai programok jegyé-
ben telt. A délelőtti ünnepé-
lyes megnyitón Koncz Ferenc 
köszöntötte a résztvevőket, 
üdvözölve a nap díszvendé-
gét, Jakab Istvánt, az Ország-
gyűlés alelnökét. 

A polgármester kiemelte, 
hogy Szerencs már megtette az 
első lépéseket a kiváló magyar 
termékek felemelkedése érdeké-
ben és véleménye szerint a sze-
rencsi csokoládénak – amely 
megalapozta a város hírnevét 
– illeszkednie kell a hungaricu-
mok sorába. Ezt az álláspontot a 
megfelelő helyen és időben par-
lamenti képviselőként is han-
goztatni fogja a jövőben. 

Jakab István szerint a negye-
dik csokoládéfesztivál szak-
mai programja kiváló alka-
lom arra, hogy a résztvevők 
szót váltsanak egymással a 
minőségi magyar termékek-
ről, azok előállításának hely-
zetéről. – Amikor a városba 
érkeztem, megpillantottam a 
két árválkodó gyárkéményt 
– idézte az Országgyűlés alel-
nöke –, amely jelezte, hogy az 

egykori Szerencsi Cukorgyár 
már nem létezik. Ez a kép fel-
adatot is ad számunkra: a ki-
váló szerencsi csokoládégyár-
táshoz minőségi, magyar alap-
anyagot is biztosítanunk kell. 
Néhány év múlva újra lehető-
ség nyílik az országban arra, 
hogy a még meglévő egyet-
len magyar cukorgyár mellé 
új épülhessen. Azt gondolom, 
ezen a területen egyszer már 
példát mutatott ez a település, 

amikor 1887-ben nyolc hónap 
alatt felépítette Európa akkor 
legkorszerűbb cukorgyárát. 
Nem véletlen tehát – szögez-
te le az alelnök –, hogy 1923-

ban a világ egyik leghíresebb 
csokoládégyára is Szerencsen 
létesült, amely a tokaji borral 
együtt ismertséget biztosított a 
városnak és a térségnek.

SIKERES CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ekker Róbert szobrászmű-
vész idén is vállalkozott arra, 
hogy hatalmas csokoládétöm-
bökből faragja ki az egykor Saj-
dik Ferenc grafikus által meg-
álmodott mesefigurákat. Így 
készült el Picur és Pom-Pom 
édes mása, és idén meglepe-
tésként egy Rákóczi Ferenc fe-
jedelmet ábrázoló csokoládé-
alkotást is megtekinthettek az 
érdeklődők. Rekordkísérletre 
vállalkoztak többen is a ren-
dezvény ideje alatt: Bíró Kati 
saját csúcsteljesítményét meg-
döntve készítette el a 380 ki-
logrammos Zsanna-Mannát. 
Rimóczi László cukrászmes-
ter pedig megalkotta Magyar-

ország legnagyobb, 100 kilo-
gramm grillázs felhasználásá-
val készített épületmakettjét, 
amely a szerencsi Rákóczi-vá-
rat ábrázolja. 

Minden este sztárelőadók 
szórakoztatták a nagyérde-
műt. Így volt látható pénteken 
a Holdviola és a Heaven Street 
Seven, másnap a Belmondo ze-
nekar. Sok érdeklődőt vonzott 
a Bajcsy-Zsilinszky utca lezárt 
szakaszán megtartott motoros 
kaszkadőr-bemutató. 

Vasárnap reggel a Szeren-
csi Ifjúsági Fúvószenekar, a 
taktaharkányi mazsorettek 
kíséretében vonult végig a vá-

ros főutcáján. Részt vett a me-
netben a nyárádszeredai tánc-
csoport, amely később a szín-
padon is szórakoztatták a kö-
zönséget. A felvonulás záró 
csoportját Koncz Ferenc pol-
gármester vezette, aki Gom-
bóc Artúrral közösen egy ve-
terán, oldalkocsis motorral haj-
tott végig a településen, invi-
tálva a nézelődőket a feszti-
vál helyszínére. A gyerekek 
útközben a szerencsi idősott-
honba is betértek, ahol csoko-
ládéval kínálták a lakókat. 

A IV. Országos Csokoládé 
Fesztivál zárónapján renge-
teg érdeklődő érkezett Sze-
rencsre. A mintegy tizenöt-
ezer fős fizető, vasárnapi ven-
dégsereg nagy része késő éj-
szakáig kitartott. Az esti kon-
certet a helyi fiatalokból álló 
és hazánkban is egyre népsze-
rűbb Idiot Side nyitotta meg, 
majd az ugyancsak szerencsi 
Join melegítette be a közön-
séget az érkező sztárcsapat-
nak. A Hooligans augusztus 
28-án fantasztikus koncertet 
adott Szerencsen. Sok együt-
tes megirigyelhette volna a ha-
talmas, mindvégig tomboló és 
a zenekar slágereit éneklő kö-
zönséget.

A fesztiválról készült to-
vábbi fotók megtekinthetők a 
szerencsihirek.hu oldalon. 

M. Z.

A Hooligans együttes koncertjére több ezren voltak kíváncsiak.

Látványsátorban készültek a kézi desszertek.

Jakab István, az Országgyű-
lés alelnöke szerint a kiváló 
szerencsi csokoládégyártás-
hoz minőségi, magyar alap-
anyagot is biztosítani kell. A 
fotón jobbra: Koncz Ferenc, 
Szerencs polgármestere.  

SpORTVERSENYEK A CSOKOLÁDÉ JEGYÉbEN 
A korábbi három évben 

is rendeztek úszóversenyt a 
csokoládéfesztiválokon, idén 
azonban a vizes sport mellett 
már labdarúgó- és kosárlab-
da-bajnokságot is hirdetett 
augusztus 26–27-ére a Sze-
rencsi Polgári Együttműködés 
Egyesület. A viadalokhoz a  
B.-A.-Z. Megyei Önkormány-
zat Mecénás pályázata nyúj-
tott anyagi segítséget, de tá-
mogató volt a Szerencsi Bon-
bon Kft. és Szerencs Város 
Sportegyesülete is. A sport-
versenyekre nevező és azon 
résztvevő minden sportoló 
csokoládét és a fesztivál két 
napjára szóló belépőjegyet 
kapott ajándékba.

Pénteken reggel a műfüves 
labdarúgótornával kezdődtek 
a sportversenyek, melyet há-

rom korcsoportnak szervezett 
meg Szabó Miklós testnevelő 
tanár. Szintén három korcso-
portnak rendezte meg Nagy 
Lajos, a Szerencs VSE kosárlab-
da szakosztályának vezetője a 
streetball bajnokságot a Kulcsár 
Anita Sportcsarnokban szom-
baton kora délután.

Az úszóvetélkedő és -ver-
seny szombaton volt a vá-

rosi tanuszodában. A játé-
kos sportvetélkedőre 11 gár-
da (egyenként 3–5 fővel) neve-
zett. A résztvevők között volt 
két budapesti csapat is, annak 
köszönhetően, hogy egy héten 
át Szerencsen edzőtáborozott 
a budapesti AQUA Szinkron-
úszó Sportegyesület.

A váltóúszással, sorverse-
nyekkel és pontgyűjtő játé-
kokkal fűszerezett vetélkedőt 
három szerencsi lányból ösz-
szeállt csapat nyerte meg: Ma-
joros Réka (1999), Kiss Bettina 
(2001), Kiss Viktória (1997). 
A második helyezett a Deb-
recenből érkezett Katona há-
zaspár lett, akik mellé két sze-
rencsi gyermek, Hernádi Pan-
na és Tamás Ádám csatlako-
zott a vetélkedő során. A har-
madik helyezett a budapes-
ti AQUA I. csapata lett, akik 
pontegyenlőség miatt úgyne-
vezett szétúszás során kerül-
tek az AQUA II. és a szerencsi 
Szarka család elé.

Az úszóversenyeket 50 mé-
teres távokon hirdették meg 

gyors-, mell-, hát- és pillan-
góúszásban. Az egyéni úszó 
versenyszámokra szintén nem 
csak szerencsiek és nem csak 
gyermekek neveztek, hanem 
a budapesti vendégsportolók 
és szép számmal felnőttek is. 
A fiúk és férfiak versenyszá-
maiban sorra helyi úszószak-
osztályos fiúk győztek, de az 
50 méteres pillangóúszásban 
debreceni győzelem született. 
A lányok viadalában a legki-
sebbek között két budapesti és 
egy debreceni győzelem mel-
lett rendre a helyi lányok sze-
reztek aranyérmeket.

A csokoládéfesztivál har-
madik napjának sportrendez-
vényei az uszodában zárultak 
a budapesti AQUA Szinkron-
úszó Sportegyesület bemuta-
tójával, melyre mintegy 100 fős 
közönség látogatott el. A be-
mutatón Árkovics Lajos egye-
sületi elnök adott tájékoztatót 
a sportágról, valamint a nézők 
megtekinthették az egyéni, pá-
ros, valamint csapat kűröket, 
melyek mindegyike nagy si-
kert aratott.

A sportversenyek eredmény-
hirdetése szombaton 19 órá-
tól volt a fesztivál nagyszínpa-
dán, ahol a győztes labdarúgó-, 
streetball- és úszóvetélkedő-csa-
patok tagjai csokoládéból ké-
szült kupákat, a fesztivál logó-
jával ellátott pólókat vehettek át 
Zemlényi Zoltántól, a szervező 
Szerencsi Polgári Együttműkö-
dés Egyesület elnökétől. 

Á. A.

MIÉRT A HAZAIT?
A szakmai program kere-

tében termelők és kereskedők 
töltötték meg a lovagtermet az 
„Összefogás a hazai élelmiszer-
ipar támogatására” című pódi-
umbeszélgetésen, ahol Bauer 
Éva, az Európai Élelmiszerlánc 
Parlament szekcióelnöke arról 
nyitott vitát, hogy ki mit ért az 
alatt, hogy „hazai”.

Az eszmecserét Hidvégi Mol-
nár Judit, a Magyar Turizmus 
Zrt. észak-magyarországi regio-
nális marketingigazgatója kezd-
te meg, aki a helyi gasztronómi-

ai specialitásokat kiemelve fon-
tosnak nevezte, hogy az itt élő 
emberek el tudják adni termé-
keiket. Jakab István, az Ország-
gyűlés alelnöke, a MAGOSZ el-
nökeként elmondta: a hazai ter-
mék választása mellett az szól, 
hogy itt állítják elő, itt teremt 
munkahelyeket. Kiváló adottsá-
gaink vannak mind a növény-
termesztésben, mind az állatte-
nyésztésben, ezért joggal felke-
rülhet a vendégasztalra a hely-
ben termelt áru. Életminősé-
günk összefügg a vásárlási szo-

kásainkkal: ha magyar terméket 
veszünk le a polcról, az magyar 
munkahelyeket jelent.  

Gyaraky Zoltán, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium élelmi-
szer-feldolgozó főosztályának 
vezetője – aki 1992-ben kezde-
ményezője volt az azóta már 
megszűnt Kiváló Magyar Ter-
mék védjegy kidolgozásának – 
tájékoztatott, hogy jelenleg ak-
kor jeleníthető meg Magyaror-
szág származási helyként egy 
árucikken, ha az utolsó lényeges 
előállítási műveletet hazánkban 
végezték, amiről a tudatos vá-
sárló tudja, hogy fals adat. A fő-

osztályvezető a jövőbeni szabá-
lyozás szempontjából fontosnak 
tartja, hogy a megjelölés érthe-
tő, és könnyen ellenőrizhető le-
gyen. A feldolgozott termékek 
között az új szabályozás szerint 
várhatóan három kategóriát fog-
nak megkülönböztetni. Ez alap-
ján „magyar termék” az, amely 
teljes egészében magyar alap-
anyagokat tartalmaz. „Hazai 
termék” az, amelynél több mint 
fele a felhasznált anyagoknak 
Magyarországról származik, 
és „hazai feldolgozású termék” 
az, amelynél a feldolgozás ösz-
szes műveleti lépése itt történt. 

Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője a cég saját 
termékével kínálta Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert. 
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Mesés alkotások 
a falak között

A csokoládéfesztivál 
szakmai programja kereté-
ben bemutatott új termék-
család, a Pom-Pom édesség-
sorozat csomagolásának il-
lusztrálására Sajdik Ferenc 
grafikusművészt kérte fel a 
Szerencsi Bonbon Kft. Az 
idén 80 esztendős művész 
alkotásaiból tárlatot tekint-
hettek meg az érdeklődők a 
rendezvény ideje alatt a Rá-
kóczi-várban.

A kiállításmegnyitó kere-
tében Ekker Róbert szobrász-
művész egy Pom-Pom és Picur 
mesealakját ábrázoló csokolá-
dészobrot leplezett le a lovagte-
remben, példaképe, a fesztivá-
lon jelenlévő Sajdik Ferenc tisz-
teletére. Az egy tömbből fara-

gott, mintegy 300 kilogramm 
csokoládéból készült mű alko-
tója elmondta: elismeréssel adó-
zik az idős grafikus munkássá-
gának, több alkotása során az ő 
stílusa ihlette. Ekker Róbert ki-
emelte: néhány éven belül az 
összes Sajdik-figurát szeretné 
elkészíteni csokoládéból, melye-
ket egy szerencsi kiállítás kere-
tében láthatna a közönség. 

Papp László, a váci Sajdik-ga-
léria vezetője tárlatnyitó beszé-
dében ismertette: a fesztiválon 
kiállított táblaképeken meg-
elevenedtek Sajdik Ferenc me-
sefigurái, jellegzetes vonások-
kal ábrázolt karikatúrái és gra-
fikái. A sajátos élethelyzeteket 
megörökítő tablókon az embe-
rek saját életük pillanataira is-
merhettek. 

az eredMényes 
Munka Megbecsülése

Szerencs Város Önkor-
mányzata és a Szerencsi Ál-
talános Művelődési Központ 
(ÁMK) a csokoládéfesztivált 
értékelő záró estet tartott au-
gusztus 31-én a Rákóczi-vár 
udvarán. Az eseményen a ren-
dezvény sikeres megvalósítá-
sában szerepet vállaló önkor-
mányzati intézményi dolgo-
zók, valamint az önkéntesek 
vettek részt.

A fesztivál szervezésé-
vel megbízott ÁMK-igazgató, 
Csider Andor értékelő beszé-
dében felidézte: már az első 
pillanatokban világos volt szá-
mára, hogy egyedül nem tud-
ja megoldani a hatalmas felada-
tot. Sorra kereste meg a városi 
intézményeket, hogy lehetősé-
geik szerint kapcsolódjanak be 
a rendezvényszervezésbe. Így 
történt, hogy a műsorok szer-
kesztésében az iskolák vállal-
tak szerepet, a rendet és tiszta-
ságot a Városgazda Kft., a nyu-
galmat a helyi polgárőr egyesü-
let biztosította. A fesztivált nép-
szerűsítő marketingfeladatokat 
a város közéleti lapjának mun-
katársai látták el. A Városüze-
meltető Kft. alkalmazottai is ki-
vették a részüket a munkából 
és sok önkéntes felnőtt és fiatal 
is fáradozott azon, hogy a négy 
nap eredményesen záruljon. Az 

intézményvezető az összesített 
adatok alapján elmondta: a si-
kerre utaló első jel az volt, hogy 
a csütörtöki Edda-koncertre kö-
zel 1200 jegyet adtak el, amivel 
az első nap költségvetését ki-
hozták nullszaldósra. Másnap 
mintegy kétezer, harmadnap 
hatezer vendég vásárolt belé-
pőt, míg a rendezvény záró-
napján több mint 15 ezer fesz-
tivállátogató érkezett. A kitele-
pülő vállalkozók és kereskedők, 
valamint a kollégium és a helyi 
üzletek jelentős bevételre tettek 
szert és turisztikai haszna is 
volt a csokoládéfesztiválnak. El-
hangzott, hogy a képviselő-tes-
tület által korábban megszava-
zott két millió forintos támoga-
tást nem veszi igénybe az ÁMK, 
ugyanis a belépődíjak bevételé-
ből, a helypénzekből és pályáza-
ti forrásból valószínűleg fedez-
hető lesz a fesztivál teljes költsé-
ge, ami azt jelenti, hogy a négy-
napos rendezvény nem terhelte 
a város kasszáját.

Koncz Ferenc polgármester 
köszönetet mondott a megje-
lenteknek, hogy négy napon 
keresztül, reggeltől estig tartó 
munkájukkal hozzájárultak a 
rendezvény várakozáson felü-
li sikeréhez. 

Az augusztus 31-ei est költsé-
geit a szervezők felajánlásokból 
biztosították.                     H. R.

A HELYI ÉDESSÉGGYÁRTÁS MEGŐRZŐI
Az, hogy ma is van Hegy-

alja Kapujában csokoládé-
gyártás, egyértelműen a Bon-
bon Kft.-nek köszönhető. Ez 
a manufaktúra immár meg-
erősödve hirdeti, hogy Sze-
rencs a csokoládé városa – 
emelte ki az élelmiszeripari 
szakmai program Rákóczi-
várban tartott ünnepi meg-
nyitóján Koncz Ferenc pol-
gármester.

A városvezető elmondta, 
hogy négy évvel ezelőtt a helyi 
csokoládégyártás megmentése 
érdekében döntöttek a fesztivál 
megszervezéséről, hogy meg-
mutassák az országnak: létezik 
a szerencsi csokoládé. Ma már 
nem a megmaradás, hanem a 
továbbfejlődés a cél, ami a Bon-
bon Kft.-nek köszönhető. Mun-
kája megbecsülése jeléül Koncz 
Ferenc üveg emléktárgyat adott 
át Takács István cégvezetőnek 
„Szerencs Város Önkormány-
zatának elismerése és köszöne-
te a Bonbon Kft. 15 éves fennál-
lása alkalmából” felirattal.

Jakab István, az Országgyű-
lés alelnöke méltató beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a 15 
éves vállalkozás tradíciók-
ra építve ért el olyan sikere-
ket, amelyek az ország határa-
in túl is jelentőséggel bírnak. A 
helyi édességgyártás megszű-
nése után Takács István kez-
deményezésére nagy rutinnal 
rendelkező, a hagyományo-
kat tisztelő, elkötelezett szak-
emberekkel együtt élesztették 
újjá a fénykorában nagy jelen-
tőséggel bíró helyi csokoládé-
gyártást, hogy a míves munka 

régi dicsőségét visszaszerez-
zék. Sikerüket a vidékfejlesz-
tési minisztertől augusztus 19-
én átvett „Az élelmiszerbizton-
ságért díj” is jelzi. Jakab István 
megjegyezte, hogy a törvényal-
kotás során Koncz Ferenc a tér-
ség országgyűlési képviselője-
ként mindig szem előtt tartja a 
város és a régió ügyeit. Ezt pél-
dázza a közelmúltban benyúj-
tott módosítása a chipsadó-ja-
vaslathoz, mellyel elérte, hogy 
a szerencsi csokoládégyártás 
ne szenvedjen komoly hátrá-
nyokat.

A Bonbon Kft. 15 évét ismer-
tető Takács István előadásában 
először a magyar édesipar hely-
zetéről szólt. Elhangzott, hogy a 
Szerencsi Csokoládégyár fény-
korában, a ’70-es években 2400 
főt foglalkoztatott. Míg 1989–
90 táján hat csokoládégyár, il-
letve keksz- és ostyaüzem mű-
ködött hazánkban, amelyek 
mintegy 130 ezer tonna édessé-
get állítottak elő, jelenleg 25–30 
ezer tonna csokoládé készül itt-
hon, és mintegy százezer ton-
nát importálunk. Annak idején 
42 országba exportált a szeren-
csi gyár édességet, ami méltán 
szerzett hírnevet a városnak. A 
privatizáció időszakában aztán 
sorra zártak be és alakultak át 
a gyárak, a megmaradt gépek-
ből, berendezésekből azonban 
felépült néhány üzem. 

Takács István ismertette, 
hogy a Bonbon Kft.-t 1996-ban 
alapították. Hárman kezdték a 
munkát, ma már azonban száz 
főt foglalkoztat a cég. A koráb-
bi gyártó struktúrára alapoz-
va kezdetben minden termék-

félét kis volumenben gyártot-
tak, majd ahogy fejlődött a vál-
lalkozás, olyan édességeket is 
piacra dobtak, amelyek koráb-
ban nem szerepeltek a gyár ré-
gi termékpalettáján.  Először 
csak ipari félkész áruféleségek-
kel foglalkoztak, mert nem volt 
pénz arra, hogy széles körben 
kereskedjenek, később kezd-
tek késztermékeket gyártani. 
Jelenleg 170-féle édességet kí-
nálnak. Mindenhol jelen van-
nak a hazai kereskedelemben: 
privát kereskedők és a multina-
cionális cégek egyaránt a part-
nereik sorát gyarapítják. A kft. 
az elmúlt öt évben háromszor 
szerepelt a megye top 100-as 
vállalati sorában, a közelmúlt-
ban megkapott minőségbizto-
sítási díj is a száz dolgozó mun-
káját dicséri.  

– A Bonbon Kft. missziós fel-
adatot tölt be: alapfilozófiánk, 
hogy megtartsuk Szerencsen 

az édességgyártást, valamint 
az, hogy mindig a legkiválóbb 
minőséget biztosítsuk – hang-
súlyozta a cégvezető.

A közönség soraiban he-
lyet foglaló kiemelt kereske-
delmi partnerekhez szólva 
Terbe Zsolt kereskedelmi ta-
nácsadó, a Pom-Pom édesség-
sorozat megálmodója mutat-
ta be az igényes kivitelezésű, 
gazdagon illusztrált csomago-
lásba burkolt új termékcsalád 
tagjait, melyek már megtalál-
hatók a boltok polcain. Takács 
István kiemelte: a népegészség-
ügyi termékadót elkerülendő, a 
cég által gyártott tejcsokoládék 
mindegyike 41 százalék kaka-
ót tartalmaz, hogy a gyerekek 
jó csokoládét ehessenek.  

A program zárásként a Csil-
lag születik felfedezettjei, 
MCDC rapper és Szabó Ádám 
harmonikás szórakoztatták elő-
adásukkal a megjelenteket.

a polgárMester szerint
Jó hírünket vitte a fesztivál

– Egy esztendővel ezelőtt úgy 
gondoltam, hogy az akkori cso-
koládéfesztivált már nem lehet 
túlszárnyalni. Az idei rendez-
vény után azt kell mondanom, 
hogy tévedtem – emelte ki la-
punknak nyilatkozva Koncz 
Ferenc polgármester.

Idén négynapos volt a prog-
ram, amely korábban soha nem 
látott számú érdeklődőt von-
zott a városunkba. Az időjá-
rással is szerencsénk volt, de 
a siker zálogát a közel kétszáz 
szerencsi ember összefogásá-
ban látom, akik fáradhatatla-

nul dolgoztak azért, hogy az 
ide érkezők jól érezzék magu-
kat. Közalkalmazottak, városi 
cégek munkatársai, önkénte-
sek és közmunkások egyaránt 
kitettek magukért, amiért min-
denkit köszönet illet. Ugyan-
csak elismerés jár azoknak a 
vállalkozásoknak, akik támo-
gatásukkal segítették a prog-
ram megvalósulását.

Úgy érzem, hogy megmutat-
tuk a nagyvilágnak, hogy Sze-
rencsen a Bonbon Kft. révén si-
került megőrizni a csokoládé-
gyártást és népszerűsítettük a 

helyi borászatok termékeit is. 
Szinte nem volt az országban 
olyan hírcsatorna, amely vala-
milyen módon ne számolt volna 
be a fesztiválról. Ezzel a prog-
rammal jó hírét keltjük a vá-
rosnak!

Szerencset az élelmiszeripar 
emelte ki a környezetéből és azt 
szeretnénk, hogy ez a jövőben 
is így legyen – folytatta Koncz 
Ferenc. – Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy egy-egy 
napra ellátogatott hozzánk Ja-
kab István, az Országgyűlés 
alelnöke és Fazekas Sándor vi-

dékfejlesztései miniszter, akik 
támogatnak bennünket abban 
a törekvésünkben, hogy Sze-
rencset újra fejlődési pályára 
állítsuk.

Erdélyi és délvidéki fellé-
pők révén az idei csokoládé-
fesztivál nemzetközi jelleget 
öltött – emelte ki a polgármes-
ter. – Bízom benne, hogy jövő-
re már európai kitekintést biz-
tosíthatunk a vendégeinknek, 
akiket a szerencsiekkel együtt 
már most  jó szívvel invitálok 
az V. Országos Csokoládé Fesz-
tiválra.

„NEM MONDHATUNK LE A VIDÉKRŐL”
A szakmai program része-

ként Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter a Rákóczi-
vár lovagtermében adott tájé-
koztatást Magyarország euró-
pai uniós elnökségének a ta-
pasztalatairól.

A tárcavezető ismertette, 
hogy az eltelt fél esztendőben 
az ország szempontjából ren-
geteg pozitív visszajelzést kap-
tunk: a nemzetközi közvéle-
mény elismerte, hogy a magyar 
elnökség eredményes volt. Szá-
mos olyan kérdésben sikerült 
döntésre jutni, amelyek a többi 
tagállam mellett a mi érdekein-
ket is szolgálják. Soros elnöksé-
günk alatt mintegy 300 tanácsi 
munkacsoport-ülést tartottak 
hazánkban a döntéshozatalok 

előkészítéseként. Harminchá-
rom magyarországi rendezvé-
nyen több mint 2500 delegáltat 
fogadtunk, ami az ország meg-
ismertetése szempontjából óri-
ási előrelépést jelent.

Fazekas Sándor kiemelte, 
hogy a Vidékfejlesztési Minisz-
térium által felügyelt területe-
ken egyetlen olyan döntés sem 
született, ami a magyar érde-
kekkel ellentétes lenne. A gaz-
dák jövedelmének a 40 száza-
lékát az unió adja, ezért a több 
száz tárgyalt napirend között 
az egyik legfontosabb téma a 
közös agrárpolitika 2013 utá-
ni jövője, az agrártámogatási 
rendszer megvitatása volt. E 
kérdésben nyolcvan százalé-
kos támogatottsággal sikerült 
egy olyan álláspontot elfogad-

tatnunk, amely a kis- és vidé-
ki gazdaságok talpon maradá-
sát szolgálja. Többek között azt 
is elértük, hogy új közös halá-
szati politika legyen 2013/2014-
től, s hogy az édesvízi haltar-
tás is bekerüljön a támogatott 
kategóriába. Környezetvédelmi 
szempontból fontos előrelépés, 
hogy megtörtént az elektro-
mos berendezések hulladékai-
nak gyűjtéséről szóló irányelv 
átdolgozása. A miniszter tájé-
koztatójából kiderült, hogy ko-
moly vitát váltott ki a génma-
nipulált növények termesztésé-
nek kérdése. Az Európai Parla-
ment végül elfogadta azt a ren-
delkezést, amely szerint GMO-
kérdésben az adott tagországok 
saját maguk dönthetnek. Ha-
zánkban az új alkotmányba 

foglalták bele a GMO-mentes 
termesztés követelményét. 

Fazekas Sándor hangsúlyoz-
ta, hogy a soros elnökséggel el-
telt félév hasznos volt, általa az 
ország nemzetközi megítélé-
se nagymértékben javult. A to-
vábbiakban erre építve tudjuk 
előbbre vinni a saját ügyeinket. 
Ilyen például a cukoripar fellen-
dítése az új közös agrárpolitika 
keretében. – Nem mondhatunk 
le a vidékről. Megszerzett pozí-
ciónk alapján reménykedhe-
tünk, hogy néhány helyen újra-
indítható lesz az országban a cu-
korgyártás. Ehhez eredményes 
magyar érdekképviseletre van 
szükségünk, amelyhez szilárd 
alapokat teremtettünk az uniós 
elnökségünk alatt – fogalmazott 
a miniszter.                        H. R.

A fesztivál sikeres rendezésében részt vállaló valamennyi dol-
gozónak köszönetet mondtak a szervezők.

Picur csokoládészobrát Ekker Róbert mutatta be. A fotón jobb-
ra Sajdik Ferenc. 

A Szerencsi Bonbon Kft. kiállított termékei már a téli ünne-
peket idézték. 
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Állami kitüntetés  
a reformÁtus esperesnek
(Folytatás az 1. oldalról.)

– Több évtizedes egyházi szolgála-
ta után mire sarkallja ez a komoly 
elismerés? 
– Legfőképpen azt erősíti meg 

bennem, hogy ameddig az Úr-
isten erőt ad, tovább folytassam 
azt a munkát, amiért idáig fára-
doztam. 

– A közeljövőt tekintve milyen fel-
adatok várnak Önre? 

– A Szerencsi Református 
Egyházközség gyülekezeti éle-
te a megfelelő rend szerint ha-
lad tovább, annyi változással, 
hogy a feladatok ellátását két új 
munkatárs segíti a jövőben. A 
Tiszáninneni Református Egy-
házkerület hetvenkét gyülekeze-
tének gondjai a jövőben is felada-
tokat rónak rám, jelenleg több te-
lepülésen hasonló felújítások va-

lósulnak meg, mint a mi temp-
lomunk esetében. A sárospataki 
teológiai képzésen szeptember-
től továbbra is közreműködöm 
a növendékek oktatásában. Sze-
rencsen szeptember 18-án lesz a 
hittanos tanévnyitó, a katolikus 
egyházzal együttműködve azon 
munkálkodunk, hogy a hitokta-
tás ismét méltó teret nyerjen a 
gyermekek életében.        H. R.

A MÚLT ÖRÖKSÉGEI ÉS A JÖVŐ 
A vidékfejlesztési tárca ko-

moly lépéseket tesz a régión-
kat érintő aktuális problémák 
kezelésére. Fazekas Sándor 
szakminiszter (fotónkon) több 
kitörési pontot felvázolt, ami-
kor a fejlődési lehetőségekről 
nyilatkozott lapunknak.

– Az utóbbi években drasztiku-
san leépült a hazai feldolgozóipar, 
ezen belül a cukorgyártás. Van 
reális esély arra, hogy a közel
jövőben újra cukorgyár épüljön 
hazánkban?
– A cukoriparban történtek 

jól szemléltetik azokat a ká-
ros döntéseket, amelyek az elő-
ző szocialista-szabaddemokra-
ta kormányzat alatt születtek. 
Ezekben a nemzeti érdekek fel-
adása érhető tetten, ezért is ala-
kult parlamenti vizsgálóbizott-
ság, amely a privatizáció és a 
későbbi bezárások körülmé-
nyeit vizsgálja. Az ország le-
mondott a cukorkvótánk dön-
tő hányadáról, melynek fejé-
ben kártérítést vettek fel a ter-
melők. Most tulajdonképpen 
azt kellene visszaszereznünk, 
amiről egyszer már lemond-
tunk, – ez pedig rendkívül bo-
nyolult feladat. Jelenleg egy cu-
korgyárunk működik, és szin-
te minden megyében van egy 
bezárt telephely. Döntően Dél-
Amerikából importáljuk a cuk-
rot, tehát ebből a kiemelten fon-
tos termékből nem vagyunk 
önellátók. Az elmúlt tavasszal 
tapasztalt cukorár-emelkedés 
mutatott rá arra, hogy az unió 
és ezen belül Magyarország ki-
szolgáltatott a világpiaci folya-
matoknak. A magyar uniós el-
nökség alatt felvetődött a gon-
dolat, hogy a cukorkvótákat 
meg kellene emelni 10-15 szá-
zalékkal, azonban nekünk ez 
nem nagy segítség, ugyanis 
annyira alacsony szinten van a 
kvótánk (105 ezer tonna), hogy 
csak a szükségletünk egyhar-
madát fedezi. Ugyanakkor el-
fogadtuk Lengyelország kezde-
ményezését, amely az uniós cu-
korpolitika felülvizsgálatára tett 
javaslatot. A magyar agrárdip-
lomácia egyik fontos célkitűzé-
se, hogy hatásos érdekvédelem-
mel lépjünk fel 2014-ben, ami-
kor a cukorkvótákkal kapcso-
latos jelenlegi uniós szabályo-
zás lejár. Már vannak érdeklő-
dő befektetők is, akik fantáziát 
látnak a magyar cukorgyártás-
ban. Hogy mennyi az esély ar-
ra, hogy gyár épüljön hazánk-
ban, az nem tudható, mert nem 

látható előre, hogy milyen folya-
matok lesznek a világ élelmi-
szerellátásában. A közelmúlt-
ban tapasztalt szélsőséges ár-
mozgások például az egész vi-
lággazdaságban, így a hazai ag-
ráriparban is komoly problémá-
kat okoztak. Az unió nagy erők-
kel dolgozik azon, hogy ezeket 
a drasztikus áringadozásokat 
valahogy kiküszöbölje. Ez be-
folyásolja a cukoripar jövőbeni 
kilátásait is. 

– A tokaji borvidéken miként 
egyeztethető össze a vidékfejlesz-
tés céljai a világörökségi címmel?
– A világörökségi cím óriási 

lehetőségeket rejt a vidék szem-
pontjából, sokkal szegényebbek 
lennénk nélküle. Többek között 
Tokaj-Hegyalja értékeit is meg-
ismerteti a világgal. Rengetegen 
jönnek ide azért, mert a külön-
böző kiadványok a világörök-
ségek sorában említik ezt a ré-
giót, mint elsőrangú turiszti-
kai célpontot. Az előnyök mel-
lett persze kötelezettségekkel is 
jár, ami környezetkímélőbb táj-
gazdálkodást és nyersanyag-
hasznosítást feltételez. Azon-
ban ez nem teljesíthetetlen fel-
tétel, hiszen a nem világörök-
ségi területeken is arra kell tö-
rekednünk, hogy minél keve-
sebb tájseb, visszafordíthatat-
lan beavatkozás okozzon csor-
bát a természet rendjében. Rá-
adásul a világörökségben rejlő 
lehetőségeknek még csak a tö-
redékét aknáztuk ki. A tokaj-
hegyaljai tájegység kidolgozás 
alatt levő fejlesztési program-
ja feltárja a további értékeket, 
hogy a térség felvirágzását elő-
segítsék. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium támogatásával au-
gusztus 1-jétől újra van borá-
szati kutatóintézet Tokaj-Hegy-
alján. Ennek az intézménynek 
a tevékenységét korábban leépí-
tették, felszámolták, és az a sajá-
tos helyzet állt elő, hogy a világ 
legjobb bortermő vidékén nem 
volt borászati-szőlészeti kutatás. 
Most ezt az űrt pótolta a tárca.

A térség foglalkoztatási hely-
zetének javítására komoly esélyt 
látok, például a helyi élelmi-
szer-alapanyag értékesítésében 
és feldolgozásában, ami integ-
rálható a térség mezőgazdasá-
gi programjába is. Így közvetle-
nül a helyben megtermelt javak 
kerülhetnek a fogyasztók elé a 
vendéglátásban, vagy akár a 
közétkeztetésben. 

– A tavalyi év extrém módon csa-
padékos időjárása a Takta vidé-
kén is komoly áradásokat és bel-
vízgondokat okozott. Milyen lé-
péseket tett azóta a tárca azért, 
hogy ne forduljon elő ismét ha-
sonló?
– Az ár- és belvízvédelem ér-

dekében milliárdos beruházá-
sok valósultak meg az elmúlt 
időszakban, illetve több ezek 
közül befejezés előtt áll a Sajó 
és a Hernád völgyében. A bel-
víz elleni védekezésre a minisz-
térium ebben az évben is 2 mil-
liárd forint támogatást biztosí-
tott, így a víztársulatok el tud-
ták látni ütemezett feladataikat. 
A következő évben a közmun-
kaprogramban résztvevőknek 
is nagy szerepe lesz majd a bel-
vízelvezetés és az árvízi véde-
kezés megvalósításában, ami a 
helyi foglalkoztatási helyzetre 
is hatással lehet. E célra is mil-
liárdokat kíván fordítani a kor-
mányzat. 

– Szerencs szempontjából milyen 
fejlesztési lehetőségeket lát? 
– Örömmel tapasztalom, 

hogy Szerencsnek olyan ambi-
ciózus vezetése és olyan kiváló 
vállalkozói vannak, akik konk-
rét, határozott elképzelésekkel 
rendelkeznek a település jövőjét 
érintő fejlesztési irányokról. A 
várost fémjelező csokoládégyár-
tás mellett például a helyi borá-
szat is egy olyan terület, ame-
lyet a minisztérium részéről tá-
mogatni tudunk. A kitűzött cé-
lok megvalósítása érdekében a 
települési mezőgazdasági prog-
ramban érdemes összefoglalni a 
helyi terveket és lehetőségeket. 
Továbbá: a királyi városok min-
tájára érdemes lenne a fejedel-
mi városokat is összefogni egy 
szövetségben, s egyfajta telepü-
léshálózatot alkotni, ami egy tu-
risztikai szakmai programra is 
felfűzhető a történelmi-művelő-
dési kapcsolatrendszer mellett. 
E kezdeményezésnek Szerencs 
lehetne az elindítója. Mindezek 
olyan kitörési pontokat jelente-
nek, amelyekből a település és a 
térség is tud profitálni.

Hegymegi Rita 

Hatékony gazdÁlkodÁs,  
MInŐSÉGI MunKAVÉGzÉS

Új ügyvezető igazgatója van 
szeptember 1-jétől a Szeren-
csi Városüzemeltető Nonprofit 
Kft.-nek. Takács István (fotón-
kon) a társaság jövőbeni műkö-
désében a hatékony gazdálko-
dást és a minőségi munkavég-
zést tartja a legfontosabb célki-
tűzésnek, miközben az önkor-
mányzattól átvett intézmények-
nél a takarékos működtetést és 
a feladatok költséghatékony el-
látását helyezi a középpontba.

 – Az elmúlt időszakban szám-
talan alkalommal tették fel nekem 
a kérdést: miért jöttem vissza dol-
gozni Szerencsre úgy, hogy a fő-
város közelében, egy színvonalas 
szálloda műszaki igazgatói székét 
kellett otthagynom – előzte meg 
érdeklődésünket Takács István. 
– Megvallom őszintén, nem volt 
könnyű a döntés. Közel harminc-
éves munkaviszonyom során kel-
lő gyakorlatra és tapasztalatra tet-
tem szert, aminek az utóbbi esz-
tendőkben beérett a gyümölcse. 
2005–2008 között a Szerencsi Vá-
rosi Tanuszodában dolgoztam 
vízgépész és uszodamester be-
osztásokban, majd innen átcsábí-
tottak az akkor megnyíló, tarca-
li Andrássy Kúria Hotelbe, ahol 
műszaki és fürdőszolgáltatás-ve-
zetőként alkalmaztak. Tevékeny-
ségemnek is köszönhetően a ven-
déglátóhely több elismerésben ré-
szesült, amikor 2009-ben a Buda-
pesttől mintegy 25 kilométerre 
fekvő Herceghalomról kerestek 
meg: műszaki igazgatóként ve-
gyek részt a négycsillagos Abacus 
Business & Wellness Hotel üze-
meltetésében. Az azóta eltelt idő-
szakban a szálloda számos díjat 
elnyert az általunk nyújtott szol-
gáltatások magas színvonalának 
köszönhetően. Büszke vagyok ar-
ra, hogy már az első évben a hotel 
legjobb részlege lett a műszaki, és 
2010-ben a cégen belül Az év ve-
zetőjének választottak. A munká-
mat anyagilag is elismerték, gya-
korlatilag minden feltétel adott 
lett volna a költözéshez, a csalá-
dommal mégis Szerencs mellett 
tettük le a voksunkat. Így aztán 
maradt számomra a heti kétsze-
ri utazás, a többnapos távollét a 
szeretteimtől. Most, az új megbí-
zatással ugyan csökken a jövedel-
münk, de így ott és azért a tele-
pülésért dolgozhatok, ahol iga-
zán otthon érzem magam. Szeret-
ném a három évtized alatt meg-
szerzett tudásomat és tapasztala-
tomat a város érdekében kama-
toztatni. Az elmúlt években a na-
pi munka mellett sem mondtam 
le a tanulásról. Pályafutásom kez-
detén esztergályos és technikus-
forgácsoló szakképesítéssel ren-
delkeztem, majd minőségirányí-
tási rendszerfejlesztő lettem. A 

Nyíregyházi Főiskolán gépész-
mérnöki diplomát szereztem. Te-
nisz sportoktatói, uszodamesteri, 
valamint a vízforgató berendezés-
kezelő gépész oklevéllel is rendel-
kezem. Most pedig ötvenévesen, 
az Óbudai Egyetem biztonság-
technikai mérnök mesterszaká-
nak végzős hallgatója vagyok. 
– Számomra nem jelent gondot a 
kollégák irányítása, összefogása, 
az eddigi munkatársaim kitartó, 
lelkiismeretes és segítőkész em-
bernek ismertek meg – emelte ki 
az ügyvezető igazgató. – A nehéz 
feladatokat kihívásnak tekintem 
és a problémák megoldására tö-
rekszem. Az elmúlt időszakban 
áttekintettem a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft. szerte-
ágazó tevékenységét, találkoztam 
a különböző egységekben dolgo-
zó kollégákkal. Augusztusban 
még a felmentési időmet töltöt-
tem Herceghalmon, így keveset 
tartózkodtam Szerencsen. Az el-
következő hetek, hónapok azon-
ban már elmélyült munkával tel-
nek, hiszen részleteiben is meg 
kell ismernem a cég tevékenysé-
gét, feltérképezve a hatékonyság 
javításának a lehetőségeit. Gondo-
lok itt többek között arra, hogy hol 
tudunk még költséget megtakarí-
tani, illetve plusz bevételre szert 
tenni. A társaság nehéz pénzügyi 
helyzetben van, mozgásterünket 
behatárolják az alapító önkor-
mányzat által biztosított támo-
gatások időbeni elhúzódása és 
a szolgáltatásainkat igénybe ve-
vők anyagi lehetőségei. A nagy 
összegű követelések miatt a tár-
saság nem tudja fizetési határidő-
re teljesíteni a szállítói tartozáso-
kat. A működés gazdaságosabbá 
tétele érdekében át kell tekinteni 
az általunk működtetett létesít-
ményekben az irodahasználatot, 
hogy minél több helyiséget bér-
be tudjunk adni, ezáltal is növel-
ve a bevételeket. A wellnessház és 
a tanuszoda szolgáltatásait szeret-
ném a lehető legszélesebb körben 
népszerűsíteni és a kínálatunkat 
minél inkább a vendégek igényei-
hez alakítani. Ehhez piackutatást 
végzünk és megvalósítjuk az ön-
kormányzat által elfogadott mar-
ketingtervben szereplő célkitűzé-
seket. Javítanunk kell a sportléte-

sítmények kihasználtságát is, ér-
tékesítve a rendelkezésre álló sza-
bad kapacitást. 

– Az új tanévben a kollégium-
ban megszűnt az ebédfőzés – 
folytatta Takács István –, ami a jö-
vőben a Bolyai iskola konyhájára 
koncentrálódik. Úgy gondolom, 
hogy felül kell vizsgálni a hétvé-
gi főzés kiváltását is. A közétkez-
tetésnél elsődleges szempont a jó 
minőség, az előírt mennyiség és 
lehetőség szerint az egészséges 
táplálkozás figyelembevételével 
kialakított sorrend. Fontosnak 
tartom, hogy a beszállított ter-
mékek elsősorban magyarok le-
gyenek, és azokat helyi vállalko-
zótól vásároljuk. Az épületüze-
meltetésnél kiemelt cél a költsé-
gek visszaszorítása, a megürese-
dő bérlakások hasznosítása. Jelen-
leg cégünk végzi az iskolák és a 
polgármesteri hivatal takarítását. 
Úgy gondolom, hogy ezt a meg-
osztást át kell gondolni a jövőben: 
talán szerencsésebb, ha a dolgo-
zókat a munkavégzés helyszínén 
foglalkoztatják. 

Az év elejétől a cég a kiadója a 
Szerencsi Hírek közéleti lapnak, 
amelynek a megjelentetésénél el-
sődleges szempont a takarékos-
ság és a függetlenség. Folyamat-
ban van a Szerencsi Városi Tele-
vízió működéséhez szükséges 
technikai háttér megteremtése. 
Próbafelvételek már készültek az 
augusztus 20-ai ünnepségen és a 
csokoládéfesztiválon, reményem 
szerint hamarosan megindul az 
adások készítése és sugárzása a 
helyi kábeltelevíziós rendszeren.

– Valamennyi, a társasághoz 
tartozó tevékenységnél áttekint-
jük a kollégákkal a bevételi le-
hetőségeket, a szolgáltatások ér-
tékesítésére akciótervet dolgo-
zunk ki – emelte ki az ügyveze-
tő igazgató. – Az ingatlanok bér-
beadásánál igyekszünk kedve-
zőbb feltételeket elérni. A kiadá-
sok csökkentése érdekében fon-
tosnak tartom a szállítói követe-
lések átütemezését, a beszerzések 
újragondolását, a felesleges kiadá-
sok megszüntetését, a közüzemi 
szolgáltatóknál kedvezőbb díjak 
elérését. A létesítmények üzemel-
tetési költségeit fogyasztást csök-
kentő intézkedésekkel, illetve er-
re szolgáló berendezések beszer-
zésével és üzembe helyezésével 
is mérsékelni kívánom. Minden 
kollégámtól pontos munkavég-
zést és takarékos szemléletet ké-
rek, hiszen csak így biztosítható a 
Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. eredményes működé-
se. A magam nevében annyit tu-
dok ígérni, hogy a rám bízott ja-
vak felett jó gazda módján őrkö-
döm és ugyanezt várom el a be-
osztottjaimtól is. 

Árvay Attila

Valóra VÁlt az 1989-es Álom iV. 
Magyarország új alkotmánya 

szerint a magyar állam és a he-
lyi önkormányzatok tulajdona 
nemzeti vagyon, és ilyet csak 
törvényben meghatározott cél-
ból lehet átruházni, törvényben 
meghatározott kivételekkel, az 
értékarányosság követelményé-
nek figyelembe vétele mellett. 
Minden, közpénzekkel gazdál-
kodó szervezet köteles a nyilvá-
nosság előtt elszámolni a köz-
pénzekre vonatkozó gazdálko-
dásával, ezek az adatok közér-
dekűek. 

Beépül az alaptörvénybe a 
Költségvetési Tanács intézmé-
nye. Tagjai az államfő által hat 
évre kinevezett elnök, valamint 
a Magyar Nemzeti Bank, illet-
ve az Állami Számvevőszék el-

nöke. A büdzsé elfogadásához 
a jövőben szükség lesz a testü-
let előzetes jóváhagyására. Ma-
gyarország hivatalos pénzneme 
a forint. Ezen túl csak konkrét jo-
gi érdekkel lehet az Alkotmány-
bírósághoz fordulni, bírói dönté-
seket is vizsgálhat a testület, és a 
valódi alkotmányjogi panasz be-
vezetésével egyedi jogvitákban 
is dönthet majd. Új elem, hogy 
utólagos normakontrollt csak a 
kormány, a képviselők negyede 
és az alapvető jogok biztosa kér-
het, a törvények előzetes vizs-
gálatát viszont az Országgyűlés 
is indítványozhatja. Az Alkot-
mánybíróság a költségvetési és 
adókérdésekben korlátozott jog-
körét akkor kapja vissza, ha az 
államadósság a GDP 50%-a alá 

csökken. A testület 11 helyett 15 
tagú lesz, a bírák mandátuma ki-
lenc helyett tizenkét évre szól. El-
járása határidőkhöz lesz kötve.

A legfőbb bírósági szerv a 
Kúria lesz, az általános öregsé-
gi nyugdíjkorhatár betöltésével 
pedig megszűnik a bírák és az 
ügyészek szolgálati jogviszo-
nya. A bíróságok igazgatása át-
alakul. A jövőben az eddigi négy-
gyel szemben csak egy ombuds-
man lesz, az alapvető jogok biz-
tosa, az egyéb feladatköröket he-
lyettesei látják el. Számos terüle-
ten sarkalatos törvény bontja ki 
az új alkotmány rendelkezése-
it. Az alaptörvény mintegy har-
minc kétharmados jogszabályt 
vetít előre.

Sz. Á.
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ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ
Erdélyből települt át Ma-

gyarországra az elmúlt évek-
ben az a két idős hölgy, akik 
szeptember 1-jén a Rákóczi-
várban Koncz Ferenc polgár-
mester előtt tettek állampol-
gársági esküt.

Osváth Emma, nyugdíjas pe-
dagógus a romániai Mezőbánd 
községben született, egy ideje 
már Szerencsen él rokonainál. 
A jelenleg már Ondon lakó Er-
dő Emma 1928-ban magyar 
nemzetiségűként látta meg a 
napvilágot, a Máramaros vár-
megyei Visk községben. 1994-
ben települt át Magyarország-
ra, és most ő is élt a lehetőség-

gel, hogy újra magyar állam-
polgár lehessen.

Koncz Ferenc beszédében 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
Magyarország szétdarabolódá-
sa után a határon kívül rekedt 
embereknek úgy kellett ma-
gukban hordozniuk magyar-
ságukat, hogy ezért jó esetben 
csak kritikát, máskor gyaláza-
tos megaláztatásokat is el kel-
lett viselniük. A polgármester 
azt kívánta az esküt tevőknek, 
hogy immár hivatalos állam-
polgárságukkal olyan plusz 
dolgokat éljenek meg hátralévő 
életükben, amiben talán eddig 
nem lehetett részük.

M. Z.

Hagyományőrző néptáncosok
A Hajnali Néptánc Együttes 

2005 nyarán alakult meg azok-
ból a tanulókból, akik az ál-
talános iskolai években rend-
szeres tagjai voltak a Szeren-
csi Művészeti Iskolának. Az 
együttes 17 főből áll, amely fo-
lyamatosan bővül a művésze-
ti iskola néptánctagozatáról 
kikerült diákokkal – tájé-
koztatta lapunkat Bajári Éva 
néptáncoktató, az együttes 
vezetője.

Több alkalommal vettünk 
részt városunk és a környék-
beli települések rendezvénye-
in. Eredményesen szerepel-
tünk a Sárospatakon megren-
dezett Zempléni Szóló Nép-
tánc Fesztiválon, ahol külön-
díjban részesültünk. 2006 ta-
vaszán a Szerencsen megtar-
tott amatőr gálán is sikeresek 

voltunk. A sárospataki közép-
döntőn felvették a csoportot a 
B.-A.-Z. Megyei Amatőr Egye-
sületek névsorába – tudtuk 
meg az oktatótól. 

Tevékenységük alapja a ma-
gyar nép hagyományos tánc- 
és zenei kultúrája, amelyet 
igyekeznek mindenkor olyan 
szinten művelni, hogy méltó-
ak legyenek a közönség elis-
merésére. Műsoraik a magyar 

nyelvterület legszebb tánca-
it és a magyarsággal együtt 
élő nemzetiségek tánchagyo-
mányait mutatják be. Rend-
szeresen részt vesznek a 
hadadi és golopi kézműves és 
néptánctáborban. 

– Gyakorlás nélkül nincs si-
ker, ezért minden pénteken este 
19 órakor összejövünk a Rákó-
czi iskolában – folytatta Bajári 
Éva. – A fellépések előtt gyak-

rabban próbálunk, hogy min-
den a legtökéletesebben men-
jen. Nagyon jó hangulatban tel-
nek a foglalkozások, ehhez per-
sze arra is szükség van, hogy 
mindenki teljes erőbedobás-
sal dolgozzon. Célul tűztük 
ki, hogy táncainkkal tovább-
ra is színesítsük Szerencs éle-
tét. Szeretnénk, ha testvérvá-
rosaink is megismernék egye-
sületünkön keresztül vidé-
künk tánckultúráját. Egyúttal 
csoportunk is nyitott új koreo-
gráfiák megismerésére, tájegy-
ségek táncainak elsajátítására. 
Ezen az úton már elindultunk: 
egy éve Szatmárnémetiben sze-
repeltünk a szüreti fesztiválon. 
Akik kedvet és elhivatottságot 
éreznek a magyar népi kultú-
ra iránt – emelte ki a tánctanár 
– bátran csatlakozzanak egye-
sületünkhöz. 

opErEtt trIÓ 
A VÁRBAN

A Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ szervezésé-
ben szeptember 9-én (pénte-
ken) 18 órai kezdettel a Rákó-
czi-vár színháztermében a Ma-
dách Színház fiatal művészei: 
Bebesi Horváth Kata, Rózsa-
völgyi Hajnalka, Galát Norbert 
lépnek fel. Az Operett Trió fer-
geteges, látványos műsort ad. 

Belépődíj: 800 Ft, 14 év alatt 
és 60 év felett 500 Ft. 

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak! 

szErEncsI HÍrEk 
ONLINE

Időként a médiumoknak 
is szükségük van megúju-
lásra, még akkor is, ha az 
olvasók, előfizetők sok-
szor ragaszkodnak a már 
jól megszokott külsőhöz, 
az egyfajta állandóságot és 
ezáltal nyugalmat sugárzó 
tartalomhoz. 

A 2011-es esztendő nya-
rán újabb mérföldkövéhez 
érkezett a Szerencsi Hírek. 
Közéleti lapunk néhány he-
te megújult külsővel és tar-
talommal jelentkezik és elin-
dult a Szerencsi Hírek ON-
LINE is.

Az internetes újság rend-
szeresen közöl friss híreket, 
közérdekű információkat, 
fotógalériával. Oldalunkon 
megtalálható a lap több esz-
tendős archívuma, de a kép-
viselő-testület üléseiről ké-
szült vágatlan videofelvéte-
lek is újranézhetők. Hamaro-
san jelentkezünk friss képes 
beszámolókkal is, melyeket 
a most alakuló Szerencsi Vá-
rosi Televízió stábja készít. A 
Szerencsi Hírek ONLINE le-

hetőséget ad a látogatóknak 
arra is, hogy a közzétett cik-
kekről és egyéb tartalmak-
ról véleményt alkossanak. 
Keressék fel honlapunkat a 
szerencsihirek.hu interne-
tes címen, ahonnan értesül-
hetnek a várost érintő legfon-
tosabb – fotókkal, videókkal 
illusztrált – hírekről, esemé-
nyekről.

A kor vívmányaihoz iga-
zodva lapunk megtalálható 
a legnépszerűbb közösségi 
oldalon is, amely ugyancsak 
friss információkkal szolgál 
a Szerencsi Híreket kedve-
lőknek.

Kedves olvasóink! Kér-
jük, a jövőben is tiszteljenek 
meg minket azzal, hogy az 
újságárusoknál, az üzletek-
ben, vagy a postahivatalok-
ban megvásárolják a Szeren-
csi Híreket. Mi az elkövetke-
ző időszakban is igyekszünk 
megfelelni az Önök bizal-
mának. Legyenek továbbra 
is hűséges előfizetőink és lá-
togassák rendszeresen meg-
újult honlapunkat!

A szerkesztőség 

INduL A VÁROSI 
tElEvÍzIÓ

Felgyorsult napjaink em-
berének kevés ideje marad az 
információszerzésre, értesül-
ni a legfontosabb hírekről, 
eseményekről. Mindezek tu-
datában érthető, hogy az írott 
sajtó mellett manapság egyre 
nagyobb teret hódítanak a te-
levíziók, rádiók, gigantikus 
méreteket ölt a világ interne-
tes társadalma.

Szerencsen évtizedek óta 
működik első számú helyi mé-
diumként a Szerencsi Hírek vá-
rosi közéleti lap. Az újság szer-
kesztői fontosnak tartják, hogy 
naprakész, közérthető informá-
ciókkal, hírekkel lássák el az ol-
vasókat. A fentiek alapján má-
ra kiderült, hogy szükség van a 
fejlődésre, a változásra. Néhány 
hónappal ezelőtt helyi szak-
emberek, illetve a város veze-
tőinek közös törekvései révén 
született meg a Szerencsi Vá-
rosi Televízió életre hívásának 
gondolata.

A Szerencsi Hírek munkatár-
sai és az önkéntes segítők sok-
szor szabadidejüket feláldozva 
kezdtek hozzá az elképzelések 
megvalósításához. Számos, ko-
moly anyagi ráfordítást igénylő 
tervezési és kivitelezési felada-
tot sikerült „házon belül”, sa-
ját szakemberek segítségével 
elvégezni, amelynek eredmé-
nyeként ma már elmondhat-
juk, hogy néhány hét múlva a 
PR TELECOM kábeltelevíziós 

hálózatán felcsendül a Szeren-
csi Városi Televízió szignálja. 

Nagyon fontos megjegyez-
nünk a következőt: a városi te-
levízió fejlesztése kizárólag tá-
mogatásokból befolyt pénz-
ből történik, tehát az új médi-
um létrehozása nem terheli a 
város költségvetését. A műkö-
déshez szükséges eszközök, az 
elengedhetetlen pénzügyi hát-
tér megteremtése hosszú folya-
mat, a hiányosságokat pedig az 
alkotók igyekeznek lelkesedés-
sel pótolni.

A Szerencsi Városi Televízió-
ban a tervek szerint a nap 24 órá-
jában képújságot láthatnak a né-
zők, hetente egy alkalommal fél-
órás magazinműsor számol be a 
friss helyi hírekről, események-
ről. A kamera ott lesz a telepü-
lés intézményeiben, tudósítás 
látható majd ballagásokról, sza-
lagavatókról, sportesemények-
ről, kulturális rendezvényekről. 
Szerencs Város Önkormányza-
tának üléseit rendszeresen, vá-
gatlanul tűzi műsorra a Szeren-
csi Városi Televízió, amely a Sze-
rencsi Hírek és a Szerencsi Hí-
rek ONLINE munkatársaival 
közösen nyújt teljes körű szol-
gáltatást a lakosságnak.

Várjuk Önöket hamarosan a 
tévéképernyő előtt és ne feled-
jék: hitünk szerint a Szerencsi 
Városi Televízió műsorainak az 
emberekről és az emberekhez 
kell szólnia!

Az SZVTV szerkesztősége

ANyAKöNyVI  
HÍrEk

Születtek: Kiss-Orosz Dávid, 
Szepesi Gitta, Kasét Koppány 
Levente, Kamarási Loretta, 
Dányi Kristóf. 

Üdvözöljük városunk ifjú pol-
gárait!

Házasságot kötöttek: Hegedűs 
Henrietta –Zámbó Péter, Amb-
rus Borbála – Belényesi Péter, 
Kiss Klaudia – Lipusz István 
Gábor, Dragony Kitti – Hege-

dűs György, Szikszai Renáta – 
Jakab István, Halász Zsuzsan-
na – Lakatos Péter, Tamás Zsu-
zsa – Pethes Balázs, Nagy Ing-
rid – Babinszki Ákos. 

Elhunytak: Suhaly Tibor 
László 60 éves, Girincsi János-
né (Hornyák Zsófia) 90 éves, 
Klausz László 82 éves, Bakó 
Sándorné (Kamenyiczki Te-
réz) 80 éves. 

állásajánlatok
A Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja helyi kiren-
deltségén nyilvántartott állás-
ajánlatok alapján Szerencsen 
autószerelőként, kőművesként 
és laboránsként lehet elhelyez-
kedni. Ugyancsak a városban 
keresnek pénzügyi, biztosí-
tási tanácsadókat és vagyon-
őröket. Ondon könyvelőt, Le-
gyesbényén ács-állványozót 
és Abaújszántón fuvarszerve-
ző raktárost alkalmaznának. 
Tel.: 47/361-909.

nyItott szEmmEl
Rend és tisztaság

Az idei csokoládéfesztivál nemcsak a sok 
látogatóról, a rengeteg programról szólt, 
meg kell említeni azt a munkát is, ami a 
színfalak mögött történt a négy nap alatt.

A programsorozat vendégei többször elis-
meréssel nyilatkoztak a helyszínen tapasz-
talt rendről és tisztaságról. A szervezők fon-
tosnak tartották, hogy az érkező vendégek 
kulturált környezetben töltsék el az idejüket 
Szerencsen. A Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. munkatársai mindvégig járták a 
közterületeket, és ügyeltek arra, hogy ne le-
gyen eldobott szemét a területen. Ugyan-
csak fontos szempont volt a rend megőr-
zése a több tízezres tömegben, amelyhez a 

polgárőrök és a Szerencsi Rendőrkapitány-
ság rendszeresen jelenlévő járőrei is nagy-
ban hozzájárultak. 

Új burkolat

Korábban is szóltunk arról lapunkban, 
hogy augusztus 1-jétől számos, helyi intéz-
ményt érintő változás történt Szerencsen. 
Ilyen volt többek között a Szerencsi Általá-
nos Művelődési Központ létrehozása, amely 
magába foglalja a középiskolai kollégiumot, 
a közművelődési részleget a könyvtárral 
együtt. Mint ismeretes, idén fejeződött be 
a Rákóczi-vár felújítása is, amelynek ered-
ményeként részben új burkolatot kapott a 
külső vár udvara is. Sajnos, a keskeny be-

tonsétány, a körülötte lévő zúzalékkal szin-
te alkalmatlan volt arra, hogy ott nagyobb 
vendégsereget lehessen fogadni. A csoko-
ládéfesztivál előtti hetekben megtörtént az 
udvarrész rendbetétele, a két kapu közöt-
ti szakaszt saját öntésű betonlapokkal bo-
rították a Szerencsi Városgazda Nonprofit 
Kft. munkatársai. 

Mozog a híd!
Tévedés ne essék, ezúttal nem a most épü-

lő közúti hídról fogunk szólni, hanem arról 
a régi műtárgyról, amely az ondi tanyánál 
vezet át a Szerencs-patakon. Rozoga és bal-
esetveszélyes. Legalábbis annak látszik, kü-
lönösen akkor, ha egy-egy nagyobb méretű 
jármű, mondjuk, megrakott kamion akar át-
jutni a kicsi patak túloldalára.

A Hajnali Néptánc Együttes fellépései sikert aratnak. 

Koncz Ferenc gratulált elsőként az állampolgárságot szerzett 
eskütevőknek. 
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Tanévkezdés a BolyaiBan
Az önállósult Bolyai János 

Általános Iskolában 456 gyer-
mek kezdte meg a 2011/2012-
es tanévet, közülük 58 elsőosz-
tályos először lépte át az iskola 
küszöbét – tudtuk meg a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban 
megtartott szeptember 1-jei 
évnyitó ünnepségen. 

A vakáció végét jelző első 
csengőszó után a nyolc alsó- és 
kilenc felsőtagozatos osztály di-
ákjait és szüleiket a létesítmény 
új megbízott igazgatója, Kocsis-
né Szabó Beáta köszöntötte. Sza-
valatok és nyárbúcsúztató dal-
lamok után az intézményvezető 
ismertette, hogy helyettesének 
Kissné Nagy Angelikát válasz-
totta. Egy fővel bővült a tantes-
tület, így összesen harminc pe-

dagógus, két pedagógiai mun-
kát segítő, és két további fog-
lalkoztatott, valamint egy gaz-
dasági ügyintéző végzi majd a 
mindennapi feladatokat az in-
tézményben. Elhangzott, hogy 

a nyári szünetben megtörtént 
az iskola tantermeiben a szük-
séges karbantartás, a fenntar-
tó önkormányzatnak köszön-
hetően a nebulók megszépült 
környezetben kezdhetik a tan-

évet. Egy sikeres pályázat ered-
ményeként idén már többek kö-
zött tíz interaktív tábla, tíz pro-
jektor, tíz laptop, és negyvenki-
lenc tanulói számítógép is segí-
ti a színvonalas oktatást a Bolyai 
iskolában. 

A diákok számára a tanul-
mányi átlag és a fegyelem javí-
tását tűzte ki célul Kocsisné Sza-
bó Beáta, a szülőket pedig az is-
kola alapítványainak lehetőség 
szerinti támogatására kérte a te-
hetséggondozó program fejlesz-
tése érdekében. 

Az ünnepség után a gyere-
kek a tantermekbe vonultak, 
ahol megkezdték az első tanítá-
si napot: az osztályfőnöki órák 
keretében megismerték a há-
zirendet, tűz- és balesetvédel-
mi oktatásban részesültek, va-
lamint megkapták órarendjü-
ket és ellenőrzőjüket. A két el-
sős osztály megszeppent kisdi-
ákjai szüleikkel együtt hallgat-
ták meg Durbászné Pauleczki 
Márta és Fancsalszki Gabriella 
osztályfőnökök első jó tanácsa-
it az induló tanévre.

H. R.

BecsengeTTek a gimnáziumBan
Elszaladt ez a nyár is! Még 

ki sem hevertük a vakáció fá-
radalmait, az iskola csengő-
je már figyelmeztet, elindult 
az év, megkezdődik a komoly 
munka – ezekkel a mondatok-
kal kezdte tanévnyitó beszédét 
szeptember 1-jén reggel a sze-
rencsi Bocskai gimnáziumban 
Gál András igazgató.

 
A középiskola történetében 

a mostani az 57. tanév, a diák-
sereg 937 tanulót számlál. Az 
összevont intézményben ösz-
szesen 93-an dolgoznak. Az 
igazgató ismertette, hogy új ta-
nárként érkezett a gimnázium-
ba Bodnárné Göndör Magdol-
na, Takács Tímea és Éliás Ba-
lázs angol nyelvszakos, vala-
mint Erdélyiné Mészáros Eri-
ka testnevelés szakos kollégák. 

A gimnáziumban a nyár sem 
telt tétlenül: a kollégiummal kö-
zösen számítástechnikai tábort 
szerveztek. Tizennyolcadszor 
adott otthont az intézmény az 
országos képzőművészeti tá-
bornak és ötödik alkalommal 

rendeztek az iskolában nem-
zetközi sakkversenyt. Augusz-
tusban a gimis fiú kosárlabda-
csapat már készült az előtte ál-
ló időszak megmérettetéseire. A 
főigazgató kiemelte: egész nyá-
ron teltházzal működött a simai 
ifjúsági tábor és a középiskolai 
kollégium. A tanévkezdés előtt 
második alkalommal tartottak 
gólyatábort. Elismerés illeti a 
szervező tanárokat és a munká-
jukat segítő 12 diákot, akik igaz-
gatói dicséretben részesülnek. 

Gál András arról is szólt, 
hogy a gimnáziumban a nyár 
folyamán elvégezték a szüksé-
ges karbantartásokat: tizennégy 
tanteremben teljes felújítás tör-
tént falfestéssel, parkettacsiszo-
lással és lakkozással, a táblák át-
festésével. Kijavították a meg-
rongálódott székeket, padokat, 
tanulóasztalokat. Megtörtént 
a vizesblokkok átalakítása, két 
osztályban kicserélték a széke-
ket, így tiszta iskolában, ottho-
nos tantermekben kezdhették 
meg tanulmányaikat a diákok 
a gimnáziumban. 

Á. A. 

ismeRkedés 
az iskolával

Az intézménnyel és a leen-
dő tanítókkal ismerkedett az 
a hatvan gyermek, akik szep-
tember elsejétől megkezdték 
tanulmányaikat a szerencsi 
Rákóczi Zsigmond Általános 
Iskolában.

– A hagyományos gólyatá-
bor elsődleges célja, hogy az ifjú 
diákok barátkozzanak az épü-

let hangulatával, Varkoly Erika 
és Oroszné Hatalyák Éva peda-
gógusokkal – tájékoztatta a Sze-
rencsi Híreket Derda Péterné. 
– Fontos számunkra – folytat-
ta az igazgatóhelyettes –, hogy 
a gyermekek ne csak az első ta-
nítási napon találkozzanak osz-
tályfőnökeikkel, a kissé kalan-
dos, játékos délelőtt sokat segít 
az elsősök beilleszkedésében.

A gólyatábor résztvevői négy 
helyszínen, csoportokban vet-
tek részt a foglalkozásokon. A 
tornateremben sportesemények 
várták őket, ismerkedtek a nép-
tánc alaplépéseivel, egy másik 
helyiségben a hangszeres ok-
tatásról tartottak tájékoztatót 
a zenepedagógusok. A képző-
művészeti szekcióban úgyne-
vezett kreatív kendőket készí-
tettek a kicsik, akik az általuk 
festett ruhadarabokat egy hó-
napig viselik majd, ezzel is je-
lezve, hogy ők a Rákóczi iskola 
legifjabb diákjai. 

Amíg a gyermekek a peda-
gógusok irányításával a játékos 
foglalkozásokon vettek részt, a 
szülők egy fórum keretében a 
két tanítóval beszélgettek a ne-
bulók életkori sajátosságairól, 
megosztva egymással a tanév-
kezdéshez szükséges legfonto-
sabb információkat.        M. Z.
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évnyiTó a RákócziBan

Két első osztály, összesen 
hatvan kisdiák foglalta el he-
lyét szeptember 1-jén a Rákó-
czi iskola ünnepélyes tanév-
nyitóján. 

A versek és énekszámok után 
Ráczné Váradi Éva megbízott 
igazgató köszöntötte az ifjúsá-
got és a tantestület tagjait. A ta-
nári karban történt változások-
ról elhangzott, hogy Kerekes 
Réka tanító–angol szakos pá-
lyakezdőként a gyesen lévő Ta-
más Mária idegen nyelvi óráit 
tartja meg a jövőben. Az igaz-
gató bemutatta az új anyanyel-
vi lektort, Britney Maria Farkas 
személyében.

A legkisebbekhez szólva 
Ráczné Váradi Éva kiemelte: 
sok izgalmas dolog vár rátok 
a betűk és számok birodalmá-
ban, figyeljetek mindig a taní-
tó nénire, szerezzetek sok piros 
pontot, hogy szüleitek veletek 
együtt örülhessenek! Az igaz-
gató hangsúlyozta, hogy eb-
ben az iskolában mindig kivé-
teles pedagógusok dolgoztak, 

soha nem volt könnyű a felada-
tuk, hiszen munkájuk lényege, 
hogy megmutassák a tanítvá-
nyoknak az élet értékeit: tudás, 
kitartás, becsület és szeretet.

Az idei nyár sem múlt el 
nyomtalanul az iskola életében, 
mivel komoly technikai fejlesz-
tés valósult meg a szünidő alatt: 
több mint 50 millió forintos sike-
res pályázat révén 46 számítógép 
és monitor került az informatikai 
részlegbe, és 15 tanteremben sze-
reltek fel interaktív táblákat. Az 
önkormányzat anyagi támoga-
tásának köszönhetően sok-sok 
esztendő után minden terem 
és vizesblokk tisztasági festését 
el tudták végezni, megújultak 
az irodák, új székek kerültek az 
ebédlőbe. A szünidő alatti szelle-
mi gyarapodást segítették a sike-
res napközis, kézműves, hagyo-
mányőrző, sport, horgász, tanu-
lásfejlesztő és zenei táborok.

A szerencsi Rákóczi iskola 
szeptember 1-jén 450 diákkal 
kezdte meg a 2011/2012-es ok-
tatási évet. 

M. Z.

a gimnázium új diákjai 
9. A – angol tagozat, osztályfőnök: Dr. Búzáné Tóth Márta.
Birk Laura Petra, Bőcsi Anita, Csikai Bertalan, Forrai Eszter, 

Gál Klaudia, Gergely Gréta, Gulyás Brigitta, Illésy Márton, Jó-
nás Patrik Pál, Kiss Viktória, Kovács Bálint, Krakovszky Regi-
na, Marsi Viktória Krisztina, Németh Krisztina, Németh Mar-
tin, Puhnyák Anita, Rácz Ádám Róbert, Sallai Zsófia, Soltész Re-
náta, Szokol Virág, Tomkó Fanni, Tóth Laura, Tóth Levente, Tóth 
Vivien Emese, Varga Ádám, Vaszil Tamás.

 
 9. B – általános–biológia–informatika–művészeti–német tagozat, osz-
tályfőnök: Nagy Attila.
Almási Annamária, Ambrus Bence, Bálint László Dávid, Ba-

logh Nikolett, Baráti Fanni, Bodnár István, Bodor Henrietta, Bo-
tos Fruzsina, Breitenbach Attila, Butykai Tímea, Csengeri Ben-
ce, Drozsnyik Judit, Fehér Anikó, Fekszi Emese, Ferenczi Félix 
Béla, Forgács Gábor, Füredel Georgina, Geda Tamara, Gombos 
Alex Albert, Görzsöny Tünde, Halász Krisztina, Hugya Erika, 
Kertész Sára, Kocsis Kitti, Kovács Dalma, Lantos Judit, Majoros 
Fanni, Molnár János, Nácsa Marcell, Németh Cintia, Nyilas Zsó-
fia, Paksi Renáta, Sáfrány Viktor Nándor, Soltész Anna, Soltész 
Henriett, Szabó Nikoletta, Szollár Stella, Sztója Regina, Takács 
Attila, Tassi Dominik. 

7. H – hatosztályos tagozat, osztályfőnök: Reményiné Járai Katalin. 
Bánóczki Noémi, Bliszkó Zsófia, Bogár Bianka, Czink Hel-

ga, Csupi Letícia, Daruka Dániel, Fogarasi Bence, Hugai Já-
nos, Jámbor Zsófia, Kardos Levente, Kontra Kincső, Kormos 
László, Kovács Márton, Lábas Loránd, Lezényi Nóra, Mada-
rasi Erik, Nagy Evelin, Nagy Katalin Boglárka, Nagy Martin 
Raul, Németh Barbara, Novák Dávid, Papp Máté, Petró Krisz-
tián, Pusztai Zsanett, Radványi Dániel, Soltész Dominik, Sza-
bó Zsolt, Szadai Szabolcs, Szaniszló Zsófia, Szilágyi Dóra, Szir-
mai Alexandra, Tokár László, Tóth Tamás, Vanger Dominika, 
Vinnai Patrik, Vitelki Luca.

9. Kg – ügyviteli tagozat, osztályfőnök: Gergely Lászlóné.
Albert Ramóna, Babos Ábrahám, Babos Cintia, Bauer Réka, 

Buri Virág Kamilla, Cseppely Vivien, Csere Hajnalka, Garami 
Fruzsina, Haraszti Zalán, Kertész Zsuzsanna, Lajcsák Szimo-
netta, Luhály Dóra, Maczkó Karolina, Margitai Áron, Maticsek 
Adrienn, Nagy Attila, Nagy Bettina, Nagy Dóra, Nagy Niko-
lett Vivien, Ollóczki Helga, Orgona Zsolt, Popoff Csaba, Popoff 
Zsolt, Preg Eszter, Soltész Gyémánt Borostyán, Stefán Edina, Sza-
bó Marcell, Tóth Adrienn, Tóth László, Törőcsik Vivien, Vass 
Csaba, Zsíros Fanni. 

9. Ra – rendészeti tagozat, osztályfőnök: Taracközi Katalin.
Alföldi Alex, Ambrus Barbara, Bársony Fanni, Czakó Attila, 

Dendel Balázs, Dénes Rafael, Dócs Barbara, Endrész Georgina, 
Géczi Bence, György Jácint, Hatvani Kinga, Homolya Marcell, 
Jakab Kinga, Juhász József, Kanyugh Kitti, Kerényi Marcell, Ke-
resztesi Márton, Koliba Ilona, Ladomérszki István, Liszkai Pál, 
Márton János, Mika Gréta, Nagy Enikő Erzsébet, Nagy Regina, 
Novák Norbert, Olexa Zsolt, Pálóczi Benedek, Pazicsák Petra, 
Rosta Zsolt, Szabó Patrik, Takács Bence, Takács Péter, Tóth Dal-
ma, Tömör Róbert, Túri Enikő, Váradi Lajos, Varga Kristóf  Dé-
nes, Várhegyi Bence, Veleczki Szabolcs, Vitányi Diána. 

9. Rb – rendészeti tagozat, osztályfőnök: Sándor Bence.
Adorján Róbert, Árvai Petra Bianka, Balázs Dániel, Bancsók 

Imre, Baráz Márkó, Béres Benjamin, Bujdosó Bence, Czinke No-
rina Dalma, Dankó Eszter, Daruka Dávid, Fábián Máté, Fábián 
Róbert, Géczi András, Glonczi Márk, Gulyás Pálma, Hajnal Ta-
más, Horváth Szabolcs, Karajos Ferenc, Kiss Dániel, Kovács And-
rás, Lakatos Júlia, Menyhért Patrik, Németh Márk, Ondó István, 
Orosz Tóth Ivett, Palviscsák Zsófia, Prihoda Olivér, Radics Ri-
chárd, Runda Tamás, Slíz Attila, Somosi László Dominik, Svelta 
Szabolcs, Szabó Bence, Szakálos Jenifer Alexandra, Takács Kin-
ga, Talián Zalán, Váradi Jenő.

Az iskola legifjabb diákjai. 

A leendő elsősök a néptánc alaplépéseit gyakorolták.

gólyaTáBoRBan 
az ifjú Bocskaisok

Kétnapos gólyatábort szer-
vezett leendő diákjainak au-
gusztus 23–24-én a szerencsi 
Bocskai István Gimnázium. 
A középiskola legifjabb tanu-
lói megismerkedhettek az in-

tézménnyel, vetélkedőkön, ki-
rándulásokon vettek részt. A 
közös játékok mellett a fiata-
lok bejárták Szerencs utcáit, 
tájékozódtak a helyi neveze-
tességekről.

Ismerkedés Szerenccsel.

Az első osztályosok beléptek a betűk és a számok birodalmába. 

A tanévnyitón az iskolaveze-
tés és a vendégek mögött 937 
diák sorakozott fel.
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Szembenéző

válaszol a polgármester
Rovatunkban a városban 

közbeszéd témájává vált kér-
désekről, eseményekről mond-
ja el a véleményét, illetve tájé-
koztatja az olvasókat Koncz 
Ferenc polgármester.

– Az idén belépőjegyes volt a 
csokoládéfesztivál, amiről eltérő 
vélemények fogalmazódtak meg 
a település lakói körében. 
 – Amikor felmerült az öt-

let, hogy elsősorban a részt-
vevők zavartalan szórakozása 
érdekében belépődíjat kelle-
ne szedni a csokoládéfesztivá-
lon, elleneztem az elképzelést. 
Ami a biztonsági okokon túl 
mégis meggyőzött a belépője-
gyes rendszer hasznosságáról, 
az volt, hogy az önkormányza-
tunk nem vállalhatta magára 
egy ilyen nagyszabású rendez-
vény anyagi terheit. A fesztivál 
évek óta nagyszámú érdeklő-
dőt vonz nemcsak a régióból, 
hanem az ország távolabbi ré-
szeiből is. A belépők árát úgy 
alakítottuk ki, hogy vendége-
ink a helybélieknél nagyobb 
összeggel járuljanak hozzá a 
programok költségeihez. Az 
volt a célunk, hogy a városnak 

ne kerüljön pénzébe a rendez-
vény, amit az idei kiemelkedő 
látogatottságnak köszönhető-
en sikerült elérnünk. A vendé-
geink egyértelműen kedvező-
en fogadták a belépőjegy-rend-
szert, amiért külön szolgáltatás 
járt és biztosította, hogy a négy 
nap alatt a nagy tömeg ellenére 
még hangosabb szóváltás sem 
történt. Arról, hogy jövőre ké-
rünk-e szerény mértékű hozzá-
járulást a szerencsiektől, meg-
felelő elemzések után hozunk 
majd döntést. 

– A meghirdetett takarékossági 
program ellenére észrevehetően 
nem csökkent az önkormányzat 
által üzemeltetett gépjárművek 
száma. 
– Az ésszerűsítési lépéseink 

sora több tízmilliót takarít meg 
a városnak. A gépkocsifutás 
költségei például harmadá-
val csökkentek. Sajnos, a túl-
duzzasztott gépkocsi-állomá-
nyunkból csak egyet sikerült 
eladnunk, pedig tízet szeret-
tünk volna. Több kocsit meg-
hirdettünk, de olyan ajánlato-
kat kaptunk, amelyek ezeknek 
a járműveknek az elherdálását 
jelentették volna. Ekkor döntöt-
tünk úgy, hogy a helybélieknek 
biztosítunk lehetőséget a vásár-
lásra, de a Geisenheim téren ki-
állított autók megvételére sen-
ki nem jelentkezett. Tudomá-
sul kell vennünk, hogy jelen-
leg nagy a pangás a gépjármű-
piacon. Akik korábban svájci 

frank alapú hitelre vásároltak 
– mint ahogy az előző szerencsi 
városvezetés is így tette –, azok 
közül többen még fizetni is haj-
landóak azért, hogy valaki át-
vegye tőlük az alaposan meg-
emelkedett törlesztőrészletek 
teljesítését. Ráadásul, amíg 
nincs minden kifizetve, addig 
a kocsi úgyis a banké. Azt ter-
vezem, hogy a most eladha-
tatlan kocsik túlnyomó részét 
nem használjuk, azokat egy 
lerakatba helyezzük addig, míg 
nem javul a helyzet a használt-
autó-piacon. 

– A napokban került fel a város 
hivatalos honlapjára több belső 
ellenőrzési jelentés, amelyeknek 
a megállapításai alapján az el-
múlt képviselő-testületi ülésen 
szigorú felelősségre vonás tör-
tént. 
– Az érintett intézményveze-

tők a gépjármű-beszerzéseknél 
valóban követtek el szabályta-

lanságokat, de tisztában va-
gyunk azzal, hogy ezeket az 
ügyleteket döntő mód nem a 
saját akaratukból kötötték. A 
képviselő-testület figyelmezte-
tésben részesítette a vezetőket, 
mert számunkra elsődleges, 
hogy ilyen esetek a jövőben ne 
történhessenek. Ugyanakkor 
számos területen folytatódnak 
a visszamenőleges belső ellen-
őrzési vizsgálatok, mert véle-
ményem szerint minden olyan 
esetet fel kell tárni, ahol figyel-
men kívül hagyták az előíráso-
kat vagy a város érdekét. 

– Az önkormányzati dolgozók 
február óta nem kapták meg a 
havi cafetéria-juttatásukat. 
– A város jelenlegi pénzügyi 

helyzetében azt tartom elsőd-
legesnek, hogy megőrizzük a 
munkahelyeket és minden dol-
gozónak tudjunk bért fizetni. 
A kérdés egyszerűen úgy ve-
tődik fel: cafetériát fizetünk 
és utcára teszünk embereket, 
vagy nem fizetünk cafetériát, 
és megmaradnak a munkahe-
lyek? Amennyiben a többletjut-
tatást biztosítanánk, ezek ve-
szélybe kerülnének és családok 
maradhatnának kenyér nélkül. 
Ezért született meg az a döntés, 
hogy átmenetileg felfüggeszt-
jük a cafetéria-kifizetéseket, így 
ezen a jogcímen az elkövetkező 
időszakban nem tudunk biz-
tosítani étkezési jegyet, illetve 
egyéb, igénybe vehető szolgál-
tatást.
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városHázI NaplÓ
FeJleszteNÉK a sImaI táBort

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. telephelyeként mű-
ködő Simai Ifjúsági Táborban konyha és étkező létesítésére pályá-
zik a város. Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezető az önkormány-
zat legutóbbi ülésén kiemelte: a fejlesztés tervei a korábbi időszak-
ból már rendelkezésre állnak, így azok benyújthatók a száz szá-
zalékos támogatottságú kiírásra. Kiss Attila ismertette: a terve-
zett építkezés költsége 37 millió forint. Tavaly pályázati önrészre 
10 millió forint volt elkülönítve a város büdzséjében, amit nem 
használtak fel. Gál András kiemelte: lehetőségük szerint az elmúlt 
évben és azt megelőzően is áldoztak a táborra. Nem okoz-e gon-
dot a pályázatnál, hogy a létesítmény jelzálog alatt áll? Koncz Fe-
renc emlékeztetett: 1998–2002 között azért esett el a Hunyadi is-
kola egymilliárd forint értékű fejlesztésétől a város, mert az épü-
letre korábban jelzálogot jegyeztek be. Ez most nem fordulhat elő.

FIgyelmeztetÉs zárt ülÉseN
Koncz Ferenc polgármester a 2009–2010. évekre vonatkozóan 

célvizsgálatot rendelt el az önkormányzat intézményeinél a gépjár-
mű-beszerzésekre vonatkozóan – tájékoztatott Barva Attila aljegyző. 
 – A vizsgálatot a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás belső el-
lenőrzési egysége végezte, melynek során megállapítást nyert, hogy 
az önkormányzati gépjárművek beszerzése az adott időszakban túl-
nyomó részben az Autó-kontakt Kft.-től történt, ami az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezésébe ütközik. 
Ennek értelmében az augusztus 18-án tartott zárt képviselő-testü-
leti ülésen a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi In-
tézet igazgató főorvosát, Bobkó Gézát, illetve a Bocskai István Gim-
názium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató főigazgatóját, Gál And-
rást Szerencs Város képviselő-testülete a Kjt. 46. § (8) bekezdése ér-
telmében fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül figyelmeztetésben ré-
szesítette. A testület döntését mindkét intézményvezető tudomásul 
vette – ismertette az aljegyző. 

INFormatIKaI FeJlesztÉs
Közel 52 millió forint érté-

kű oktatástechnikai beruhá-
zás történt az idén nyáron a 
szerencsi általános iskolákban 
és a Bocskai gimnáziumban. A 
teljes egészében pályázati tá-
mogatásból megvalósult in-
formatikai fejlesztés projekt-
záró eseménye augusztus 18-
án volt a Rákóczi-várban.

Koncz Ferenc polgármester 
köszöntőjében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy napjainkban az 
oktatás rendszerében a számí-
tógép-használat már alapkész-
ségnek számít. A most meg-
valósított beruházás akkor té-
rül meg, ha a megvásárolt esz-
közöket a pedagógusok a min-
dennapi munkájuk során alkal-
mazni is fogják. 

Nyíri Tibor ta-
nácsnok (fotón-
kon) ismertette, 
hogy a szeren-
csi önkormány-
zat még 2008-ban 

nyújtott be támogatási igényt a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez „A pedagógiai, mód-
szertani reformot támogató in-
formatikai infrastruktúra fej-
lesztése” című pályázati kiírás-
ra. A Jövő iskolája Szerencsen el-
nevezésű projekt megvalósítá-
sára tavaly decemberben írtak 
alá szerződést, majd eredmé-
nyes közbeszerzési eljárás után 
az idei nyári szünetben történt 
az informatikai eszközök be-
szerelése és üzembe helyezése. 
Az elnyert 52 millió forintból a 
Rákóczi iskolába 20,5 millió fo-
rint, a Bolyai iskolába 17 millió 
forint, a Bocskai gimnáziumba 
pedig 10 millió forint értékben 
kerültek többek között új szá-
mítógépek, laptopok, interaktív 
táblák, továbbá biztosított a ve-
zeték nélküli internet-elérés is. 
Az új technika a sajátos neve-
lési igényű fiataloknak is lehe-
tőséget biztosít a számítástech-
nikai eszközök használatára. A 
beszerzett PC-kből a Bolyai is-

kolába 49, a Rákóczi iskolába 
46, a Bocskai gimnáziumba 22 
darab jutott. A megvalósult fej-
lesztésnek köszönhetően jelen-
tősen javult az iskolák oktatá-
si célú informatikai infrastruk-
túrája, ami hozzájárul a diákok 
esélyegyenlőségének a biztosí-
tásához.

Gál András igazgató hozzá-
szólásában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a helyi gimná-
zium egyik sikerágazata az in-
formatika. Az intézmény hat, jól 
felszerelt számítógépteremmel 
rendelkezik, amivel kevés kö-
zépiskola büszkélkedhet a me-

gyében. Emellett több mint het-
ven laptop is szolgálja az okta-
tást a gimnáziumban.  

Kocsisné Szabó Beáta, a Bo-
lyai iskola igazgatója úgy vél-
te: a mostani fejlesztésre nagy 
szükség volt az eddig a város 
mostohagyermekének számí-
tó intézményben. Ráczné Vára-
di Éva, a Rákóczi iskola vezető-
je pedig arra hívta fel a figyel-
met, hogy az esélyegyenlőséget 
nemcsak a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek, hanem a tehetsé-
ges diákoknak is biztosítani kell 
a közoktatásban. 

Á. A.

FelKÉszülteK az úJ taNÉvre
A szerencsi oktatási és neve-

lési intézmények felkészültek 
a 2011/2012-es tanév indításá-
ra, a személyi és a tárgyi fel-
tételek egyaránt biztosítottak 
a létesítményekben a sikeres 
munkavégzéshez – hangzott 
el az augusztus 30-án megtar-
tott igazgatói értekezleten.

 
A tanévkezdés előtt idén is 

egyeztető megbeszélésen vet-
tek részt a polgármesteri hiva-
talban a szakmai tevékenységet 
irányító szakemberek. Nyíri Ti-
bor közművelődési tanácsnok-
ként ismertette, hogy a szorgal-
mi időszak szeptember 1-jével 
kezdődik és 2012. június 15-ig 
tart, ugyanakkor felhívta a je-
lenlévők figyelmét arra, hogy 
az általános iskolákban 183, a 
gimnáziumban pedig 182, ta-
nítással töltendő nap az elő-
írás. Többek között elhangzott, 

hogy az őszi érettségi vizsgára 
október 5-ig jelentkezhetnek a 
középiskolások, valamint ok-
tóber 14-ig kell felmérni azon 
elsős kisdiákok körét, akiknél 
az óvodai jelzések vagy a tan-
év kezdete óta szerzett tapasz-
talatok alapján hangsúlyosab-
ban kell támogatni az alapkész-
ségek fejlesztését.

Koncz Ferenc polgármester 
a fenntartó önkormányzat ne-
vében arra hívta fel az oktatá-
si-nevelési intézmények veze-
tőnek a figyelmét, hogy Sze-
rencsnek, mint járási központ-
nak a lehető legszélesebb lehe-
tőségeket kell biztosítania a kul-
túra és az oktatás terén. A vá-
rosvezető fontos jövőbeni fel-
adatként emelte ki a Simai If-
júsági Tábor megfelelő színvo-

nalú rendbe tételét, a Rákóczi-
várban rejlő lehetőségek telje-
sebb kiaknázását, valamint az 
uszoda és fürdő forgalmának a 
fellendítését, melyben nemcsak 
a helyi, hanem a térségbeli okta-
tási intézmények is nagy szere-
pet játszanak. Gál András gim-
náziumigazgató kérdésére vá-
laszolva Koncz Ferenc kiemel-
te: úgy látja, hogy amíg a város 
jelenlegi anyagi helyzete fenn-
áll, nem lesz lehetőség cafetéria-
juttatások biztosítására.  

Ináncsi Tünde jegyző az ok-
tatás és nevelés szakmai szín-
vonalának a megőrzése mellett 
takarékos gazdálkodásra és a 
fenntartóval való szoros együtt-
működésre kérte az intézmény-
vezetőket.

H. R.

Új interaktív táblák segítik az oktatást. 

Füzetcsomag 
cIgáNy taNulÓKNaK

Tanszercsomagokat osztott 
a településen élő roma tanu-
lóknak augusztus 25-én a Rá-
kóczi-várban a Szerencsi Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat. A Koncz Ferenc polgármes-
ter anyagi támogatásával meg-
valósított akció keretében idén 
120, nehéz anyagi körülmények 

között élő diák jutott – összesen 
közel 200 ezer forint értékű – 
iskolakezdési támogatáshoz. 
Az eseményen a polgármester 
képviseletében jelen lévő Egeli 
Zsolt alpolgármester adta át az 
elsőként érkező jogosultaknak 
a tanuláshoz nélkülözhetetlen 
füzeteket. 

pályázat KIválÓ egyetemIstáKNaK, 
főiskolásoknak

Szerencs Város Önkormány-
zatának a felsőoktatási hallga-
tók jegyzettámogatásáról szóló 
rendelete értelmében azon hall-
gatók pályázhatnak, akik: felső-
oktatási intézményben (egyete-
men, főiskolán) államilag finan-
szírozott nappali és levelező ta-
gozaton tanulmányokat folytat-
nak; első diplomájukat szerzik; 
Szerencsen életvitelszerűen él-
nek; hallgatói jogviszonnyal ren-
delkeznek; az igénylést megelő-
ző félévben tanulmányi átla-
guk meghaladja a 4,5-öt; Köz-
társasági Ösztöndíjban nem ré-
szesülnek; családjukban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 200%-át (azaz: 
57 000 Ft-ot ).

A támogatás iránti kérelmet 
az erre a célra készített nyom-
tatványon lehet benyújtani Sze-
rencs Város Polgármesteri Hiva-
tala Közművelődési Osztályára 
2011. szeptember 30-ig. A nyom-
tatványhoz csatolni kell a felső-
oktatási intézmény igazolását az 
előző félév tanulmányi átlagáról, 
a jelen félévre történő beiratkozás 
tényéről, továbbá valamennyi, a 
pályázóval közös háztartásban 
élő családtagnak a pályázat be-
nyújtását megelőző 3 hónapra 
vonatkozó jövedelemigazolását. 
A pályázatok elbírálására a kép-
viselő-testület jogosult, a jogi és 

ügyrendi, valamint a pénzügyi 
bizottság javaslatának figyelem-
bevételével. A döntés ellen jogor-
voslatnak helye nincs. A támoga-
tást, a testület döntését követő 30 
napon belül, a Polgármesteri Hi-
vatal Városgazdasági Csoportja 
utalja a jogosult számlájára. A jo-
gosulatlanul igénybe vevő a tá-
mogatás összegét köteles visz-
szafizetni. A támogatás mértéke 
hallgatónként legalább 10 000 Ft, 
legfeljebb 20 000 Ft.

A pályázat mellékletei letölt-
hetőek a város hivatalos hon-
lapjáról (www.szerencs.hu), ki-
nyomtatott állapotban a Polgár-
mesteri Hivatal portáján besze-
rezhetők. 
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jubileumot Ünnepeltek a dalosok
Nem mindennapos ünne-

pet tartott augusztus 27-én 
a Tállyai Kővirág Népdal-
kör Egyesület. A civil szerve-
zet negyedszázados születés-
napra invitált barátokat, isme-
rősöket, magyar népdalokat 
gyűjtő és előadó csoportokat.

A napjainkra négy Arany Pá-
va Díjjal, sok-sok arany fokoza-
tú minősítéssel, számtalan el-
ismeréssel rendelkező egye-
sület tagjai Tállya Bánya-telepi 
kultúrházában randevúztak a 
meghívottakkal. Osika József 
polgármester rövid köszöntője 
után Nagy Adrienn, a Tállyai 
Idősek Otthonának vezetője is-
mertette a népdalkör pályafu-
tását. Beszédében hangsúlyoz-
ta, a csoport számos személy-
cserén esett át, az alapító tagok 
közül már csak ketten vannak 
az egyesületben. Voltak, akik 
úgy döntöttek, hogy elhagy-
ják a népdalkört, mások felvé-
telüket kérték és megint mások 
már az égi énekesek között, va-
lahol egy felhő szélén figyelik 
a földi társak munkáját, és ta-

lán velük együtt örülnek az el-
ért sikereknek. Kalina Ferenc-
né, a csoport szakmai vezetője – 
pedagógusi hivatása és család-
ja mellett – talán a népdalkör-
re fordította ideje legnagyobb 
részét, önként vállalt feladatul, 
a magyar népdalok szereteté-
re, annak továbbadására, meg-
örökítésére. A népdalkör mun-
káját, történetét megörökítette, 
az első húsz esztendő történé-
seit könyv formájában jelentette 
meg. Az elmúlt öt év legendá-
ja ugyancsak elkészült, de leg-
nagyobb sajnálatra ez technikai 

okok miatt nem jelenhetett meg 
a huszonöt éves jubileumra. A 
népdalkör letett valamit a népi 
hagyományok őrzésének asz-
talára, Tállya hírnevének gya-
rapítására és ezt nem lehet el-
vitatni. A születésnapi esemé-
nyen résztvevő Gerzanics Mag-
dolna nemzetközi újságíró, a 
Vass Lajos Szövetség és a Kos-
suth Szövetség elnökségének 
tagja ugyancsak erre hívta fel a 
figyelmet, amikor a népdalkör 
munkásságáról beszélt, illetve 
gratulált az eredményekhez. 
Ez utóbbit tették az eseményt 

megtisztelő baráti népdalkö-
rök Abaújszántóról, Nyírlugos-
ról, Prügyről, Jánokról (Szlová-
kia), és Szögligetről. És hogy 
lesz-e még újabb öt év – nos, ez 
nem a Tállyai Kővirág Népdal-
kör Egyesület tagságán múlik. 
Merthogy ők biztos mindent 
megtesznek a népdalokért – 
ha kell, önerőből is.            SfL
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ZtsZ-nap tállyán
Az idei esztendőben Tály-

lya volt a házigazdája a szep-
tember 3-án megrendezett 
Zempléni Településszövetség 
(ZTSZ) Napjának.  A hegyal-
jai község hagyományos szü-
reti mulatságához kapcsolódó 
programra több száz fellépő és 
érdeklődő érkezett. 

A szombati eseményt meg-
előző napon tartotta közgyű-
lését a ZTSZ az Európa mér-
tani középpontjaként számon 
tartott településen. A Vincellér 
Házban megjelenteket Májer Jó-
zsef elnök köszöntötte, hangsú-
lyozva, hogy a 71 települést tö-
mörítő szövetség komoly érté-
ket jelent, hiszen összefogással 
sokat tehetnek a községek és vá-
rosok, illetve az egész térség fej-
lesztése érdekében. Osika József 
tállyai polgármester az emberi 
kapcsolatok fontosságát hang-
súlyozta, amelyek minden mú-
landó értéket felülírnak. – Jó a 
szövetség tagjának lenni – tette 
hozzá a polgármester, aki sze-
rint az együttműködést mind-
addig fenn kell tartani, míg an-
nak egyetlen zászlóvivője is 

akad. Ódor Ferenc abaúji or-
szággyűlési képviselő köszöne-
tet mondott a ZTSZ-nek azért, 
hogy a megyei közgyűlés elnö-
keként végzett munkájáért elis-
merésben részesítette. 

A Zemplénért Díjat ugyan-
csak tavaly elnyerő Vojnár Lász-
ló, Tolcsva korábbi polgármeste-
re magánszemélyként kérte fel-

vételét a ZTSZ-be, amivel a köz-
gyűlés egyetértett. 

Másnap a szerencsi Fanfár 
Ifjúsági Fúvószenekar felveze-
tésével megtartott szüreti fel-
vonulásban a ZTSZ tagtelepü-
léseinek kulturális csoportjai – 
köztük a Bocskai gimnázium 
néptáncosai – is részt vettek. 
Az ünnepélyes megnyitó ke-

retében az önkormányzat ne-
vében köszöntötte Osika József 
polgármester és Rencsiné Ágh 
Márta a kilencvenéves Cservák 
Ferencnét, akit a kerek évfordu-
ló alkalmából Orbán Viktor mi-
niszterelnök levélben üdvözölt. 

Májer József elnök felidézte, 
hogy a Zempléni Településszö-
vetség 1994-ben alakult meg és 
1998-ban rendezték meg az el-
ső közös ünnepüket, amit azóta 
minden évben más tagtelepülé-
sen tartanak. 

A ZTSZ által alapított Zemp-
lénért kitüntető elismerést idén 
Kovács János, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés fő-
jegyzője vette át. 

Az eseményen a szövetség 
vándorzászlaját Osika József 
adta át Oláh Krisztiánnak, a 
következő évi ZTSZ-nap hely-
színéül szolgáló Cigánd polgár-
mesterének. 

Az idei tállyai eseményen a 
szerencsi önkormányzat is kép-
viseltette magát, csipetkés bab-
gulyással és túrós batyuval lát-
va vendégül a programon részt-
vevőket. 

Á. A.

Hetvenöt apróság aZ új óvodában
Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzata európai uni-
ós források felhasználásával 
újíttatta fel a Szivárvány Nap-
közi Otthonos Óvodát. 

Az „Óvoda felújítása (átépítés, 
bővítés) fűtéskorszerűsítés Tak-
taharkányban” című ÉMOP-os 
pályázat elsősorban a bővítés-
sel együtt járó korszerűsítésre, 
energiatakarékossági és esély-
egyenlőségi szempontok be-
tartására, a nevelési környezet 
és pedagógiai kultúra színvo-
nalának emelésére, az óvodások 
jobb életminőségének javítására 
fókuszált. A felújítás során pó-
tolták az eddig hiányzó helyisé-
geket, így a nevelőtestületi és a 
logopédiai szobát, a szülői vá-
rót, a tornaszobát, a szertárakat, 
raktárakat, szülői mosdót, étel-
maradék-tárolót, könyvtárat, 
kerékpár- és babakocsitárolót. 

A hetvenöt óvodás és tíz alkal-
mazott számára biztosították az 
esélyegyenlőséget és az egész-
séges környezetet, figyeltek az 
energiatakarékos kivitelezésre, 
a szabadban vadonatúj játszóte-
ret alakítottak ki. Fontos szem-
pontként kezelték az akadály-
mentesítést. Az augusztus 31-
én megtartott avatóünnepségen 
Varga László polgármester a ki-
vitelezés alatt készített diasorok 
bemutatásán keresztül érzékel-
tette a munkafolyamatok fázi-
sait. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a pályázat során a csalá-
di és munkahelyi kötelezettsé-
gek összehangolására, az azt tá-
mogató intézkedések bevezeté-
sére is törekedtek. A fogyatéko-
sokon kívül haszonélvezői a fi-
zikailag akadálymentes környe-
zetnek a kisgyermekes, babako-
csival közlekedő szülők, a beteg 
és idős emberek is. A pályázat-

hoz szükséges önerőt Takta-
harkány Nagyközségi Önkor-
mányzata és a BM EU Önerő 
Alapja biztosította, a teljes be-
ruházás közel százhatvanhá-
rom millió forintba került, eb-
ből a támogatásoknak köszön-
hetően csupán 3,8 millió forint 
terhelte az önkormányzatot. A 
kivitelezés jogát – közbeszerzé-
si eljárás keretében – a Szeren-
csi Szivárvány-Ép. Építőipari 
és Szolgáltató Kft. nyerte el, és 
a cég kiváló minőségű munkát 
végzett.

a köZség új egésZségHáZa
Taktaszada önkormányza-

ta üresen álló telkeket hasz-
nosított a településen, a há-
rom ingatlant magába fogla-
ló területre új egészségházat 
építettek.

Az augusztus 27-én megtar-
tott avatási ceremónián Filep 
András polgármester ismer-
tette a beruházás részleteit. El-
mondta, hogy 2009 novembe-
rében döntött az önkormány-
zat az egészségház megvalósí-
tásáról, kihasználva az ÉMOP, 
illetve a Szerencs Kistérségi 
Társulás LHH-s programjának 
lehetőségeit. Az eredeti tervek-
től eltérően azonban csak hat-
vanmillióra pályázhattak az 
előzetesen kalkulált százmil-
lió forinttal szemben. A 2010-
ben megválasztott képviselő-
testület arra az elhatározásra 
jutott, hogy a magas önrész el-
lenére is vállalja az egészség-
ház megépítését, amely bruttó 
nyolcvanhárommillió forintból 
valósult meg. Az új létesítmény 
három fő épületrészből áll, az 
első a háziorvosi szolgálat igé-

nyeit elégíti ki vizsgálóval, ren-
delővel, váróval. Az épület má-
sodik részében kapott helyet a 
házi segítségnyújtás és a nő-
gyógyászat, végül a harma-
dikban alakították ki a védő-
női szolgálatot. Természete-
sen mindegyik egység rendel-
kezik akadálymentesített ki-
szolgáló és mellékhelyiségek-
kel, külön-külön felszereltek a 
víz, az áram és a gáz mérésé-

re szolgáló eszközök. Az épü-
let telefonnal, internettel és ri-
asztóegységgel van ellátva, az 
egészségház udvara két bejá-
ratú. A létesítmény bemuta-
tását követően Bobkó Géza, a 
szerencsi Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet igazgató-
főorvosa vágta át az avatószala-
got. Az eseményen részt vettek 
a Szerencsi Többcélú Kistérségi 
társulás munkatársai is.

A szerencsi Bocskai Gimnázium táncosai is felléptek a kultu-
rális programban.

ápolják a 
Hagyományaikat

Tizennyolcadik alkalom-
mal rendezte meg Rátka 
önkormányzata azt a nem-
zetiségi fesztivált, amely-
re szeptember 3-án mintegy 
háromszáz vendég érkezett a 
zempléni településre.

A szerencsi Fanfár Ifjúsági 
Fúvószenekar felvezetésével, 
a helyi óvodások, általános 
iskolások, valamint a környe-
ző települések hagyományőr-
ző csoportjai mellett az ugyan-
csak svábok által lakott Her-
cegkút, Károlyfalva, Török-
bálint, a szlovákiai Medzev, a 
lengyelországi Krzyzanowice, 
illetve a Romániából érkezett 
Krasznabéltek települések 
képviselték magukat azon a 
felvonuláson, amely a rátkai 
nemzetiségi fesztivál nyitá-
nyát jelentette. 

A szabadtéri színpadon Tirk 
Sándorné polgármester üd-
vözölte a vendégeket, hang-
súlyozva, hogy ez a hagyo-
mányos program frissen tart-
ja a lakosság identitástuda-
tát, erősíti nemzeti hovatar-
tozásuk érzését. Mint elhang-
zott, ezen a helyen 261 évvel 
ezelőtt a németországi Fekete 
erdő környékéről telepedtek 
le a svábok. – A több évszáza-
dos nehézségek ellenére itt va-
gyunk, érzelmileg még ma is 
kötődünk az őshazához. Ma-
gyarországon élünk, magya-
rok vagyunk, de őrizzük őse-
ink nyelvét, ápoljuk hagyomá-
nyainkat – emelte ki Tirk Sán-
dorné. 

Egeli Zsolt beszédében el-
sőként Koncz Ferenc szeren-
csi polgármester, országgyű-
lési képviselő üdvözletét ad-
ta át a jelenlévőknek, majd 
visszatekintett a történelem-
be és felidézte azt az idősza-
kot, amikor az 1750-es évek-
ben a német ajkúakat bete-
lepítették Magyarország-
ra. Szerencs alpolgármeste-
re méltatta a svábok kitartó 
szorgalmát, példaként említ-
ve többek között, hogy a XIX. 
század elején Rátka messze 
földön híres volt a dohány-
termeléséről. A földműve-
lés mellett azonban az állat-
tenyésztés terén is mindig 
kiemelkedtek környezetük-
ből a rátkai emberek. – A XX. 
század első felében nem bánt 
kegyesen a sors az itt élőkkel 
– fogalmazott Egeli Zsolt. – 
A felszabadítónak mondott 
megszállók a sváb nevű em-
bereket málenkij robotra vit-
ték. Sok év telt el, napjaink-
ban pedig már nincs különb-
ség közöttünk, mindnyájan 
egyelőek vagyunk, a feszti-
vál pedig azt szolgálja, hogy 
a rátkaiak az identitásukat 
megőrizzék a jövő számá-
ra is. 

A nap további részében 
sorra mutatkoztak be a szín-
padon a vendégként érke-
zett csoportok, majd az es-
ti órákban néhány sztárven-
dég műsora után szabadté-
ri bállal zárult az idei rátkai 
nemzetiségi fesztivál.

M. Z.

A rátkai óvodások sváb népviseletben vonultak fel.

A 25 esztendős kórus.

Szalagátvágás. A fotón balról: Filep András és Bobkó Géza.

Impozáns, új épületnek örül-
hetnek a taktaharkányiak. 
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Módosult jogosultság 
lakásfenntartási táMogatásra

Az  energiatámogatással 
 kap csolatos kormányzati dön
tésekkel összhangban, szep
tember 1-jétől változtak a szo
ciális törvény alapján adható 
lakásfenntartási támogatás 
jogosultsági feltételei.

Ezzel egyidejűleg Szerencs 
Város Önkormányzata módosí-
totta a szociális törvény végre-
hajtására vonatkozó helyi ren-
deletét. Tekintettel arra, hogy 
a jogszabály a szociális ala-
pú gázár- és távhőtámogatás 
megszüntetésével anyagi se-
gítség nélkül maradó jogosul-
tak többségét befogadja a lakás-
fenntartási támogatás rendsze-

rébe, ezért az önkormányzat 
hatályon kívül helyezte a helyi 
szinten ilyen jogcímen biztosí-
tott szociális juttatásra vonatko-
zó szabályokat.

Ezentúl normatív alapon jo-
gosult a támogatásra az, aki-
nek a háztartásában az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át 
(71 250 Ft). A jogosultság meg-
állapításánál nem kell figye-
lembe venni a lakásfenntar-
tási költségek jövedelmen be-
lüli arányát, viszont az igény-
lők vagyoni helyzetét vizsgál-
ni kell. A támogatást elsősor-

ban természetben kell nyújta-
ni, a közüzemi szolgáltatók fe-
lé történő utalással, különösen 
abban az esetben, ha a jogosult-
nak tartozása áll fenn.

A fogyasztási egység a ház-
tartás tagjainak a háztartáson 
belüli fogyasztási szerkeze-
tet kifejező arányszám, ahol a 
háztartás első nagykorú tag-
jának arányszáma 1. Máso-
dik nagykorú tag arányszá-
ma 0,9. Minden további nagy-
korú arányszáma személyen-
ként 0,8, első és második kis-
korú tagjának arányszáma 
személyenként 0,8. Minden to-
vábbi kiskorú tagjának arány-
száma személyenként 0,7, az-
zal a kivétellel, hogy amennyi-
ben a nagykorú családtag ma-
gasabb összegű családi pótlék-
ban, vagy fogyatékossági tá-
mogatásban, illetve a kiskorú 
családtag magasabb összegű 
családi pótlékban részesül, il-
letve, ha a háztartásban gyer-
mekét egyedülállóként neve-
lő szülő él, a rá tekintettel fi-
gyelembe vett arányszám 0,2-
del nő.

A lakásfenntartási támoga-
tás iránti kérelem Szerencs Vá-
ros Polgármesteri Hivatalához 
az ügyfélszolgálaton rendelke-
zésre álló, vagy Szerencs város 
honlapjáról (www.szerencs.hu) 
letölthető adatlapon nyújtható 
be, melyhez az ott feltüntetett 
igazolásokat csatolni kell.

eladó önkorMányzati telkek
A képviselő-testület az ön-

kormányzat tulajdonában lé-
vő, Szerencs 501/63 hrsz.-ú, 
566 m2; 501/64 hrsz.-ú, 566 m2; 
501/65 hrsz.-ú 565 m2; 501/66 
hrsz.-ú 597 m2 nagyságú Lak-
tanya úti telkeket lakásépítés 
céljából eladásra kijelölte. Az 
értékesítés licit keretében tör-
ténik, melynek mértéke 100 fo-
rinttal növekszik, induló licit-
árként 2500 Ft/m2 kikiáltási ár 
meghatározásával.

A képviselő-testület szintén 
eladásra jelölte ki – a volt Bocs-
kai úti sportpálya területén ki-

alakított – Szerencs  2060/1., 
2060/2., 2060/3., 2060/4., 2060/5., 
2060/6., 2060/11., 2060/12., 
2060/13., 2060/14., 2060/15., 
2060/16 hrsz., 435–497 m2 nagy-
ságú telkeket lakásépítés céljá-
ra. A telkek kikiáltási ára: 2500 
Ft/m2. 

Az ingatlanokra az értékesí-
tés során – azok beépítésének 
biztosítása érdekében – 4 éves 
elidegenítési tilalom érvényes 
és az önkormányzat javára visz-
szavásárlási jogot kell bejegyez-
tetni. Az ingatlanok elidegení-
tésével kapcsolatos szerződés-
kötési és kitűzési költségeket a 

polgári jog szabályai szerint a 
vevők fizetik.

Ugyancsak vannak eladó 
városi telkek a Vörösmarty-
dél – kereskedelmi szolgálta-
tó övezetben. A terület elhe-
lyezkedése, környezete: Sze-
rencs Miskolc felőli bejáratá-
nál, a 37-es számú főút men-
tén. A terület közvetlen szom-
szédságában a város déli alköz-
pontja található oktatási intéz-
ményekkel, a munkaügyi köz-
pont kirendeltségével és üzle-
tekkel, lakóterülettel. Szemben, 
a 37-es számú főút túlsó olda-

lán pedig kertvárosias lakóte-
rület, illetve a Nyugati Iparte-
rület (volt DIGÉP) helyezkedik 
el. A 37. sz. főútról a kihajtás a 
befektetési terület felé körfor-
galmi csomóponton keresztül 
történik, mely mellett két ben-
zinkút (MOL, AGIP) üzemel. A 
területen 2008. évben Tesco és 
Lidl áruház épült. 

Területnagyság: hrsz. 2902/5: 
11 393 m2; hrsz. 2902/8: 21 848 
m2; hrsz. 2902/12: 24 448 m2; 
hrsz. 2902/11: 16 058 m2. Telek-
megosztással igény szerint ala-
kítható, legkisebb telekméret 
5000 m2.  

Építhetők: kereskedelmi, szol-
gáltató, vendéglátó-ipari létesít-
mények; építménymagasság: 9 
méter, beépíthetőség: 40%; saját 
telken parkoló biztosítandó, kö-
telező zöldterület aránya: 20%. 

Közművek a terület határán: 
ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektro-
mos energia, távközlési kábel. 
Ingatlanárak: 8000 Ft/m2 indu-
ló licitár. 

Befektetési szándék esetén fel-
világosítás a Polgármesteri Hiva-
tal Építésügyi és Városfejlesztési 
Osztályán kérhető. Telefon: 47/565-
215, e-mail: muszak@szerencs.hu, 
szabone@szerencs.hu.
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kiszÚrta a guMikat
Keresi a rendőrség azt az isme-

retlen tettest, aki augusztus 20–
21-e között Szerencs-Ond külte-
rületén, az úgynevezett Fekete-
hegy dűlőnél lévő földúton par-
koló személygépkocsik gumiab-
roncsait kiszúrta. A rongálással a 
három kocsiban több mint száz-
ezer forintos kár keletkezett. 

ITTAS SOFŐR
Augusztus 21-én az esti órák-

ban történt, hogy egy személy-
gépkocsi a bekecsi Honvéd úton 
haladt a 37-es főút irányába, majd 
egy enyhén jobbra ívelésű ka-
nyarban áttért a menetirány sze-
rinti bal oldalra, ahol összeütkö-
zött a szemben szabályosan köz-
lekedő autóval. A balesetben sze-
mélyi sérülés nem történt, azon-
ban a vétkes sofőrnél alkalmazott 
alkoholszonda pozitív eredményt 
mutatott. 

kutya egy tolVaj
Egy mezőzombori családi ház 

udvarára, a kerítésen keresztül 
mászott be a helybéli elkövető, 
hogy ellopja a tulajdonos láncra 
kötött, három hónapos kutyáját. 
A feljelentés után a rendőrség el-
fogta a tettest, aki időközben már 
eladta a lopott jószágot. 

MOHAGYŰJTÖGETŐK
A Szerencsi Rendőrkapitány-

ság Tállyai Rendőrőrsének jár-
őrei a közelmúltban tetten érték 
azt a négy személyt, akik zsákok-
ba mohát gyűjtöttek. Nem sokkal 
ez után a Tokaji Rendőrőrs beosz-
tottjai a Tisza-parti város és Bod-
rogkeresztúr közötti útszaka-
szon egy gépjárműben 14 zsák 
mohát találtak. A szakértő sze-
rint az úgynevezett fehérlő ván-

kos moháról van szó, ami védett 
kategóriába tartozik, és az eltulaj-
donított növény értéke eléri a 115 
ezer forintot. 

CSALÓ TŰZIFAÁRUSOK
Egy fával megrakott teherau-

tó és három személy jelent meg 
augusztus 25-én egy taktakenézi 
családi háznál. A fuvaros közöl-
te a tulajdonossal, hogy a fia ál-
tal rendelt fát hozták meg. Mivel 
a tulaj úgy tudta, hogy a fia va-
lóban rendelt tűzrevalót, hagy-
ta, hogy lepakolják a rakományt, 
amiért a szállítók végül 66 ezer 
forintot kértek. A károsult keve-
sellte a mennyiséget és sokallta az 
árat, ám a faárusok hamar távoz-
tak a helyszínről. A történtek után 
hívta csak fel a fiát, aki közölte ve-
le, hogy valóban szándékában áll 
fát vásárolni, de még nem beszélt 
senkivel ezzel kapcsolatban. A 
rendőrségi bejelentés után a 37-
es számú főúton, a gesztelyi kör-
forgalmi csomópontnál állították 
meg a tehergépkocsit, az elköve-
tők ellen pedig csalás vétsége mi-
att indult eljárás.

soroMPót rongáltak
A Tarcal és Mezőzombor között 

lévő vasúti átjáró fénysorompóját 
rongálta meg az ismeretlen tettes 
az augusztus 24-e előtti időszak-
ban. A helyszíni szemle során ki-
derült, hogy az elkövetők mind-
két csapórúdon betörték a fehér, 
illetve vörös optikákat, a tarcali 
állomás egyik utasperonján lévő 
oszlopról pedig három hangszó-
rót tulajdonítottak el. 

Vigyázz, tolVajok!
A károsult augusztus 27-én a 

szerencsi hipermarket parkolójá-
ban éppen a kocsijába pakolta be 

a vásárolt árut, amikor eddig is-
meretlen tettes a vállán lévő tás-
kájából eltulajdonította a pénztár-
cáját a benne lévő mintegy hét-
ezer forinttal. 

ÜtközÉs 
kanyarodás közBen
Egy személygépkocsi vezetője 

augusztus 27-én a szerencsi Kan-
dó Kálmán utcán balra, nagy ív-
ben akart kanyarodni, ám nem 
biztosított elsőbbséget a szemből, 
szabályosan érkező motorosnak, 
akivel összeütközött. A baleset so-
rán személyi sérülés nem történt.

önBÍráskodó 
kölCsönadók

Felfegyverkezve elkövetett ön-
bíráskodás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt indult el-
járás a Tállyai Rendőrőrsön. Egy 
tállyai lakosnál augusztus 27-én 
jelent meg a két férfi, akik egy 
korábbi tartozás fejében száz-
ezer forint készpénzt követeltek 
rajta, majd az összeg átadásának 
helyéről és időpontjáról is meg-
egyeztek.  A sértett feljelentést 
tett a rendőrségen és elmondta, 
hogy az összeg kifizetése érde-
kében személyesen és telefonon 
is már többször megfenyeget-
ték, mi több, kilátásba helyezték, 
hogy a házát felgyújtják, őt pedig 
felakasztják.  A pénz átadása az 
előzőleg egyeztetett helyen tör-
tént, ami után a Szerencsi Rend-
őrkapitányság nyomozói elfogták 
az öt elkövetőt, akik nem voltak 
ismeretlenek a hatóság előtt. Ko-
rábban többször követtek már el 
erőszakos bűncselekményeket. A 
rendőrség bűnügyi őrizetbe vette 
őket, majd a Szerencsi Városi Bí-
róság elrendelte az előzetes letar-
tóztatásukat. 

KÖZéRdEKŰ InFORMÁCIÓK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb október 6-án 13–15 
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvise-
lői 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 szer-
dáján, legközelebb szeptember 21-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 hét-
főjén, legközelebb október 3-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referen-
se minden hónap első hétfőjén, legközelebb október 3-án 
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. Ügyfélfogadá-
si 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

Szeptember 9–11.: 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.
Szeptember 12–18.: Centrum (ügyeletes): hétfő–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 19–25.: 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, va-
sárnap 8–19 óráig.

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

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

 y véradás
Szeptember 22. (csütörtök): Abaújszántó. 
Szeptember 27. (kedd): Mád.
Szeptember 29. (csütörtök): Mezőzombor.

REndŐRSéGI HíREK MUnKÁbAn A TŰZOLTÓK
Tiszalúcon, a Bem úton au-

gusztus 18-án egy kisfiú lába 
beszorult a radiátorcső és a fal 
közé. A tűzoltók feszítővas se-
gítségével segítettek a bajba ju-
tott gyereknek, majd átadták a 
mentőknek. 

Ugyancsak Tiszalúcon augusz-
tus 22-én egy villanyoszlopon el-
helyezett kábeltévés doboz égett. 
Az ügyeletes szerencsi egység ki-
húzós létra és puttonyos fecsken-
dő segítségével eloltotta a tüzet. 
Ugyanezen a napon Mezőzom-

boron, a Dobó István úton és Prü-
gyön, a Bolyai úton lévő családi 
házak tetőterének padlásáról, va-
lamint augusztus 23-án Tokajban 
egy Dobó úti hétvégi ház kémé-
nyéből darázsfészket távolítottak 
el a tűzoltók. Augusztus 26-án 
Szegilong külterületén 200 négy-
zetméteren gaz és szárazfű ka-
pott lángra. Másnap Abaújszán-
tó és Erdőbénye külterületére vo-
nult az egység szárazfűtűzhöz. 
Augusztus 29-én Mezőzombo-
ron, a Batthyányi úton egy Peu-
geot 309 típusú, benzin-gáz üze-
melésű személygépkocsi motor-
tere kapott lángra, ami beavat-
kozást igényelt a tűzoltóktól. Au-
gusztus 31-én  Taktaharkány kül-
területén 2 hektár területen, Me-
gyaszón a Petőfi úton pedig 200 
négyzetméteren égő szárazfű 
adott munkát a szerencsi tűzol-
tóknak. 
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A CSÉPLŐGÉPTŐL A VETERÁN AUTÓKIG
Idősebb Bereczk Károly az 

1880-as évektől gépész-ko-
vácsmester volt Szerencsen. Az 
1900-as esztendőkben kerék-
párgyárat akart alapítani, azon-
ban ez az akkori gazdasági kö-
rülmények miatt meghiúsult. A 
mesterséget tovább adta fiainak, 
s unokái – köztük Bereczk Bé-
la – életét még napjainkban is a 
gépek, autók és motorok szere-
tete határozza meg.

Apáról fiúra szállt a mesterség. 
A gépészkovácsnak több major-
sága is volt Szerencsen és kör-
nyékén, elsősorban mezőgazda-
sági eszközök javításával, gépi 
csépléssel foglalkozott. A falusi-
ak összehordták a szalmát, illet-
ve a termést, a feljavított gépek-
kel verték ki a magokat. Emel-
lett még szinte minden lakatos 
és egyéb fémipari munkát elvé-
geztek, amire akkoriban igény 
volt. Bereczk Károly 52 éves ko-
rában egy kútfúrásnál vesztette 
életét, azonban fiai – ereikben a 
fém és a gépek szeretetével – vit-
ték tovább a családi hagyományt. 

2011-et írunk, s csaknem egy 
évszázaddal az után, hogy a 
nagyapa elkészítette első cséplő-
gépét, unokája ma sem tud sza-
badulni az olaj, a benzin, a csiszo-
lódó fémek illatától.

„Bereczk Béla autójavító mes-
ter”. Ez áll a 65. életévét tapo-
só műhelytulajdonos névtáblá-
ján. – Apám és a testvérei mind 
örököltek valamit a nagyapa gé-
pek iránti szeretetéből. Az öt fi-
vér közül volt, aki mozit üzemel-
tetett, gépészkovács lett, vagy ép-
pen lakatosműhelyt nyitott – idé-
zi fel a családi históriát Bereczk 
Béla. – Apám, aki járműműsze-
rész volt, itt telepedett le, ebben 
a házban, ahol ma én is lakom a 
családommal. Gyerekként min-
dig ott sürögtem a műhelyében, 
majd később ipari szakmunkás-
tanuló lettem a miskolci 16-os au-
tójavító vállalatnál. Később elvé-
geztem a gépipari technikumot, 
aztán egy-két évvel utána a mes-
tervizsgát is letettem. Együtt foly-
tattuk a mesterséget: apám var-
rógépekkel, biciklikkel, motorke-
rékpárokkal foglalkozott, én pe-
dig az autókat javítottam. Nagy-
bátyám géplakatos lett és azért 
említem őt is, mert a fiával, Józsi-
val nőttünk fel. Együtt tanultuk 
a szakmát és mindig jól megvolt 

egymással a két család. Sokan 
furcsának tartották, de nem vol-
tunk egymás konkurenciái. 

– Ifjabb Bereczk Béla mikor lett ön-
álló iparos?
– Fiatal éveimben, néhány esz-

tendeig dolgoztam az AFIT-ban, 
aztán hazajöttem. Azóta itthon 
vagyok és végzem a dolgomat. A 
jelenlegi vállalkozási forma 1987-
től működik. Eleinte általános 
gépjárműjavító voltam, 2-3 fővel 
dolgoztunk, majd átálltunk a ka-
rosszéria- és a karambolos mun-
kákra. Ez egy kicsit kényesebb, ér-
dekesebb volt számomra. Talán 20 
éve annak, hogy eljutottam Hol-
landiába, ahol jó baráti kapcsola-

taim alakultak ki. Ottani ismerő-
seim megbíztak egy-egy idősebb 
autó rekonstrukciójával, majd 
következtek az újabb megrende-
lések. Ezt követően csak régi au-
tók rendbetételével foglalkoztam, 
olykor bejött egy-két helyi mun-
ka, de ezek idővel teljesen meg-
szűntek. Ma már szinte száz szá-
zalékban külföldi megrendelése-
ket teljesítünk: belga, holland, né-
met ismerősök, autós klubok kéré-
sére végezzük el a javításokat, ve-
terán járművek felújítását. 

– Ha jól látom, most is éppen egy 
különleges kocsin dolgoznak.
– Igen, ez egy 1932-es Fiat Ba-

lilla, amelynek karosszériája fé-
lig-meddig fa szerkezetű. Na-
gyon érdekes munka. Ezzel a da-
rabbal még sok dolgunk lesz, hi-
szen nagyon az elején járunk. Ez 
egy klasszikus, régi rugózású és 
motorikus felszereltségű Fiat, de 
maga a karosszéria még átme-
netet képez az ősi fiáker és fém-
ből készült autó között. Ez éppen 
most, szétszerelt állapotában lát-
szik leginkább.

– Működőképes?
– Tökéletesen működő, levizs-

gáztatott kocsi. A motorját a tu-
lajdonos már megjavíttatta, mi 
az alváz, a karosszéria és a futó-
mű rendbetételére kaptunk meg-
bízást. 

– Honnan érkezett a Fiat Balilla? 
– Hollandiából, egy idős há-

zaspáré, akik hobbiautónak 
használják majd, klubokba, ta-
lálkozókra járnak vele. Büsz-
kén mondhatom, hogy néhány 
általunk felújított autó bejár-
ta az egész világot, hiszen eze-
ket a járműveket az egész föld-
kerekségen kedvelik, kiállításo-
kon mutatják be. 

– Volt még ezen kívül is emléke-
zetes jármű, amely megfordult 
Bereczk Béla műhelyében?
– Hogyne, nagyon sok. Most 

eszembe jutott az öreg Porsche, 
ami szintén egy igazi különle-
gesség volt. Átalakításokat kértek 
rajta. Fontos volt, hogy az eredeti 
állapotába kerüljön, a festék szí-
nének és minőségének is olyan-
nak kellett lennie, mint amikor 
régen kigurult a gyárból.

– Gondolom, nem naponta érkez-
nek a megrendelések, tehát felvető-
dik a kérdés: meg lehet ebből élni?
– Igen, mert ebből kell megélni. 

Nem nagy boldogság számom-
ra, amikor kétezer kilométert au-
tózom Európán át, tréleren von-
tatva a kész kocsit, visszafelé pe-
dig hozom a javítanivalót. Ne-
héz és fáradságos dolog, de örü-
lök, hogy 65 éves korom ellené-
re még tudom ezt csinálni. Ter-
mészetesen meg kell említenem 
a kiváló kollégáimat, akik a mű-
helyben nap mint nap sokat dol-
goznak azért, hogy ezek az öreg 
jószágok újra életre keljenek. Két 

munkatársam van, akik értik 
és szeretik ezt a mesterséget. Ez 
nem egy hétköznapi autószerelő 
műhely, ez egy más világ. Renge-
teg a kézi munka, sokszor 2-3 hó-
napon át alakítjuk a fémet, hogy 
összeálljon az ősrégi, 50-60 éves 
konstrukció. 

– Ha jól értem, csak a karosszéria-
javítással foglalkoznak?
– Mindent elvállalunk, de leg-

inkább csak a karosszéria- és fu-
tómű-helyreállítás a feladatunk. 
Eredeti állapotba hozzuk a kár-
pitozást, és a fényezésért is mi 
vagyunk a felelősek. Időnként 
szükség van a motor javítására is, 
de ez nem jellemző, mert Nyugat-
Európában erre számos műhely 
szakosodott. A mi munkánk meg 
ritkaság arrafelé.

Igazából nem válogatunk, 
mindent elvállalunk, ami öreg, 
felújítható és helyrehozható. Em-
lékszem, volt egy idős Alfa Ro-
meo, amelynek rekonstrukció-
jánál mintegy hat négyzetméter 
vaslemezt használtunk fel. A ve-
terán autókhoz ma már nincs al-
katrész, vagy csak kevés helyen 
fellelhető. Sokszor az eredeti jár-
mű műszaki leírását is nehéz fel-
kutatni. 

– Mi a különbség például egy mai 
törött autó, és egy veterán kocsi 
helyreállítása között? 
– A modern járműipar álta-

lában tömegcikkeket gyárt. Na-
gyon érdekesek ezek a mai autók, 
mert ezek általában komolyabb 
sérüléseknél, akár egy cipő, el-
dobhatóak. Egyszerűen erre van-
nak kitalálva. Maximálisan védi 
a vezetőt és az utasokat, de ami-
kor ezt a feladatát letudta, vagy 
korosabbá válik, akkor gyakorla-
tilag ki lehet dobni. A nyugati or-
szágokban ezt annyira komolyan 
veszik, hogy egy bizonyos szintű 
sérülés esetén kivonják a kocsit a 
forgalomból.

Az öreg autóknál más a hely-
zet. A régi karosszéria-elemeket 
darabra, részekre bontva újra le-
het gyártani. Az ezzel foglalko-
zó szakemberek között szinte 
kézről kézre járnak a különböző 
leírások, amelyek alapján igyek-
szünk az eredeti állapotot vissza-
állítani. Előfordul azonban az is, 
hogy kapunk egy-egy alkatrész-
darabot, vagy mondjuk részegy-
séget, és az alapján hozzá képzel-
jük, legyártjuk a többit – ez ná-
lunk mindennapos dolog. 

– Szerintem kevesen tudnak róla, 
hogy Szerencsen ilyen különleges 
mesterséget űz valaki.
– Ez talán valóban így van, 

éppen ezért már gondolkodom 
azon, hogy a jövőben kicsit meg-
mutassuk magunkat az itt élő 
embereknek. Jövőre úgy próbá-
lom időzíteni a munkáimat, hogy 
az V. Országos Csokoládé Feszti-
válon ki tudjunk állítani egy-egy 
szép járművet. Hátha kedvet csi-
nálunk a fiataloknak, mert azt 
tudni kell, hogy a szakmai után-
pótlás terén komoly problémák 
vannak. 

– Erről jut eszembe, folytatja-e va-
laki a családi hagyományt?
– A fiam közgazdász lett, igaz, 

gyermekkorában sok időt töltött 
a műhelyben, de más pályát vá-
lasztott magának. Van még há-
rom lányom, és talán a kicsi uno-
kámban öröklődött a gépek sze-
retete. Ugyan még csak 3,5 éves, 
de nemigen tudnék olyan autó-
márkát kérdezni tőle, amit ne 
tudna akár megmutatni is. Ta-
lán belőle lehet még egyszer iga-
zi profi szakember.            M. Z.

Bereczk Béla: a veterán autók felújítása komoly szakértelmet 
igényel. 

BIzTATÓ SzüRETI ELŐzETES 
A szőlő érettségi állapo-

ta korai szüretet ígér a Tokaji 
borvidéken.  Az idén betegség 
nem tizedeli a termést, a für-
tök egészségesek és úgy tűnik, 
felvásárlóból sem lesz hiány. 

– Az ültetvények állapota ki-
elégítő, fertőzések nem mutat-
koznak a parcellákon – emelte 
ki érdeklődésünkre Bogacskó 
Józsefné, a szerencsi határt is 
magába foglaló Rátkai Hegy-
község hegybírója. – Az utób-
bi napokban a vitorlaleveleken 
ugyan megjelent a peronosz-
póra, de ez már nem befolyá-
solja az idei termést, ami jó kö-
zepes mennyiségűnek ígérke-
zik. A minőség azonban vár-
hatóan nagyon jó lesz, mert az 
augusztus 29-ei próbafokolás-
nál a muskotályos fajtáknál 17-
es volt az érték, a furmint-hárs-
levelűnél pedig 13-14 körül volt 
a cukorfok, ami a jobb fekvé-

sű területeken a 16 fokot is el-
érheti. Sok helyen már ez utób-
bi borszőlő fajták is jóízűen fo-
gyaszthatók. 

A gazdák örömére szolgál-
hat, hogy már megjelentek a fel-
vásárlók és úgy tűnik, ebben az 
éven kereslet lesz a borvidéken 
a szőlőre. A muskotályos fajták 
kilójáért az előzetes informáci-
ók szerint 100-120 forint közötti 
összeget kínálnak és szeptem-
ber első harmadában, előzetes 
egyeztetés szerint meg is kezdik 
az átvételt. A hegyközségi iro-
dában rendelkezésre áll a tele-

fonszám, amelyen lehet jelent-
kezni. 

Bogacskó Józsefné szerint a 
nagyszüretre sem kell sokat 
várni, hiszen a muskotályos 
fajták után várhatóan szünet 
nélkül elkezdődik a borszőlők 
felvásárlása. Október közepén 
már csak mutatóban lesz szőlő 
az ültetvényeken.   

A Rátkai Hegyközségnél két 
vevő jelentkezett be, akik ösz-
szességében 35 ezer mázsa sző-
lőre tartanak igényt. A gazdák 
hamar pénzükhöz jutnak, mert a 
papírok leadásakor fizetnek, ami 
mindössze 3-4 napos határidőt je-
lent. Egy kikötést azonban nem 
szabad figyelmen kívül hagyni: 
kizárólag egészséges, liszthar-
mattól és szürkerothadástól men-
tes szőlőfürtökre van igény. Ezek-
nek a cégeknek az elérhetőségei 
ugyancsak rendelkezésre állnak 
a Népházban található hegyköz-
ségi irodában.                       Á. A.

Az idén korán beérett a termés. 

A FüRDŐ 
MARKETINGTERVE

A szerencsi önkor-
mányzat július 28-ai ülé-
sén fogadta el a Szerencsi 
Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. marketingtervét, 
amely elsősorban a fürdő 
és wellnessház népszerű-
sítésére szolgál.

A  kísérle ti jelleggel  most 
bevezetett rendszert Nagy 
 Gá bor (fotónkon) 
dolgozta ki, aki 
szeptember 1-jétől 
a cég marketing-
mened zse re ként dol-
gozik. – Az újítás lé-
nyege, hogy a jelen-
leg meglévő egész 
napos jegyek mel-
lett egy olyan bérlet-
rendszert kínálunk a látoga-
tóknak, ami 40–80 órára szól 
és egy meghatározott időin-
tervallum alatt felhasználha-
tó – ismertette Nagy Gábor. 
– Ezek a belépők jóval ked-
vezőbb árúak lesznek, mint 
a napijegy. Az előzetes fel-
mérések azt mutatják, hogy 
kevés vendégnek van ideje 
arra, hogy egy egész napot a 
wellnessházban töltsön, in-
kább hetente többször térné-
nek be néhány órára.

A kedvezményes bérletek 
igénybevételéhez olyan ada-
tokat kérünk az igénylőktől, 
amelyek segítségével célirá-
nyosan tudunk a számukra 

aktuális ajánlatainkról, ak-
cióinkról tájékoztatást ad-
ni. Az új rendszerben jobban 
mérhetővé válik, hogy kik jár-
nak a fürdőbe és melyek azok 
a célcsoportok, akiket eddig 
még nem, vagy nem elég ha-
tékonyan értünk el a szolgál-
tatásainkkal.  

 Rek lámkam pányt is in-
dítunk – folytatta Nagy Gá-

bor –, amely so-
rán a környező te-
lepüléseken élőket 
igyekszünk meg-
szólítani online és 
offline marketing 
eszközökkel egy-
aránt. Népszerű, 
szerencsi kötődésű 
híres embereket ké-

rünk majd fel arra, hogy mű-
ködjenek közre a fürdő nép-
szerűsítésére szolgáló video-
reklámok elkészítésében.  

Az előzetes tervek alap-
ján például a szerencsieknek 
nem pénzbeli kedvezményt 
nyújtanánk, hanem bónusz-
ként a létesítmény környe-
zetében lévő szolgáltatások 
igénybevételére kapnának 
lehetőséget partnermarke-
ting segítségével. 

A kísérleti program az év 
végéig tart – emelte ki a me-
nedzser –, majd az elért ered-
mények elemzése után szü-
lethet döntés a folytatásról.

Á. A.

JÓ NAPoT!
Sok-sok évvel ezelőtt szlovákiai testvérvárosunkban alkalmam volt 

részt venni egy Kossuth Lajost ábrázoló szobor avatásán. Az ün-
nepségen ott élő magyarokkal együtt énekeltük hazánk himnuszát. 
Felemelő érzés volt. Hazatérve hallottam ezt a mondatot: jó volt ott 
magyarnak lenni! Külhonban énekelni a magyar nemzet imáját…

Évek, talán évtizedek teltek el, és eljutottam Erdélybe. Szilágyballa 
határában, mezőgazdasági területek mentén jártunk, a helyiek ép-
pen a kukorica betakarításán dolgoztak. Kézzel törték a tengerit, ló 
húzta kocsi vitte a termést a tárolóba. A földek között jöttek, men-
tek az emberek, szinte percenként hallottam az üdvözlést: jó napot! 
Először jártam ezen a földön, és szinte megmeredve bámultam ma-
gam elé, a magyar szavak hallatán. Magyar volt a köszöntés, a két-
kezi munka, az étel, de magyar volt az arcokon a vidámság és a ke-
serűség is… Ekkor értettem meg, hogy valójában mit jelent az ide-
genbe szakadt magyar föld.

Jó néhány esztendő telt el, s most ismét előtört bennem az érzés, 
ami egykor a kis erdélyi faluban ejtett hatalmába. – Jó napot! – kö-
szöntöttek idén augusztus 20-án a hozzánk érkező székelyek, akik 
életük talán legemlékezetesebb pillanatai miatt utaztak több száz ki-
lométert, hogy végre ők is magyar állampolgárokká váljanak. Leír-
hatatlan az érzés, amit ezen a nem mindennapi eseményen átélhet-
tünk Szerencsen. Büszke voltam, hogy itt lehetek, büszke, hogy ők is 
itt vannak, hogy részesei voltunk annak a pillanatnak. – Esküszöm! 
– mondták a fogadalomtévők – ekkor tört elő belőlem az emlék, és az 
a régi érzés, amely sokunkban ott lakozik mélyen, legbelül, de még-
sem veszünk róla tudomást: jó magyarnak lenni! Ezen a napon új-
ra értelmet kapott a hétköznapi köszöntés: jó napot!

Muhi Zoltán
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RAndevúztAk 
az amatőr irodalmárok

Hetedik alkalommal ren-
dezték meg Tarcalon augusz-
tus 21–26. között a Hegyal-
jai Alkotók Társulása (Sze-
rencs), valamint a Magyar 
Alkotók Internetes Társulása 
(Miskolc) tagjainak nyári ta-
lálkozóját.

Az ország számos térségéből 
– Leányfalu, Szolnok, Alsózsol-
ca, Miskolc, Szerencs, Nyíregy-
háza, Kótaj, Szentistván, Mályi 
– érkeztek vendégek az alka-
lomra. Az irodalom, képző-
művészet, grafika, üvegfesté-
szet, valamint más művésze-
ti értékek alkotói egy héten át 

ismerkedtek társaik szerzemé-
nyeivel, alkotásaival, műhely-
munka keretén belül vélemé-
nyezték azokat, tanáccsal lát-
ták el egymást. A képzőmű-
vészek kiállításon mutatták be 
a nagyközönségnek az elmúlt 
egy évben született legjobb al-
kotásaikat, a tárlat szeptem-
ber 10-ig tekinthető meg a he-
lyi „6 Puttonyos Borfalu” ki-
állítótermében. Az írók, köl-
tők meglátogatták a Bodrog-
keresztúri Idősek Otthonának 
lakóit is, műsorral kedvesked-
tek nekik, színesítve a hétköz-
napok egyhangúságát. A Les-
kó Imre által vezetett tartalmas 

hét irodalmi esttel zárult, a tá-
borlakók a számukra legked-
vesebb alkotásai kat mutatták 
be az érdeklődő közönségnek 

– adott tájékoztatást lapunk-
nak Drozda Aranka, a tarcali 
Könyves Kálmán Művelődési 
Ház igazgatója.

Nem halt még ki 
A becsület

Augusztus közepén történt, 
hogy Szerencs egyik töltőállo-
másán tankoltam, és a pénztár-
cámat az autóm tetején felejtet-
tem induláskor, ami lesodród-
hatott. Mindez fel sem tűnt egé-
szen addig, míg körülbelül húsz 
perccel később a lakásom ajta-
ján nem csengetett két fiatalem-
ber, akik az elhagyott tárcát an-
nak teljes tartalmával: több tíz-
ezer forinttal és a hivatalos ira-
taimmal maradéktalanul visz-
szahozták nekem. Ezúton sze-
retnék köszönetet mondani az 
ismeretlenségbe burkolózó be-
csületes megtalálóknak, hogy 
fáradságot nem kímélve segí-
tettek jó tettükkel. 

Nagy Lajos
(elérhetőség a szerkesztőségben)

HAzAmentünk 
máriához

Régi szép emlékek idéződtek 
fel bennem, amikor augusztus 
22-én Vácra zarándokoltunk a 
Hétkápolnához, ahol 1997-ben 
elkezdtük a szeminárium első 
évét a Dunáninneni Egyházke-
rület első éves papnövendékei-
vel. Jó volt újra visszatérni az 
Alma Materhez, hisz máig na-
gyon sok olyan élményt hordo-
zunk, ami nyomot hagyott kis-

papi, majd papi életünk meg-
élésében. Most zarándokként 
mentünk Vácra Szerencsről a 
Boldogságos Szűz Mária király-
nő ünnepén. Két busz telt meg 
lelkes emberekkel: elvittük örö-
münket, bánatunkat, aggodal-
munkat, betegeinket és sok-sok 
jótevőnket a Szűzanya elé, hogy 
mutasson be minket Szent Fiá-
nak és esdje ki számukra Isten 
üdvösségre segítő kegyelmét. 
Az eseményen új plébánosunk, 
Darvas László atya mutatott be 
szentmisét, kiemelve, hogy bár 
messziről jöttünk, a Boldogsá-
gos Szűzanyához mindig ha-
zaérkezünk. Ő úgy fogad ben-
nünket, mint a legszeretőbb 
anya, akihez odabújhatunk, aki 
szavak nélkül is tud vigasztalni 
és mindig derűt, erőt sugároz a 
nyitott szívű, Krisztust szerető 
emberek felé.  A szentmise után 
megtekintettük a székesegyhá-
zat és az altemplomot, felkeres-
tük a kanonoki és a püspöki sí-
rokat, hiszen több, a mi egyház-

megyénkben szolgált egyhá-
zi személyiség is nyugszik ott. 
Értük mondott imádságunk 
végeztével megcsodáltuk a fő-
templom páratlan művészeti 
kincseit, a klasszicizáló barokk 
érdekességeit, művészettörténe-
ti sajátosságait. Utunkat folytat-
va Gyöngyösön megtekintettük 
a Szent Bertalan templomot is, 
majd egy tartalmas napot zár-
va érkeztünk haza Szerencsre.

Kecskés László 
római katolikus káplán

zamárdibaN 
táboRoztunk

Nagy nap volt az osztályunk 
életében július 26-a, hiszen bő-
röndökkel megrakodva elin-
dultunk a Balatonra. A rossz 

idő ellenére jó hangulatban ér-
keztünk meg Zamárdiba. Az el-
ső napot szálláshelyünk, a tábor 
és az új környezet megismeré-
sével töltöttük. Máris ízelítőt 
kaptunk a bőséges és nagyon 
finom tábori konyha kínálatá-
ból is. Hegyvidéki gyerekek lé-
vén, sokunkat ámulatba ejtett a 
Zamárdi kilátóból elénk táru-
ló panoráma, a hatalmas víz-
felület látványa. Sajnos, csak 
egy-két napon volt annyira jó 
idő, hogy megmártózhattunk 
a kissé hideg „magyar tenger-
ben”. Kirándultunk, túráztunk, 
felfedeztük a Balaton szépsége-
it. Hajóval eljutottunk Tihany-
ba, ahol megnézhettük a világ-
hírű apátságot is. Az időjárás 
nem szegte kedvünket, sokat 
játszottunk, sportoltunk, cirku-
szi és szabadtéri mozielőadást is 
néztünk. Az egy hét elteltével 
élményekben gazdagon, elfá-
radva értünk haza. Köszönjük 
Szabó Miklós osztályfőnöknek 
és Bodnár Nikolett alsó tagoza-
tos tanítónak, hogy megszer-
vezték és velünk együtt töltöt-
ték ezt a táborozó hetet. Kö-
szönjük szüleinknek is, hogy le-
hetővé tették számunkra a kö-
zös nyaralást.
Juhász Attila, Kalina Hella,

Majoros Réka, Meczó Kristóf 
Bolyai iskola, 6. b. osztály

Alkotással és egymás munkáinak megismerésével teltek a na-
pok a nyári találkozón.

mC dC, a PÖrgőS 
NYelVŰ raP-baJNok

A szerencsi csokoládé-
fesztivál egyik sztárvendé-
ge volt Veres Róbert, azaz 
ahogy az egész ország isme-
ri: MC DC. A Csillag szüle-
tik című tehetségkutató mű-
sor nagy felfedezettjével, a 
pörgős nyelvű rap-bajnok-
kal a Rákóczi-várban be-
szélgettünk.

– Mennyire változott meg az 
életed az első televíziós szerep-
lés óta?
– Ha lehet mondani, a 180 

fokos fordulat közhelyével él-
nék… A műsor előtt villany-
motor-tekercseket készítet-
tem, ahogy mondani szok-
ták, „rendes munkahelyem” 
volt Mezőtúron. Amikor be-
kerültem a műsorba, a koráb-
bi életemet fel kellett adnom 
és Budapestre költöztem. Az-
óta is ott élek, onnan járok a 
fellépésekre, riportokra, kü-
lönböző eseményekre.

– Milyen ember a magánélet-
ben Veres Róbert? Mesélj ma-
gadról!
– Ugyanazt az életet élem, 

mint a többi 29 éves fiatal az 
országban. A szabadidőmet 
szívesen töltöm a barátaim-
mal és rengeteget foglalko-
zom a zenével. A fellépések 
mellett szükség van a kikap-
csolódásra és nagyon fontos, 
hogy a barátokra mindig szá-
míthatok.

– Honnan jönnek ilyen gyor-
san a szövegek? Foglalkozol-e 
írással, vagy csak zenére, kö-
zönség előtt mondod el a gon-
dolataidat?
– Megmagyarázni nem tu-

dom, receptje nincs ennek a 
műfajnak. Nagyon fontos a 
szókincs és talán egy kicsit 
a reakcióidő. Meglátok a kö-
zönségben egy érdekes figu-
rát és már dől is az agyamba a 
sok információ róla, amit hir-
telen ki is mondok. Természe-
tesen ennek a zenei alappal 
is stimmelnie kell, ehhez pe-
dig ritmusérzék szükséges. 
Írással ez idáig nem foglal-
koztam, mert ez „freestyle”, 
azaz egyszeri és nem feltét-

lenül megismételhető. Min-
den fellépés minden száma 
más és más, egyetlen dalt ki-
véve, amit mindig előadok: ez 
kifejezetten rólam szól.

– Hogy tetszett a szerencsi 
csokoládéfesztivál? Hogy érez-
ted magad a városunkban?
– Megérkezésünk után el-

látogattunk a Szerencsi Bon-
bon Kft. üzemeibe, ahol olyan 
dolgokat láttam, amit eddig 
még soha. Édesszájú vagyok, 
így számomra ez maga volt 
a Kánaán. Nagyon nagy sze-
retettel fogadtak a szervezők 
és ezúton is köszönöm, hogy 
gondoltak rám. Helyes kis vá-
ros Szerencs, de ha itt élnék, 
elég gyakran kellene fogor-
voshoz járnom, vagy edző-
terembe – persze a sok cso-
ki miatt.

– Hogyan telt az idei nyár? 
Sok fellépésed volt?
– Ebben a műfajban nem 

sok lehetőség van a nyári pi-
henésre. Hála az égnek, úton 
vagyunk fellépésről fellépésre. 
Hetente 4-5 településen is szín-
padra léptem, emellett a Csil-
lag születikből ismert Horváth 
Tamással közös videoklipet 
is forgattunk, amit hamaro-
san bemutatunk. Reményeim 
szerint a zenei televíziókban és 
természetesen az interneten is 
látható lesz az anyag. 

– Mikor és hol találkozhat ve-
led legközelebb a közönség? 
– Nem szeretnék egy nap-

tárnyi adatot az olvasókra 
zúdítani, inkább azt kérném: 
keressen rá mindenki Veres 
Róbert nevére a Facebook-on, 
jelöljenek, ott minden infor-
máció megtalálható rólam.

M. Z.

Egy borász naplójából 

leSz még Szőlő, leSz még lágY keNYér
Halkan dúdolgatom magamban Honthy Hanna da-

lát. Nem is tudom, miért ez jutott eszembe a szőlőso-
rok között járva.

Talán mert idén a búzatermés jó volt, magtárakban 
pihen már, várva, hogy a belőle készült foszlós, illatos 
kenyérszelet mellé szőlőt együnk. Mint gyerekkorunk-
ban tettük.

A szőlőnk már érik rendesen. Persze, a csemegeszőlő 
már hetek óta kint van a polcokon.

De a szőlőt nekem az jelenti igazán, amiből bort is 
készítünk.

Bizonyíték arra, hogy egész éven jó gazda módjára mű-
veltük az ültetvényeinket.

Széles mosolyomat látva, a levelek takarásából kacsint-
gatva visszamosolyognak a fürtök, ahogy a tőkék között 
lépegetek.

Ismerik ezt az érzést?
Szerintem igen. Nem tudom már, melyik falubeli öreg-

től hallottam, de elég sokszor emlegetem ezt is.
Akkor vagy boldog, ha naponta megérezheted a jól el-

végzett munka örömét.
Mindegy, hogy mi a munkád. Az a fontos, hogy ha 

kiadod kezed közül, az olyan legyen, hogy büszke le-
hess rá.

Kinevethetnek, de én most ezt érzem és ez jó.
Bár lehet, hogy izgulnom kellene. A jó szőlő a metszés-

től végzett munkák gyümölcse.
A bor élete innen indul majd. De mint az évszáza-

dos házaknak a gondosan rakott alap, úgy a borainknak 
a lelkét a Tokaji borvidéken termelhető, egyedi szőlőfür-
tök alapozzák meg. 

Bár van egy másik mondás, amit Gundel Karcsi ba-
rátomtól hallottam egy gazdag ismerősünk panaszkodá-
sa után.

„Mindenki a maga szintjén nyomorog.”
Nekünk nincs miért elégedetlenkednünk ez éven.
Hozzánk, akik szőlőt nevelünk, bort készítünk, nagyon 

kegyes a Jó Isten és a Természet.
Másnak talán jelentéktelennek látszó apróságokkal is 

mennyi örömet tud szerezni.
Állok a tőkék mellett a rátkai Padihegyen. Orromban 

édesen bódít az érett szőlő illata. Hallom, hogy a dara-
zsak, méhek zümmögve lopkodják a legédesebb szemeket.

Lágy meleg szellő surran mellettem. Kékesen vibrálva 
terül el délen Szerencs mellett a sík alföldi táj.

Megnyugtató, hogy itt lehetek. Annyira jó mélyet lé-
legezni, hogy szinte elbódul az ember, mint egy korty to-
kaji bortól.

Lecsípek hol innen, hol onnan egy szemet a kezem alá 
kívánkozó fürtökből.

A sárgamuskotály bogyója már nem szeplőtelen sár-
ga. Legtöbbjén még ott van a hamvasság, de a sok nap-
fénytől olykor barnás apró foltok is jelzik az érettségét.

Fogam közé harapva fröccsen belőle a sajátos zamatú 
parfümös lé. Gondolkoznom sem kell, milyen bor lesz 
majd belőle, mert számban már érzem is, hogy mustból 
iható borrá alakulva milyen karaktere lesz.

Naná, hogy nem férfias. Úgy fog viselkedni, mint egy 
fiatal, de kinyílt szemű tudatos hölgy.

Ápolt test, jó alak, ringó járás. Diszkrét, elegáns par-
fümillat. Csilingelő kedves hang, sugárzó játékos pillan-
tás. Ugye, nem is olyan rossz mindez borban?

A furmint és hárslevelű még nem ért ilyen állapotba. 
De egyre több az édesedő szem és egyre harmonikusabb 
savtartalmuk. Nyelvemen, mint a borban is, játszadozik 
az izgalmas sósság, vulkáni ásványosság.

Tetszik, ahogy kóstolgatom a szemeket. Régen éreztem 
ilyen pazar zamatot, koncentráltságot.

Rögtön kaparászok emlékeim között. 2003, 2000, 
1999, 1993, 1988, 1985, 1978, 1975, 1972.

Ha ilyenek lesznek a borok, mint ezekben az években, 
akkor szélesebben fogok mosolyogni.

A Divinóban a Junibor tagjaként Angelika lányom tar-
tott borkóstolót. Természetes, hogy indulás előtt nem csak 
szőlőfürtöket szedtem a kosárba, hanem le-lehajolva emel-
tem fel a Padihegy sziporkázó köveit is. Osztatlan sikert 
aratott a száraz sárgamuskotály borunk kóstoltatása köz-
ben kínált szőlő és a mellé kézzelfogható meleget sugárzó 
kövek. Így kerek a bor élete és a miénk is.

Rám fér, azaz mindenkire ráfér egy pazar fantaszti-
kus évjárat.

Igaz, kicsit úgy állunk még, mint az egyszeri gazda. 
Most, hogy nyakunkon a szüret, észbe kapok, hogy ta-
lán nincs is hozzá helyünk. Hova tesszük?

Még nem tudom, de kint nem maradhat.
A hegyek, kövek a helyén, kenyérnek való már van, 

mosolygós szőlő is biztosan lesz. Majd jó gazda módjára 
igyekszünk, hogy a bort se rontsuk el.

Mi bajunk lehet?
Aki kételkedik benne, hogy a köveink élettel teli sugár-

zása, a szőlő mosolygása, a melengető napsugár ragyo-
gása, boraink egy kortya boldoggá tehet, az jöjjön velünk 
szüretelni szeptember 17-én.

Megtapasztalni, hogy van még szőlő, van még lágy 
kenyér!

Árvay János
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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.

Szeptemberi akció   
a ciklámenben!

beltéri falfestékek 14 l 1 990 Ft-tól
zománcfestékek 1 040 Ft-tól
Homlokzatfesték 14 l 6 490 Ft-tól
tapéták 699 Ft-tól/tekercs

továbbá díSzlecek, rozetták,  
cSemperagaSztók kedvezô áron! 

kaphatók még: l csavarok, anyák, alátétek
l vágókorongok, csiszolókorongok l elektródák
l zárak, lakatok l háztartásigép-alkatrészek 

l vegyi áruk, tisztítószerek

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

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

ciklámen

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Pilóta keksz  
500 g 299 Ft  

(599 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

ERZSÉBET TÉR 6. Szerencs város központjában, 
558 m2 (155 négyszögöl ), déli-nyugati tájolású, 
aszfaltozott úton megközelíthetô, belvárosi ingat-
lan. Az ingatlanon 2 lakrészbôl álló ( I.: szoba, 
konyha, kamra, elôszoba, II.: szoba, konyha) 
ROMOS állapotú lakóház található. Az ingatlan 
kizárólag elektromos árammal ellátott. Minden 
szolgáltatás néhány percre elérhetô. Építési vál-
lalkozók vagy befektetôk figyelmébe ajánljuk, 
kettô, kis önálló használatú kerttel rendelkezô 
garzon kialakítására! Irányár: 1 400 000 Ft . Tel.: 
30/407- 6677 vagy 47/361-499.
RÁKÓCZI U. 131., 2. em. 9. ajtószám: déli 
fekvésû, napos, 2 külön bejáratú szoba (par-
kettás) konyha, kamra, elôszoba fürdôszoba 
(fürdôkádas), WC helyiséges, elektromos hôtároló 
kályhás társasházi lakás (53 m²) tárolókamrával 
(15 m²). Azonnal beköltözhetô. Irányár:  

4 500 000 Ft. Tel.: 70/529-6342 vagy 20/544-
1213. Pelényi-ingatlan ÁRENGEDMÉNYES!
KÖLCSEY U. 67.: tetôtérbeépítéses, tovább 
bôvíthetô, földszintjén nappali, szoba, konyha, 
étkezô, elôszoba, WC, fürdôszoba, gardrób, 
tárolókamra, terasz, emeletén 2 szoba, WC, elôtér 
helyiséges (134 m²), összkomfortos ingatlan ga-
rázzsal, kazánházzal, pincével. Megfelelôség ese-
tén dunakeszi ingatlant beszámítanak. Augusz-
tustól beköltözhetô. Nagycsaládosok figyelmébe 
ajánljuk. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 30/353-
2573. Oleszkáné Deák Anita ÁRENGEDMÉNYES!
SZABADSÁG U. 2/C, 1. emelet 3. ajtó: városköz-
ponthoz közeli, 2 szoba (szônyegpadlós), kony-
ha, fürdôszoba, WC, elôszoba, loggia helyiséges, 
komfortos (2 hôtárolós kályha) társasházi lakás 
(57 m²) pincerekesszel, közös használatú tároló-
val. Beépített konyhai és elôszobai szekrények, 

felújított lépcsôház. Alacsony társasházi költség. 
Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.: 70/280- 4245. 
KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670 
m² telken, szoba, étkezôs konyha, spájz, 
fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi fûtési 
módozatú (fûtôberendezés nélküli), 50 m² 
hasznos alapterületû, tovább bôvíthetô családi 
ház. Redôny, a konyhában új mosogató, új li-
nóleum, 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 18. (Mózer Tamás) A köz-
ség központjában, észak-dél tájolású, jó 
benapozottságú, szabadon álló, kétlakásos, 
részben eredeti stílusában felújított falusi 

parasztházak és melléképület, osztatlan kö-
zös tulajdonú ingatlanban (kô és tégla). A 
nagyobb ház 2,5 szoba, konyha, fürdôszoba, 
tornác, míg a kisebb ház 2 szoba, konyha, 
fürdôszoba helyiségekbôl álló, összesen mint-
egy 128 m² hasznos alapterületû, kompletten 
felszerelt, komfortos. A kisebb ház nyílászárói 
hôszigeteltek. Sarokkád, zuhanyzó. Gáz-
cirkofûtés mindkettôben. Saját derítô, rácsozat 
a nyílászárókon, vezetékes telefon, hajópadló. 
A kisebb házhoz melléképület is tartozik. Az 
ingatlan tovább bôvíthetô. 2002. évtôl folya-
matosan felújítás alatt álltak. A telek teljesen 
bekerített, részben kôkerítés. Tehermentes. A 
mintegy 60 méter utcahossz szükség esetén a 
telek megosztását is lehetôvé teszi. A kertben 
90 vegyes, termô gyümölcsfa, díszfa, ásott kút. 
A kert végénél kezdôdô dombos tájrész egyedi 

hangulatúvá teszi a külsô részeket. Csendes 
elhelyezkedésére tekintettel üdülô céljára, 
vagy két család részére is kiválóan alkalmas. 
Befektetôk vagy összeköltözôk figyelmébe 
ajánljuk. Irányár: 16 500 000 Ft. Tel.: 20/210-
4061. Megtekinthetôséghez telefon: 47/368-
753.

SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki-ingatlan) 
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 kivite-
lezéssel készült, exkluzív, fiatalos belsô kialakí-
tású, hangulatos kivitelezésû extrákkal ellátott, 
összkomfortos, új építésû családi ház kedvezô 

áron (Ytong tégla, Lindab rendszer 30 éves ga-
ranciával). Rendkívül jó benapozottság, laminált 
padló, kandalló kémény, kábeltévé, elektromos 
garázsajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes 
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek nélkül, me-
lyek külön térítés ellenében megvásárolhatók), 
tolóajtós gardróbszekrény, 2 személyes hidro-
masszázs kád, zuhanykabin, páraelszívó. 15 m² 
OSB-tároló. A házat a vevô által kért színre leszí-
nezik. A kert füvesítésre kerül. Megfelelôség ese-
tén szerencsi, budapesti társasházi vagy kisebb 
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámíta-
nak. 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

LEGYESBÉNYE

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!

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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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

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

INGATLAN
 y Szerencsen 40 m2-es, összkomfortos, különálló kis 

lakás kiadó. Érd.: 47/364-355, 20/444-6262. (15-16)

 y Tartós bérletre, társasházban, a város központjá-
ban, I. emeleti, kétszobás lakás, bútorozottan vagy 
üresen, októberi beköltözéssel kiadó. Érd.: 20/933-
1737. (15-16)

 y Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, má-
sodik emeleti társasházi lakás 4,5 M forintért eladó. 
Érd.: 20/5411-213. (15-16)

 y Szerencsen 89 m2-es, teljeskörűen felújított, gáz-
központi fűtéses, tehermentes társasházi lakás eladó. 
Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (15-16)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes csalá-
di ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére 
is alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (15-16)

 y Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöld-
övezetben lévő családi ház sürgősen eladó áron alul. 
Érd.: 20/269-0430. (15-16)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakré-
szes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb 
ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Érd.: 
20/4464-662. (15-16)

 y Szerencs, Petrikovits utcában, jó állapotú csa-
ládi ház eladó. Irányár: 16 000 000 Ft. Érd.: 30/576-
7798. (15-16)

 y Taktaharkány központi helyén kétszobás, gázfűté-
ses, rendben tartott családi ház reális áron, azonnali 
költözéssel eladó. Érd.: 20/4464-662, 47/352-004. (15)

 y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás cél-
jára is átalakítható, kb. 90 négyzetméter alapterületű 
családi ház eladó. Érd.: 30/520-0353. (15)

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

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

 y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, 
szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses csa-
ládi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképüle-
tekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozás-
ra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (15)

MEZŐGAZDASÁG
 y 100 literes hidraulikus szőlőprés és szőlődaráló el-

adó. Érd.: 47/362-822 vagy Szerencs, Mikszáth K. út 
29. (15-16)

 y Szerencsen a Piroska dűlőben 800 négyszögöl fur-
mint, hárslevelű szőlő eladó. Akár terméssel is! Érd.: 
20/436-4363. (15)

VEGYES
 y Szegiben 100 literes, egyedi Kossuth-prés, daráló, 

hordók eladók. Érd.: 30/9461-069. (15-16)

 y Felújított, üzemképes, Whirlpool, felültöltős au-
tomata mosógép nagyon kedvező áron eladó. Érd.: 
20/415-6404. (15-16)

 y Törpe schnauzer kan kutyámmal fedeztetést válla-
lok Szerencsen. Tel.: 70/401-7232, 30/412-6918. (15-16)

 y Használt, 200 literes fagyasztó és hűtőszekrény el-
adó. Érd.: 47/369-259. (15-16)

 y Tölgy színű, 4,5 méter hosszú szekrénysor eladó. 
Irányár: 30 000 Ft. Érd.: 70/326-9914. (15-16)

 y Használt, 200 literes fagyasztó és hűtőszekrény el-
adó. Érd.: 47/369-259. (15-16)

 y Takarítást, idős asszonyok gondozását vállalom 
Szerencsen és környékén. Érd.: 20/344-4661. (15-16)

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

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

 y Hagyatékból hálószobabútor és konyhabútor mo-
sogatóval eladó. Érd.: 30/486-5534 este. (15)

 y Ikeában vásárolt fenyő gyermekágy (kiegészít-
hető dekor jelleggel szivárványtetővel) jelképes ösz-
szegért eladó. Az ágy gyerekméretről normál méret-
re (90 x 200 cm) állítható. Ágyráccsal, anatómiai szi-
vaccsal és huzattal együtt. Ugyanitt ikeás gyerek-
szőnyegek, micimackós és hercegnős falvédők. Érd: 
70/336-9232. (15)

 y Európai uniós pályázatok (mikro- és kisvállalkozá-
sok fejlesztése, telephelyfejlesztés, helyi termék fel-
dolgozása és értékesítése) készítése, ingyenes tanács-
adás. Érd.: 70/637-8275. (15)

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.

 y Szerencs központjában, boltokhoz, iskolához 
közel, a Csalogány közben 2,5 szobás, új fürdő-
szobás, cirkófűtéses, amerikai konyhás ház, 800 
m2 telken eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.: 70/618-
1054. (15-16)

 y Miskolc Tapolcán a Juno fölött, lakott utcá-
ban, kétszintes családi ház eladó, ami üdülőnek 
is alkalmas, bolthoz, buszmegállóhoz közel, pa-
noráma kitűnő. A tetőtér beépíthető, a ház két 
garázzsal rendelkezik. Irányár: 19,9 M Ft. Érd.: 
70/618-1054. (15-16) 

Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24  
órá i g. 

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

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a 
szelvényt 2011. szeptember 16-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

szeptember 23., október 7.

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

In memorIam 

„Egy évre visszaemlékezve, a szívünk nagyon fáj, 
Mert akit szerettünk, nincs köztünk többé már. 

Nélküle szomorú és üres a házunk, 
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. 

Maradandó emlék marad drága lényed, 
Fájó kegyelettel ôrizzük emléked.”

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor 

özv. Bodnár Sándorné 
volt legyesbényei lakos  

2010. szeptember 8-án, életének  
78. évében örökre itt hagyott minket. 

a gyászoló család 

Prügy község északi részén – a Prügy 126/4  
és 126/5 hrsz. alatt – gabonatároló eladó. 

A közúttól szilárd burko-
latú úton megközelíthető  
13 432 m2 alapterületű, 
2000 tonna kapacitású 
síktárolót kínálunk értéke-
sítésre vállalkozók részé-
re. Az ingatlan közművesí-
tett, községi vízhálózattal, 
elektromos árammal, tele-
fonnal, mérlegházzal és 20 
tonnás hídmérleggel rendelkezik, kerítéssel körbezárt.  A terménytárolóhoz 
kapcsolódik fűthető szociális létesítmény és a munkák elvégzéséhez szük-
séges kb. 200 m2 beton térburkolat. Az ingatlanon lévő építmény területe 
1800 m2. Az ingatlan tehermentes. Főbb hasznosítási lehetőségek: gabona, 
illetve szemestermény-tárolás, takarmánykeverő, hűtőház (átalakítással).

Az ingatlan irányára: 50 M Ft

ÉrdeKlődni: 47/563-330.

tyúKvásár!
a szerencsi Mezõgazdasági Zrt.

tyúKÉrtÉKEsítÉsI aKCIÓt hirdet
a siskai tojótelepen 

szeptember 9-től 
(szombat, vasárnap is),

aMíG a KÉsZlEt tart, 350 Ft/db áfás áron.
Befizetés: a helyszínen.

Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 20/669-5762-es telefonszámon lehet.

MegKözelíthetõ:
SzerencS felõl a 37-eS SzáMú fõúton a 15-öS KiloMétert 

jElZô tábla után balra, taKtaharKány FElÉ.

Holland cserepes virág és kertinövény-vásár 

30-50%-kal olcsóbban

Szeptember 20-án, kedden 
Szerencsen a Népházban.

Magnólia – tulipánfák 690 Ft
Szobanövények 400 Ft-tól

Örökzöldek 350 Ft-tól
Virágzó cserjék 690 Ft

Nyitva: 8–12 óráig. 

Minőségi gyermekruhák olcsón
Új üzlet nyílt a napokban Sze-
rencs főutcáján.  A Rákóczi út 
71. szám alatt, a Népháztól 
mintegy ötven méterre Be-
kecs irányában található bolt-
ban gyermekruhák bizomá-
nyi átvételével és értékesíté-
sével foglalkoznak.  A tulajdo-
nosok szerint jelentős igény 
van az ilyen jellegű kereske-
delmi tevékenységre, ahol a 
családok a már kinőtt, de még 
jó állapotú gyermekruhákért 
pénzt kapnak, mások pedig jó 
áron tudnak hozzájutni azok-

hoz. Ez egy olyan üzlet, ahol 
mindenki jól jár. A bolt kíná-
latában állandó és idényjelle-
gű ruhadarabok mellett cipők, 
játékok, kiságyak, babakocsik, 
bébikompok, kismamaruhák 
és a csecsemők gondozásá-
hoz szükséges eszközök egy-
aránt megtalálhatók.  Nem-
csak kisgyerekeseknek, hanem 
felnőtteknek is érdemes betér-
ni a boltba, mert alkalmanként 
ők is használt, de jó minőségű 
ruhadarabokat vásárolhatnak 
rendkívül kedvező áron. 

Lovak bértartása, lovagoltatás 
igényes, boxos rendszerű istál-
lóban. Fedeles lovarda, pata-
mosó, öltöző, WC, zuhanyozó, 
szakszerű, lelkiismeretes állat-
gondozás Bodrogkisfaludon. 

Telefon:  
30/447-8877 

Szerencsi vállalkozás keres AcÉlszerKezet szerelÉsÉhez   
fizikai munkakörben szerelés vezetőt  német nyelvtudással.

Tel.: 30/ 9581-483
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Vízszintes:
1. Az idézet első része. 12. Földet mű-

velő. 13. Páros nyak! 14. Nem visz! 15. Kés 
lényege. 16. Az elején gurul. 17. Taxis ügy-
fele. 18. Dara darab! 19. Vagánykodás. 21. 
Erez hangzói! 22. Szájban van. 23. Zirc két 
vége! 24. Részben iszik. 25. Tegnap után. 
26. Számunkra Magyarország. 27. Termelő
szövetkezet. 29. … mail, légiposta. 31. Női 
név. 33. Elektronikus információszolgálta-
tás, röviden. 35. Ajtót nyit. 37. Autós isko-
lánk volt. 39. Természetes logaritmus. 40. 
Latin és. 42. Szálloda. 44. Etilalkohol. 46. 
Ellenbe. 47. Feltéve. 48. Nátrium. 49. Agyi 
parancsot közvetít. 51. …újváros, hajdúsá-
gi település. 53. Kén, szén. 54. Postai külde-
mény. 56. Intenzív terápiás osztály. 57. Tér-
képen felfelé van. 60. Hosszú ideje. 62. Ide-
gen női név. 63. Aha. 65. Szarkofág rejti. 67. 
Rangjelző. 68. Köret.

Függőleges:
1. Az idézet második, befejező része. 2. 

Henger formájú édesség. 3. Vér van benne. 
4. Nagymama becézve.  5. Női név. 6. Üre-
sen néz! 7. Becézett Etelka. 8. Júliusi kikap-
csolódás. 9. Kiejtett X! 10. Szén, hidrogén. 
11. Tévés műsor. 20. Esőn áll. 22. Amit le-
nyelünk. 26. Hála betűi! 28. Kettős mással-
hangzó. 30. Raktárirányítási rendszer, rö-
viden. 32. Gimnáziumi tantárgy. 34. Tele-
pülés BoszniaHercegovinában. 36. Regge-
li ital. 38. Hiányzást dokumentáló irat. 41. 
Idegen férfinév. 43. Részben szerel! 45. Ta-
lál. 47. Kétszer három. 50. … Zoltán, focis-
tánk. 51. Török katonai rang volt. 52. Flori-
dai város. 53. Képzési ág. 55. Karon, lábon 

látszódhat. 58. Német Ön 59. Koreai autó-
márka. 61. A kis malac teszi. 64. Garai Nó-
ra. 66. Rizsszem.                                 Sz. A.

Az augusztus 26ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A törvénynek soha nem 

a betűjét, hanem a szellemét kell tisztel-
ni.  A helyes megfejtést beküldők közül 
Komlósi Andrásné, Szerencs, Rakodó út 
6. szám alatti lakos, valamint a megfejtést 
SMSben beküldők közül a 20/2611270es 
telefonszám tulajdonosa nyert. A két fő 
részére szóló fürdőbelépő a Szerencsi Hí-
rek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) 
vehető át. A szeptember 9ei keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési határideje: 
szeptember 16. Megfejtésüket SMSben is 
elküldhetik a 20/9402066 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: taKÁcS iStvÁN 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 23-án 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. szeptember 9.
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Ezúttal a mezőzombori Nagy 
Marietta (fotónkon) ajánlja ol-
vasóink figyelmébe egy finom 
torta receptjét.

A huszonöt éves, marke-
ting és reklámügyintéző lányt 
már gyerekként is érdekelték a 
gasztronómia rejtelmei, komo-
lyabban azonban csak más-
fél éve foglalkozik kedvenc 
hobbijával. Volt kitől ellesnie 
a sütésfőzés fortélyait, hiszen 
édesanyja negyvenöt esztende-
je szakács. A most bemutatott 
torta receptjét azért választot-
ta, mert könnyű piskótatészta 
az alapja, ugyanakkor nagyon 

dekoratív, ezért a családi alkal-
mak kedvelt desszertje.

Elkészítés: A tésztához való 
tojást és kristálycukrot kike-
verjük kemény habbá, majd a 
lisztet a sütőporral beleszitál-
juk és az egészet összekever-
jük. Kivajazott, kerek tortafor-
mába téve készre sütjük. A ka-
ramellás krémhez a margarint 
a porcukorral kikeverjük, majd 
hozzáadjuk az elkészült pudin-
got, és az apróra vágott kara-
mellkockákat. A piskótát az így 
kapott krémmel megtöltjük és 
a csokoládés krémmel bevon-
juk. Tetszés szerint dekoráljuk.

Jó étvágyat!

Házi konyHa 
Rovatunkban egyegy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Továbbra is 

várjuk vállalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen 
ismertetnének egyegy általuk kiválasztott fogást. 

KARAMELLÁS CSOKITORTA 
Hozzávalók:  

 Piskóta: 6 tojás, 12 evőkanál kristálycukor, 
12 evőkanál liszt, 1 kiskanál sütőpor

Karamellás krém: 1 rama margarin, 
20 dkg porcukor, 1 csomag karamellás puding, 

fél liter tej, 5 db tejkaramell kocka
Csokoládés krém: 1 rama margarin, 
20 dkg porcukor, 2 evőkanál kakaópor

Egészségünkért

Szeptember az 
iskolakezdés hónapja

Az őszi időszak legfontosabb 
napja a legtöbb családnál az is-
kolakezdés. Az iskolába, óvodá-
ba induló gyermekek élete meg-
változik, megkezdődik a fontos 
feladatokkal teli időszak. Ah-
hoz, hogy teljesítőképességük 
a legjobb legyen, megfelelő mó-
don kell a szervezetet táplálni.

A pedagógusok gyakran ta-
pasztalják, hogy a gyermekek 
nem tudnak kellőképpen figyel-
ni, fáradtak. Ennek a leggyako-
ribb oka, hogy reggeli nélkül in-
dulnak el otthonról, a szerveze-
tük egyébként is megnövekedett 
energiaigényét nem elégítik ki. 
A gyermekek táplálkozásánál 
a szükséges energiamennyiség 
függ a gyermek korától és fizikai 
aktivitásától is. 

Az egészséges táplálkozás 
irányelvei között eddig is szere-
pelt, hogy nagy tápanyagtartal-
mú, kevés kalóriát tartalmazó 
ételeket fogyasszanak a gyerme-
kek. Sajnos, annak ellenére, hogy 
gyakran halljuk a figyelmeztetést, 
a fiatalkori elhízás, a testsúlyfeles-
leg egyre nagyobb mértékben je-
lenik meg a gyermekpopuláció-
ban is. Ez a következő generáció 
egészségének előrejelzéseként is 
értékelhető. Jó lenne minél egész-

ségesebben táplálni a csemeté-
ket, zsírszegény, üres kalóriáktól 
mentes ételeket biztosítani szá-
mukra. Inkább otthonról vigye-
nek egészséges szendvicset, ros-
tokat és kevés cukrot tartalmazó 
kekszeket, gyümölcsöt, valamint 
folyadékként gyümölcslevet, ás-
ványvizet, teát, az üres kalóri-
ákat tartalmazó üdítők helyett. 
Naponta legalább háromszor – 
de akár ötször is –, fogyasszon 
gyümölcsöt, zöldséget a gyer-
mek, továbbá megfelelő mennyi-
ségben vegyen magához teljes ér-
tékű fehérjéket, zsírszegény tejter-
mékeket, felvágottakat és teljes ki-
őrlésű gabonából készült kenye-
ret, péksüteményt. A helyes táp-
lálkozás kialakításában a család 
szerepe meghatározó. 

A test harmonikus fejlődé-
séhez, a jó teljesítőképességhez 
alapvető a kiegyensúlyozott táp-
lálkozás. A nem megfelelő táp-
anyagbevitel esetén kialakulhat-
nak a hiánybetegségek, míg a túl-
zott energiabevitel következmé-

nye a testsúlyfelesleg és az azzal 
összefüggő civilizációs betegsé-
gek egyre nagyobb számban tör-
ténő megjelenése. Nagyon fontos 
lenne, hogy gyermekeink táplál-
kozásának alakítását ezek a gon-
dolatok is irányítsák. A szülők és 
a társadalom feladata a jövő ge-
neráció egészségének védelme!

váradi Ferencné dietetikus                   

dietetikai szolgálat 
A szerencsi rendelőintézetben 

legközelebb szeptember 9én 
nyújt segítséget Váradi Ferencné a 
személyre szabott diéta kiválasz-
tásában. Lehetőség van a felvető-
dő egyéni problémák megbeszé-
lésére is. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehető, társada-
lombiztosítási igazolvány azon-
ban szükséges, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerű idő-
pontot egyeztetni.

A vendég:

egely györgy
A Szerencsi Általános Mű-

velődési Központ szervezésé-
ben szeptember 15én 18 órá-
tól a Rákóczivár színházter-
mében vendégünk dr. Egely György gépészmérnök, feltalá-
ló, szakíró.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Szerencsi Általános Művelődési Központ 3900 Szerencs, 

Rákóczivár 1. Tel.: 47/362254, www.kultkozp.lib.szerencs.hu 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-

ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Az SZÁMK ajánlatából

horoszkóp
szeptember 9. – szeptember 23. 

KoS (III. 21. – IV. 20.)
a nyár múltával sokkal keményebb időszak kezdődik, mint az előző években, mert most szin-
te naponta következnek be változások a munkahelyén is, a magánéletében is. a Mars a munkához kel-
lő lendületet és ötleteket ad, de a párkapcsolatban türelmetlenné teheti. a nyáron fellobbant szere-
lem sorsa most dől el. 

BIKA (IV. 21. – V. 20.)
Hétmérföldes léptekkel halad a célja felé. Máris újabb ajánlatot kap. talán a hirtelen előrelé-
pés lehetősége, az egyre növekvő felelősség megrémíti. Ha az önbizalmát az eddigi sikerek sem edzet-
ték meg, akkor legalább higgyen a barátainak és a partnerének. a Jupiter ösztönzi, erővel tölti fel, de 
túlzásokra hajlamosítja. 

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Nem szabad mindent a véletlenre bízni. a következő hetekben még inkább észnél kell lennie, 
mert egy súlytalan vallomás, egy felelőtlen ígéret is nagyon kínos helyzetbe hozhatja. a Szaturnusz és 
a vénusz a segítségére lesz, hogy kordában tudja tartani szertelenségét, s komolyabban vegye az életet.

rÁK (VI. 22. – VII. 22.) 
Úgy érzi, mindent megtett, és mégsem értékelik kellőképpen a munkáját (vagy a párkap-
csolatban az odaadását). talán mert itt is, ott is azt adja, amit elképzelése szerint adott helyzetben ad-
ni illik, és nem azt teszi (mondja, csinálja), amit a másik szeretne. Folyamatosan felülbírálja a főnökei 
és a párja kérését. 

oroSZlÁn (VII. 23. – VIII. 23.) 
Minden lehetséges, de sajnos mindennek az ellenkezője is. az oroszlán jegyen átvonuló Mars 
kettős hatása leginkább azokat érinti, akik valamilyen téren változtatni akarnak az életükön. az ehhez 
szükséges erő és lendület meglesz, de ha túlzásokba esik, akkor ugyanez az erő akár rombolhat is. Kar-
riert, kapcsolatot, reményeket. 

SZűZ (VIII. 24. – IX. 23.)
a vénusz segíti az ötletei valóra váltását, de útjába hozhat egy irigy ellenfelet is, aki nem egé-
szen tiszta módszerekkel szeretné kiütni a nyeregből. Ne vegye át a módszereit. tegye a dolgát, s ha 
nem hagy támadási felületet, akkor az ellenfél lassan kifárad, és ön kerül ki győztesen, anélkül, hogy 
energiát vesztene. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Most négy bolygó is a Mérleg jegyben jár, minden téren a segítségére lesznek, hogy célja-
it valóra tudja váltani. a 12-i teliholdig az események is arra kényszerítik, hogy változzon, s akár a mun-
kában, akár a magánéletben új utakra térjen. Ehhez nemcsak jó erőnlétre van szükség, hanem kellő 
adag önbizalomra is. 

SKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
E csillagjegy szülöttei általában kerülik a feltűnést, szívesen vonulnak a háttérbe. Ön is úgy ér-
zi: az önreklám helyett többet érnek a tettek. csakhogy a következő hetekben épp attól szenved majd, 
hogy a tetteit nem nagyon veszik észre, mert vagy valaki „eltakarja”, és nem tudja megmutatni magát, 
vagy „lenyúlják” a sikereit a kollégák. 

nyIlAS (XI. 23. – XII. 21.)
a bolygók esélyt kínálnak, hogy megvalósítsa dédelgetett álmait, de legyen óvatos, ha veze-
tői beosztást kínálnak, mert akik eddig a kollégái voltak, nehezen fogadják el főnökként. rengeteg ál-
matlan éjszakája lesz, mire sikerül megoldani a problémákat. Szétzilálódik a magánélete. a 12-i telihol-
dig ne hozzon semmiben végleges döntést. 

BAK (XII. 22. – I. 20.)
Sikert sikerre halmoz a hivatásában és a szerelemben is. a bolygók átvonulása kivételesen jó-
val több esélyt teremt, mint amit egyáltalán kívánni tudott magának. Nincs kizárva, hogy egyéb meg-
lepetés is éri. a hosszú távú terveit 12-e után kezdje valóra váltani. a vénusz és a Szaturnusz találkozása 
a magánéletében boldog fordulatot ígér. 

VíZöntő (I. 21. – II. 19.)
Szeptember első fele még a feltöltődés ideje, ekkor szellemi nyugalomra volna szüksége, ám 
a fizikai terhelés kifejezetten jót tenne. Ne takarítással, otthoni munkákkal vezesse le a felhalmozódott 
feszültséget, hanem kirándulással, sporttal. Egy kiadós méregtelenítő program, vagy fogyókúra is fo-
kozhatná az erőnlétét. 

HAlAK (II. 20. – III. 20.)
Megfeledkezhet egy korábban tett ígéretéről. Ha figyelmeztetik rá, fogadja el a kritikát, és 
ne támadással reagáljon! a hónap elején könnyen összevesz a barátaival. a vita hevében olyasmi is ki-
szaladhat a száján, amit később már bánni fog, de kevés a lehetőség, hogy a közeljövőben jóvátegye. 
a párkapcsolata is elég zilált. 

rovatunk megjelenését 
az oroszlán gyógyszertár támogatja.
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Bővülő létszámú 
nemzetközi sakkviadal 

A Zemplén Kupa nemzetkö
zi egyéni sakkversenyt huszon
egyedik alkalommal rendezték 
meg augusztus 18–21. között 
Szerencsen.

A Bocskai gim-
názium immár 
hatodszor volt a 
helyszíne a ran-
gos viadalnak, 
ahol ezúttal kö-

zel százhúsz versenyző ült asz-
talhoz – nyilatkozta Balogh 
László főszervező (fotónkon).  
A legerősebb mezőnyben 32-en  
szerepeltek, míg a „B” csoport-
ban 69-en mérték össze tudásu-
kat. A fiatalok versenyére tizen-
nyolcan neveztek. A nemzetkö-
zi jelleget Szlovákiából és Romá-
niából érkezett sakkozók bizto-
sították. A szabályok betartásá-
ról Kristóf Péter nemzetközi ver-
senybíró és Balogh Imre I. osztá-
lyú versenybíró gondoskodtak. 

– Az elmúlt években folya-
matosan csökkent a versenyre 
jelentkezők száma, tavaly 84 fő 
vállalkozott a négynapos meg-
mérettetésre. A mostanihoz ha-
sonló, 119 fős létszámú sakkver-
senyt tudomásunk szerint ebben 
az évben még nem rendeztek 
Magyarországon. Ez talán an-
nak is köszönhető, hogy mi nem 
emeltük a nevezési összeget, vi-
szont a díjak kecsegtetőek vol-
tak. Ez alkalomra hat címviselő, 
egy nemzetközi mester és öt FI-
DE-mester, valamint közel ötven 
ifjúsági versenyző érkezett Sze-
rencsre. Igyekeztünk a vendége-
ink kedvébe járni, akik jutányos 
áron vehették igénybe a tanuszo-
da és a wellnessház szolgáltatá-
sait. Ha már Hegyalja kapujában 
vagyunk, nem maradhatott el a 
borkóstolás sem, a feleségem pe-
dig immár hagyományosan há-
zi készítésű süteményekkel ké-
szült a schnellversenyre. Az 

utóbb említett megmérettetést – 
amire Budapestről, Miskolcról, 
Tiszaújvárosból és Sárospatak-
ról is voltak jelentkezők – Med-
vegy Zoltán nemzetközi nagy-
mester nyerte, akivel 26 táblán 
szimultánban is kipróbálhat-
ták tudásukat az érdeklődők.  
A négynapos küzdelemsorozat 
díjátadó ünnepségén Döme Ala-
dár, a megyei sakkszövetség el-
nöke és Kormos Sándor, szeren-

csi sportegyesületének elnöke 
adta át a díjakat és az ajándéko-
kat. A viadalon a szerencsi sakk-
szakosztály versenyzői közül a 
„B” csoportban legjobb hazai já-
tékosként Tóth Csaba részesült 
különdíjban. A legjobbak me-
zőnyében a legeredményesebb 
2000 élőpont alatti sakkozóként 
Tóth Levente vehetett át tárgy-
jutalmat.

Á. A.

az úszók nyáron nem csak pihentek 
Szerencs Város Sportegye

sülete a 2006. évben alapított 
úszószakosztályt. Az edzések 
és a felkészülés fő időszaka 
az iskolai tanévhez kötődik, 
hiszen a szakosztály trénere, 
Farmosi István vezette edzé
seket általános és középisko
lás korúak látogatják. A nyá
ri időszak részben a pihené
sé, de az edzésszünet mindig 
rövidebb, mint a hivatalos va
káció. 

A dolgos nyári időszakot júni-
us 15-től hétnapos úszó napkö-
zis tábor nyitotta meg. A részt-
vevő 6–14 éves gyermekeknek 
hétfőtől vasárnapig 8–16 óra kö-
zött szerveztek programokat a 
szakosztály vezetői. A délelőttöt 
az uszodában töltötték két edző, 
Farmosi István és a Miskolcról 
kijáró Kis József vezetésével. A 
már évek óta folytatott humán 
fejlesztő foglalkozások a Bolyai 
iskolában és a várkertben vol-
tak Figéné Kovács Mónika és 
Dorgainé Botos Hedvig irányí-

tásával. A Kulcsár Anita Sport-
csarnokban négy alkalommal 
Sohajda Edit, Profáncsik Or-
solya és Katona Krisztina tar-
tottak kézilabdaedzéseket, há-
romszor pedig Endrész Tamás 
és Nagy Renáta kosárlabda-fog-
lalkozásokat. Napi két alkalom-
mal a Bolyai konyhája biztosí-
totta az étkezéseket. A napkö-
zis tábor költségeinek nagyobb 
részét a résztvevő gyermekek 
szülei finanszírozták, kisebb 
részben a sportegyesület. Az 
iskolai vakáció kezdetétől egé-
szen június 30-áig folytatódtak 
az edzések.

átúszták a Balatont
A Balaton-átúszáson 2006-tól 

minden évben részt vesznek a 
sportegyesület sportolói, általá-
ban 10-14 fővel. Az idei évben a 
július nem kedvezett a nyíltví-
zi úszásnak, ezért a XXIX. Ba-
laton-átúszást háromszor is el-
halasztották. Mivel augusztus 
első felétől az időjárás kedve-
zőre fordult, augusztus 6-án 
megrendezték az 5,2 km-es tá-
von a tömegsportrendezvényt. 
A szakosztály berkeiből ezút-
tal csak négy fő úszta át a Bala-
tont, ami az alacsony vízhőfok 
miatt érthető is. A szokásos 10 
ezer körüli átúszó létszám he-
lyett idén csak 4500 ember tel-
jesítette a távot, közöttük Sze-
rencsről Kovács Péter (1994), 
Kovács Kristóf (1998), Kovács 
Péter (1964), Kiss Attila (1970), 
valamint Májer Anita és Sza-
badkai István.

orszáGos versenyen
Augusztus 3-4-én rendezték 

meg Gyulán a FUNRE orszá-
gos úszóversenyt, mely az idei 
évben már nem a Magyar Úszó 
Szövetség által rendezett hiva-
talos OB volt, hanem vidéki 
sportegyesületek összefogásá-
val tartották meg. Emiatt is ala-
csonyabb versenyzői létszám 
és némileg gyengébb mezőny 
állt össze a versenyekre, mint 
az elmúlt években. Szerencs 
Város Sportegyesületét öt ver-
senyző képviselte: Farmosi Ka-
ta (1999), Kiss Viktória (1997), 
Szemán Gábor (1999), Farmosi 
Zsombor (1999), Takács Márk 
(1998). Mivel a szerencsi spor-
tolók egyhónapos edzésszü-
net után érkeztek a viadalra, 
az egyéni legjobb eredménye-
iktől általában elmaradtak, de 
érmes helyezést mindenki el-

ért. A legjobban Farmosi Zsom-
bor (4 arany, 1 ezüst, 2 bronz) és 
Kiss Viktória (2 arany, 1 ezüst, 
1 bronz) szerepelt.

edzőtáBor 
haJdúnánáson

A rendszeres úszóedzések 
augusztus 8-án kezdődtek hét-
köznaponként a délelőtti órák-
ban, melyeknek egyik célja a 
hajdúnánási edzőtáborra tör-
ténő előkészítés volt. Az im-
már ötödik alkalommal meg-
rendezett nyári tréningezésen 
16 szerencsi sportoló vett részt 
augusztus 16–21. között. Mint 
minden évben, az időjárás ezút-
tal is kegyes volt a résztvevők-
höz, hiszen végig kánikulai for-
róságban edzettek naponta két 
alkalommal a Hajdúnánási 
Strandfürdő 50 méteres – nem 
fedett – versenymedencéjében. 
A szállás és étkezés a strand-
dal szomszédos Bányász Üdü-
lőben volt. A hatnapos edzőtá-
bor sportolónként 28 ezer forin-
tos költségének az előteremtésé-
hez a szülők is nagymértékben 
hozzájárultak.

Farmosi István szeptember 
elsejétől hétköznaponként dél-
után 14.30, illetve 15.30 órától, 
vagyis a korábbi években meg-
szokott rend szerint várja tanít-
ványait úszóedzésekre. 

Kiss Attila
szakosztályvezető

előkészületi 
kosármeccs rozsnyón

Szerencs szlovákiai testvér
városában játszott előkészü
leti mérkőzést augusztus 24-
én az SZVSE férfi kosárlabda
csapata.

A két NB I/B-s együttes ösz-
szecsapása 50–66 arányú sze-
rencsi győzelemmel zárult.   
BK SPD Roznava – SZVSE 
50–66. Rozsnyó, 300 néző.  

SZVSE: Molnár K., Birk L. 
(17/3), Takács K. (2), Kovács S. 
(20/9), Endrész T. (3). Csere: Szár-
nya G. (12), Marton P. (10/6), Ko-
vács Á. (2), Pallai Á., Kállai F., 
Bodnár P. Edző: Gulyás László. 
A negyedek eredményei: I. 18–
19, II. 8–17, III.14–12, IV. 10–18.

– Sok néző előtt, jó hangula-
tú mérkőzést játszottunk az új 
és nagyon szép rozsnyói sport-
csarnokban – ismertette Gulyás 
László edző. Mindkét csapat az 
erőnléti edzések időszakát éli, 
így az idény eleji forma, vala-
mint az afrikai forróság rányom-
ta bélyegét a játékra. Az izzadt 

kezekből a vártnál gyakrabban 
csúszott ki a labda, és a parkettát 
is a szokásosnál sűrűbben kellett 
törölni. – Úgy tűnt, hogy irányí-
tónk távollétében is inkább mi 
alkalmazkodunk jobban a szo-
katlan körülményekhez – emel-
te ki Gulyás László. Kevés kosár 
esett, de ez teljesen érthető an-
nak fényében, hogy a felkészü-
lés ilyen korai szakaszában mér-
kőztünk, illetve, hogy leginkább 
a védekezésünk újrafogalmazá-
sán munkálkodtunk az edzése-
ken. Egyébként gyakorlatilag vé-
gig vezetve, biztosan nyertünk 
szlovák NB I/B-s ellenfelünk ott-
honában. Nagyon hasznos volt 
ez a túra minden szempontból. 
Egyrészt örülök, hogy valóban 
körvonalazódik egy nagyon 
hasznos együttműködés a rozs-
nyóiakkal, másrészt ez a mérkő-
zés jó felvezetése volt a követke-
ző időszaknak, amelyben meg-
próbálunk minél több edzőmér-
kőzést játszani a bajnokság első 
fordulójáig.

sporttáBor pályázati 
támoGatással

Húsz szerencsi általános isko-
lás részvételével tartottak sport-
tábort augusztus 22–26. között 
Tiszalúcon. Nagy Lajos vezetésé-
vel, Endrész Tamás és Endrészné 
Nagy Renáta segítségével a fizi-
kai képességek fejlesztése mel-
lett elméleti képzést is kaptak a 
tanulók. 

Délelőtt és az esti órákban 
röplabda-, foci-, asztalitenisz-, 
függőteke-, úszó-, kajak-, cso-

csó- és számháború-versenye-
ket szerveztek a diákoknak. 
Délutánonként háromórás tor-
natermi foglalkozást tartottak 
a taktaharkányi iskola termé-
ben. Itt elsősorban a kosárlabda 
technikai elemeinek elsajátítása 
volt a cél. Tiszavasváriban stran-
dolással zárult a második alka-
lommal, a Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program támoga-
tásával megrendezett sporttábor.

iii. szerencs triatlon
Harmadik alkalommal 

rendezi meg jótékonysági 
sporteseményét Szerencs 
Város Sportegyesülete és a 
település önkormányzata.  

A program elsődleges cél-
ja a triatlon és a szabadidő-
sport népszerűsítése, a ver-
senylehetőség biztosítása. A 
nevezési díjakból és támo-
gatói felajánlásokból befolyó 
összeget a Kulcsár Anita Ala-
pítvány számlájára fizetik be 
a szervezők.

A III. Szerencs Triatlon 
szeptember 11-én 10 órakor 
kezdődik, amelyre Borsod-
Abaúj-Zemplén megyéből 
érkező, gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt korú amatőr (Magyar 
Triatlon Szövetség verseny-
engedélyével nem rendelke-
ző) sportolók nevezését fo-
gadják el a szervezők.

Korcsoportok: mini táv: 
csak 2001. és később szüle-
tettek; újonc táv: 2000. és ké-
sőbb születettek, 1995–1999. 
születésűek, 1988–1994. szü-
letésűek, 1987. és korábban 
születettek; haladó táv: 1995. 
és később születettek, 1996-
1988. születésűek, 1987. és ko-
rábban születettek; prémium 
táv: nyílt korcsoport; vasem-
ber táv: nyílt korcsoport.

A verseny résztvevőinek 
a szervezők oktatást és rész-

letes tájékoztatót tartanak a 
sportág szabályairól szeptem-
ber 8-án 17 órától, majd szep-
tember 9-én 17 órától a Városi 
Tanuszodában. A szervezők 
várják továbbá magánszemé-
lyek és vállalkozások anyagi 
támogatását, amit szintén a 
Kulcsár Anita Alapítvány 
javára ajánlanak fel. A kísé-
rő programok között lesz ke-
rékpáros ügyességi vetélkedő 
és kosárlabda-dobóverseny 
gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt.

A versenyre jelentkezni 
a nevezési lap kitöltésével a 
Szerencsi Városi Tanuszo-
da recepcióján lehet a ren-
dezvény napján 8.30–9 óra 
között. A Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társuláson kí-
vülről, illetve Borsod-Aba-
új-Zemplén megye más te-
lepüléseiről érkező sporto-
lók a szerencsivse@freemail.
hu címre megküldött, kitöl-
tött nevezési formanyomtat-
vánnyal nevezhetnek. 

További információ kér-
hető: a városi tanuszoda re-
cepcióján, valamint Sze-
rencs Város Sportegyesüle-
te (3900 Szerencs, Rákóczi u. 
89.); tel.: 20/310-9906; e-mail: 
szerencsivse@freemail.hu

A nevezési lap és a részle-
tes versenykiírás letölthető a 
szerencsihirek.hu oldalról.

Fölényes ideGenBeli Győzelem
Sikeresen vette az akadályt a megyei II. osz

tályú bajnokság keleti csoportjának második 
fordulójában a város felnőtt labdarúgócsapata. 
Együttesünk augusztus 28-án idegenben Mikó
háza gárdájánál 1–5 arányban bizonyult jobbnak.

  
SZVSE: Tóth Péter (Novák Ádám) – Sohajda Ti-

bor, Vaszily Zsolt, Budai János, Ladinszki Leven-
te, Gombos Ádám, Lengyel László, Boncsér László 
(Varga Csaba), Barabás József, Rabócz Róbert (Ta-
kács Bálint), Szentirmai Gergely. Edzők: Tóth István 
és Lukács Bertalan.  

A mikóházai pálya felújítása miatt Sátoraljaúj-
helyen megrendezett találkozó kezdetekor a házi-
gazdák játszottak támadóbb szellemben, ám a 23. 
percben egy szerencsi kontra végén Szentirmai 
Gergely talált be az ellenfél hálójába (0–1).  A má-
sodik félidőre magabiztosan kijövő szerencsi csa-
pat második gólját a 49. percben Vaszily Zsolt fe-

jelte (0–2). Az 58. percben Gombos Ádám tört be 
a 16-oson belülre és bár a kapus beleért a lövésbe, 
de a labda a kapuba pattant róla (0–3). Az ellenfél-
nek több kimaradt helyzete is volt, ami megbosz-
szulta magát. Ladinszki Levente a 66. percben fél-
pályáról megindulva 16 méterről hatalmas kapu-
fát rúgott, de a kipattanóra érkező Lengyel László 
a kapuba pofozta a labdát. (0–4). A 77. percben is-
mét Gombos volt eredményes, aki egy indítást kö-
vetően a kapus mellett a hálóba helyezte a labdát 
(0–5). A találkozó végén a házigazdák is örülhet-
tek, mert a 87. percben tizenegyesből 1–5-re módo-
sították a végeredményt. 

Az ifimérkőzés eredménye 4–3 lett Mikóháza ja-
vára. A szerencsi utánpótláscsapat sajnos csak 9 em-
berrel tudott kiállni.  A gólszerzők Knapp Imre (1) 
és Árvai Zoltán (2) voltak. 

A labdarúgó-szakosztályról további információk a 
www.szvse.fw.hu honlapon olvashatók. 
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Szerencs, Rákóczi út 77.

ELKÖLTÖZTÜNK!
Megújult környezetben, 

extra minőségű ŐSZI árukészlettel várjuk 

az új GYERMEKRUHA üzletünkben. 
Nyitva tartás: 

hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Igniker Kft.

Angol használtruha-kereskedés
corsó

A Szerencsi Hírek következô száma 
2011. szeptember 23-án jelenik meg. 

Lapzárta: szeptember 9., 10 óra.

UTAZÁSÁHOZ INTÉZZEN 
MINDENT EGY HELYEN

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

SZEPTEMBER VÉGÉN 
ERDÉLYBEN
2011. szeptember 29.–október 2.
4 nap/3 éj. 
Részvételi díj: 39 900 Ft/fô

ARANY PRÁGA
2011. október 14-16. 3 nap/2 éj.
Részvételi díj: 30 300 Ft/fô

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda 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.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

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

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal  170 Ft/liter

Az akció 2011. szeptember 9-től 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–péntek 7–17 óráig, 

szombat 7–12 óráig.

Parasztmájas  829 Ft/kg
Karajsonka 
aszalt szilvával  1499 Ft/kg
Csontos 
hosszúkaraj 1099 Ft/kg
Rövidkaraj 1159 Ft/kg
Csontos tarja  979 Ft/kg
Lapocka 
csont nélkül  999 Ft/kg
Dagadó  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 oldalas 1040 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!

Oldalas 859 Ft/kg
Comb 
csont nélkül 1029 Ft/kg

Nyári turista 749 Ft/kg
Lángolt 
kolbász 829 Ft/kg

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

Szeptember 17., 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.

MEGNYITOTTUNK
SZERENCSEN, A RÁKÓCZI ÚT 73/2. SZÁM ALATT!

Az akció 2011. augusztus 1-től visszavonásig érvényes. 
Jelen hirdetés a takarékszövetkezet részéről nem minősül ajánlattételnek, 

célja kizárólag a � gyelem felkeltése.  Érdeklődjön a � ókjainkban, ahol megtekintheti 
a betéti szerződés részletes szabályait az üzletszabályzatban. 
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