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A Nestlé új gyárigazgatója 

Jean-Pierre Polanen személyében új igazgatója van a Nest-
lé Hungária Kft. Szerencs/Diósgyőr Gyárának. A vegyész-
mérnök végzettségű szakember szerint a világcégnél mind-
két üzem fontos szerepet tölt be, amelyek folyamatosan fej-
lődnek és bővülő piacaiknak köszönhetően munkahelyet 
biztosítanak a nemzetközi vállalat szigorú követelményei-
nek megfelelő dolgozóknak.

(Írásunk a 2. oldalon)

Halálos baleset

Ketten haltak meg abban a közúti balesetben, amely 
szeptember 18-án, vasárnap reggel történt a 37-es számú 
főúton. Az elsődleges információk szerint a fehér színű 
Peugeot kisteherautó Miskolc irányából tartott Szerencs 
felé, a bekecsi elágazás előtt kb. egy kilométerre, az egye-
nes útszakaszon eddig ismeretlen ok miatt áttért a me-
netirány szerinti bal oldalra, ahol nagy sebességgel ha-
ladva, fékezés nélkül, frontálisan ütközött a szemből ér-
kező teherautóval. 

(Írásunk a 9. oldalon)

BroNzkori kiNcseket rejtett A föld
Második világháborús re-

likviák helyett bronzkori le-
letre bukkant az elmúlt télen 
Tállya határában a szerencsi 
Molnár László. A nem min-
dennapi fémtárgyakat jelen-
leg Budapesten restaurálják, 
hogy azokat minél hamarabb 
kiállításon tekinthesse meg a 
közönség.

– A tállyai idős emberek el-
mondása szerint a II. világhá-
borúban a térségünkben lelőt-
tek egy német repülőt, ami a 
község határában lévő hegyek 
között zuhant le. Ennek a gép-
nek a keresése miatt kutattam 
február 19-én a szóba jöhető te-
rületen, de nem jártam siker-
rel – idézte fel Molnár Lász-
ló. – Visszafelé tartottam, ami-
kor a Várhegy déli lábánál lé-
vő lankás részen a bekapcsolva 
hagyott fémkereső jelzett. A le-
fagyott föld ásása után egy ki-
sebb sziklára bukkantam. Mi-
után a követ kifordítottam, egy 
8-10 centiméter hosszúságú, vé-
kony bronzlemezből készült 
kúpos hengert találtam, amit 
zöld patina borított. Újra be-
kacsoltam a detektort, ami to-
vábbra is fémet jelzett. A követ-
kező ásónyomra már 15-20 kü-
lönböző tárgy került elő, ame-
lyek között volt karperec, sar-

ló és több, számomra ismeret-
len eszköz. Ekkor már éreztem, 
hogy valami rendkívülire buk-
kantam és az ásást abbahagy-
va felhívtam a tokaji Makoldi 
Miklós régészt és elmeséltem 
neki, hogy mit találtam – em-
lékezett vissza Molnár László. 
A szakember arra kért, hogy 
ne folytassam a kutatást, min-
dent hagyjak abban az állapot-
ban, ahogy van és egy órán be-
lül kijön a helyszínre. Egy kollé-
gájával érkezett, akivel elkezd-
ték a feltárást. Néhány óra múl-

va világossá vált, hogy bronz-
kori leletről van szó, és felvette 
a kapcsolatot volt tanárával, aki 
a korszak hazai szakértőjének 
számít. Szabó Gábor – az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
Régészettudományi Intézeté-
nek adjunktusa – a csoportjá-
val folytatta a feltárást. 

Eddig tartott Molnár László 
beszámolója, akitől Szabó Gá-
bor régész veszi át a szót, ő la-
punk kérésére adott tájékozta-
tást a leletegyüttesről és annak 
jelentőségéről.  

– A Tállya-Várhegy oldalában 
talált 60 bronztárgy nagy részét 
díszített karperecek, lemezből ké-
szült ruhadíszek és sarlók alkot-
ják, de található benne egy kü-
lönleges, hullámos pengekikép-
zésű tőr és egy lándzsa is – is-
mertette az adjunktus. – Az ék-
szerek, eszközök és fegyverek 
mellett külön csoportot alkot-
nak azok a tárgyak, amelyek egy 
ötvöskészlet darabjaiként értel-
mezhetők: vésők, lyukasztók, egy 
tokoskalapács és kis méretű üllők. 

(Folytatás a 10. oldalon.)

TűzolTó-
Túlórapénz

Még szeptemberben ki-
fizetik a szerencsi tűzoltók 
2004. május 1. és 2007. de-
cember 31. között keletke-
zett túlóráit – tájékoztatta 
lapunkat Dócs Róbert pa-
rancsnok.

Az európai uniós csatla-
kozást követően a készen-
léti szolgálatot ellátó tűzol-
tók uniós irányelv alapján 
követelték, hogy a heti 40 
órán felül végzett munká-
jukat túlóraként ismerjék 
el. Az ország számos vá-
rosában született bírósá-
gi döntések hatására előbb 
jogszabályban ismerték el 
a heti 48 óra feletti túlóra-
díj jogosságát, most pedig 
a kifizetés is megtörténik. 

A Belügyminisztérium 
közleménye szerint orszá-
gos szinten közel 7 milliárd 
forint az elmaradt illetmé-
nyek, járulékok és kamatok 
összege, melyből a szeren-
csi tűzoltóknak 44 millió 
forintot utalnak át.

ÚsztAk, kerekeztek, 
futottAk 

Szép számú mezőny vágott 
neki az idén harmadik alka-
lommal megrendezett Sze-
rencs Triatlonnak. A szep
tem ber 11én, kánikulai me-
legben megtartott sportese-
mény ugyancsak próbára tette 
a résztvevők kitartását, akik 
közül végül 61en értek célba. 

Ebben az évben összesen 
65-en neveztek a város önkor-
mányzata és a helyi sportegye-
sület által meghirdetett jóté-
konysági versenyre, így a be-
fizetett díjakból a Kulcsár Ani-
ta Alapítványnak 32 500 fo-
rint jutott. Ráczné Váradi Éva 
az alapítvány kuratóriumának 
elnökeként ismertette, hogy a 
civil szervezet a számára biz-
tosított támogatásból a világhí-
rű szerencsi kézilabdázó pél-
dáját követő, jól tanuló és jól 
sportoló fiatalokat jutalmazza 
majd az iskolai tanévzárók al-
kalmából. 

Koncz Ferenc polgármester 
a rendezvény megnyitóján fon-

tosnak nevezte, hogy évről évre 
népes számú amatőr sportoló 
vállalkozik a triatlon különbö-
ző távjainak a teljesítésére. Kü-
lön öröm, hogy a próbatevők 
között nagy számban találha-
tók fiatalok. 

A megnyitót követően tizen-
öt különböző kategóriában in-
dult el a verseny, ahol a legfia-

talabbak ötven métert úsztak, 
egy kilométert kerekeztek és 
ötszáz métert futottak. A leg-
erősebb próbatétel 1200 méter 
úszást, harminc kilométer ke-
rékpározást és nyolc kilométer 
futást tartalmazott. Ez utóbbi, 
vasember távon idén Éliás Ba-
lázs futott be elsőként a célba.

(Folytatás a 15. oldalon.)

A szerencsi vasemberek.

Régészek dolgoznak a lelőhelynél.

iNdul A VÁrosi 
TElEVÍzIó

Ezúton tájékoztatjuk Szerencs város és környéke lakos-
ságát, hogy szeptember 23-ától a PR TELECOM kábeltele-
víziós hálózatán megkezdi működését a Szerencsi Városi 
Televízió.

A 161,25 MHz frekvencián a tervek szerint a nap 24 órá-
jában képújságot láthatnak a nézők, hetente egy alkalom-
mal 30 perces magazinműsor számol be a friss helyi hí-
rekről, eseményekről. A kamera ott lesz a település intéz-
ményeiben, tudósítás látható majd ballagásokról, szalag-
avatókról, sporteseményekről, kulturális rendezvények-
ről. Szerencs Város Önkormányzatának üléseit rendsze-
resen, vágatlanul tűzi műsorra a Szerencsi Városi Televí-
zió, amely a Szerencsi Hírek közéleti lappal és a Szeren-
csi Hírek ONLINE-nal közösen nyújt teljes körű szolgál-
tatást a lakosságnak.

Várjuk Önöket szeptember 23-án 18 órakor a tévéképer-
nyő elé!

Az SZVTV szerkesztősége
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A Nestlé új gyárigAzgAtójA 
Jean-Pierre Polanen 

(fotónkon) szemé-
lyében új igazgatója 
van a Nestlé Hungá-
ria Kft. Szerencs/Di-
ósgyőr Gyárának. A 
vegyészmérnök vég-
zettségű szakember 
szerint a világcégnél mindkét 
üzem fontos szerepet tölt be, 
amelyek folyamatosan fejlőd-
nek és bővülő piacaiknak kö-
szönhetően munkahelyet biz-
tosítanak a nemzetközi válla-
lat szigorú követelményeinek 
megfelelő dolgozóknak.

– A dél-amerikai Suriname-
ban láttam meg a napvilágot – 
kezdte életpályája ismertetését 
magyar nyelven megszólalva 
Jean-Pierre Polanen, aki megle-
pődésemet látva elárulta a titkot: 
más-más beosztásokban több al-
kalommal töltött hosszabb időt 
hazánkban, a Nestlé különböző 
gyáraiban.

Az igazgatónak magyar fele-
sége van, három és hatéves fia-
ikkal Miskolcon élnek, a család-
ban a magyar és az angol nyel-
vet egyaránt használják. – Ti-
zennyolc éves voltam – folytat-
ta az igazgató, – amikor átköltöz-
tem Hollandiába, ahol az egye-
temet elvégezve vegyészmérnö-
ki végzettséget szereztem. 1990-
ben helyezkedtem el egy japán 
mérnöki iroda hollandiai képvi-
seletén, majd az anyaországban 
is dolgoztam projektvezető mér-
nökként. Öt év múltán kerültem 
át a Nestléhez, ahol az elmúlt 
több mint egy évtizedben szá-
mos beosztást betöltöttem a vi-
lág szinte minden táján: voltam 
gyárügyfél-mérnök, több üzem 
műszaki részlegéért felelős regi-
onális főmérnök, termelési veze-
tő – többek között Hollandiában, 
Japánban, Peruban, a Dominikai 

Köztársaságban és Ma-
gyarországon. Egy idő-
ben a globális műszaki 
beszerzésekért feleltem 
a Nestlé svájci központ-
jában, Vevey-ben.    
– Kinevezése előtt milyen 
tapasztalatokkal rendelke-

zett a szerencsi gyárról?  
– Tizenöt esztendővel ezelőtt, 

1996-ban már dolgoztam egy 
évig Szerencsen, így sok mosta-
ni kollégámat ismerősként üdvö-
zöltem. Az akkori és a jelenlegi 
üzemet össze se lehet egymással 
hasonlítani. Míg egykor itt csoko-
ládé készült, napjainkban a ter-
melésünk alapját az instant ká-
vék és a kakaóporok képezik. Ta-
valy kerültem újra vissza, amikor 
hat-hat hónapot a szerencsi gyár-
ban, illetve Diósgyőrben töltöt-
tem. Ebben az időszakban a ter-
melési, illetve projektvezetői fel-
adatok ellátása mellett az volt a 
feladatom, hogy felkészüljek az 
igazgatói tisztség betöltésére. Si-
került alaposan megismernem 
mindkét üzemet. 

– Milyen szerepet töltenek be a 
szerencsi és diósgyőri gyárak a 
világcég európai termelésében?
– Ezek az üzemek a Nestlé 

kulcsgyárai. Szerencs a kávéke-
verék- és kakaóitalpor-gyártás 
egyik központja, ahonnan már 
nemcsak a térség országait, ha-
nem lassan egész Európát ellát-
juk termékeinkkel. Diósgyőr-
ben kizárólag üreges csokoládé-
figurákat készítünk, amelyekre 
ugyancsak egyre nagyobb a ke-
reslet. Mindkét gyár exportori-
entált: Szerencsről a készítmé-
nyek hetvenöt százaléka, Diós-
győrből a csokifigurák több mint 
nyolcvan százaléka a külpiaco-
kon talál vásárlóra. Mind a két 
egység fontos szerepet tölt be a 
helyi foglalkoztatásban, hiszen 
Szerencsen 370 fő körül alakul 

az állandó létszám, Diósgyőrben 
pedig 250 dolgozót alkalmaz-
nak, akik esetenként idényjel-
leggel további 50-50 munkavál-
lalóval egészülnek ki.

– Milyen elvárásokat fogalmazott 
meg a cég vezetése Önnel, mint 
gyárigazgatóval szemben? 
– Az elődöm, Martin Scott 

nagyon jól végezte a dolgát: a 
munkavédelemben a költségek 
csökkentése szempontjából is si-
került stabilizálnia a gyár hely-
zetét. Szerencsnek jó híre van a 
Nestlé világában. Az én felada-
tom, hogy három területen – a 
munka- és élelmiszerbiztonság-
ban, valamint a cég életében az 
első pillanattól kiemelten kezelt 
és a márka jó hírnevét megala-
pozó minőségben – tovább javít-
suk az eredményeket. Nagy ki-
hívás előtt állunk, hiszen az el-
következő időszakban kell beve-
zetnünk Szerencsen az úgyne-
vezett TPM-rendszert, aminek 
célja a teljes körű, hatékony gyár-
tás biztosítása. Ez a máshol már 
jól működő szisztéma a gyártás 
mellett a képzést, a fejlesztést és a 
minőségbiztosítást egyaránt ma-
gába foglalja. A TPM célja a dol-
gozók bevonásával a berendezé-
sek teljes élettartamára kiterjedő 
fenntartási rendszer kialakítása, 
amely maximalizálja a termelési 
rendszer hatékonyságát.

– Ön szerint hogyan lehet meg-
felelni ezeknek az elvárásoknak?
– Úgy, hogy ragaszkodom 

az eddigi pályafutásom során 
minden helyzetben bevált alap-
elvekhez: a tisztelethez, az őszin-
teséghez és a csapatmunkához. 
A megfelelő gyártási folyamat-
hoz több dolgozó eredményes 
együttműködése szükséges. Ta-
pasztalatom szerint Szerencsen 
és Diósgyőrben egyaránt rendel-
kezésünkre állnak megfelelő tu-
dású, a cég iránt elkötelezett ve-

zető szakemberek. Ők pedig 
olyan dolgozókat irányítanak, 
akik képesek és készek segíte-
ni a napi problémák megoldását.    

– A szerencsi termékeket milyen 
piacokon értékesítik?
– Az elmúlt időszakban folya-

matosan nőtt a kereslet az instant 
kávék és a kakaó-italporok iránt, 
ami a megrendelések bővülését 
eredményezte. Míg korábban jel-
lemzően Közép-Európában talál-
tak vevőre a szerencsi termékek, 
napjainkra ez a kör kibővül – töb-
bek között – Angliával és a kö-
zel múltban észak-európai orszá-
gokból is jelentkezett igény, amit 
fontosnak tartok. Az itteni gyá-
runkból összesen tizenöt ország-
ba exportálunk a kontinensen. 

– Hogyan látja a szerencsi gyár je-
lenét és jövőjét?
– Ez az üzem a Nestlé európai 

gyárait tekintve a régióban az 
egyik legjobb mutatókkal ren-
delkezik biztonság, minőség és 
a hatékonyság tekintetében. A 
kávé- és kakaópor-üzletág nap-
jainkban a cég sikerágazatai, a 
Nescafé és a Nesquik talán a leg-
erősebb márkaneveink. Az, hogy 
ezek Szerencshez kötődnek, min-
denképpen biztató a jövőre néz-
ve. Ugyanakkor a versenyképes-
ségünk megőrzése érdekében 
pontosabban kell dolgoznunk, 
mert ha nem így lesz, akkor az 
megnöveli a munkavédelem, az 
élelmiszerbiztonság és a minő-
ségbiztosítás kockázati tényező-
it. Ezzel pedig könnyen egy ör-
dögi kör veheti kezdetét, amely-
ben az energiánk és a költségek 
egy részét a hibák kijavítására 
kell fordítanunk a beruházás és 
fejlesztés helyett. Eddigi pályafu-
tásom során hét országban éltem 
és dolgoztam. Bátran ki merem 
jelenteni, hogy a magyar em-
ber intelligens és kreatív mun-
kaerő. Amennyiben képesek va-
gyunk odafigyelni és munkánk 
során mindent már az első alka-
lommal kiválóan végezni, akkor 
biztos vagyok abban, hogy a gyá-
runk folyamatosan fejlődni, a ter-
melésünk pedig növekedni fog.

Árvay Attila

régi MUNKAtársAK A BOCsKAiBAN
Nyolcadik alkalommal hív-

ta találkozóra a nyugdíjas dol-
gozókat a szerencsi Bocskai 
István Gimnázium. A szep
tem ber 9-ei eseményre a kö-
zépiskola 34 egykori munka-
társa fogadta el a meghívást.

Az intézmény diákjainak mű-
sora után a megjelenteket kö-
szöntő Gál András arra emlé-
keztetett, hogy az eredeti elkép-
zelés szerint kétévente szerve-
zik meg ezt az eseményt, amely 
alkalmat ad a baráti beszélgeté-
sekre, az iskolai emlékek felidé-
zésre. Az igazgató tájékoztató-
jában szólt arról is, hogy az ön-
kormányzat döntése szerint eb-
ben a tanévben már a középis-
kolai kollégium nem tartozik 
a gimnáziumhoz. Elhangzott, 
hogy a tavalyihoz képest csök-
kent a tanulói létszám, idén 950 
diák iratkozott be a Bocskaiba, 
a továbbtanulási arány 82 szá-
zalékos, ami messze meghalad-
ja a megyei átlagot. Gál András 
szerint a minőségi oktatás meg-
őrzése érdekében szükség volt 
arra, hogy szeptemberben két 
osztállyal kevesebbet indítson 
az intézmény. Az igazgató be-
számolt az elmúlt évben megva-
lósított fejlesztésekről, kiemelve, 
hogy figyelemre méltó az intéz-
mény informatikai felszereltsé-
ge, hiszen jelenleg hat számítás-
technikai terem, és összesen 150 

asztali gép áll a diákok rendel-
kezésére, e mellett pedig hetven 
darab laptop segíti a pedagógu-
sok munkáját a tanintézetben. 

A nyugdíjastalálkozó a kollé-
gium étkezdéjében megtartott 
közös ebéddel zárult a Bocskai 
gimnáziumban. 

zeMpléNi KlAszter 
A listáN 

Több mint egymilliárd fo-
rint értékű támogatásban ré-
szesített 23 projektjavasla-
tot a Vállalati együttműkö-
dés és klaszterek támogatá-
sa című pályázat keretében 
az Észak-magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács. A 
nyertesek között egy szeren-
csi székhelyű gazdasági tár-
saság is szerepel. 

Becsó Zsolt, az 
Észak-magyarorszá-
gi Regionális Fejlesz-
tési Tanács elnöke (fo-
tónkon) a Miskolcon 
szeptember 9-én meg-
tartott sajtótájékozta-
tón ismertette, hogy 
az Új Széchenyi Terv vállal-
kozásfejlesztési programja ke-
retében idén februárban hir-
dették meg a pályázati lehető-
séget a vállalkozások közötti 
együttműködések előremoz-
dítása, a klaszterek verseny-
képességének növelése, közös 
beruházások megvalósulásá-
nak és az innováció-orientált 
fejlesztések és együttműködé-
sek létrejöttének támogatásá-
ra. A konstrukcióra 1,29 milli-
árd forintos keret állt rendel-
kezésre. A megpályázható ösz-
szeg alsó határa 10 millió fo-
rint, a felső pedig maximum 
150 millió forint volt. Az elnök 
ismertette, hogy a május 13-i 
határidőre 32 pályázat érke-
zett be a kiírásra. A befogadá-
si és jogosultsági kritériumok-
nak való nem megfelelés miatt 
3 igénylést elutasítottak, így 29 
pályázat került a döntést elő-
készítő bizottság elé 1,28 milli-
árd forint támogatási igénnyel. 
Ez az összeg csaknem azonos 
volt a rendelkezésre álló 1,29 
milliárd forintos pénzügyi ke-
rettel, ami azt mutatja: a régió-
ban a helyi igényekhez megfe-
lelően történt a pályázati forrá-
sok elosztása.

Becsó Zsolt ismertette, hogy 
23 pályázatra összesen több 

mint 1,052 milliárd forintot 
ítéltek oda. Ötöt elutasítottak, 
mert nem érték el a szüksé-
ges szakmai minimum pont-
számot, egy igénylés esetében 
pedig tisztázó kérdésre várnak 
választ. 

A támogatott pályázatok 
többsége, szám szerint tizen-
hét az induló klaszterek kö-
zé tartozik, négy a fejlődő 
klaszter kategóriába sorolha-

tó, kettő pedig a vál-
lalati együttműködés 
csoportba. A legtöbb 
nyertes projekt – tíz 
darab – Miskolcon va-
lósul meg, Egerhez öt, 
Gyöngyöshöz és He-
veshez két-két; Sze-

rencshez, Tiszaújvároshoz, 
Salgótarjánhoz és Felsőzsol-
cához pedig egy-egy nyertes 
pályázat kötődik. 

Városunkból a Zempléni 
Helyi Termék Klaszter Me-
nedzser Kft. „Zempléni Helyi 
Termék és Szolgáltatás Klasz-
ter szervezeti és szakmai fej-
lesztése” elnevezésű  pályá-
zata 38 millió 342 ezer forint 
támogatásban részesült, ami 
a teljes költség 79,44%-a.  Kö-
teles László, a projektcégben 
többségi tulajdonrésszel ren-
delkező Komlóska polgármes-
tere lapunk érdeklődésére is-
mertette: Füzér önkormány-
zatával összefogva született 
meg a kezdeményezés, hogy 
a történelmi Zemplén terüle-
tén összefogják a helyi termé-
keket előállító vállalkozókat. A 
társaságnak a Szerencsi Bon-
bon Kft. biztosított székhelyet, 
amely cég eddigi tevékenysé-
gével példaként szolgál mások 
számára. A klaszter piacképes 
árucikkek felkutatását tűzte ki 
célul, amelyek termelőinek se-
gítséget kívánnak nyújtani kí-
nálatuk bővítésének és fejlesz-
tésének az előkészítéséhez, az 
értékesítési lehetőségek széle-
sítéséhez.  

Á. A.

A sAkkszAkosztály vezetője
Az utánpótlásnevelés erő-

sítését tartja az egyik legfon-
tosabb jövőbeni feladatának 
Balogh Imre (fotónkon), aki 
idén augusztus 1jétől veze-
ti Szerencs Város Sportegye-
sületének sakkszakosztályát.

 
– A koromnál fogva nem biz-

tos, hogy én vagyok a legalkal-
masabb erre a feladatra – emel-

te ki lapunknak nyilat-
kozva a sportvezető.  
– Az elődöm hosszabb 
idejű külföldi tar-
tózkodása miatt volt 
szükség új szakosz-
tályvezető választásá-
ra, amire Kormos Sán-
dor egyesületi elnök felkérésé-
re vállalkoztam. Régóta jelen 
vagyok a város sakkéletében, 
kezdetben játékosként, majd 
szakoktatóként szolgáltam a 
sportágat. Talán nem szerény-
telenség, ha megjegyzem: az 
elmúlt időszakban általam ki-
nevelt fiatalok alkotják a jelen-
legi, megyei I. osztályú csapa-
tunk többségét. Sok tehetséget 
fedeztem fel 1993 óta, akik egy 
ideig minket erősítettek. A vá-
rosban azonban nincs felsőok-
tatási intézmény és munkahe-
lyeknek is szűkében vagyunk, 
emiatt az ígéretes növendékek 
az ország más térségeiben talál-
ják meg a boldogulásukat dip-
lomás szakemberként. 

Balogh Imre szerint a szak-
osztály a jelenlegi játékosállo-
mánnyal képes méltó módon 
helytállni a megyei küzdelem-

sorozatban. Az első 
asztalon Barva Attila 
aljegyző, FIDE-mes-
ter szerepel, mellette 
7-8 egyetemista és fő-
iskolás játszik szeren-
csi színekben. A jövő 
pedig az ifjúságé, így 

a tervek szerint a város mind-
két általános iskolájában elindí-
tanák a sakkoktatást, amelynek 
érdekében rövidesen felveszik 
a kapcsolatot az oktatási intéz-
mények igazgatóival. 

Szakosztályvezetői mun-
kámban számítok a sport-
egyesület részéről Kormos Sán-
dor elnök és Sohajda Edit ügy-
vezető támogatására, akik-
re az elmúlt időszak tapaszta-
lata alapján támaszkodhatok. 
Koncz Ferenc polgármester is 
kinyilvánította, hogy fontos-
nak tartja a helyi sakkélet meg-
őrzését, fejlesztését – ismertet-
te Balogh Imre. – Amennyiben 
a városban sikerül előbbre lép-
ni a munkahelyteremtésben és 
helyben tudjuk tartani a fiatalo-
kat, akkor hosszabb távon akár 
helyi nevelésű NB-s szintű csa-
pata is lehetne Szerencsnek. 

priMUs ösztöNdíjAs 
Varga László Bánk (fotón-

kon) ebben az évben érettsé-
gizett a szerencsi Bocskai Ist-
ván Gimnáziumban. A csen-
des, szerény diáknak idén 
ért be több évnyi szorgalmas 
munkájának gyümölcse: egy-
más után több, jelentős elis-
merésben is részesült.

A sikersorozatot az Országos 
Szabó Magda Esszéíró Pályáza-
ton elért első helyezése nyitot-
ta meg. A verseny kétfordulós 
volt, ahol először az otthon ké-
szített pályaművet bírálta el a te-
kintélyes szakemberekből álló 

zsűri, majd a behívott 
legjobbaknak Debre-
cenben, szóban kellett 
bizonyítaniuk tudásu-
kat. A bíráló bizottság 
Varga László Bánkot 
találta a legjobbnak, 
így ő kapta az ezért já-
ró értékes díjakat. Az egyik egy 
itáliai utazás volt, ahol XIV. Be-
nedek pápával is volt alkalma 
találkozni. Az utazás során a 
„kötelezően” megtekintendő 
látványosságok mellett beható-
an tanulmányozta a Falconieri 
palotát, a Római Magyar Aka-
démia székhelyét. 

A tehetséges diák 
eközben sem hanya-
golta el tanulmányait, 
ennek köszönhetően 
a felvételin olyan ki-
emelkedő eredményt 
ért el, hogy azt a Mis-
kolci Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Karának Ta-
nácsa Miskolci Jogi Kari Primus 
Ösztöndíjjal ismerte el.

Gratulálunk az egyko-
ri bocskais diáknak, eredmé-
nyekben gazdag egyetemi éve-
ket és további sikeres verse-
nyeket kívánunk Varga Lász-
ló Bánknak!

Kollégák köszöntötték egymást a találkozón.
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KisdiáKoK A TiszATáj szívében 
A Rákóczi iskola alsó tagozatos tanulóinak rendeztek július 

18–22. között képzőművész- és hagyományőrző tábort a Kesz-
nyéteni Tájvédelmi Körzetben.  

A Derda Péterné és Varkoly 
Erika tanárok által életre hívott 
program keretében megtapasz-

talták a résztvevők a magyar ta-
nyavilág, a népi élet jellemzőit, 
majd az ismereteket kézműves 

tevékenységekkel mélyíthették 
el. Különösen nagy benyomást 
tett rájuk a szürkemarha gulya, 
a gulyás által mesélt élmények, 
valamint a terelőkutyák beido-
mításának módja és a munká-
juk. A tanyavilág szinte elva-
rázsolta a gyerekeket. A mű-
vészeti iskola képzőművészet 
tanszakán, a tanév során elsa-
játított ismereteiket érdekes, új 
technikákkal bővítették ki. Ne-
mezeltek, agyagoztak, követ fa-
ragtak, fémet domborítottak. 

A tájvédelmi körzetben ke-
rékpártúrákat tettek a fiata-

lok szakemberek vezetésé-
vel, így megismerkedhettek 
az ártér növény- és állatvilá-
gával. A programokat éjsza-
kai túra, vetélkedők, Ki mit 
tud?, kincsvadászat és szám-
háború színesítette. A peda-
gógusok nagy hangsúlyt he-
lyeztek az önállóságra neve-
lésre, a közös főzések, a tábor-
tüzek, a naposi teendők során. 
A táborban készült egy monu-
mentális kocka puzzle is, me-
lyet az iskola aulájában állíta-
nak fel, közös játékra invitál-
va a gyerekeket.

visszatekintő 3

Nőszövetségi cseNdesNap BózsváN
Vidám asszonyok csoportjá-

tól volt hangos szeptember 5-én 
reggel a szerencsi református 
parókia előtti tér: Láng Gyuri 
bácsi autóbuszával immár 15-
ik alkalommal indultunk asz-
szonytestvéreimmel Bózsvára, 
ahol évente csendesnapot szok-
tunk tartani. Ezúttal Ondról és 
Mezőzomborról is csatlakoztak 
hozzánk. 

Mindig várakozással indu-
lunk a bózsvai útra. A délelőt-
ti alkalmat szokásunkhoz híven 
idén is a csendes kis templom-
ban töltöttük el. Baksiné Mó-
zes Emese nagytiszteletű asz-
szony áhítata után olyan témá-
val foglalkoztunk, ami nagyon 
is jellemző és gyakran előfordul 
embertársaink körében: az elő-
adás a megbántás, megbántó-
dás, bocsánatkérés, megbocsá-
tás tárgyköréről szólt, amit Tóth-
né Orosz Ildikó révleányvári lel-
kipásztor próbált Isten igéje se-
gítségével megvilágítani, meg-
értetni. Az előadás után sok 
hozzászólás volt, ki-ki a maga 
életéből, tapasztalatából mon-

dott példát. Börzsönyi Józsefné 
nagytiszteletű asszony vezeté-
sével énekeket tanultunk, volt, 
aki saját költeményét olvasta fel. 
A délelőtti alkalom zárásaként 
elhangzott Várnai Zseni „Szol-
gálj, szívem!” című verse. Mire 
visszaértünk a bózsvai paróki-
ára, finom krumpligulyás várt 
bennünket, hiszen nemcsak lel-
ki, de testi táplálékra is szüksé-
günk volt. Ebéd után tovább 

folytattuk beszélgetésünket. Szó 
esett az augusztus végén meg-
tartott Keresztény Orvosok Ma-
gyarországi Társaságának kon-
ferenciájáról, melyet a „Krisz-
tussal a magyar egészségügy 
szolgálatában” témakörben ren-
deztek, majd Börzsönyi József-
né játékos tanítása következett 
a bibliában előforduló hegyek-
ről. Ének és imádság után Hege-
dűs Aranka mezőzombori lel-

kipásztor áhítata zárta együtt-
létünket. 

Boldogan, szívünkben feltöl-
tekezve indultunk haza. Útköz-
ben meglátogattuk Sóhajda Pé-
ter volt egyházmegyei főgond-
nok sírját a sátoraljaújhelyi te-
metőben. Újra megtapasztal-
hattuk, milyen jó is az Úr kö-
zelében együtt lenni.

Korondi Klára, a Szerencsi  
Református Nőszövetség elnöke

taNulást fejlesztő táBor
Képzőművészeti, tájvédel-

mi tábort szerveztek a Rákó-
czi iskola felső tagozatos tanu-
lóinak augusztus 4–8. között 
Sárospatakon, a Tengerszem 
kempingben. 

Az öt napot színes képző-
művészeti paletta tette vonzó-
vá a gyerekek körében. A vá-
lasztott technikák fő jellemző-
je, hogy azokkal tantermi kö-
rülmények között nem meg-
oldható feladatokat végeznek. 
Egyik fontos munkaként az 
iskolai tanári szoba, valamint 
az aula egy-egy falának meg-
festéséhez munkáltak ki ter-
veket. Készültek még faragá-
sok, agyagszobrok, alakraj-
zos, monumentális festmé-

nyek, valamint gipszszobrok 
egyaránt. A diákok kerékpár-
túrát tettek a sátoraljaújhelyi 
Magyar Kálváriához, amely-
nél – kéttannyelvűsök révén – 
Dubóczi Katalin tanárnő an-
golul is bemutatta a helyszín 
történelmi vonatkozásait. Gya-
logtúrán ismerkedtek a tábo-
rozók Sárospatak nevezetes-
ségeivel. Nagy élményt jelen-
tett számukra a forró napokon 
a kemping medencéjében való 
kikapcsolódás, felfrissülés. A 
pedagógusok tanulást fejlesz-
tő játékokkal, kreativitást csi-
szoló feladatokkal színesítet-
ték az együtt töltött időt. A tér-
képkészítés és -olvasás játékos 
formában fejlesztette a fiatalok 
kompetenciáit. Szalonnasütés, 

tábortűz, csillaghullás-nézés, 
éjszakai fürdőzés, számhábo-
rú tette élményekben dússá a 

táborozást, aminek a szervezői 
Derda Péterné és Varkoly Eri-
ka tanárok voltak. 

MegKezdődött a MŰvészeti Képzés
A felsőbb évfolyamos di-

ákok műsorával kezdődött 
szeptember 5-én a szerencsi 
művészeti iskola tanévnyitó-
ja. Az ifjú tehetségek bemu-
tatkozása után Harkályné Ko-
vács Katalin a Rákóczi iskola 
aulájában köszöntötte a részt-
vevőket.

Mint elhangzott, a zene, a 
tánc, a szó ereje, a képzőmű-
vészetben való elmélyülés 
olyan belső értéket és tudást 
biztosít a gyermekeknek, amit 
máshol nem kaphatnak meg. 
Az intézményegység-vezető 
köszönetet mondott a szülők-
nek, hogy támogatják gyerme-
keiket és köszönettel illette a 
város vezetését, hogy a szű-
kös költségvetés ellenére is 
biztosítják a művészeti kép-
zéshez szükséges anyagi for-

rást. – Minden tanév új fel-
adatokat, kihívásokat jelent. 
Megyei, regionális és orszá-
gos versenyekre, találkozók-

ra készítjük fel növendékein-
ket, készülünk a városi ren-
dezvényekre, növendékhang-
versenyekre, iskolai műsorok-

ra – mondta el Harkályné Ko-
vács Katalin. 

A szerencsi művészeti okta-
tásban az elmúlt szünidő sem 
telt el nyomtalanul, hiszen há-
rom művészeti táborban vet-
tek részt a fiatalok: a hagyo-
mányos zenetábort ezúttal Si-
mán rendezték meg, a képző-
művészeti képzésben résztve-
vők Kesznyétenben és Sárospa-
takon nyaraltak, Ruszkai Adél 
fuvolatanszakos diák a szegedi 
nyári zenetáborban öregbítette 
az intézmény hírnevét.

A 2011/2012-es tanévben 451 
diák iratkozott be a szeptember 
12-én induló szerencsi művé-
szeti képzésekre. A zenei tan-
szakokat 231 tanuló választot-
ta, néptánc, dráma, és képző-
művészeti oktatásban össze-
sen 220 gyermek vesz részt.

M. Z.

jövőre szereNcseN 
TAlálKoznAK 

A B.-A.-Z. Megyei Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Szövetsége 
szeptember 10-én immár ki-
lencedik alkalommal szervez-
te meg a Nemzedékek Talál-
kozóját, a nyugdíjas szerveze-
tek nagy, kulturális seregszem-
léjét Szikszón. A rendezvényen 
negyvenöt közösség mutatta be 
műsorát, ami közel ezer ember-
nek nyújtott egész napos kelle-
mes szórakozást. 

A program egyik fellépője 
a szerencsi Nyárutó Nyugdí-
jas Klub Nefelejcs Népdalköre 
volt, akik mint minden évben, 
most is rendhagyó produkció-

val készültek az alkalomra. Ka-
tonaruhát öltöttek és menetda-
lokkal, katonai népdalokkal 
szórakoztatták a nagyérdeműt. 
Teljesítményüket vastapssal ju-
talmazta a közönség.

Ezt a rendezvényt minden 
évben más-más városban ren-
dezik. Mivel a következő, 2012-
es évi, tizedik jubileumi Nem-
zedékek Találkozójának Sze-
rencs lesz a házigazdája, ezért 
Koncz Ferenc polgármester a 
rendezvény zárásakor tiszte-
lettel invitálta a lelkes közön-
séget városunkba. 

Nyárutó Klub, Szerencs

hegyalja Kapuja  
a televízióBaN

Televíziós forgatócsoport járt 
szeptember 15-én Szerencsen, 
hogy adást készítsen a város 
idegenforgalmi kínálatáról. A 
Magyar Turizmus Zrt. „Ha-
zai turizmus” produkciójának 
stábja többek között a Rákóczi-
várban, a református templom-

ban, a fürdő- és wellnesházban, 
a cukormúzeumban és a világ-
örökségi kapuzatban készített 
felvételeket és interjúkat. A pro-
dukció nevét viselő, Szerencs-
csel foglalkozó műsort várható-
an október elején tűzi műsorra 
a Vital Tv és az Echo Tv. 

Bakaruhában léptek színpadra a szerencsiek.

Pihenő a bózsvai templom előtt.

Készül az alkotás.

A legifjabbak is bemutatkoztak az évnyitón.
A fiatal tehetségek közös asztalnál készítették a szebbnél szebb 
tárgyakat. 
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„Számomra mindig  
a gyerekek voltak az elsők”

Nagy Józsefné (fo-
tónkon) pályáját az 
egykori szerencsi szü-
lőotthonban kezdte 
szakképzetlen csecse-
mő-gondozónőként. 
Később, 1974-ben 
meg szerezte az ak-
kor még ritka képesítést, mert 
mindig is gyerekekkel szere-
tett volna foglalkozni. Nem 
mindenben volt kegyes hozzá 
a sors, de ez a vágya teljesült: 
32 esztendőt szolgált városunk-
ban bölcsődei gondozónőként. 
A napokban töltötte be hatva-
nadik életévét, s megkezdi jól 
megérdemelt nyugdíjas éveit 
– lapunk ebből az alkalomból 
kereste fel.  

– Tanulmányaim elvégezése 
után visszatértem a fővárosból, 
Ujj Pál főorvos visszavárt a sze-
rencsi szülőotthonba. 1976-ban 
megszületett a lányom, rá egy 
évre pedig iker fiaim. A szülő-
otthon megszűnése miatt 1979-
ben átkerültünk munkatársa-
immal az üzemi bölcsődébe, 
míg felépült a városi bölcsőde, 
melynek alapító tagja voltam. 
Szép emlékeim vannak arról az 
időszakról. Stefán Júlia nagyon 
jó főnök volt, több átszervezést 
éltünk meg közösen. Az új léte-
sítményben az első éven három 
csoport indult. Örömömre szol-
gált, hogy a fiaim egy évig mel-
lettem lehettek. Nagyon aranyos 
kolléganőt kaptam magam mel-
lé Paksi Jánosné személyében, 
akivel 17 évet dolgoztam együtt. 

– Melyik időszak volt a fénykora 
az eltelt 32 esztendőnek?
– Egészen a ’90-es évekig az 

volt. Akkor nagyon sok gyerek 
volt Szerencsen, hiszen működ-
tek a gyárak, még létezett a té-
esz, így több volt a munkalehe-
tőség is. A bölcsődét negyven-
ről ötven férőhelyesre bővítették, 
hogy több gyereket tudjunk fel-
venni egy-egy csoportba.

– Vajon hányan mondhatják el, 
hogy Magdika néni keze alatt cse-
peredtek fel? 
– Nem tudnám megmonda-

ni pontosan, de biztos, hogy 
nagyon sokan. Az első idők-
ben felmenő rendszer volt, ami 
azt jelentette, hogy ha hozzám 
került egy egyéves gyerek, há-
roméves koráig mellettem ma-

radt. 1999-ben átköl-
töztünk a Gyárkerti 
bölcsőde helyére, ahol 
vegyes csoportok mű-
ködtek, benne 8-10 hó-
napos csöppségekkel, 
akik ott tanultak meg 
járni, a fejlettebb 2,5-3 

évesekkel. Ott már nagyobb ki-
hívás volt a gondozás, ugyanis 
a kicsik és a nagyok között a já-
téktevékenység sem úgy alakul, 
mint az egyforma korosztályú 
gyerekek között. 

– Bizonyára vannak emlékezetes 
pillanatok, történések, amiket szí-
vesen felidéz. Mit emelne ki ezek 
közül? 
– Talán a kerek évfordulókat: 

a 25 éves és a 30 éves jubileu-
mi ünnepségünk nagyon szép 
volt. De a hétköznapok is rej-
tettek szívemnek kedves dolgo-
kat. Például a szülők és a gye-
rekek örömmel fogadták, ami-
kor bevezettük a gyerekna-
pot, hiszen az egy játékos nyílt 
program, amikor az anyuká-
kat, apukákat és nagyszülőket 
is bevonjuk a bölcsődei életbe. 
Megbizonyosodhatnak róla, 
hogy a csemetéik jó kezekben 
vannak, és bízhatnak a gondos-
kodásunkban. Néhány eszten-
deje már évzárót is tartunk a 
bölcsiben, ahol szintén a szü-
lőkkel együtt töltünk el egy kel-
lemes délutánt. Ez is egy cso-
dálatos alkalom, mert ilyen-
kor megnézhetik, mit tanultak, 
mennyit fejlődtek a gyerekek.

– Mit a legnehezebb otthagyni 
most? 
– A gyerekeket. És a mostani 

főnökömet, Juhászné Zsuzsát is 
megemlítem, akivel nagyon jól 
összeszoktunk, 12, közösen le-
dolgozott év után válnak el út-
jaink. Úgy érzem, a jobbkeze 
voltam. A vezetői teendők ellá-
tása miatt sokszor egyedül ha-
gyott, de mindig biztonsággal 
mehetett el. A gyerekek már 
most nagyon hiányoznak. Sze-
rencsére van két unokám, a két-
éves Zsófi és a kilenchónapos 
Natasa, akik bizonyára pótolni 
fogják az űrt. Remélem, hogy a 
gyermekeim többször rám bíz-
zák majd őket, ha visszamen-
nek dolgozni. 

– Mi volt Magdi néni legkedve-
sebb foglalatossága a bölcsődé-
sekkel? 

– Nekem a könyv a vessző-
paripám, azzal minden gyere-
ket meg lehet fogni. Ha mesés-
könyvet vettünk elő, akkor min-
denki odajött körénk. A gyere-
keknek szóló zene is ilyen, lekö-
ti a kicsik érdeklődését.

– Milyen elveket tetszett megfo-
galmazni a gyerekek nevelésével, 
gondozásával kapcsolatban? 
– A gyerekeket mindig embe-

ri lényeknek tekintettem, nem 
tutujgattam őket. Mindig az volt 
a cél, hogy mire óvodába kerül 
egy apróság, akkorra egy saját 
magát ellátó kisember legyen 
belőle, aki be tud illeszkedni az 
új közösségbe. A gyerekek na-
gyon korán kiszakadnak az ott-
honi légkörből, nem könnyű ne-
kik, mert meg kell szokniuk egy 
csoportot és a felnőttek világát. 
A gondozónők azon dolgoznak 
minden nap, hogy ez sikerül-
jön. Mindig a gyerekek voltak 
az elsők számomra, értük har-
coltam, ha kellett, a szülőkkel is.

– A mai világban más feladatot je-
lent erre a pályára lépni. Mit tet-
szik üzenni azoknak a fiataloknak, 
akik ezt a munkát választják? 
– Az nem elegendő alap, ha 

valaki nagyon szereti a gyereke-
ket, emellé rengeteg türelem is 
kell. Ha ez megvan, más is úgy 
fog visszaemlékezni a pályán el-
töltött hosszú évekre, mint most 
én. Az első főnököm azt taná-
csolta, hogy ha megyünk dol-
gozni, akkor az otthoni gondo-
kat hagyjuk otthon, ha pedig ki-
lépünk a bölcsőde kapuján, ak-
kor ne vigyük haza a munka-
helyi problémákat. Ha ezt be-
tartjuk, akkor gördülékenyen 
végigvihető ez a pálya. Gör-
csösen nem mehet egy gondo-
zónő dolgozni, mert ha mond-
juk, idegesen szól a gyerekek-
hez, azt megérzik. Ezt a mun-
kát mindig mosolyogva kell vé-
gezni. Volt egy időszak az éle-
temben, amikor nagyon szomo-
rú voltam, akkor vesztettem el 
az egyik fiamat. A kicsik rögtön 
észrevették a bánatomat.

– Hogyan tetszett átvészelni azo-
kat a napokat? 
– A bölcsődés gyerekek se-

gítségével. Ők nagyon sok min-
dent feledtettek velem. Beléptem 
a csoportba és ott voltak, moso-
lyogni kellett rájuk. Oda nem le-
het bemenni kisírt szemmel. 

Az élet korán megedzett: ha-
mar kettészakadt a házasságom, 
három gyermekemet az édes-
apám segítségével neveltem fel. 
Nehéz volt, de szerencsére na-
gyon jó gyerekeim voltak. Nem 
sulykoltam soha, hogy diplomát 
szerezzenek, de végül ez az ál-
mom is valóra vált. Lányom, 
Magdi környezetmérnök, Péter 
fiam pedig a miskolci tűzoltóság 
megbecsült alkalmazottja. 

– Mivel fognak telni a nyugdíjas-
ként töltött napok?  
– Az időm be van osztva: hét-

főn gyerekre vigyázok, kedden-
ként népi hímző szakkörbe járok 
kézimunkázni, szerdai napokon 
csigatésztát készítünk a reformá-
tus egyház asszonykörének tag-
jaival, csütörtökönként pedig 
elmegyek úszni. A hét végén a 
gyerekek és az unokák gondos-
kodnak elfoglaltságról nekem. 
Így fognak telni a napjaim, re-
mélem, egészségben. 

– El tetszik majd látogatni néha a 
bölcsődébe? 

– Természetesen. Már voltam 
ott a búcsúzásom óta is! Kicsi 
gyerekeket hagytam ott, akik 
egyévesen kerültek hozzánk, 
kíváncsi vagyok rájuk, hogy ho-
gyan alakul a kis életük. 

– Mit érez Magdi néni olyankor, 
amikor a kezei alatt felcseperedett 
emberekkel találkozik? 
– Csodálatos érzés, amikor a 

mára felnőtt egykori gondozott-
jaimmal összefutva egyszer csak 
egymásra ismerünk.  Ez elég 
gyakran előfordul, hiszen jó né-
hány generáció felnőtt a szemem 
előtt. Emléküket egy nagy fotó-
albumban őrzöm, számtalan ké-
pen megörökítve.

– 2010-ben Szerencs Város 
Közoktatásáért elismerésben 
részesült.
– Megtisztelő érzés volt, 

amikor megkaptam, de nem 
ez számít. Mindig azt mond-
tam, hogy nekem a szülők el-
ismerése és a gyerekek szere-
tete minden kitüntetéstől töb-
bet ér. Ezért is nagyon sajnál-
tam, hogy el kellett jönnöm, de 
hatvan év, az hatvan év, kell a 
fiataloknak is a hely, hogy dol-
gozhassanak. 

Hegymegi Rita

nagyot alkottak 

A Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskola festészet tanszakos 
növendékei a vakáció során sem 
pihentek, iskolájukat két nagy-
méretű, 5 x 2 méteres szekkóval 
(száraz vakolatra festett képpel) 
gazdagították, amely az egyik 
tanári szoba falát díszíti. A sá-
rospataki képzőművészeti tá-
borban kimunkált elképzelé-
sek alapján falfestékkel készült 
a nagy mű. Témájának nagyon 
vidám, színes tervet választot-
tak, hogy tanáraikat felvidítsák 
a szürke hétköznapokban. A fal-
felület dekorációja Tóth Laura és 
Ördög Evelin rajzai alapján ké-
szült. Az aulában lévő falon pe-
dig vidám mesejelenet látható 

Száraz Ilka rajza alapján, mely-
nek mérete 4 x 1,5 méter lett. A 
kreatív alkotásokon tizenegy 
tanuló dolgozott két napon ke-
resztül. Szinte hihetetlen mó-
don tűntek el a fehér felületek, s 
mint egy varázslat, úgy készül-
tek a vidám munkák kicsik és 
nagyok gyönyörködtetésére.

Köszönöm a tanszak lelkes 
tanulóinak az odaadó mun-
kát! Igaz, közülük már többen 
középiskolások, de alkotásaik-
kal kicsit mindig itt maradnak 
köztünk. Ennél szebb emléket 
talán nem is adhattak volna el-
ső iskolájuknak!

Derda Péterné 
szaktanár

a fenntartható fejlődés kulcsai: 
a tiltott találmányok

Egely György gépészmér-
nök, feltaláló, szakíró (fotón-
kon) volt a vendége annak a 
közönségtalálkozónak, me-
lyet a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ szerve-
zett szep tember 15-én a Rákó-
czi-várban. Az est témája a vi-
lág energetikai problémáinak 
megoldására szolgáló, úgyne-
vezett tiltott találmányok is-
mertetése volt.

Egely György pályájának 
főbb állomásait Kazsik Marian-
na könyvtáros ismertette a szín-
háztermet megtöltő közönség-
gel, kiemelve, hogy a program 
vendége a Budapesti Műszaki 
Egyetem gépészmérnöki kará-
nak erőgépész szakán diplomá-
zott, fő kutatási területe a hő- és 
energiaátadás. Műszaki hőtan-
ból doktori címet szerzett. 1996 
óta foglalkozik a környezetba-
rát és megújuló energiaforrások 
feltárásával. 

Mint az előadásból kiderült, 
Egely György az elmúlt évti-
zedekben több olyan készülé-
ket is kifejlesztett munkatár-
saival, melyek segítségével sok-
kal könnyebb lehetne az éle-
tünk: lényegesen olcsóbb, kör-
nyezetbarát energiaforrásokat 
használhatnánk. Nem vélet-
len azonban, hogy az említett 
tudományterület fekete bárá-
nyának tartják a mérnök-fel-
találót: eszközei forradalmasí-
tanák az energetika világát, de 
ez éles ellentétben áll az olajüz-
letből hasznot húzók, és főként 
az állam érdekeivel. Hogy csak 
a legfőbb példát említsük: hat 
éve fedezett fel kollégáival egy 
olyan mechanizmust, amely ál-
lítása szerint könnyedén meg-
oldaná a Föld mindenféle ener-
giaigényét. A készülék az úgy-
nevezett hidegfúzió elvén mű-
ködik: vízgőzből nyert hidro-
gén és szén felhasználásával 

fejleszt hihetetlen mennyiségű 
hőt. Mint mondta: ha ebből si-
kerülne egy tömegesen gyárt-
ható készüléket alkotni, álta-
la egy családi ház téli üzem-
anyag-szükséglete húsz forint-
ból megoldható lenne. A tudó-
sok körében ez egy régóta is-
mert effektus, de amíg az olaj 
nagyobb üzlet, és ez mozgatja a 
hatalmon levőket, nem valószí-
nű, hogy tőkével rendelkező tá-
mogatóra talál itthon az ötlet – 
állítja a gépészmérnök. – A tör-
ténelem több példával igazolja, 
hogy minden társadalom szük-
ségszerűen megbukik, amelyik 
nem tudja megérteni, hogy 
ezen múlik a túlélése. Azonban 
kötelességünk gondoskodni ró-
la, hogy unokáink is méltó mó-
don élhessenek – hívta fel a fi-
gyelmet Egely György, aki sa-
ját zsebből finanszírozza a fej-
lesztéseit, és jobb híján külföldi 
befektetőknek árulja a tudását.

– Ezt az önmagát felemész-
tő életmódot nem sokáig foly-
tathatja a világ. Nincs tovább 
ezen az úton, feléltük a jövőt. 
A jelenlegi energetikai rend-
szer elavult, a fenntartható fej-
lődést a most alkalmazott tech-
nikával nem lehet véghez vin-
ni – hangzott el. – Ez a hétköz-
napokban úgy nyilvánul meg, 
hogy folyamatosan megy fölfe-
lé az energia ára, és már most 

ott tartunk, hogy vagy nem tud-
juk megfizetni, vagy megfizet-
jük az árát, de amellett nem ma-
rad lehetőségünk az emberhez 
méltó életre. Pedig a megoldás 
ott van a szabadalmi hivatalok-
ban, a kínlódó feltalálók kezé-
ben – hangsúlyozta. 

A mérnök-feltaláló szót ejtett 
a bioetanol-gyártás gazdasá-
gos módozatairól, a mechani-
kus örökmozgóban rejlő lehe-
tőségekről és a természetben 
megfigyelhető és elleshető bri-
liáns megoldásokról is, amelyek 
magukban hordozzák az ener-
getikai problémák megoldásá-
nak kulcsát. 

Egely György az Apokalip-
szis 2012 című tanulmányában 
már több éve megírta, hogy úgy 
véli: az 1968-as évihez hasonló 
éhséglázadások, gyújtogatások 
várhatók az energiaválság mi-
att. A kollégáival együtt kifej-
lesztett készülékek megoldást 
jelenthetnének, ahhoz azonban 
sok pénz kellene, hogy tömeg-
gyártott termékek lehessenek, 
és a súlyos helyzet felismerésé-
hez társadalmi szintű összefo-
gásra is szükség lenne. 

Lapunknak nyilatkozva 
Egely György kifejtette: nap-
jainkban a hidegfúziós eljárás 
számít leginkább tiltott talál-
mánynak. Az Amerikai Egye-
sült Államokban várhatóan a 
következő év tavaszán kezdik 
meg egy ilyen elven működő 
szerkezet tömeggyártását, ami 
reményei szerint segíteni fog az 
elterjedésében. Elmondta: jelen-
leg nagyrészt e terület kutatá-
sával foglalkozik, eredménye-
it a témában elküldte egy flori-
dai szaklapnak is. A sok kudarc 
mellett is bízik benne, hogy 
akad egy hajszálnyi rés, ahol 
elindulhatnak, hajtja a gondo-
lat: nem mindegy, hogy a gyer-
mekeinkre milyen jövő vár. 

H. R.

szerencsi művésztanár 
rozSnyón

A szlovákiai Rozs-
nyó minden eszten-
dőben nemzetközi al-
kotótábort szervez a 
partnervárosok mű-
vészeinek részvételé-
vel. A felvidéki test-
vértelepülés meghí-
vására augusztus 22–29. kö-
zött Matuscsákné Jobbágy Eri-
ka (fotónkon) immár másod-
szor vett részt a műhelymun-
kában.

A szerencsi alkotó beszámo-
lója szerint az egyhetes tábor-
ban mindenki szabadon vá-
laszthatott témát. A művésze-
ket idén Berzétén helyezték el, 
Matuscsákné Jobbágy Erikát e 
táj ihlette meg: a hét folyamán 
egy három képből álló soroza-
tot festett Hajnal, Dél, valamint 

Éjszaka címekkel, a te-
lepülés különböző lát-
képeit megörökítve 
más-más napszakok-
ban. Tőle szokatlan 
módon ezúttal elvon-
tabb, szimbolikus for-
mákkal kísérletezett, a 

Reggel-t azonban a rá jellemző 
impresszionista technikával is 
vászonra vitte.

Már hagyomány, hogy az al-
kotótábor végén minden mű-
vész otthagy egy-egy képet, 
amelyekből Rozsnyó város 
napján tárlatot is rendeznek. 
A szerencsi alkotó a Dél című 
festményt választotta e célra, de 
a februári kiállítás idején a so-
rozat másik két darabja is lát-
ható lesz.

H. R.

Készül a falfestmény a tanáriban.
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TiszTelT szerencsi lakosok!
Ezúton is tájékoztatom 

Önöket, hogy a 2011. évi nép-
számlálásról szóló 2009. évi 
CXXXIX. törvény alapján Ma-
gyarország területén a 2011. 
október 1-jén 0 órakor fennál-
ló állapot alapul vételével nép-
számlálást kell tartani, amely-
nek sikeres végrehajtásához 
kérjük az Önök együttmű-
ködését. Az adatfelvétel 2011. 
október 1-je és október 31-e 
között a településen találha-
tó lakásokban, lakott üdülők-
ben, lakott egyéb lakóegysé-
gekben és a közösségi szállás-
helyen történik. A népszámlá-

lás során kérdőívet kell kitölte-
ni a lakóhelyről és mindenki-
ről, aki ott életvitelszerűen él. 
Az adatszolgáltató a népszám-
lálási kérdőívet kitöltheti ön-
állóan (interneten vagy papí-
ron), valamint a számlálóbiz-
tosnak válaszolva. Az interne-
tes és papír alapú önkitöltésre 
2011. október 1. és október 16. 
között van lehetőség. 

Az adatszolgáltatás név nél-
kül történik és a válaszadás kö-
telező, kivéve a nemzetiségre, az 
anyanyelvre, a vallásra, a tartós 
betegségre és a fogyatékosságra 
vonatkozó kérdéseket. 

A kitöltött kérdőívek ada-
tai csak statisztikai célra hasz-
nálhatók. A számlálóbiztosok 
egyedi, névre szóló, a szemé-
lyi igazolvánnyal együtt érvé-
nyes igazolvánnyal rendelkez-
nek, az eljárás során hivatalos 
személynek minősülnek.

Kérjük, hogy akik adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek 
a fent meghatározott időszak 
alatt nem tudnak eleget ten-
ni, azok legkésőbb 2011. no
vember 1–8. között jelentkez-
zenek a népszámlálási össze-
írás céljából a polgármesteri 
hivatalban. 

A népszámlálás sikere mind-
annyiunk közös érdeke. Szíves 
együttműködésüket előre is kö-
szönöm!

A népszámlálással kap-
csolatos kérdéseivel kérjük, 
hívja a polgármesteri hiva-
tal 47/565-251-es telefonszá-
mát, vagy az ingyenes hívha-
tó alábbi telefonszámok vala-
melyikét: 80/200-014, 80/200-
224, illetve tájékozódhat a 
www.nepszamlalas.hu web-
oldalon is. 

Ináncsi Tünde  
jegyző, mint települési  

népszámlálási felelős

Felkészülés a népszámlálásra
Hazánkban 1870 óta tarta-

nak népszámlálást, így idén 
ősszel immár a tizenötödik 
teljes körű összeírás történik 
majd a Központi Statisztikai 
Hivatal szakmai irányításá-
val. A számlálóbiztosok és 
felülvizsgálók részére tartot-
tak oktatást szeptember 13-án 
a Népházban. 

A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) tízévente veszi szám-
ba az ország népességét és la-
kásállományát. Ennek megfe-
lelően október 1–31. között nép-
számlálást tartanak Magyaror-
szág területén, amelyről a 2009. 
évi CXXXIX. törvény rendelke-
zik. Ennek értelmében az adat-
szolgáltatás kötelező, azonban 
a nemzetiségre, az anyanyelv-
re, a vallásra, a tartós betegség-
re és a fogyatékosságra vonatko-
zó kérdések kivételt képeznek. 
Ez utóbbi, úgynevezett szenzi-
tív adatokról a válaszadó maga 
döntheti el, hogy kíváne róluk 
nyilatkozni. A kitöltött kérdő-
íveket az adatvédelmi törvény 
szabályainak megfelelően bi-
zalmasan kezelik, és kizáró-
lag statisztikai célokra használ-
ják fel. A megjelentekhez szól-
va Árvay Attila, Szerencs Vá-
ros Német Kisebbségi Önkor-
mányzatának elnöke kiemel-
te: fontos, hogy az érintett la-
kosság a nemzetiségi hovatar-
tozásról szóló szenzitív kérdé-

sekre is választ adjon, ugyan-
is a kisebbségi önkormányza-
tok jövőbeni finanszírozása at-
tól függ majd, hogy egy-egy te-
lepülésen mennyien vallják ma-
gukat az adott kisebbséghez tar-
tozónak. Ők pedig szeretnének 
minél több anyagi forrást fel-
használni közösségépítésre, né-
met nyelvvizsgák támogatásá-
ra, a német nyelvi tehetséggon-
dozás segítésére. 

A kérdőíveket a számlálóbiz-
tosok juttatják el a lakossághoz, 
melyeket háromféle módon le-
het kitölteni. Az adatszolgáltató 
megadhatja válaszait a kérdező-
biztosnak, önmaga is kitöltheti a 
kérdőívet, melyet borítékba zár-
va ad át a számlálónak, és inter-
netes adatszolgáltatásra is van 
mód a www.enepszamlalas.hu 
oldalon. Az utóbbi két módozat-
ra azonban csak október 1. és 16. 
között van lehetőség. 

Ináncsi Tünde jegyző a te-
lepülési népszámlálás felelő-
seként elmondta: a számláló-
biztosokat és felülvizsgálókat 
szakmai alkalmasságuk, is-
kolai végzettségük és a koráb-
bi népszámlálások során szer-
zett tapasztalataik alapján vá-
lasztották ki a komoly, felelős-

ségteljes feladatra, melyet meg-
bízási szerződés keretében lát-
nak majd el. A KSH képvisele-
tében Nagy Józsefné népszám-
lálási területfelelős kiemelt je-
lentőségűnek nevezte, hogy az 
összegyűjtött adatok a valósá-
got tükrözzék a népességre és 
a lakáskörülményekre vonat-
kozóan, hiszen csak ezek szol-
gálhatnak hiteles alapul a kü-
lönféle elemzésekhez. 

A népszámlálás szakmai irá-
nyítását és felügyeletét, a végre-
hajtás megtervezését, valamint 
a feldolgozással és közzététel-
lel járó feladatokat a KSH lát-
ja el, az összeírást a települé-
si önkormányzat szervezi. To-
vábbi információk a www.
nepszamlalas.hu oldalon, vagy 
az ingyenesen hívható 80/200
014, illetve a 80/200-224 telefon-
számokon kérhetők.      H. R. 

TiszTújíTás a 
szerencsi jobbiknál 

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Szerencsi Alapszer-
vezete szeptember 3-án tiszt-
újítást tartott. A szervezetben 
több fontos változás is történt, 
több új tag felvételén kívül a ve-
zetőség összetétele is megválto-
zott. Igazi „nagyágyúval” erősí-
tett az alapszervezet, az elnöksé-
gi posztra egyhangú szavazás-
sal a zempléni kötődésű Szege-
di Csanád európai parlamen-
ti képviselőt (fotónkon) válasz-
tották – tájékoztatta lapunkat 
Horváth Ádám, a párt korábbi 
polgármester-jelöltje.

A szerencsi alapszervezet al-
elnökei Horváth László (koráb-
bi elnök) és Kondás Tibor let-
tek. – A változások célja, hogy a 
térségre nagyobb figyelem for-
duljon, akár európai uniós szin-
ten is. Erre a legjobb lehetőség, 
ha olyasvalaki vezeti a szerve-
zetet, aki a legfelsőbb szintekig 
képes hallatni a hangját – emel-
te ki Horváth Ádám, akitől azt 

is megtudtuk, hogy hamaro-
san megnyílik a választókerü-
leti Jobbik-iroda is, ahol rend-
szeres fogadóórákat fog tartani 
Szegedi Csanád és több magyar 
parlamenti képviselő. A tervek 
között szerepel még különböző 
gazdasági, kulturális előadások 
szervezése, valamint ingyenes 
pénzügyi és jogi tanácsadás az 
arra rászorulóknak. A nyitva-
tartási rend és a képviselők elér-
hetőségei a bírósággal szemben 
nyíló irodában rövid időn belül 
megtekinthetők.

áTvállalják  
a nyelvvizsgadíjaT

Szerencs Város Német 
Kisebbségi Önkormányza-
ta szeptember 14-ei ülésén 
egyhangúlag hozott hatá-
rozatot arról, hogy támoga-
tást nyújtanak a város né-
met nemzetiségi közössé-
géhez tartozóknak az álla-
milag elismert nyelvvizsga 
megszerzésére. A kisebbsé-
gi önkormányzat a költség-

vetésében erre a célra száz-
ezer forintot különített el, 
amiből a rendelkezésre ál-
ló összeg erejéig kifizetik a 
sikeres német nyelvvizsgák 
díját. A támogatás igénybe-
vételének a feltételeiről a jo-
gosultak Árvay Attila elnök-
nél tájékozódhatnak szemé-
lyesen, vagy a 20/330-3316-
os telefonszámon.

„Itt van az ősz,  
iTT van újra!”

Őszi ruhagyűjtési akciót 
szervez a Városi Nyugdíjas 
Klub szeptember 27–28–29-
én 9–16 óráig a Rákóczi-vár-
ban lévő klubhelyiségünk-
ben. Kérjük, hogy a már ki-
nőtt, megunt, felesleges ruhá-
ikat (férfi, női és gyerek) hoz-

zák el a kijelölt helyre. A be-
gyűjtött adományokat a helyi 
családsegítő szolgálat juttatja 
el a leginkább rászoruló csa-
ládoknak. Előre is köszönjük 
fáradozásukat!

Magyar Jánosné
klubvezető

A kérdőíveket a számlálóbiztosok juttatják el a lakossághoz.

állásajánlaTok
A Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja helyi 
kirendeltségén nyilvántartott 
állásajánlatok alapján Szeren-
csen „C” kat. PAV I tehergép-
kocsivezetőként, autószere-
lőként, autószerelőgumija-

vítóként, kőművesként lehet 
elhelyezkedni. Ugyancsak a 
városban keresnek pénzügyi, 
biztosítási tanácsadókat, ru-
házati eladót, vagyonőröket 
és folyamatfejlesztőt. Legyes-
bényén ács-állványozót alkal-
maznának. Tel.: 47/361-909. 

nyiToTT szemmel
a sárga homlokzat

A közelmúltban újult meg a Zrínyi utcá-
ban lévő Taktaközi Vízgazdálkodási Tár-
sulás irodaépülete. Természetesen nem 
számít rendkívüli eseménynek mindez, 
azonban kissé szemet szúr az arra járók-
nak, hogy a sárgára festett homlokzatú in-
gatlantól néhány méterre egyre romosabb, 
rossz állagú épületek rontják a városké-
pet, helyenként az omladozó vakolat már 
a közlekedőkre is veszélyt jelent. 

kavicsos aszfalt
A közelmúltban közműjavítást végeztek 

a Hegy utcában. Legalábbis erre utalnak 
az úttesten hagyott nyomok, amelyből úgy 
tűnik, hogy a helyreállítás nem sikerült a 
legjobban. A felbontott szakaszra hordott 

zúzalék messzire szóródik az arra haladó 
járművek kerekei alól.

kiszáradt facsemeték
Örülhettek a szerencsiek, amikor idén el-

készült a Rákóczi iskola melletti parkoló. A 
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. nem-
csak a kényelmes megállóhelyről gondos-
kodott, facsemetéket is ültettek a terület-
re. Az elmúlt hetekben azonban többek-
nek feltűnt, hogy már nincsenek ott a kis 
növények. Egyesek szerint a meleg nyári 
napokban nem jutott kellő figyelem a fris-

sen telepített fákra, így azok egyszerűen ki-
száradtak. Tóth István ügyvezető azonban 
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a cseme-
téket ajándékba kapták, amelyek az ideá-
lis ültetési időszak után kerültek a földbe. 
Remélték, hogy néhány megfogan, de ez 
az öntözés ellenére nem így történt. Ezért 
húzgálták ki az elszáradt növényeket, ame-
lyeknek a pótlásáról rövidesen gondoskod-
ni fognak. 

kóborló ebek

Úgy tűnik, az ősz nem csak az iskola-
kezdés ideje Szerencsen, hiszen évről év-
re ebben az időszakban csapatostól jelen-
nek meg a város utcáin a kóbor kutyák. Fo-
tónkon jól látható, hogy az éppen iskolába 
tartó gyermekek között lézengenek a gaz-
dátlan jószágok, amelyek olykor barátság-
talanul morognak a járókelőkre. Ha a ku-
tyatulajdonosok nem gondoskodnak a há-
ziállataikról, akkor nincs más hátra: várjuk 
a sintért, aki összeszedi a kóborló ebeket. 

TuriszTikai 
ellenőrzések

Az idegenforgalmi szezon-
hoz kapcsolódóan nyolc héten 
át összehangolt ellenőrzésso-
rozatot folytatott az adóható-
ság az Észak-magyarországi 
régióban. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves és Nógrád megyei ope-
ratív egységek intenzíven vizs-
gálták a számla- és nyugtaadá-
si kötelezettség betartását, a for-
galmazott árucikkek eredetét és 
a foglalkoztatás szabályszerűsé-
gét. Az ellenőrzések középpont-
jában az idegenforgalmilag frek-
ventált üdülőhelyek, strandok és 
vízpartok környékén üzeme-
lő kereskedelmi és vendéglá-
tó egységek, a jelentősebb ren-
dezvények, fesztiválok és vásá-
rok álltak. Kiemelten kezelték 
az adóellenőrök a zenéstáncos 
szórakozóhelyek vizsgálatát is.

Az összehangolt ellenőrzések 
elsődleges célja a nagy forgalmú 
nyári időszakban a feketegazda-
ság visszaszorítása, az adóelke-

rülésből származó jogosulat-
lan piaci előnyök letörése, ezál-
tal a jogkövető magatartást gya-
korlók tisztességes versenyének 
biztosítása volt.

Az adóhatósági revizorok az 
ellenőrzéssorozat keretein belül 
(a régió három megyéjében ösz-
szesen 123, különböző helyszí-
nen) több mint 600 vizsgálatot 
folytattak le. 

Pozitív tapasztalatként rögzí-
tették, hogy a foglalkoztatottak 
bejelentése tekintetében javult 
az adózói fegyelem. Ugyanak-
kor a lefolytatott nyugtaellenőr-
zések negyedében semmilyen 
bizonylatot nem bocsátottak 
ki az értékesítésről az adózók. 
A magas feltárási arány egyik 
oka, hogy az ellenőrzések nem-
csak munkaidőben történtek, 
hanem délutáni, esti és hétvégi 
időpontokban is. 

A feltárt hibák, hiányosságok 
miatt mintegy 23 millió forint 
bírság kiszabása történt meg és 
12 üzletet két hétre bezártak.
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ÚJ PEDAGÓGUSOK 
A SZERENCSI ISKOLÁKBAN 

KÁDÁR ORSOLyA

A monoki származású Ká-
dár Orsolya (fotónkon) a Bocs-
kai István Gimnáziumban 
érettségizett az első hatosztá-
lyos évfolyam diákjaként, majd 
a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán szerezte el-
ső diplomáját politológia sza-
kon. Az élet úgy hozta, hogy 
pályát kellett váltania, így 
az édesanyja példáját követ-
ve pedagógus lett. Az Eszter-
házy Károly Főiskola Termé-
szettudományi Karán 2004-
ben kezdte el a biológia taná-
ri szakot, pedagógushiány mi-
att azonban már 2005-ben fel-
kérték angol nyelv és bioló-
gia tanítására Monokon. Egé-
szen az idei év augusztusáig 
ott dolgozott, 2011. szeptem-
ber 1-jétől pedig már a szeren-
csi Bolyai János Általános Is-
kola tanári karát erősíti, 3–8. 
osztályosokat oktat az angol 
nyelv és a biológia rejtelmei-
re. Nem ismeretlen számára a 
környezet: szülőként gyakran 
megfordult az intézményben 
az elmúlt években, ahol na-
gyobbik lánya már az ötödik 
osztályt kezdte az idén. Távla-
ti tervei között szerepel, hogy 
a diplomáit továbbfejlessze és 
megszerezze a mester fokoza-
tot. Szakpárjáról szólva Kádár 
Orsolya elmondta: a természet-
tudományos oktatás és isme-
retanyag-terjesztés nagyon le-
épült az elmúlt években, ezért 
most kormányszinten is nagy 
hangsúlyt fektetnek a biológia 
tanítására. Mint azt a szakdol-
gozatában is írta: kiemelt jelen-
tőségű, hogy már az iskolában 

környezettudatos állampolgá-
rokat neveljenek a gyerekek-
ből. Az idegen nyelv elsajátí-
tását szintén elengedhetetlen-
nek tartja, úgy véli, uniós ál-
lampolgárokként bárhová ve-
tődünk, fontos, hogy szót tud-
junk érteni. A tehetséggondo-
zást egy ilyen méretű tanin-
tézményben kihívásnak tekin-
ti, és reméli, hogy kollégáival 
sok gyöngyszemet fellelnek 
majd. Ezt szolgálják a szakkö-
rök, a versenyeztetések, és a 
pályamotiváció idejében törté-
nő kialakítása is. Kádár Orso-
lya a gyermeknevelés mellett 
– ha teheti –, kertészkedéssel, 
olvasással tölti a szabadidejét. 
A közelmúltban német nyelv-
könyveket szerzett be, ugyanis 
eltökélte, hogy a germán nyel-
vet autodidakta módon fogja 
elsajátítani. 

KEREKES RéKA

A szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Általános Iskolában 
szeptember 1-jén kezdte meg 
pályafutását Kerekes Réka (fo-
tónkon). A fiatal pedagógus 
tanulmányait Sárospatakon, a 
Miskolci Egyetem Comenius 
Tanítóképző Főiskolai Karán, 
angol tanító szakon végezte. 
Diplomáját kiváló eredmény-
nyel június 17-én vette át.

– Ebben a légkörben nőttem 
fel, hiszen egykor magam is 
rákóczis diák voltam – fogalma-
zott Kerekes Réka, aki már a di-
ákévek alatt is szerette az általa 
megszerzett tudást másoknak 
átadni. – Az ember egész élete 
során tanul és tanít, mintákat, 
szerepeket, bonyolult ismerete-

ket sajátít el, majd maga is min-
tává válik. Én is szeretnék jó pél-
da lenni a gyerekek számára – 
tette hozzá a tanítónő.

Kerekes Rékát régi ismerős-
ként üdvözölte a tantestület, 
több korábbi tanárát most kol-
légaként köszöntheti. – A leg-
érdekesebb, hogy az engem ír-
ni, olvasni, számolni megtaní-
tó pedagógusnak is munkatár-
sa lehetek. 

Réka jelenleg öt osztályban 
tanít angol kéttannyelvű és 
tagozatos csoportokat. Elége-
dett a diákokkal, ugyan oly-
kor akadnak problémák, de 
igyekszik ezeket rugalmasan 
kezelni. 

ANyANyELvI LEKtOR
Új anyanyelvi tanár dolgo-

zik szeptember 1-jétől a szeren-
csi Rákóczi iskolában. Farkas 
Brittney Maria (fotónkon) az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban, Kalifornia államban szü-
letett. Férje magyar, miatta köl-
tözött hazánkba, jelenleg Beke-
csen élnek. 

Az anyanyelvi tanár koráb-
ban hazájában dolgozott vízi 
életmentőként és foglalkozott 
fogyatékos gyermekekkel is, 
de ez az első alkalom, hogy 
tanítói állást vállalt, s éppen 
Magyarországon. Úgy látja, hogy jó képessé-
gű diákok vannak az iskolában és kiválóak 
a lehetőségek a nyelvtanulásra. Az amerikai 
hölgy szerint az angol nyelv oktatása rendkí-
vül jól szervezett hazánkban.

Farkas Brittney Maria hosz-
szú időre tervezi magyarorszá-
gi tartózkodását, de mivel ko-
rábban nagy metropoliszok-
ban élt, furcsa volt számára 
megszokni egy ilyen kisváros 
légkörét, amely – mint mond-
ja – sokkal nyugodtabb, mint 
azok a helyek, ahol korábban 
lakott. – Jól érzem magam Sze-
rencsen, szeretném minél ha-
marabb elsajátítani a magyar 
nyelvet, hogy tudjak beszélget-
ni az itteni emberekkel – fogal-
mazott Farkas Brittney Maria, 

aki úgy gondolja, hogy a jövőben sok segítsé-
get tud majd nyújtani az angol nyelvet tanu-
ló diákok kommunikációs készségei nek a ja-
vításához. 

M. Z.

tOvÁBBtANULÓ GImNAZIStÁK
A szerencsi Bocskai gim-

názium idén érettségizett di-
ákjai közül az alábbiak nyer-
tek felvételt egyetemekre, fő-
iskolákra: 

12. h (hatosztályos tagozat): 
Andrássy Márk, Debreceni 
Egyetem – GYTK – gyógysze-
rész; Barna Brigitta, Miskol-
ci Egyetem – BTK – angliszti-
ka; Barócsi Dániel, Debrece-
ni Egyetem – GVK – gazdasá-
gi és vidékfejlesztési agrármér-
nök; Bodnár Melinda, Egri Fő-
iskola – nemzetközi tanulmá-
nyok; Burgony Gábor, ZMNE-
BKMK – védelmi igazgatás; Bú-
za Bálint, Miskolci Egyetem – 
GTK – nemzetközi gazdálko-
dás; Dobos Evelin, SZE-ÁJK – 
jogász; Egri Zsuzsanna, Deb-
receni Egyetem – MÉK – me-
zőgazdasági mérnök; Erdei 
Gergő, Szent István Egyetem 
– MKK – kertészmérnök; Far-
kas Alexandra Anett, Miskol-
ci Egyetem – EK egészségügyi 
szervező; Fazekas Zsuzsanna, 
Miskolci Egyetem – CTFK – 
óvodapedagógus; Fehér Dáni-
el, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem – TTK – matematika; 
Gyányi Emese, Miskolci Egye-
tem – anglisztika; Hajdú Nóra, 
Budapesti Gazdasági Főiskola – 
KVIK – kereskedelmi szakme-
nedzser; Illésy Kristóf, Miskolci 

Egyetem – GÉIK – gépészmér-
nök; Kállai Viktória, Miskolci 
Egyetem – GÉIK – műszaki me-
nedzser; Kovács Dóra, Eszter-
házy Károly Főiskola – TKTK – 
szociálpedagógia; Nemes Dáni-
el, Debreceni Egyetem – GYTK 
– gyógyszerész; Orosz István, 
Debreceni Egyetem – TTK – fi-
zika; Pógyor Eszter, Debreceni 
Egyetem – GYTK – gyógysze-
rész; Potoczki Adrián, Miskolci 
Egyetem – GÉIK – gépészmér-
nök; Sami Dávid, Debreceni 
Egyetem – BTK – anglisztika; 
Szilvási Orsolya, EKF-TKTK – 
informatikus könyvtáros; Szo-
kol Szabolcs István, Miskolci 
Egyetem – VIK – mérnök in-
formatikus; Tóth Dávid, Deb-
receni Egyetem – TTK – fizika; 
Tóth Richárd, Miskolci Egye-
tem – KSK – járműmérnök; 
Újvári Nikolett, Szent István 
Egyetem – ÁOTK – állatorvos. 

12. A (angol tagozat): Bod-
nár Edit, Miskolci Egyetem – 
turizmus, vendéglátás; Csá-
szár Csilla, Debreceni Egye-
tem – mechanotrikai mérnök; 
Csikai Levente, Miskolci Egye-
tem – GTK – pénzügy-számvi-
tel szak; Derda Kitti, SE – test-
nevelő edző; Gál László, Deb-
receni Egyetem – GTK – nem-
zetközi gazdálkodás; Gergely 
Zsófia, Debreceni Egyetem – 
GTK – nemzetközi gazdálko-
dás; Horváth Csaba, Miskol-
ci Egyetem – nemzetközi gaz-
dálkodás; Jacsó Zsombor, Mis-
kolci Egyetem – kulturális ant-
ropológia; Kecskés Edit, Deb-
receni Egyetem – biomérnök; 
Kistamás Dávid, Debreceni 
Egyetem – programtervező 
informatikus; Lajcsák Edina, 
Miskolci Egyetem – magyar 
szak; Lengyel Bálint, Debre-
ceni Egyetem – gyógyszerész; 
Mátyás Laura, Miskolci Egye-
tem – iparitermék és formater-
vező mérnök; Novák Béla, Mis-
kolci Egyetem – igazgatásszer-
vező; Suhajda Bence, Debreceni 
Egyetem – földrajz szak; Szabó 
Melinda, Budapesti Gazdasági 
Főiskola – pénzügy-számvitel 
szak; Szilágyi Bernadett, Deb-
receni Egyetem – analitikus; 
Szóráth Fanni, Sport Egyetem 
– sportszervező; Tatárka Fló-
ra, Budapesti Gazdasági Főis-
kola – turizmus vendéglátás; 
Tóth Ádám, Debreceni Egye-
tem – kommunikáció média; 
Tóth Anita, Debreceni Egyetem 
– biomérnök; Tóth Gréta, Deb-

receni Egyetem – biomérnök; 
Tóth Kinga, Debreceni Egye-
tem – pszichológia; Tóth Réka, 
Debreceni Egyetem – élelmi-
szeripari mérnök; Urbán Ben-
ce, Debreceni Egyetem – gaz-
dálkodás menedzsment; Var-
ga László Bánk, Miskolci Egye-
tem – jogász; Vékony Barbara, 
Debreceni Egyetem – fogorvos; 
Volcz Anna, Miskolci Egye-
tem – GTK – pénzügy szám-
vitel szak. 

12. B (angol–német tagozat): Al-
földi Dóra, Debreceni Egyetem 
– EK – védőnő; Belovecz Kata-
lin, Debreceni Egyetem – TTK – 
biomérnök; Bodnár Anett Má-
ria, Mozgássérültek Pető And-
rás Nevelőképző Intézet – ifjú-
ságsegítő; Buri Evelin, Eszter-
házy Károly Főiskola – TKTK 
– szociálpedagógia; Farkas La-
ura, Miskolci Egyetem – GTK – 
turizmus és vendéglátás; Geda 
Dávid, Miskolci Egyetem – 
GÉIK – villamosmérnök; Gott-
hárd Dávid, Miskolci Egyetem 
– GÉIK – műszaki menedzser; 
Hajós Emília, Debreceni Egye-
tem – EK – egészségügyi szer-
vező; Hudácskó Anita, Miskol-
ci Egyetem – ÁJK – igazgatás-
szervező; Hudák Máté, Mis-
kolci Egyetem – GTK – keres-
kedelem és marketing; Kender 
Bence, BKF – kereskedelem és 
marketing; Kiss Krisztina, EL-
TE – óvónő; Kól Brigitta, Mis-
kolci Egyetem – GTK – pénz-
ügy és számvitel; Kolozsvári 
Krisztina, Szent István Egye-
tem – GTK – gazdálkodás és 
menedzsment; Linzenbold 
Dorisz, Miskolci Egyetem – 
GTK – nemzetközi gazdálko-
dás; Matisz Anna, Debreceni 
Egyetem – EK – egészségügyi 
szervező; Mocsári Anett, Mis-
kolci Egyetem – ÁJK – igaz-
gatásszervező; Mokri Eszter, 
Nyíregyházi Főiskola – PKK 
– szociálpedagógia; Pataki Pé-
ter, Debreceni Egyetem – MK 
– gépészmérnök; Radics Rená-
ta, Miskolci Egyetem – MAK – 
anyagmérnök; Restás Noémi, 
Debreceni Egyetem – EK – vé-
dőnő; Stefanovics Judit, Miskol-
ci Egyetem – GTK – gazdálko-
dás és menedzsment; Tóbis Dá-
niel, Miskolci Egyetem – mű-
szaki menedzser; Tóth Anett, 
Miskolci Egyetem – ÁJK – igaz-
gatásszervező. 

12. C (általános tagozat): Árvai 
Brigitta, Miskolci Egyetem – 

GTK – turizmus-vendéglátás 
szak; Butykai Zoltán, MH Ki-
nizsi Pál Tiszthelyettes Szak-
képző Iskola – rakétaműsze-
rész; Dudovics Diána, Debre-
ceni Egyetem – TTK – földtu-
domány szak; Horváth Ágnes, 
Miskolci Egyetem – CTFK – ta-
nító; Juhász Péter, Károly Ró-
bert Főiskola – szőlész-borász; 
Kiss Loretta, Nyíregyházi Főis-
kola – PKK – szociálpedagógia; 
Komjáthy Eszter Vivien, Mis-
kolci Egyetem – CTFK – csecse-
mő- és gyermeknevelő gondo-
zó; Orosz Szimonetta, Eszter-
házy Károly Főiskola – TKTK 
– szociálpedagógia; Székely 
Izabella Krisztina, Budapest 
Kommunikációs és Üzleti Fő-
iskola – kommunikáció és mé-
diatudományi kar; Ternyik Kit-
ti, Eszterházy Károly Főiskola – 
TKTK – szociálpedagógia.

12. M (matematika–informa-
tika tagozat): Batta Gergő, Mis-
kolci Egyetem – GÉIK – mér-
nök-informatikus; Dona Ákos, 
NYF-BTK – történelem; Gu-
lyás Norbert, Miskolci Egye-
tem – GÉIK – gépészmérnök; 
Kavasánszki Soma, Miskolci 
Egyetem – GÉIK – gépészmér-
nök; Ling Fanni, NYF-TTIK – 
környezettan; Tóth Dániel, Mis-
kolci Egyetem – GÉIK – gépész-
mérnök.

12. RA (rendészeti tagozat): 
Alexa Ádám, Debreceni Egye-
tem – BTK; Bodnár Gabriella, 
Debreceni Egyetem – BTK – 
anglisztika; Farkas Mária, Eg-
ri Főiskola – szociálpedagógia; 
Kiss Gergő, ELTE – török szak-
irány; Kovács Dóra, Budapest 
– jog; Kukta Márk, Miskolci 
Egyetem – szociálpedagógia; 
Mocsár Viktor, Debrece-
ni Egyetem – TTK; Rozgonyi 
Marianna, Debreceni Egye-
tem – TTK – földrajz; Timkó 
Balázs, Budapesti Rendőrtisz-
ti Főiskola.

12. Kg (közgazdasági tagozat): 
Gaál Ádám, Miskolci Egyetem 
– GÉIK – gépészmérnök; Gu-
lyás Dániel, Miskolci Egyetem 
– MFK – bányamérnök; Juhász 
Judit, Miskolci Egyetem – GTK 
– turizmus és vendéglátás; Put-
noki Marietta, Debreceni Egye-
tem – BTK – andragógia; Vadá-
szi Renáta, Eszterházy Károly 
Főiskola – matematika; Vitelki 
Virág, Eszterházy Károly Főis-
kola – szociálpedagógia.

KöZSZOLGÁLAt  
AZ OKtAtÁS, A NEvELéS

– Az iskola, az óvoda és a kollégium működte-
tése közszolgálatnak és nem piaci szolgáltatásnak 
számít – hangzott el szeptember 15-én Miskolcon, 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért fele-
lős államtitkára „Megújul a tanügy – az új nemze-
ti köznevelési rendszer” című országjáró körútjá-
nak első állomásán.

Hoffmann Rózsa a pedagógusoknak tartott fó-
rum utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: ez-
zel a közszolgálattal a közösség, a nemzet javát 
akarják szolgálni, a cél pedig az, hogy az oktatás, 
a nevelés is segítsen az ország újjáépülésében. Cél-

ként határozta meg azt is, hogy minden gyerek ki-
bontakoztathassa képességeit. Emlékeztetett arra, 
hogy a kormány a közelmúltban fogadta el a köz-
nevelésről szóló törvény tervezetét, ebben a kon-
cepcióban sok olyan elem található, amely ne-
mes hagyományokat elevenít fel; ezek bizonyí-
tották a neveléstörténet során, hogy a magyar 
oktatás „tud szárnyalni és erősödni, és jó lenni”. 
Hoffmann Rózsa beszélt arról is, hogy „nem múlt-
ba merengő, konzervatív törvényt alkottak, hanem 
egy élő, friss, modern” jogszabályt, amely hangsú-
lyosan támaszkodik a magyar oktatás- és iskolaügy 
hagyományaira, értékeire. – Nem véletlen – emel-
te ki –, hogy nemzeti köznevelésről szól a törvény. 
Ezzel ugyanis azt hangsúlyozzák, hogy az isko-
la, az óvoda, a kollégium visszatér eredeti, klasszi-
kus feladatához, a fejlődésben lévő gyerekek sze-
mélyiségének formálásához, ez pedig a nevelés. 
Az államtitkár hangsúlyozta továbbá, hogy több 
lesz a dolguk az iskoláknak, mint hogy csak mate-
matikát, kémiát, fizikát tanítsanak. – A kis ember-
kék fejlődését is segíteniük kell – fogalmazott – eb-
ben szerepe lesz az erkölcsi nevelésnek, a hazasze-
retetre, a családi életre, a rendre és a munkára va-
ló nevelésnek – tette hozzá.

Forrás: MTI
A megyei tanévnyitóra Szerencsről is érkez-
tek résztvevők.



2011.  szeptember  23.önkormányzat 7

KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖNHIKI-PÁLYÁZAT
Rendkívüli ülést tartott 

szeptember 9-én Szerencs 
Város Önkormányzata, ahol 
elsőként a 2011. évi költség-
vetés módosításáról született 
döntés.

Az előterjesztés alapján a ha-
tározatra azért volt szükség, 
mert a beérkezett befizetések és 
bevallások alapján a helyi adók 
várható mértékének a csökke-
nése miatt számolni kell azzal, 
hogy a telekadó bevétele elma-
rad az előirányzattól, az ipar-
űzési adónemnél pedig nagy 
összegű visszafizetési kötele-
zettség terheli a várost. 

A pénzügyi bizottság mel-
lett Takács István is támogat-
ta a javaslatot, azonban megje-
gyezte, hogy az elmúlt 3-4 év-
hez képest idén mintegy felé-
re csökkentek az adóbevételek, 
így a város korábban kialakí-
tott életvitele már nem tartha-
tó. A képviselő kérte, hogy a la-
kossággal szélesebb körben is-
mertessék meg Szerencs jelen-
legi gazdasági helyzetét. Heves 
János szerint az előterjesztés 
nem alkalmas arra, hogy abból 
a helyben élők tájékozódjanak. 
Ő maga is többször kérte, hogy 
kapjon információt a pénz-
ügyi helyzetről, ami nem tör-
tént meg. Visi Ferenc úgy vél-
te, hogy a korábbi alpolgármes-
ternek az elmúlt éveket figye-
lembe véve tisztában kell len-
nie azzal, hogy milyen helyzet-
ben van Szerencs, s megjegyez-
te: a jelenlegi polgármester so-
kat tett azért az elmúlt időszak-
ban, hogy ne kerüljön csődbe a 
település. Koncz Ferenc összeg-

zésében kitért arra, hogy 2010. 
december 31-én 258 millió, ez 
év június 30-án pedig 222 mil-
liót tett ki a kifizetetlen szám-
lák összege, amely az ÖNHIKI-
támogatás megérkezésével júli-
us végére további 108 millióval 
csökkent. A polgármester sze-
rint ez persze nem jelenti azt, 
hogy megszűntek volna a gon-
dok. A város rendkívül aggasz-
tó pénzügyi helyzetét azonban 
nem a mostani önkormányzat 
idézte elő. A takarékossági in-
tézkedések eredményei már 
látszanak. – A további meg-
szorítások már nagymértékű 
létszámcsökkentést tennének 
szükségessé, de ezt a lépést 
megpróbáltuk elkerülni, illet-
ve a város alkalmazottait min-
den hónapban keresethez jut-
tatni – fogalmazott Koncz Fe-
renc. Takács István felvetésére 
a polgármester megjegyezte: 
a településen élők tájékoztatá-
sa részben már megtörtént, hi-
szen a Szerencsi Hírekből és a 
város honlapjáról értesülhet-

tek a jelenlegi gazdasági hely-
zetről. Emellett egyetértett az-
zal, hogy közérthető módon a 
jövőben is szükség van a meg-
felelő tájékoztatásra.

A képviselő-testület végül 
Heves János ellenszavazatá-
val elfogadta a 2011-es költség-
vetés módosításáról szóló elő-
terjesztést.

A rendkívüli ülés máso-
dik részében az ÖNHIKI-
pályázaton való részvételről 
döntöttek a városatyák. Bobkó 
Géza elnök kiemelte, hogy a 
pénzügyi bizottság támogat-
ja a javaslatot, hiszen az igé-
nyelt 154 millió forint tovább 
enyhíthetne Szerencs helyze-
tén. A polgármester arra emlé-
keztetett, hogy a közelmúltban 
megkapott 108 milliós ÖNHIKI 
országos szinten is kiemelkedő 
összegnek számított, ezúttal ki-
csi az esély arra, hogy újra ilyen 
nagy összeget ítélnek meg a te-
lepülésnek. – Örülnünk kell 
azonban annak, hogy a jövő-
ben is van lehetőség a gondok 

további enyhítésére – fogalma-
zott a polgármester.

M. Z.

TESTVÉrVÁroSI 
LÁToGATÁS 

Szerencs németországi test-
vérvárosában tett látogatást 
szeptember első hétvégéjén 
Koncz Ferenc, aki saját költ-
ségén utazott el a Rajna-parti 
település városünnepére. 

A rendezvénysorozat har-
madik napján Geisenheim pol-
gármestere tartott tájékoztatót 
a helyi jóléti, sport-, kulturális 
és közmű-finanszírozási kérdé-
sekről, amely programhoz csat-
lakozott Frank Kilian meghívá-
sára a szerencsi önkormányzat 
vezetője, aki a népes hallgató-
sággal együtt képet kapott a he-
lyi sportpálya, a fürdő, a város-

háza, a mozi, az idősek ottho-
na és a szennyvíztisztító üze-
meltetésének anyagi hátteréről. 
A két polgármester célul tűzte 
ki, hogy a települések működ-
tetéséről rendszeresen tapasz-
talatot cserélnek és közösen 
gondolkodnak az együttmű-
ködés lehetőségeiről. A látoga-
tás során Koncz Ferenc felke-
reste a közelmúltban elhunyt 
Miltényi György sírját – ahol a 
testvérvárosi egyesület koszo-
rút helyezett el –, és tisztelgett 
a Geisenheim és Szerencs szo-
ros, baráti együttműködéséért 
oly sokat tett honfitársunk em-
léke előtt.

A VÁroSGAZDASÁGI CSoPorT 
ÚJ VEZETŐJE 

A polgármesteri hivatal 
idén végrehajtott szervezeti át-
alakítása mellett a közelmúlt-
ban új vezető került a város-
gazdasági csoport élére. Cza-
kóné Szikszai Orsolya (fotón-
kon) szeptember 1-jétől tölti 
be ezt a tisztséget.

A szerencsi születésű szak-
ember az általános és középis-
kola elvégzése után a Miskolci 
Egyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Karának pénzügyi-szám-
vitel szakán 2001-ben szerzett 
diplomát. Pályakezdőként az 
akkoriban alakuló szemétszál-
lítási cégnél, a Branner Szerencs 
Kft.-nél helyezkedett el, gazda-
sági vezetőként. A társaságnál 
2002-ben tulajdonosváltás tör-
tént, a jogutód az SZHK Kft. 
lett, amelynél 2009. január 31-ig 
állt alkalmazásban.

– A váltás oka az volt, hogy 
2008 végén megjelent a szeren-
csi polgármesteri hivatal felhí-
vása: az akkori Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Kht.-ből két, ön-
kormányzati tulajdonú cé-
get hoznak létre, amelyek élé-
re ügyvezetőket keresnek – idé-
zi fel Czakóné Szikszai Orsolya. 
– Én a Szerencsi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. ügyvezetői 
posztját pályáztam meg, s miu-
tán a képviselő-testület tagjai ne-
kem szavaztak bizalmat, 2009. ja-
nuár 1-jétől lettem a cég vezetője. 
Éppen a harmadik évemet töltöt-
tem a társaság élén, amikor idén 

megkeresett a város polgármes-
tere: vegyek részt a pénzügyi 
osztály munkájában, mivel an-
nak vezetője hamarosan nyug-
állományba vonul, és ezt követő-
en töltsem be az ő helyét. Így tör-
tént, hogy szeptember 1-jétől le-
mondtam a Szerencsi Városüze-
meltető Kft. ügyvezetői megbí-
zatásról, és a városgazdasági 
csoport vezetője lettem.

– A település jelenlegi helyzeté-
ben kijelenthetjük, hogy nehéz 
feladatra vállalkozott.
– Így igaz, de szerencsésnek 

tartom magam, hogy az elmúlt 
hónapokban viszonylag sok 
időt tölthettem el az elődöm-
mel, számos dologban egyez-
tettünk, betekintést nyerhet-
tem a kapcsolatrendszerekbe, 
az elszámolási folyamatokba, 
ügymenetekbe. 

Az elmúlt tíz esztendőben a 
gazdasági, üzleti életben sze-
reztem tapasztalatokat, talán 

ez segíthet abban, hogy a mos-
tani nehéz helyzetet kicsit más-
képp látva, egyfajta menedzser 
szemlélettel lehessen kezelni. 

– Mi az elsődleges feladata?
– Természetesen a város 

pénzügyi helyzetének stabili-
zálása, hogy az önkormányzat 
és intézményei mindennapi éle-
te biztosított legyen. A hosszú 
távú folyamatok esetében pedig 
inkább a stratégiai célok meg-
határozását tartom fontosnak.

Azt gondolom, hogy az osztá-
lyunk pénzügyi-számviteli szem-
pontból, szakmailag nagyon jó és 
magas színvonalon tudja ellátni 
a feladatát és úrrá tudunk lenni 
azokon a problémákon, amelyek 
előttünk állnak. 

A feladatok áttekintése folya-
matban van. A Városi Kincs-
tár beolvadása, az integráció 
még jelenleg is tart. Az átál-
lás nem ment igazán gördü-
lékenyen, ezen van mit javíta-
ni. Tekintettel a nehéz anyagi 
helyzetre, a pénzügyeket sok-
kal koncentráltabban kell ke-
zelni, ezért mondhatom, hogy 
komoly összpontosítás várha-
tó ezen a területen: szorosabb 
együttműködés az intézmény-
vezetőkkel, valamint egy kö-
zös pénzügyi és gazdálkodási 
stratégia kialakítása. Ide kap-
csolódik például, hogy a közel-
múltban kértem az igazgatókat: 
a meglévő szerződéseket, meg-
bízásokat tekintsük át. Szorgal-
mazni kell a központi beszerzé-
seket, hogy a nagyobb volume-
nű megrendelésekkel olcsóbb 
árakat tudjunk elérni, illetve a 
fizetési ütemezésben is kapjunk 
kedvezményeket. 

– Hogyan fogadták a kollégák?
– Örömmel mondhatom, 

hogy kiváló munkatársaim 
vannak és rendkívül pozitív 
volt a fogadtatásom. Jó a kol-
lektíva, de a gazdasági nehézsé-
gekkel mindenki tisztába van, 
és közösen, együttes erővel old-
juk meg a feladatokat. 

– Ezek szerint jól érzi magát az 
új munkakörben?
– Igen. Itt születtem, mindig 

is itt éltem és dolgoztam, egy-
szóval minden ehhez a város-
hoz köt. Úgy érzem, ez a pozíció 
elismerése az eddigi munkám-
nak. A feladat felelősségével és 
a nagyságrendjével is tisztában 
vagyok, és a város vezetőitől, a 
kollégáimtól egyaránt megka-
pom azt a támogatást, amire 
szükségem van.

M. Z.

Koncz Ferenc egyetértett azzal, hogy a településen élőket a jövőben közérthető módon kell tá-
jékoztatni a gazdasági helyzetről.

AZ ÖNKormÁNYZAToT PErLI A VoLT PoLGÁrmESTEr
Munkaügyi pert indított a 

város önkormányzata ellen 
Szerencs előző polgármeste-
re. Rónavölgyi Endréné az ál-
lítása szerint 2008-ban és 2009-
ben ki nem vett, összességében 
64 nap szabadságának a pénz-
beli megváltását kéri összesen 
1 millió 517 ezer 952 forint ér-
tékben.

Az önkormányzat vitatja az 
igény jogosságát, ennek a bizo-
nyítását azonban álláspontjuk 
szerint nehezíti, hogy a szóban 
forgó időszakban a polgármes-
ter szabadságáról nem készült 
hitelt érdemlő nyilvántartás.    
Rónavölgyi Endréné azt köve-
tően fordult a Miskolci Munka-
ügyi Bírósághoz, miután Sze-
rencs Város Önkormányzata 
nem mutatott hajlandóságot a 
számára a hároméves elévülési 

határidőn belül járó, több mint 
másfél millió forint kifizetésé-
re, aminek a jogossága – véle-
ménye szerint – a rendelkezés-
re álló dokumentumokból meg-
állapítható. 

Az ügyben szeptember 7-én 
megtartott második tárgyalá-
son a felperes ügyvédje arra a 
legfelsőbb bírósági ítéletre hív-
ta fel a figyelmet, amely szerint 
a polgármester nem lehet a sa-
ját munkáltatója, esetében ezt a 
jogkört a képviselő-testület gya-
korolja. Rónavölgyi Endréné is-
mertette, hogy a polgármester-
ség sok feladatot adott számá-
ra, így fordulhatott elő, hogy ál-
lítása szerint 2008-ban legfel-
jebb 4, a következő évben pe-
dig 10 munkanapot töltött sza-
badságon. Azt, hogy mikor vett 
ki szabadságot, a város jegyző-
jével, illetve az alpolgármester-

rel beszélte meg, ami soha nem 
okozott problémát. Egyetlen 
önkormányzati képviselő sem 
indítványozta, hogy ez más-
ként történjen. A szabadságolá-
si tömböt kitöltette arra az idő-
szakra, amikor szabadságra ké-
szült, de azt csak akkor írta alá, 
ha a beírt napokon ténylegesen 
pihent. Bírói kérdésre azt, hogy 
ezek ténylegesen mikor voltak, 
és azokat a napokat hol töltötte, 
a volt polgármester nem tudta 
felidézni. Nyaralni azonban bi-
zonyosan nem volt – emelte ki 
a felperes. Az alperes ügyvéd-
jének kérdésére válaszolva Ró-
navölgyi Endréné ismertette: a 
jegyző szabadságát ő engedé-
lyezte, azonban az eljárási ren-
det – miután nem jogi szakem-
ber – részleteiben nem ismerte. 

Az alperes önkormányzat jo-
gi képviselője arról nyilatko-

zott, hogy Rónavölgyi Endré-
né 2008–2009-ben valamennyi 
szabadságát kivette, azonban 
annak adminisztrálásáról nem 
gondoskodott. Az ügyvéd sze-
rint az előző polgármester mu-
lasztást követett el azzal, hogy 
a testület vezetőjeként a felet-
te munkáltatói jogokat gyakor-
ló önkormányzatnál nem kez-
deményezte a szabadságolási 
rendjének kialakítását, így a pi-
henőnapjairól kénye-kedve sze-
rint határozhatott. Az, hogy eze-
ket mikor vette ki, adatok hiá-
nyában nem lehet megállapíta-
ni, a szabadságolásban magával 
került alá- és fölérendeltségi vi-
szonyba. Az ügyvéd szerint így 
mindenképpen megalapozat-
lan a felperes keresete, aminek 
az elutasítását kérte.    

A szerencsi önkormányzat 
törvényes képviselőjeként jelen 

lévő Egeli Zsolt alpolgármester 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a törvényi rendelkezések szerint 
az önkormányzatnak kell kiad-
nia a polgármester szabadságát, 
de azt a testület vezetőjének – 
vagyis magának a polgármes-
ternek – kellett volna kezdemé-
nyezni. Ezt annál inkább megte-
hette volna, mert akkoriban sze-
mélyes jogi tanácsadó állt ren-
delkezésére, amire bizonyságul 
az alpolgármester a bírónak át-
adott egy szerződésmásolatot.

A bíró végül az alperes szá-
mára írta elő annak bizonyítá-
sát, hogy Rónavölgyi Endréné 
2008-ban és 2009-ben 39-39 na-
pot ténylegesen szabadságon 
töltött. Az ügyben a következő 
tárgyalást október 19-én 13 óra-
kor tartják a Miskolci Munka-
ügyi Bíróságon. 

Á. A.

NYIToTT KAPuK AZ ÁmK-bAN
– Minden, a városban működő 

magánszemélynek vagy közös-
ségnek, aki a helyben élők érdek-
lődésére számot tartó produkciót 
hoz létre, ingyenesen biztosítjuk 
a Rákóczi-várban lévő, közönség 
fogadására alkalmas helyiségeket 
vagy szabadtéri területet – tájékoz-
tatta lapunkat Csider Andor, a Sze-
rencsi Általános Művelődési Köz-
pont (ÁMK) igazgatója (fotónkon). 

– Abban az esetben, ha valaki egy rendez-
vényre belépődíjat szed, akkor az intézmé-
nyünk is joggal tart igényt bevételre, hiszen 
valójában a város javaival gazdálkodunk. A 
korábbi gyakorlattól eltérően a bérlet alapja az 

esemény nyereségessége. Ameny-
nyiben a haszon ötven százalé-
ka alacsonyabb, mint a tarifatáb-
lázatban szereplő terem- vagy te-
rületbérlet, akkor ez utóbbit kell a 
bérlőknek megfizetni. Ha a nye-
reség fele ennél magasabb, akkor 
erre tart igényt az ÁMK, hiszen 
ezáltal az önkormányzat bevéte-
leit növeljük. Büfé üzemeltetésé-
nél pedig az ebből származó tel-

jes bevétel tíz százalékát kell a művelődési in-
tézménynek megtéríteni mindazoknak, akik 
ilyen szolgáltatást is biztosítani szeretnének a 
rendezvényükön résztvevő közönségnek – is-
mertette Csider Andor igazgató.
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Akire büszkén emlékezik 
minden mAgyAr 

Kossuth Lajos születésé-
nek 209. évfordulóján koszo-
rúzással egybekötött ünnep-
séget tartottak Monokon, a 
nagy hazafi szülőházának 
udvarán. Az ünneplőket De-
meterné Bártfay Emese pol-
gármester köszöntötte, szó-
noklatot mondott Koncz Fe-
renc, a térség országgyűlési 
képviselője.

A polgármester a szeptem-
ber 16-án megtartott esemé-
nyen beszédében megjegyez-
te, hogy Kossuth minden tette 
a monokiak szívében él, büsz-
kék a község fiára, hiszen Ma-
gyarország egyik legnagyobb 
hatású politikusának szülő-
helyén élnek. – Kossuth Lajos 
nemcsak az eszével, de a szívé-
vel is figyelt, azt hirdette, amit 
milliók éreztek és gondoltak, 
minden beszédében hangsú-
lyozta a hazája iránti elkötele-
zettséget – mondta Demeterné 
Bártfay Emese, majd hozzátet-
te, hogy csak akkor lehetünk 
méltóak a történelmi személy-
hez, csak akkor érhetünk el ne-
mes célokat, ha egymást segít-
ve, önzetlenül teljesítjük köte-

lezettségeinket. – Kossuth hit-
vallása benne él mindennapja-
inkban, irányítja gondolatain-
kat, erőt, hitet és kitartást ad – 
hangsúlyozta a polgármester.

Koncz Ferenc szónoklatá-
ban megjegyezte: mi sem bi-
zonyítja jobban hazánk lakos-
ságának tiszteletét Kossuth 
iránt, minthogy minden bi-
zonnyal nincs olyan települé-
se az országnak, ahol ne nevez-
tek volna el róla utcát vagy in-
tézményt. – Vajon mi lehet az, 
ami Kossuth nagyon erős kul-

tuszát, ezt a mindenki által va-
ló egyértelmű megbecsülését 
élteti, mi az az életmű, amely-
re büszkén emlékezik min-
den magyar? – tette fel a kér-
dést a honatya, majd így foly-
tatta: – Azt gondolom, egyet-
len kifejezéssel is meg lehet fo-
galmazni, ez pedig a nemzet-
be vetett hit. Az a hit, amely 
bízott a szenvedések végében, 
illetve egy jobb jövő reményé-
ben olyannyira, hogy magá-
val ragadott minden magyar 
embert. Az akkori helyzetben 
olyan katonai dicsőséget is ho-
zott, amire nem csak Európa, 
de az egész világ rácsodálko-
zott. Kossuth a szabadságharc 
bukása után is olyan szimpáti-
át keltett a világban a magya-
rok iránt, amilyet azóta sem 
sikerült másnak megtennie. A 
fentiek miatt is gondolom azt, 
hogy Kossuth Lajos méltó mó-
don foglal helyet minden ma-
gyar ember szívében – fogal-
mazott Koncz Ferenc Mono-
kon. A megemlékezés a helyi 
iskolások és a Kossuth nevével 
fémjelzett népdalkör, továbbá a 
szerencsi Bocskai gimnázium 
fiataljainak műsorával folytató-

dott, majd elhelyezték a tiszte-
let koszorúit a szülőház emlék-
táblájánál, illetve Kossuth La-
jos szobránál.                       SfL

ÁTHelyezeTT 
TÁmOgATÓ szOlgÁlAT
Az idei költségvetés módo-

sításával és a szervezet első 
félévi tájékoztatójának elfo-
gadásával kezdte szeptember 
6-ai ülését a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Tanácsa. 

A szociális, valamint gyer-
mekjóléti szolgáltatási felada-
tok ellátásáról szóló vitában el-
hangzott, hogy a rendszeres el-
lenőrzésekről készített tájékoz-
tatók azt mutatják, hogy a tár-
sulás ez irányú tevékenysége jól 
működik. Szóba került, hogy a 
közelmúltban megjelent a tér-
ségben egy egyház, amely ha-
sonló tevékenységet végez, és 
emiatt csökkent a társulás szol-
gáltatásait igénybe vevők szá-
ma. Koncz Ferenc szerint nem 
baj, hogy különböző szerveze-
tek hasonló munkát látnak el, 
azonban félő, hogy az állami 
támogatások megszűnésével az 
alternatív szolgáltatók eltűnnek 
és a gondozottak ismét maguk-
ra maradnak. A társulás elnöke 
hozzátette: jogszabály nem teszi 
lehetővé, hogy az említett szer-
vezeteket távol tartsák a szoci-
ális szférától. A jelenlévő szak-
emberek úgy vélték, hogy a szo-
ciális és gyermekjóléti szolgál-
tatásokat nem érdemes üzle-
ti alapon végezni, ezért szüle-
tett a törvényi szabályozás, ami 
megakadályozza a visszaélése-
ket. Az alternatív szolgáltatók 
előbb-utóbb rá fognak ébred-
ni arra, hogy a csekély bevétel-
ből nem tudják kigazdálkodni a 
dolgozóik bérét sem – hangzott 
el az ülésen. 

A társulás elfogadta a leghát-
rányosabb helyzetű kistérségek 
fejlesztési és együttműködési 
kapacitásának megerősítése cí-
mű ÁROP 1.1.5/C pályázat telje-
sítéséről szóló beszámolót.

Az egyebek napirend kereté-
ben döntés született a támoga-
tó szolgáltatás finanszírozásá-
ra kiírt pályázat benyújtásáról, 
és egy új telephely meghatáro-
zásáról. Osika József tállyai pol-
gármester kérte, hogy a támo-
gató szolgálatot ne helyezzék át 
Szerencsre, annak székhelye a 
jövőben is Tállya legyen. Koncz 
Ferenc hangsúlyozta: ilyen fel-
adatot ott és úgy kell koordinál-
ni, hogy az a leghatékonyabb le-

gyen. Közös érdek, hogy a tá-
mogató szolgáltatás minden-
ki számára egyformán elérhe-
tő legyen. A tanács végül egy-
hangúan döntött a pályázat 
benyújtásáról, majd két ellen-
szavazattal és egy tartózkodás 
mellett fogadta el a szolgáltatás 
székhelyének Szerencsre törté-
nő áthelyezését. 

A társulás tulajdonában lé-
vő, pályázaton nyert új jármű-
vel kiváltott használt kisbusz 
sorsáról is határoztak a polgár-
mesterek. Az előterjesztés sze-
rint a Renault Trafic üzemelte-
tését átvenné Taktakenéz Ön-
kormányzata, azonban két vé-
teli ajánlat is érkezett a jármű-
re: a szerencsi középiskolai kol-
légiumtól, illetve a tállyai Falu-
fenntartó Szolgálat Kft.-től. Var-
ga László, a pénzügyi bizottság 
elnöke szerint a taktaközi tele-
pülés a jelenlegi, elavult, három 
személyre levizsgáztatott jár-
művét tekintve rá van szorul-
va erre a kisbuszra, ezért ezt a 
gesztus jellegű döntést meg kell 
hozni. Koncz Ferenc támogatta 
a javaslatot, majd a jelenlévők 
egyhangúlag szavazták meg, 
hogy a gépkocsit a társulás ad-
ja át üzemeltetésre a taktakenézi 
önkormányzatnak.

Az ülés végén vita alakult ki 
a Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóság magas-
ból mentő gépjárművének a ki-
fizetetlen önrésze miatt. Koncz 
Ferenc tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a közelmúltban leve-
let kapott az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságtól, 
miszerint a tavaly megvásárolt 
gépjármű 18 milliós önrészé-
ből még 13 millió forint nincs 
kifizetve. – Szükség van arra, 
hogy a katasztrófavédelem lás-
sa a teljesítési hajlandóságot – fo-
galmazott az elnök, aki szerint 
néhány település már átutal-
ta a lakosság arányában kirótt 
kötelezettségek bizonyos szá-
zalékát, azonban nyolc önkor-
mányzat még egy fillért sem fi-
zetett. Koncz Ferenc azt javasol-
ta: a tagönkormányzatok pró-
báljanak meg 60 százalék kö-
rüli összeget befizetni, a mara-
dékot pedig igyekeznek majd a 
kistérségi társulás költségveté-
séből biztosítani.              M. Z.

iskOlAAVATÓ A FAlUnAPOn
Taktakenéz önkormányza-

ta a leghátrányosabb helyzetű 
települések támogatására ki-
írt pályázaton hatvanötmillió 
forint, vissza nem térítendő, 
hazai társfinanszírozású eu-
rópai uniós támogatásban ré-
szesült az iskola felújítására. 

Molnár Tibor polgármester 
a szeptember 10-én megtartott 
falunapon ismertette, hogy az 
elnyert pénz felhasználásával a 
tető palaborítását cserépre cse-
rélték, a teljes épületet hőszige-
telték, korszerűsítették a mel-
lékhelyiségeket, az öltözőket, 
a mosdókat, kicserélték a nyí-
lászárók egy részét, felújították 
az igazgatói és a tanári szobát. 
A település konyhájának kapa-
citása már nem felelt meg az új 
igényeknek, az eddigi százöt-
ven adag helyett mostantól há-
romszázat képesek elkészíte-
ni, amihez mintegy négymil-
lió forintból új eszközöket is vá-

sároltak. Az önköltség hetven-
öt százalékát kiváltották az BM 
Önerő Alapból, így az önkor-
mányzatnak csak 856 ezer fo-
rintot kellett letennie az elnyert 
támogatás mellé. 

A XII. Taktakenézi Falunap 
családias hangulatban telt el, 

ahol huszadik alkalommal 
köszöntötték a nyugdíjasokat. 
Az eseményen részt vett Koncz 
Ferenc, a térség országgyűlési 
képviselője, aki ünnepi beszé-
dében külön is kitért az idősebb 
korosztályra. A honatya meg-
jegyezte: nem volna helyénva-

ló, ha évente csak egyszer irá-
nyulna a figyelmünk a szép 
kort megéltek felé. Fontosnak 
nevezte, hogy az idősek az év 
minden napján érezzék a csa-
lád, a közösség, a társadalom 
megbecsülését, mert ez egy-
fajta bizonyítéka annak, hogy 
szükség van az életük során 
felgyűlt tapasztalatokra, a meg-
élt helyzetekre, amelyek nem 
sűríthetők egyetlen elmondott 
történetbe. A falunapi esemé-
nyek között elismerések átadá-
sára is sor került: hosszú évti-
zedeken át végzett kiemelkedő 
munkájáért kapta meg a „Tak-
takenéz községért” elnevezésű 
kitüntetést Molnár Tiborné is-
kolaigazgató és Zsigmond Etel-
ka iskolaigazgató-helyettes. A 
„Taktakenéz község közoktatá-
sáért, közművelődéséért” című 
elismerést Gréz Zoltánné óvo-
davezető és Gulyás Istvánné 
pedagógus vehette át.

SfL

Koncz Ferenc: Kossuth Lajos 
méltó helyet foglal el minden 
magyar ember szívében.

Koszorúk a monoki Kossuth-
szobornál.

Időkapszula a toronyban
„Annak reménységében bocsájtottuk útjára 

a kapszulát, hogy a toronynak és annak csil-
lagának már nem kell világháborúkat átélnie, 
hanem egyszer – talán háromszáz év múlva – 
sértetlenül emelik majd le helyéről, hogy meg-
találják nyomainkat.”

A fenti gondolatot Görög 
Marianna (fotónkon), Tisza-
ladány református gyüleke-
zetének lelkipásztora osztot-
ta meg lapunkkal abból az 
alkalomból, hogy sikerült 
felújítani a község reformá-
tus templomát. Görög Mari-

anna ez év május elsejétől vezeti a gyülekezetet, 
elmondása szerint belecsöppent a renoválásba. 
– Amikor Tiszaladányba kerültem, még egy tég-
la sem volt megmozdítva, a felújítási folyamat 
a közbeszerzéseknél tartott – sorolta az ifjú lel-
kész. – A Jánosik és Társai Kft. nyerte el a kivite-
lezés jogát, amely egyebek mellett magába fog-
lalta a tető teljes felújítását, a külső-belső vako-
lást és festést, az elhasználódott torony cseréjét. 

Szeptember 11-én elrejtettünk a toronyban egy 
időkapszulát, megjegyzem, ez a második a gyü-
lekezet történetében. Az elsőt 1883-ban helyez-
te el az akkori lelkész és a presbitérium. Ezt ak-
kor szerettük volna megtalálni, amikor – ennyi 
év után – levettük a buzogányt, vagy csillagot, 
kinek miként tetszik. Sajnos, a két világháború 
golyó ütötte lyukai beengedték a 
vizet, emiatt az enyészeté lett a 
csúcsdíszbe zárt üzenet. Viszont 
a parókián megtalálható annak 
a tartalomjegyzéke, ha az eredeti 
nem is maradt fenn az idők zivata-
ros századaiban. Most bekerült a 
kapszulába egy rövid leírás a gyü-
lekezetről. Választói névjegyzék, 
azaz a jelenlegi gyülekezeti tagok 
névsora, továbbá egy irat, amit az 
önkormányzat állított össze a fa-
lu jelenlegi állapotáról, és az épít-
kezési vállalkozót is megkértük, 
hogy hagyjon nyomot az utókor 
számára, ha már Isten az ő kezébe 
tette a felújítást, ami néhány száz-

ezer forinttal haladja meg a bruttó negyvenmilli-
ós költséget – közölte Görög Marianna.

TÁmOgATÓkAT keresnek
Az uniós támogatás persze nem elég min-

denre, vannak elmaradt munkák. Anyagiakra 
van szükség a padok felújításához, a villámvé-

delem kialakításához, a mozgás-
sérültek feljárójának elkészítésé-
hez, egy új csillár elhelyezéséhez, 
és még néhány egyéb tételhez. 
Összességében még négymillió 
forint hiányzik ahhoz, hogy az 
októberi avatásra minden elké-
szüljön. A hiányzó pénz egy ré-
szét jótékonysági rendezvény be-
vételéből próbálják előteremte-
ni. Az első ilyen estet szeptem-
ber 10-én tartották a tokaji Paulay 
Ede Színházban. Az eseményen 
Koncz Ferenc, a választókerület 
országgyűlési képviselője, vala-
mint Májer János tokaji és Lisz-
kai Ferenc tiszaladányi polgár-

mesterek köszöntötték a megjelent támogató-
kat. Koncz Ferenc megjegyezte, hogy közössé-
get, összetartozást kell vállalni akkor is, ha va-
lahol azt látják, hogy Isten háza nehéz helyzetbe 
kerül, ha „rogyadozik az ereszték.” Májer János 
a közösségi összefogás fontosságát hangsúlyoz-
ta. Kiemelte, hogy egy olyan építkezés végére 
kerül pont, amely még inkább erősíti a telepü-
lésen élők lelkét, az egymás iránti szeretet kitel-
jesedését. Liszkai Ferenc a köszönetnyilvánítás-
ra helyezte a hangsúlyt beszédében. Elmondta, 
hogy barátként tekint minden segítőre, hiszen 
nemcsak a jelenbe vetett hitet, de a jövő remé-
nyét is maga előtt látja. A jótékonysági esten vé-
gül műsort adott a Rákospalotai Szilas Néptánc-
együttes, akik hét éve Tiszaladányban, a Gó-
lyafészek Református Ifjúsági Táborban tartják 
edzőtáborukat. Közönség elé lépett Telenkó Já-
nos és a miskolci muzsikus barátai: Bertalan Tí-
mea és Gönczi Zoltán, tárogatón játszott Ringer 
István és Krajnyák István, végül Reményik Sán-
dor „Templom és iskola” című versét szavalta el 
Pásztor Vivien Anna.

SfL

A „Taktakenéz községért” elnevezésű kitüntetést Molnár Ti-
borné vette át.

Állványok a templomto-
rony körül.
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NÉGYEN EGY ELLEN
Egy monoki lakos szeptem-

ber 1-jén az esti órákban arról 
tett bejelentést a Szerencsi Rend-
őrkapitányságon, miszerint há-
rom személy bántalmazta és el-
vette 12 ezer forintját. A forró-
nyomos intézkedések során ki-
derült, hogy a férfi a rokonai
hoz ment Taktaharkányba, 
ahol megismerkedett egy helyi 
hölggyel és látszólag kölcsönös 
vonzalom alakult ki közöttük. 
A község temetőjébe indultak, 
ahová velük tartott a sértett ál-
tal a rokonainál előzőleg meg-
ismert három fiatalember is. A 
temető bejáratánál azonban du-
lakodni kezdtek: az egyik sze-
mély többször mellkason ütötte 
a monoki lakost, majd a pénzét 
követelte.  A sértett nem akar-
ta odaadni a pénzt, ezért a má-
sik két személy is ütlegelni kezd-
te és további veréssel is megfe-
nyegették. A megfélemlített fér-
fi a zsebében lévő készpénzt át-
adta bántalmazóinak, akik ez-
után elszaladtak a helyszínről. 
A hölgy – aki az egész cselek-
ményt végignézte – még annyit 
mondott, hogy ne szóljon senki-
nek, mert akkor bajok lesznek. A 
sértett a cselekmény következté-
ben nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett, az elkö-
vetőket a rendőrség elfogta, fe-
lelősségre vonásuk megtörtént.

BAROMFITOLVAJOK
Rendőrségi eljárás indult ez 

idáig ismeretlen tettes ellen, aki 
egy mezőzombori portáról ti-
zenkét darab, mintegy 15 ezer 
forint értékű kacsát vitt el au-
gusztus 31én. Egy megyaszói 
ház istállójában szeptember 
1jén szintén baromfitolvaj járt, 
de őt hamar fülön csípték. Az 
elkövető beismerte, hogy az ab-
laküveg betörése után hét tyú-
kot és három kakast tulajdoní-
tott el. A lopás és rongálás bűn-
tette miatt a bíróság gyorsított el-
járás keretében járt el.  

VERÉSSEL FENYEGETTE 
AZ ÜGYINTÉZŐT

Nem tudta értelmezni a ban-
ki átutalást, ezért az ügyintézőt 
szidalmazta és veréssel fenye-
gette augusztus 29én a tarcali 
polgármesteri hivatalban a se-
gélyre várakozók közül egy asz-
szony. A helyszínre érkező rend-
őrök intézkedtek a nővel szem-
ben, aki ekkor sem hagyta abba 
az ordibálást, sőt, a férje is han-
goskodni kezdett. A járőrök 

mindkettőjüket előállították a 
Tokaji Rendőrőrsre, ahol sza-
bálysértési őrizetbe kerültek. A 
Szerencsi Városi Bíróság az asz-
szonyt pénzbüntetésre, a férjét 
pedig tíz nap elzárásra büntette.

BELVáROSI KOCCANáS

Az elsődleges információk 
szerint a követési távolság be 
nem tartása miatt történt ki-
sebb baleset szeptember 7-én 
a szerencsi Rákóczi út és On-
di út kereszteződésében. A Su-
zuki Wagon R+ a vasútállomás 
irányából haladt a városköz-
pont felé, amikor a gyalogos át-
kelőhelynél szabályosan meg-
állt, azonban a mögötte hala-
dó autó hátulról belecsapódott. 
A baleset során személyi sérü-
lés nem történt. A Szerencsi Hí-
rek információi szerint ebben az 
időszakban a közlekedési jelző-
lámpa nem működött a keresz-
teződésben.

BOLTI SZARKáT FOGTAK
Az egyik szerencsi illatszer-

bolt biztonsági őre tett bejelen-
tést szeptember 1jén délután 
a Szerencsi Rendőrkapitány-
ság ügyeletére, miszerint egy 
személyt lopáson ért az üzlet-
ben. A helyszínre kiérkező jár-
őrök megállapították, hogy egy 
mezőzombori lakos egy több 
mint ezer forint értékű hajfesté-
ket az inge alá rejtett, majd az-
zal távozni készült. A biztonsá-
gi őr azonban résen volt, így a 
tolvajnak nem sikerült elhagy-
nia a boltot. A rendőrök előállí-
tották, majd szabálysértési őri-
zetbe vették az elkövetőt, akit a 
bíróság pénzbüntetéssel sújtott.

ÉLETVESZÉLYBEN 
A MEGKÉSELT NŐ

Mezőzomboron, a MÁVál-
lomás környékén egy személyt 
késsel megszúrtak – érkezett a 
bejelentés szeptember 5én ké-
ső este a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság ügyeletére. Az intézke-
dések során megállapítást nyert, 
hogy két mezőzombori lakos az 
Árpád úton haladt, amikor meg-
jelent előttük egy általuk ismert 
helyi férfi a kezében egy kés-
sel, és minden előzmény nélkül 

megfenyegette őket. A két sze-
mély megijedt és félelmükben 
menekülni kezdtek, majd később 
segítőkkel kiegészülve visszain-
dultak az utca ezen részére. Ek-
kor a járdán ülve találták rá egyi-
kük élettársára, aki segítségért 
kiabált, mivel késsel megszúr-
ták. A sértett elmondta, hogy 
észlelte, hogy az élettársára és 
annak unokaöccsére rátámadt a 
mezőzombori férfi, ezért később 
odament hozzá, hogy megnyug-
tassa, ekkor azonban az elköve-
tő a bordája tájékán megszúrta 
őt, majd távozott a helyszínről. 
A sérültet a mentők 8 napon túl 
gyógyuló súlyos sérüléssel szál-
lították kórházba, aki a sérülés 
szövődményeként életveszélyes 
állapotba került. Az elkövetőt 
másnap, a reggeli órákban sike-
rült kézre keríteni. 

TOLVAJOK A FÖLDEKEN
A Taktaharkányi Rendőrőrs 

szolgálatban lévő beosztottjai 
három elkövetőt értek tolvajlá-
son szeptember 2án a Tiszalúc 
és Taktaharkány közötti útsza-
kaszon. A tettesek tíz zsák csö-
ves kukoricát és két mázsa tö-
köt szállítottak éppen, amiket 
azt megelőzően tulajdonítottak 
el két földterületről. A tolvajo-
kat a Taktaharkányi Rendőrőr-
sön állították elő és vették sza-
bálysértési őrizetbe, majd a Sze-
rencsi Városi Bíróság pénzbün-
tetésre ítélte őket.

ELSODORTA A 
VISSZAPILLANTÓ

A kiürített szeméttárolót sze-
rette volna elhelyezni augusz-
tus 30án az a szerencsi lakos, 
akit – a szemétgyűjtő teherautó 
takarásából figyelmetlenül ki-
lépve – egy személygépkocsi 
bal oldali visszapillantó tük-
re megütött és elsodort. A fi-
gyelmetlen gyalogos az ütkö-
zés után az úttestre esett, ami-
nek következtében ellátást nem 
igénylő sérülést szenvedett.

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 har-
madik hétfőjén, legközelebb október 17-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb október 12-én 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb október 5-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. Ked-
den és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással 
és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel 

kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óráig 
és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat, 
hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.
 

 y  gyógyszertáraK 
nyitva tartása

Szeptember 23–25.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfő–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hét-
fő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hét-
fő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 26. – október 2.: Centrum: hétfő–péntek 
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–
péntek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 8–17 
óráig, szombaton–vasárnap: 8–14 óráig. Szerencs: hétfő–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Október 3–9.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–16 
óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombat 8–12 órá-
ig. Szerencs (ügyeletes): 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 27., (kedd): Mád.
Szeptember 29., (csütörtök): Mezőzombor.
Október 6., (csütörtök): Bekecs.
Október 11., (kedd): Szerencs – 
az Idősek Otthonában 7.30–10.30 óráig,
a Nestlé gyárában 11–15 óráig.

rENdŐrSÉGI hírEK hALáLoS bALESET 
A hArMINchETESEN

Ketten haltak meg abban a 
közúti balesetben, amely szep
tember 18án, vasárnap reggel 
történt a 37es számú főúton.

Az elsődleges információk 
szerint a fehér színű Peugeot 
kisteherautó Miskolc irányá-
ból tartott Szerencs felé. A be-
kecsi elágazás előtt kb. egy ki-
lométerre, az egyenes útszaka-

szon eddig ismeretlen ok miatt 
áttért a menetirány szerinti bal 
oldalra, ahol nagy sebességgel 
haladva, fékezés nélkül frontá-
lisan ütközött a szemből érkező 
teherautóval. A vétlen járművet 
egy 35 éves mezőzombori férfi 
vezette. Mindkét kocsi vezető-
je a helyszínen életét vesztette.

Fedor Rita, a SzabolcsSzat-
márBereg Megyei Rendőrfő-

kapitányság szóvivője arról tá-
jékoztatta az MTIt, hogy a Peu-
geot vezetője egy betörés után 
lopta el a járművet. A 19 éves 
férfi a Nyíregyházával szom-
szédos Napkoron tört be egy 
bárba, magához vette a pénz-
tárból a váltópénzt, és üdítőita-
lokat is elvitt. Feltehetően meg-
találta az udvaron álló kisteher-
autó kulcsát, de az ingatlanról 
csak úgy tudott kihajtani, hogy 
az ott álló traktorral előbb be-
szakította a kerítést, majd átült a 
kisteherautóba és elhajtott.

Szerkesztőségünk értesülé-
sei szerint feltételezhető, hogy 
Peugeot vezetője ittas volt, ezt 
azonban csak a későbbi vizs-
gálati eredmények erősíthe-
tik meg. Az azonban bizonyos, 
hogy a 19 éves férfinak nem volt 
érvényes jogosítványa erre a jár-
műtípusra.

A szeptember 18án Sze-
rencs közelében történt tra-
gikus baleset körülményeit a 
rendőrség szakértő bevonásá-
val vizsgálja.

SZáNDÉKOS GYÚJTOGATáS

Újcsanáloson egy elhagyott 
lakóépülethez riasztották szep
tember 8án a kora hajnali órák-

ban a Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóságot. A 
helyszínre érő egységeket ki-
terjedt tűz fogadta a Harangod
völgyi település Hernád utcá-
jában, ahol az épület tetőszer-
kezete és két szoba teljes terje-
delemben égett. A lángokat vé-
gül több órán át tartó, megfe-
szített munkával sikerült elol-
tani. A helyszíni adatok alap-
ján felmerült a szándékosság 
gyanúja. A feltételezett tettest 
a rendőrség előállította, aki be-
ismerő vallomást tett.

ÜTKÖZÉS A BELVáROSBAN
Figyelmetlenül hajtott ki a parkolóból egy Maruti vezetője szep

tember 9én délelőtt Szerencs belvárosában. A Bekecs felé tartó 
Opel sofőrje már nem tudta elkerülni az ütközést a vele szembe 
jobb oldalról kikanyarodó kocsival, aminek a bal oldalába hajtott. 
A balesetben személyi sérülés nem történt. VIGYáZNAK A GYERMEKEKRE

Szeptember 1jétől ismét be-
népesültek a város oktatási in-
tézményei. Az iskolakezdéssel 
együtt jár, hogy a tanintézetek 
környékén egyre nagyobb fi-
gyelemmel kell közlekednie az 
autósoknak. Erre gyakran köz-
úti jelzőtáblák is felhívják a fi-
gyelmet, de a gyalogosok biz-
tonsága érdekében nem árt az 
óvatosság. A Szerencsi Rend-

őrkapitányság járőrei és a he-
lyi polgárőrség önkéntesei idén 
is megtartják szeptemberi akci-
ójukat, amelynek köszönhető-
en az iskolák környékén, a te-
lepülések forgalmasabb útsza-
kaszain gondoskodnak arról, 
hogy a gyalogátkelőhelyek kö-
zelében a diákok biztonságo-
san eljussanak az oktatási in-
tézményekbe. 
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SzerencSiek GeiSenheimben 
Szeptember első hetében a 

Szerencsi Testvérvárosi Egye-
sület tagjai, Bíró István alel-
nök vezetésével, a német test-
vérváros meghívására Gei
senheimben jártak. A látoga-
tás apropóját a helyi városün-
nep és a Szőlészeti, Borásza-
ti, Növénytermesztési Kuta-
tóintézet nyílt napja rendez-
vények adták.

A huszonnyolc fős szeren-
csi csoportot a megszokott 
kedvességgel fogadták a vá-
rosházán, ahol a régi isme-
rősök a viszontlátás örömé-
vel, az új vendégek és vendég-
látók az újdonság élményé-
vel üdvözölték egymást. A 
geisenheimi egyesület elnöke, 
Marina Klein mellett a város 
polgármestere, Frank Kilian 
köszöntötte a csoportot, majd 
a technikai megbeszélés után 
közös vacsorán vettek részt 
a vendégek és vendéglátóik. 
A partnerváros a találkozót  az 
Európai Unió pályázati támo-
gatása segítségével valósította 
meg. A látogatás uniós jelentő-
ségét hangsúlyozták a tervezett 
programok is. 2011-et az Ön-
kéntesség évének nyilvánítot-
ta az Európai Unió, és e mellett 
az egymás történelmének és az 
EU-intézmények megismeré-
se voltak a program fő pontjai. 
A Frankfurtba tett látogatás so-
rán csoportunk megismerhet-
te az Európai Bank Pénzmúze-
umát, ahol a fizetőeszköz álta-
lános történetét bemutató in-
teraktív kiállítás mellett a ban-
kók előállítása biztonsági kö-

vetelményeinek megvalósulá-
sát is figyelemmel kísérhettük. 
A történelmi belvárosban a 
többszáz éves múltra vissza-
tekintő városháza – a Römer 
– rekonstruált épületét, vala-
mint a német demokrácia böl-
csőjének nevezett Pál templo-
mot csodálhattuk  meg. A vá-
ros második világháború után 
történt újjáépítése során ki-
alakult arculatáról a Frank-
furton át történő utazás so-
rán szerezhettünk benyomást. 
A látogatás harmadik napján 
az önkéntes tevékenység gya-
korlati példájáról kaptunk tájé-
koztatót a Geisenheimben mű-
ködő Caritas Marienheim idő-
sek otthonában, ahol a szerve-
zett és önkéntes ellátás együt-
tes működéséről beszélgethet-
tünk az intézmény dolgozóival. 
A délután folyamán csoport-
munkák keretében ismerked-
tünk meg a városban folyó 
önkéntes munka szerepével 
a polgárok mindennapi életé-

ben és a városi könyvtár mű-
ködésében. A harmadik mun-
kacsoport a testvérvárosi te-
vékenység finanszírozásáról 
folytatott eszmecserét az ak-
tuális támogatási lehetőségek 
tekintetében, valamint az ön-
kormányzatok általános pénz-
ügyi politikájáról és annak 
gyakorlati megvalósulásáról. 
Geisenheim város polgármes-
tere meghívására a munka cso-
porthoz csatlakozott Koncz Fe-
renc, Szerencs vá ros polgár-
mestere is. 

A negyedik napon a Ma-
rient hal városrészben kiala-
kított Szerencs téren tettünk 
látogatást, ahol a városrész 
képviselője mesélt a közterü-
let létrehozásának és ápolá-
sának önkéntes polgárok ál-
tal történő megvalósításáról. 
A kutatóintézetben szervezett 
látogatás során tájékoztatást 
kaptunk az intézmény klíma-
változással kapcsolatos vizs-
gálatairól, a szőlőtermelés új 

irányzatairól és a gépesítésé-
nek fejlesztéséről. Örömmel 
hallottunk nemzetközi szin-
tű lehetőségekről, és a ma-
gyar diákok aktív részvételé-
ről az intézményi munkában. 
Ebédünket a Grimm csa-
lád szőlőbirtokán fogyasz-
tottuk el, ahol a monumentá-
lis szőlőfeldolgozó, valamint 
bor- és pezsgőkészítő pin-
cével is megismerkedtünk. 
Látogatásunk utolsó napját a 
Johannisbergi Polgárházban 
megtartott bensőséges hangu-
latú zenés vacsorával zártuk. 
A két egyesület vezetői  meg-
állapították, hogy sikerült kö-
zösen megvalósítani az ered-
ményes véleménycserét a láto-
gatás fő témáiban, az önkéntes-
ség, a testvérvárosi együttmű-
ködés finanszírozása és egy-
más jobb megismerése terüle-
teken. A búcsúzás mellett meg-
fogalmazódott a 2012. évi sze-
rencsi viszontlátogatásra törté-
nő meghívás is, melyet vendég-
látóink örömmel elfogadtak. 
Auf Wiedersehen! – Viszont-
látásra!

Oleszka Józsefné

kutatóintézet 
a tokajiért

Néhány esztendős kiha-
gyás után augusztus 1jén 
ismét megnyílt Tarcalon 
a borászati kutatóintézet, 
amely többek között tu-
dományos vizsgálatokkal, 
szaktanácsadással elsősor-
ban a térség borászait kí-
vánja szolgálni a jövőben.

– Kormányzati 
szándék, hogy létre-
hozzanak Magyar-
országon egy szőlé-
szeti-borászati hát-
térintézmény-háló-
zatot, amely közvet-
lenül a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium alá tartoz-
na – tájékoztatta a Szerencsi 
Híreket Bihari Zoltán igaz-
gató (fotónkon). Az elsőként 
megalakított intézmény a 
Tokaji Borvidék Szőlészeti és 
Borászati Kutatóintézet lett, 
amely augusztus 1-jén nyi-
totta meg kapuját Tarcalon. 

Mint arról Bihari Zoltán 
beszámolt lapunknak, a tér-
ség felelősen gondolkodó 
borászatai évek óta szorgal-
mazták egy önálló borvidé-
ki kutatóintézet létrehozását. 
Ennek két oka van: egyrészt 
igénybe szeretnék venni a 
létesítmény szolgáltatásait 
– laboratóriumi munka, új 
fajták kialakítása, génbank, 
stb. – másrészt a borvidék 
presztízsét nagyban növe-
li, ha a borkészítés, marke-
ting és értékesítés rendelke-
zik tudományos háttérbázis-
sal. Az igazgató szerint az in-
tézmény elsősorban szolgál-

tató feladatot lát el a jövő-
ben, mint például a labora-
tóriumi analitika, fajtagyűj-
temény, oltóvesszők bizto-
sítása, oltványok értékesíté-
se, szaktanácsadás, oktatás, 
tudományos konferenciák 
szervezése. Emellett gén-
bankot hoznak létre, vizs-

gálják a régi szőlő-
fajták termesztésbe 
való bevonásának 
a lehetőségét, és se-
gítséget nyújtanak 
a kártevők és kór-
okozók elleni véde-
kezésben. – A borá-
szok jelentős részé-

vel már jó kapcsolatot ala-
kítottunk ki – ismertette Bi-
hari Zoltán. – A továbbiak-
ban szeretnénk a térség mi-
nél több termelőjével part-
neri viszonyt ápolni. Ahhoz 
azonban, hogy a teljes kö-
rű szolgáltatásainkat igény-
be vehessék, még legalább 
egy esztendőre van szüksé-
günk, hiszen most alakítjuk 
ki a személyi állományun-
kat és a műszerparkunkat. 
Októbertől indul a hírleve-
lünk „Szőlő-levél” címmel, 
amelyben az intézet fejlődé-
séről, szolgáltatásairól, új tu-
dományos eredményekről és 
a térség borászatát érintő hí-
rekről adunk tájékoztatást – 
emelte ki a tarcali kutatóin-
tézet igazgatója.

A hírlevelet bárki megkap-
hatja e-mailben, aki felirat-
kozik a cég levelezőlistájá-
ra: tarcalkutato@gmail.com.

M. Z.KezdődiK a nagyszüret
Szeptember 24én kezdő-

dik nagyszüret a Tokaji bor-
vidéken.  Ekkor, vagyis szom-
baton kezdi el a furmint és 
hárslevelű fajták vegyes át-
vételét a Tokaj Kereskedő-
ház Zrt. – tájékoztatta lapun-
kat Marcinkó Ferenc, a cég 
termelési és műszaki igazga-
tója (fotónkon). 

A korai fajták feldolgozá-
sa szeptember közepére már 
megtörtént az állami tulajdo-

nú vállalatnál, 
az előzetesen 
kalkulált 11 
ezer mázsa, 
17-19 cukorfok 
közötti alap-
anyagból ké-
szült must ke-

rült a tartályokba. A Tokaj Ke-
reskedőház Zrt. szeptember 17-
től vette át reduktív borok ké-
szítésére a különválogatva le-
szedett, egészséges furmint és 
hárslevelű fürtöket, aminek a 
kilójáért 17 cukorfok felett 80 
forintot fizettek. 

– Az igazi nagyszüret – ami-
kor a furmint és hárslevelű faj-
ták vegyesen lehetnek a kon-
ténerekben – szeptember 24-
én indul és várhatóan három 
héten át, október közepéig tart 
– ismertette Marcinkó Ferenc. 
– Ez idő alatt kétezer-három-
száz termelőtől összesen 110 
ezer mázsa bor alapanyag-
ra számítunk, ami a szerző-
désekben foglaltaknak meg-

felelően négyzetméterenként 
egy kilogramm szőlőt jelent. 
A termésbecslés tűréshatára-
ként plusz tíz százalékig biz-
tosítjuk az átvételt. A termelési 
és műszaki igazgató szerint itt 
már magasabb cukorfokra le-
het majd számítani. Az ár 17–
18,9 fok között 80 forint, 19–20,9 
fok között 85 forint, 21 fok fö-
lött pedig 90 forint lesz. 

Az időjósok kevés csapa-
dékot hozó, napos ősszel szá-
molnak, emiatt az idén jelen-
tősebb aszútermésre nem le-
het számítani. Ha mégis len-
ne aszú, arra a szerződött terü-
letekről igényt tart a Tokaj Ke-
reskedőház, árat azonban nem 
kalkuláltak. 

A cég az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a nagyszüret idősza-
kában leadott termésük ellen-
értékét a szerződésben meg-
határozottak szerint, ez év de-
cember 15-ig fizeti ki a beszál-
lítóinak. 

Á. A.

bronzkori kincSeket 
rejtett a föld

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tárgyakat egy kupacban 

rejtették a föld alá a hegy lejtős 
részén. Idővel az erózió elmoz-
dította egy részüket, de a leg-
többjük egy halomban, eredeti 
helyén került elő.

– Ezek a bronztárgyak egy 
zárt leletegyüttest, ún. bronz-
depót alkotnak. A bronzkor-
szak idejéből több száz hason-
ló bronzkincs került a föld alá. 
Elrejtésük okai máig nem tisz-
tázottak: a kutatók egy része 
szerint háborús események 
miatt ásták el egykori tulaj-
donosaik értékeiket ilyen mó-
don. Mások szerint ezek keres-
kedők, vagy kézművesek rak-
tárkészletei lehettek, újabban 
viszont egyre több bizonyíték 

szól amellett, hogy a bronzkin-
cseket földöntúli hatalmaknak 
szánt áldozatként helyezték a 
föld alá a bronzkorban élt kö-
zösségek. Sajnos, a kincsek 
nagy része mindenféle ponto-
sabb adat és dokumentáció nél-
kül került ez ideáig a múzeumi 
vagy magángyűjteményekbe 
és rendkívül kevés a régészek 
által pontosan feltárt, erede-
ti leletösszefüggései ben meg-
figyelhető együttes. Az utób-
bi évtizedben Magyarország 
hasonló leleteit olyan fémke-
resős kutatók veszélyeztetik, 
akik anyagi haszon reményé-
ben vagy egyszerűen csak a 
parttalan gyűjtőszenvedély 
által hajtva hasonló leletekre 
vadásznak régészeti lelőhe-

lyeinken. Károkozásuk mér-
téke egyre nagyobb – emelte 
ki Szabó Gábor. 

– A bronztárgyak a formák 
típusai alapján a Kr. e. 14. szá-
zadból származhatnak. Az ős-
kori leletegyüttesnek az egy-
ben tartása és a szakemberek 
általi feltárása adhatja meg az 
értékét, ami a szerencsi Molnár 
László érdeme, aki felismerte 
az általa talált tárgyak jelentő-
ségét. Segítségéért és önzetlen-
ségéért köszönet illeti. A szak-
szerű feltárást egykori tanítvá-
nyom, Makoldi Miklós kezdte 
meg, amit egyetemi hallgatók-
ból álló csapatommal és speci-
ális felszerelésünkkel mi fejez-
tünk be és rajzzal, valamint fo-
tókkal dokumentáltuk a bronz-
kincset.

– A leletek jelenleg egy szak-
restaurátor kezében vannak, 
aki letisztítja és konzerválja 
a tárgyakat – ismertette a ré-
gész. –  Ezután lerajzoljuk, le-
fotózzuk és minél hamarabb 
igyekszünk egy publikáció-
ban ismertetni őket a nemzet-
közi szakmával – emelte ki Sza-
bó Gábor, aki hozzátette: a lehe-
tő legrövidebb időn belül sze-
retnék önálló kiállításon bemu-
tatni a kincset, néhány hason-
ló északkelet-magyarországi le-
lettel együtt a Nemzeti Múze-
umban és a miskolci Herman 
Ottó Múzeumban.

Árvay Attila

Az egyesületi delegáció és vendéglátóik a geisenheimi Szerencs téren.

idénymunKa szőlőszedés idején
A mezőgazdasági idénymun-

kára egyszerűsített módon léte-
síthető munkaviszony.  Ilyen-
kor az alkalmi munkára al-
kalmazottak esetében alacso-
nyabb, 500 forint/fő/nap köz-
teherfizetési kötelezettséggel 
kell számolni, és a munkálta-
tó ugyanazon magánszemélyt 
akár 120 napra is alkalmazhat-
ja összefüggően vagy több eset-
ben együttesen – tájékoztatott a 
NAV Észak-magyarországi Re-
gionális Adó Főigazgatóság. 

Az egyszerűsített foglalkoz-
tatással létesített munkavi-

szonyt a munkavégzés meg-
kezdése előtt telefonon (a 185-
ös telefonszámon) vagy elekt-
ronikus úton kell bejelente-
ni az állami adóhatóságnak, 
melynek feltétele az ügyfélka-
pun történő előzetes regisztrá-
ció. Fontos a bejelentési kötele-
zettség szabályszerű teljesítése, 
mert ennek hiányában a mun-
káltató szankcióra számíthat. 
Egyszerűsített foglalkoztatás-
ra azonban nem jogosult a 300 
ezer forint, vagy ezt meghala-
dó összegű adótartozást fel-
halmozó munkáltató mindad-

dig, míg ez irányú adósságát ki 
nem egyenlíti. 

Az őszi mezőgazdasági 
munkák idején a bejelentési kö-
telezettség teljesítését és a sza-
bályszerű foglalkoztatást foko-
zottan ellenőrzi az adóhatóság.

Az egyszerűsített foglalkoz-
tatás további szabályairól bő-
vebben tájékozódhatnak az 
érdeklődők a nav.hu honlapon 
a 46. számú információs füzet-
ből, vagy telefonon a NAV Ál-
talános Tájékoztató Contact 
Centerén (06-40/42-42-42) ke-
resztül. 
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Bari Gábor

A mi táborunk
Vonatunk halad a forró csöndben. Nyoma sincs az 
egykor zöldellő búza-, árpamezőknek, sárgán vi-
ruló repcetábláknak.
A még zöld kukoricaföldeket takaros szőlőültet-
vények feledtetik az utazóval, mint ahogy las-
san feledésbe merülnek Tokaj írótáborai, azok 
élménydús, baráti percei is.  
De, mint ahogyan az utazó megőrzi a számára 
kedves-épületes látványt, úgy a táborozók is visz-
nek valamit szellembe-szívbe rejtve.
Akadnak páran, akik elhozzák, megosztják élmé-
nyeiket a mi közösségünkkel is.  
Amely közösség immár hetedik éve gyúródik egy-
be, ahol a vonat most megáll, Tarcalon.
„A mi táborunk” a Hegyaljai Alkotók Társulása és 
a Magyar Alkotók Internetes Társasága Közhasznú 
Egyesület szervezésében Tarcal hegyközségben 
kerül megrendezésre.
Ide igyekszik most velem együtt néhány toll-
forgató...
Ez esetben augusztus közepét követő öt napon át 
élvezzük az egykori mezőváros vendégszerete-
tét… Célhoz érünk.
Programunk főbb pontjai előre meghatározottak, 
néhánya évről évre visszatérő.  
Az érkezés napján elszállásolás és vacsora után in-
dul az ismerkedés, bemutatkozás.
Már a megérkezést követő napon képzőművésze-
ink kiállítást rendeztek alkotásaikból, melynek 
megnyitására késő délután kerül sor a község ér-
deklődő polgárai jelenlétében.
Festmények, fotók, mandalák, textil és üvegre ál-
modott népművészeti alkotásokban gyönyörköd-
het a látogató.
Mindez a Hatputtonyos Borfaluban még táborzá-
rás után is megtekinthető.
„A mi táborunk” irodalmi és társművészeti tá-
bor. Nem egy alkotó ír és fest is, vagy ír és fotómű-
vész is egyben.
Fő témakörünk az írás, következésképpen az írás-
sal kapcsolatos bemutatkozások, beszélgeté-
sek, viták töltik ki a táborozás idejének nagy ré-
szét16–25 fős létszámmal.
Állandó programunk a Bodrogkeresztúri Idősek 

Otthonában szervezett látogatás irodalmi mű-
sorral. Saját alkotásainkkal lépünk fel. Nem túl-
zok, ha misszióként beszélek e szereplésünkről. 
Ápolásra, ellátásra szoruló, többnyire idős embe-
rek hálás tekintetét látni megható és egyben föl-
emelő. És várnak, mindég visszavárnak minket. 
Meghatottságunktól, megilletődöttségtől szá-
raz torokkal vettünk búcsút s nehéz volt a tábor 
előadótermében méltó szavakkal összefoglalni e 
szép eseményt.
Talán a pincelátogatás varázslatos légköre, a bo-
rok, melyeket csülökvacsora közben fogyasz-
tottunk, oldotta a kissé súlyos hangulatot. S ter-
mészetes, hogy szép magyar nóták közös ének-
lésével zárult gazdag programi napunk. Igazán 
együtt voltunk rokon lelkületű emberek…
A tábor elhagyása előtti estén táborzáró gálamű-
sort adtunk, tisztelegve a község lakói előtt. E ren-
dezvényen is saját alkotásainkból adtunk ízelítőt. 
A műsort követően, mely a Hatputtonyos Borfa-
luban került megrendezésre, szíves vendéglátá-
son vettünk részt, ízletes pincepörköltöt és finom 
hegyaljai borokat fogyasztva.
Mint már említettem, hetedik alkalommal ren-
deztük Tarcalon alkotótáborunkat.  
Az a mag, amely évről évre megjelenik, minden-
kor megígéri, hogy „jövőre ugyanitt” találkozunk.
Akiknek módjában áll, meg is teszik ezt. Évről évre 
látunk új arcokat is. Olyanokat, akik néhány versü-
ket kívánják megmutatni, azokról bírálatot halla-
ni. Mert „A mi táborunk” ilyen.
Meghallgatjuk egymást, bírálunk is, de azt is el-
mondjuk: hogyan alkoss, helyesen…
Ez alkalommal forró nyár ragyogott reánk. Ese-
tenként akadt forró hangulat is.  
Amikor az Irodalom, az Alkotók társadalmi hely-
zetéről, elfogadottságáról beszéltünk.
Nem meghatározói, ám alakítói akarunk lenni sa-
ját és az utánunk színre lépők sorsának is. Mi úgy 
várunk el, hogy adunk is. Tudásunkból, szellemi 
erőinkből, hogy újra és újra lássunk csillogó sze-
meket és megfoghassuk egymás kezét.
E gondolatokkal utazunk a késő nyári délelőttben 
ki-ki otthona és reményei felé!

Pillanatkép az alkotótábor résztvevőinek egy csoportjáról.
 y Kihelyezett klubfoglalkozás Rátkán
A szerencsi központú Hegy-

alja Kapuja Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete a térség legna-
gyobb civil szervezete. A tag-
sággal a kapcsolatot a helyi 
csoportok által megbízott sze-
mélyeken keresztül ápolja. Az 
egyesületnek van egy kulturá-
lis klubja, mely minden hónap 
harmadik péntek délutánján 
tart klubfoglalkozást. 

Így tartottunk július 16-án 
Golopon egy összejövetelt, 
majd augusztus 25-én Rátkán 
volt a következő klubfoglalko-
zás. Ezek a foglalkozások egy-
ben kulturális események is, 
hiszen most is megnéztük a he-
lyi nevezetességeket: a nemze-
tiségi tájházat (fotónkon), a ró-
mai katolikus templomot. Ezek 
a látogatások mindannyiunk 
épülésére, valamint a szűkebb 
környezetünk megismerésére 
is szolgálnak. 

Rendezvényünket megtisz-
telte jelenlétével Tirk Sándor-
né, Rátka polgármestere, vala-
mint a golopiakat elkísérő Kiss 
Lajos polgármester. Köszön-
jük, hogy a jelenlétükkel is szo-
lidaritást vállaltak a sérült em-
berekkel. A rendezvény elő-
készítésében, megszervezésé-
ben a rátkai asszonyok vettek 
részt, remek gulyást főztek két 
jó nagy üstben és az elmarad-
hatatlan krumplipalacsintával 
lepték meg a százfős csapatot. 
Nagy siker volt mind a kettő! 
Sütöttek még csörögét is, volt 
pogácsa, üdítő, bor és belépőnek 

szilvapálinka, mely megalapoz-
ta a jókedvet. Abból nem is volt 
hiány, hiszen a Hagyományőr-
ző Népdalkör megadta az alap-
hangot az éneklésre, Balogh Ti-
borné szájharmonika muzsiká-

val még fokozta is mindezeket. 
Koroknay Károly – az egyesü-
let elnöke – részletes tájékozta-
tót tartott az új jogszabályokról, 
minden változásról, ami a moz-
gáskorlátozottakat érinti. Saj-
nos, nem sok jót tudott elmon-
dani, de így legalább mindenki 
első kézből hallhatta, és ha kér-
dése volt, fel is tehette. Utána 
jött a mulatozás, éneklés. Még 
táncoltak is azok, akiknek ke-
vésbé fájt a lábuk. A zenét Mol-
nár Sándor tangóharmonikás és 
Csehovics Gábor tárogatós szol-
gáltatta – remekül!

Jó kis kirándulás volt, kelle-
mesen szórakoztunk, ismer-
kedtünk, beszélgettünk, kap-
csolatokat építettünk. Köszön-
jük mindenkinek, aki munká-
jával, anyagi javakkal és segít-
ségével, akár a megjelenésével 
is hozzájárult ahhoz, hogy ez a 

száz ember egy rövid időre el-
felejthette a gondjait, fizikai fáj-
dalmait. 

Dicséret illeti az asszonyo-
kat, akik a 40 oC-os melegben 
az üst mellett álltak és kavar-
ták az ételt, valamint sütötték a 
finom palacsintát. Ez a rendez-
vény mindannyiunk számára 
emlékezetes marad. A követ-
kező nyáron máshol próbálko-
zunk egy ilyen jó hangulatú, 
vidám összejövetellel, melyre 
minden sorstársunkat és párto-
ló tagunkat szeretettel hívunk 
és várunk. 

Köszönjük, rátkaiak!
Benkó Istvánné

klubvezető 

 y A diákok visszajárnak
A gimnázium előtt tanárok, 

diákok gyülekeztek szeptember 
10-én, hogy együtt indulhassa-
nak a dorgói tóhoz. Itt Kurucz 
László osztályfőnöki órát tartott 
a szerencsi Bocskai István Gim-

názium egykori IV. B osztályá-
nak. Az órán megjelent Szabó 
János testnevelő tanár is, vala-
mint tíz öregdiák, akik tájékoz-
tatták az osztályfőnököt, hogy 
a harmincfős osztálylétszámból 
sajnos nyolcan már nem jöhet-
tek el az alkalomra, míg tizen-
ketten egyéb okok miatt marad-
tak távol. 

A tanárok és diákjaik meg-
emlékeztek az elhunyt peda-
gógusokról és diáktársakról, 
valamint kölcsönösen mesél-
tek egymásnak az elmúlt 50 év 
legfontosabb eseményeiről, él-
ményeiről. 

Az oldott hangulatban meg-
tartott érettségi találkozó kö-
zös ebéddel és tóparti beszél-
getésekkel folytatódott, egé-
szen naplementéig. Ma már 
korántsem mindenki Szerencs 
környéki, ám közös a kiindu-
lópont: Szerencs, a gimnázi-
um.  

Dr. Andréné Szűcs Ilona

Humor és slágerek
Népszerű operettslágerek 

hangzottak el a Madách 
Színház művészeinek elő-
adásában szeptember 9-én a 
Rákóczi várban. 

A Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ által szerve-
zett est meglepetésvendége-
ként a szabolcsi származású 
Tóth Béla stand up humoris-
ta szórakoztatta bemelegítés-
ként a közönséget, majd sor-
ra csendültek fel a legkedvel-
tebb operettdallamok. 

Bemutatkozásuk után Bebe-
si-Horváth Kata, Rózsavölgyi 

Hajnalka és Galát Norbert kö-
zös énekre és tapsra buzdítot-
ták a nagyrészt nyugdíjas ko-
rúakból álló közönséget. Az 
Operett Trió tagjai egy szerel-
mi háromszög történetére fűz-
ték fel és táncokkal is kísérték 
a dalokat. Részletek hangzottak 
el többek között a Mágnás Mis-
ka, a Csárdáskirálynő, a Marica 
grófnő és Csókos asszony című 
darabokból. A közönség két rá-
adás slágert is kért az egyórás 
est zárásaként és végül vastaps-
sal köszönte meg a színvonalas 
produkciót.

H. R.Vidám, zenés percek a Rákóczi-várban.

Jeney András

JutAlomkönyv
Mínuszok, pluszok – elmerengek;
Lépkedek tűnni vélt idők nyomán,
Megsárgult lapokról felderengnek
Gyermekleckéim – tegnap, hajdanán.

Olcsó kötet, bárgyú kis mesék,
Apám hirtelen venni azt tudott,
Az iskolában harsány ünnepély,
De nékem érem, díj ott nem jutott.

Dicshimnusz-könyv jutalma soknak,
Vezért éltetve gyáva rím dalolt,
Hencegtek a majdnem megbukottak,
Anyám kinn várt és némán átkarolt.

Összeadsz, s kivon hatalmi kéj.
Elég hozzá egy durva tollvonás,
Könnyet letörlő édesotthon-kéz:
Ma is plusz, több, mit adhat bárki más.

Bodnár Ildikó

rongybAbA
Az én babám olyan baba
nincsen neki egy rossz szava.
Huncutság van a szemében,
mosoly szája szegletében.
Az én babám azt sem bánja
ha piszkos lesz a ruhája.
Nem szeret kanapén ülni,
s díszpárnára hanyatt dőlni.
Nem vágyik a babaházba,
apró székbe, apró ágyba.
Haja boglyos, fésületlen,
hogyha szalad szertelebben.
Délután már alig várja
hazajöjjön kisgazdája,
Megölelje, gyürkészgesse,
karjai közt melengesse.

S ha megjövök, ezt is teszem,
jobb kezemből balba veszem.
Nevettetem, kacagtatom,
pörgetem és elbújtatom.
Ugrálunk és szökdécselünk,
minden mi jó, együtt teszünk.
– Hoplá – hoplahopp! – kiáltom,
s pörög az én kis barátom.
Röpül, szárnyal fenn az égben
csillag ragyog két szemében.

Az én kócos rongybabámat
csak egyetlen dolog bántja,
hogy aprócska keze helyén
mért nincs neki inkább szárnya?!

A H.A.t. Hírei
•  Augusztus 21–26. között rendeztük meg a hetedik tarcali alkotótáborun-
kat, a sikeres programon harmincnégy alkotótársunk vett részt.

Húszéves polgárőr-mozgAlom 
A Szerencsi Többcélú Kis-

térségi Társuláshoz tartozó 
települések polgárőr-egye-
sületei szeptember 10-én Ti-
szalúcon randevúztak egy-
mással.

Tavaly hagyományteremtő 
céllal tartotta meg a találkozót 
Taktaharkány önkormányza-
ta, a jelek szerint sikeresen. A 
programról két szervező, Me-
zőzomborról Csordás László, 
Tiszalúcról pedig Nyikes Ti-
bor mondta el lapunk érdek-
lődésére, hogy hangsúlyt ka-
pott az eseményen az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség meg-
alakulásának huszadik évfor-
dulója. A szervezés már ápri-
lisban elkezdődött, nem vélet-
lenül voltak jelen a találkozón 
a rendvédelmi szervek vezető 
munkatársai, illetve a meghí-
vást elfogadó települések pol-
gármesterei, a képviselő-tes-

tületek tagjai, továbbá Koncz 
Ferenc, a  Szerencs központú 
választókerület országgyűlé-
si képviselője. Az eseményen 

köszöntőt mondott Gyarmati 
Sándor, a Békés Megyei Polgár-
őr Szövetség (PSZ) elnöke, Sza-
kos István, a B.-A.-Z. megyei 

PSZ kommunikációs igazgató-
ja, Varga László taktaharkányi 
polgármester és Lakomecz 
Sándor, a vendéglátó telepü-
lés polgárőr egyesületének el-
nöke. Beszédükben valameny-
nyien kitértek a polgárőr mun-
ka fontosságára, bízva abban, 
hogy a rend önkéntes őrzőinek 
megbecsültsége, támogatottsá-
ga tovább nő a későbbiekben, 
és a jövőt illetően is együtt tud-
nak dolgozni az önkormány-
zatokkal, civil szervezetek-
kel egy közös ügyért, a köz-
biztonságért és bűnmegelőzé-
sért. A tiszalúci találkozó alkal-
mat adott szakmai konferenci-
ára, főző- és sportvetélkedők-
re, rendőrségi és katasztrófa-
védelmi bemutatókra, elisme-
rések átadására. Az esemény 
hangulatát a helyi Kaméleon 
Musical Gyermekszínpad fia-
taljainak műsorai emelték.

SfLKészül a bográcsos ebéd.
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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

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

Nescafe 3 in 1  
175 g 399 Ft  

(2280 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

Akció!
Szüreti eSzközök, SzerSzámok 

SzéleS válASztékbAn 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.

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.

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

Telefon:  
30/447-8877 

Mobil Házi Segítő Szolgálat 
Tállya Község Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program LHH Kistérségek projektjei „Képzés-foglalkoztatás hátrányos 
helyzetűeknek” TÁMOP-5.1.1-09/6 számú LHH tervezési felhíváshoz, 
pályázatot nyújtott be a „Kistérségi Mobil Házi Segítő Szolgálat” című 
projekt megvalósítására, mely TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0055 azonosí-
tószámmal támogatásban részesült.

A 2011. szeptember 15. és 2012. november 14. között megvalósuló pro-
jekt célja a kistérség településein élő, szociális ellátásra szoruló idős vagy 
mozgáskorlátozott embereknek olyan kiegészítő ellátás biztosítása, 
mely mindennapi életvitelükben minőségi javulást eredményez. 

A projektbe bevonásra kerülő hátrányos helyzetű tartós munkanélkü-
li személyek közül 80 fő képzése és mentorálással kiegészített foglalkoz-
tatása valósul meg.

A foglalkoztatottak a szociális területen dolgozó mentor felügyele-
te mellett szociális kisegítőként kisebb ház körüli munkákat, javítást, 
takarítást, segítő szolgáltatást végeznek el. A projekt eredményeként a 
kistérségben várhatóan javul a házi segítségnyújtás színvonala, a fog-
lalkoztatásban résztvevők munkatapasztalatot szereznek, személyes 
munkavégzési kompetenciáik javulnak.

Megújult a közösségi ház – komplex 
településközpont Alsódobszán 

Alsódobsza község önkormányzata az Észak-magyarországi Operatív 
Program keretén belül komplex településközpont kialakítását valósítot-
ta meg. A projekt az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
A támogatás mértéke: 24 551 464 Ft.

A 2011 nyarán megvalósított beruházás keretében a közösségi ház 
meglévő épületének teljes külső-belső felújításán túl új szárnnyal is bő-
vült az intézmény, a meglévők mellett további parkolóhelyek kerültek ki-
alakításra. 

Az épületben megmaradt az eddig is működő üzlethelyiség, a többi ré-
szében pedig belső átalakításokkal kialakítottak egy közösségi helyisé-
get, valamit az önkormányzat által működtetett információs irodát. 

Az új épületrészben öltözők, zuhanyzók, mosdó helyiségek kaptak he-
lyet, valamint itt található a kültéri rendezvények eszközeihez szükséges 
raktárhelyiség. A meglévő terasz megnagyobbításával és lefedésével egy 
szabadtéri színpad is létrejött. 

A település képét is megszépítő, megújult közösségi ház megelége-
déssel tölti el az idelátogatókat. A beruházás javította a közösség és a te-
lepülés lakóinak életkörülményeit, és nagyban hozzájárult Alsódobsza 
infrastrukturális fejlődéséhez. A komplex településközpont létrehozá-
sával egy „élhetőbb falu” kialakítása, a lakosság számának növelése is cé-
lunk volt. A felújításnak köszönhetően a közösségi élet feltételei is javul-
tak Alsódobszán.

Alsódobsza Község Önkormányzata
Bűdi Károly polgármester
Komplex településközpont kialakítása
E-mail: alsodobsza.polg.hiv@t-online.hu

Integrált településközpont
Legyesbénye integrált településközpont fejlesztése című, 

ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0066 azonosító számú projekttel kap-
csolatban

Legyesbénye településen az Észak-Magyarországi Regionális Ope-
ratív Program (ÉMOP) keretén belül meghirdetett Kisléptékű telepü-
lésfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések inf-
rastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) tárgyú,  77 628 936 Ft 
teljes költségvetésű, 73 743 648 Ft támogatási összegű projekt megvaló-
sítása végéhez közeledik. 

A projekt keretében felújításra került a Dózsa György, a Hunyadi és a 
Kossuth utcák burkolata,  a Dózsa György utca járdája. A Dózsa György 
és Kossuth utca egy része díszburkolatot kapott, és itt  a csapadékvíz el-
vezetését is megoldották. Két gyalogátkelőhelyet hoztak létre, és 5 db 
parkolót is kialakítottak.

A projekt fizikai megvalósítása véget ért.  A záró rendezvényt előrelát-
hatólag 2011. szeptember 30-án tartják.
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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.

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, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, szu-

terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses családi 
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, 
igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kivá-
ló. Érd.: este 30/921-2255. (16-17)

 y Szegiben kétszobás, összkomfortos, felújítandó 
családi ház kerttel eladó. Érd.: 30/9461-069. (16-17)

 y Legyesbényén 100 m2-es, háromszobás csalá-
di ház 2 garázzsal és mellékhelyiségekkel eladó. 
Irányár: 6 M Ft. Érd.: 20/291-5153 a délutáni órák-
ban. (16-17)

 y Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatti, kétszobás, 
földszinti, társasházi lakás albérletbe kiadó, illetve el-
adó 7,6 M Ft-ért. Szerelőaknás garázs 550 ezer forin-
tért eladó. Érd.: 70/967-1142. (16-17)

 y Mezőzombor, Táncsics út 11. szám alatti, 1,5 szobás, 
gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház eladó. 
Ár: megegyezés szerint. Érd.: 20/387-9717. (16-17)

 y Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatt családi ház el-
adó. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.: 30/813-1830. (16-17)

 y Szerencs, Kossuth út 17/a fszt. 1. szám alatti la-
kás eladó. Irányár: 4,7 M Ft. Érd.: 30/813-1830.(16-17)

 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi la-
kás. Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, 2 fáskamra. Irányár: 4 M Ft. Érd.: 20/488-
5320, 70/363-1658. (16-17)

 y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rende-
zett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767-976 szá-
mon. (16-17)

 y Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, össz-
komfortos, gázfűtéses családi ház eladó, az udvaron 
fúrt kút található. Érd.: 47/362-788. (16-17)

 y Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es tár-
sasházi lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 ezer Ft-ért el-
adó. Érd.: 30/499-4557. (16-17)

 y Szerencs belvárosában, mégis csendes helyen, az 
Erzsébet utca 8. szám alatt szoba, konyha, fürdőszo-
ba, spájzos lakás eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Érd.: 20/531-
7676. (16-17)

 y Szerencs, Bors K. út 19. szám alatti két és fél szobás, 
összkomfortos lakás melléképületekkel, rendezett ud-

varral, két fűtési rendszerrel eladó. Irányár: 11,5 M Ft. 
Érd.: 20/226-9484. (16-17)

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

 y Szerencsen 40 m2-es, összkomfortos, különálló 
kis lakás kiadó. Érd.: 47/364-355, 20/444-6262. (16)

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

 y Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, 
második emeleti társasházi lakás 4,5 M forintért el-
adó. Érd.: 20/5411-213. (16)

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

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

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

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

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

VEGYES
 y Hímzést, horgolást, falvédők, összekötők szövését 

olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (16-17)

 y Suzuki Swift 1,0 GLX, 5 ajtós, 2002-es évjáratú,  
90 E km, 2 légzsák, elektromos ablak és tükör + 4 té-
li gumival eladó. Ár: 630 000 Ft. Érd.: 20/9767-976. 
(16-17)

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

 y Törpe schnautzer kan kutyámmal fedeztetést vál-
lalok Szerencsen. Tel.: 70/401-7232, 30/412-6918. (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. (16)

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

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

MEZŐGAZDASÁG
 y 100 literes hidraulikus szőlőprés és szőlődaráló el-

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

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

Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24  
órá i g. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a 
szelvényt 2011. szeptember 30-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

október 7., október 21.

Örök az arcod, nem száll el szavad, 
minden mosolyod a szívünkben marad.

Mély fájdalommal emlékezünk  
arra a napra, amikor 

Dócs AnDrás, 
volt szerencsi lakos 2010. szeptember 
16-án, életének 60. évében örökre itt 

hagyott minket. 
Emléked örökké ôrizzük!

szeretô feleséged, gyermekeid, 
menyeid és kis unokáid. 

Kezdő, alapfokú  
nyelvvizsgára felkészítő  

angol  
nyelvtanfolyam 

indul Szerencsen  
2011 októberében.  

Díj: 75 000 Ft/100 óra,  
mely részletekben is fizethető. 

Érdeklődni lehet  
Képes Tamásnénál,  
a 30/824-5172-es  
telefonszámon.

NövéNypatika 2008.  
Gazdabolt és NaGyker. 

Szerencs, Bekecsi út 7. (A egészségházzal szemben)
Telefon: 30/488-2425, 30/9792-993. 

– Vetőmagok.

– Műtrágyák, lombtrágyák.

– Növényvédő szerek (lemosók, talajfertőtlenítő).

– Növényorvosi szaktanácsadás

– Borászati kellékek: szűrők, kádak, palackok, dugók,  
kapszulák, derítők, élesztők, puttony, dugózó állvány. 

– Műanyagáruk, zsákok, hordók, kannák. 

Naponta 18–19 óra között étlapi ajánlatunkat  
50%-os áron kínáljuk. 

Pénteken csak 50%-ot fizet, ha a hét 
minden napján nálunk fogyasztja el a menüt!

Vasárnap 11–15 óra között étlapi ajánlatunkat 
50%-os áron ajánljuk. 

Kedvezményeinkrôl érdeklôdjön éttermünkben! 

Sörház l Szerencs, Petôfi út 5. 
Tel.: 47/364-029. 

ôszi köruTAzások
Október 5.: Erdélyi körutazás – pillantás Székelyföldre: 55 900 Ft/fô.  
Október 29.: Bécs és a Wachau vidéke: 
Lilienfeld, Mayerling, Baden…: 33 000 Ft.
Szeptember 26. – október 2.: Sorrentói-félsziget: 99 900 Ft/fô.
Október 15-16.: Ôszi séták Gömörben: 16 900 Ft/fô.

BelFöldi AjáNlATok
Medves Hotel – Salgótarján ** – Asztmagátló mini csomag 8600 Ft/fô/éjtôl.
Hosszú ôszi hétvégék a Hotel Karos Spa-ban: már 15 500 Ft/fô/éjtôl.
Balatonvilágos – Party Panzió: 4590 Ft/fô/éjtôl.
Hévíz – Hotel Alba**: 17 990 Ft/fô/7 éj reggelivel.
Zalakaros – Fortuna Panzió: 16 990 Ft/fô/5 éj reggelivel.
Bogács – Alabástrom Panzió: 11 990 Ft/fô/5 éj reggelivel.
Zalakaros – Hotel Termál Liget**: 15 990 Ft/fô/7 éj reggelivel.
Gyula – Jázmin Panzió: 14 990 Ft/fô/4 éj reggelivel.

Fônix kastélyszanatórium és egészséghotel csomagajánlatai: 
– Fônix Relaxációs Csomag „a nyugalom felfedezése”: 39 900 Ft/fô/2 éjtôl.
–  Fônix Rekreációs Csomag „felkészülés az életmódváltásra”:  

59 900 Ft/fô/2 éjtôl.

Hunguest Hotel erkel***/**** csomagajánlata:
„Csomagoljon és csobbanjon Gyulán”  9900 Ft/fô/éj***, 12 900 Ft/fô/éj****

Budapest: Tulip Inn Budapest Millennium*** – „Pest megér egy estet”, decem-
ber 22-ig: 30 700 Ft/fô/3 éjszaka reggelivel.

Budapest: Hunguest Hotel Platánus*** – „Budapesti városlátogatás”, december 
22-ig: 26 500 Ft/fô/3 éjszaka reggelivel.

Budapest: Hunguest Hotel Griff*** – „50 felett is egészségesen”, december 22-
ig: 22 500 Ft/fô/2 éjszaka félpanzióval; „Romantikus páros éj”, december 22-ig: 
12 500 Ft/fô/éj félpanzióval.

Bükfürdô: Hunguest Hotel Répce ***+ – „Répce 4=3”, december 22-ig: 39 900 
Ft/fô hétköznap 4 éjszaka, hétvégén 3 éjszaka félpanzióval; „Répce üdülés”, 
december 22-ig: 63 000 Ft/fô/7 éjszaka szállás félpanzióval.

Bükfürdô: Hunguest Hotel Répce Gold**** – „Gold pihenés”, december 22-ig: 
13 400–16 500 Ft/fô/éj félpanzióval; „Gold üdülés”, december 22-ig: 73 000 
Ft/fô/7 éjszaka félpanzióval. 

Felnôtt és iskolás csoportok részére 1-2 napos belföldi és külföldi, valamint az 
aktuális téli ajánlatokat illetôen keresse honlapunkat vagy munkatársainkat.

Információ és jelentkezés:

zemplén Tourist utazási iroda szerencs, rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, 47/560-059

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

Takarékos ajánlatok!
Komplett szemüveg 4990 Ft.

Márkás RETRO keretek, minôségi HOYA lencsével 9900 Ft.
Fényre sötétedô üveglencse 6000 Ft/db

Fényre sötétedô mûanyaglencse 10 000 Ft/db
Polaroid napszemüvegek széles választékban

50%-os kedvezménnyel egész nyáron!

Régi szemüvegkeretét ne dobja el, ha lehet,  
megcsináljuk és szükség esetén lencsét is cserélünk benne! 

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

ERZSÉBET TÉR 6.: 558 m² telken, déli-nyugati tájolású, fel-
újítandó, belvárosi 2 lakrészes (szoba, konyha, kamra, elő-
szoba és szoba, konyha) ingatlan. Építési vállalkozók vagy 
befektetők figyelmébe ajánljuk. Irányár: 1 400 000 Ft. Tel.: 
30/407-6677 vagy 47/361-499.
RÁKÓCZI U. 131. 2. em. 9. ajtó: déli fekvésű, 2 külön be-
járatú szobás, elektromos hőtároló kályhás, beköltöz-
hető társasházi lakás (53 m²) tárolóval (15 m²). Irányár:  
4 500 000 Ft Tel.: 70/529-6342 vagy 20/544-1213 Pelényi 
ingatlan ÁRENGEDMÉNYES!
KÖLCSEY U. 67.: tetőtérbeépítéses, földszintjén nappali, 
szoba, konyha, étkező, előszoba, WC, fürdőszoba, gardrob, 
tároló kamra, terasz, emeletén 2 szoba, WC, előtér helyi-
séges (134 m²), összkomfortos, beköltözhető ingatlan ga-
rázzsal, pincével. Megfelelőség esetén dunakeszi ingat-
lant beszámítanak. Nagycsaládosok figyelmébe ajánljuk.
Irányár: 14 500 000 Ft.  Tel.: 30 /353-2573 Oleszkáné Deák 
Anita ÁRENGEDMÉNYES!
SZABADSÁG U. 2/C. 1. emelet 3. ajtó: 2 szobás, 2 hőtáro-
lós kályhás, beépített szekrényes, társasházi lakás (57 m²) 
pincerekessszel. Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.: 70/280-4245. 
KÖLCSEY UTCA 26.: 670 m² telken, felújított, beköltözhető, 
szoba, étkezős konyha, spájz, fürdőszoba, veranda helyisé-

ges, egyedi fűtésű, családi ház (50 m²) pincével, tárolóval. 
Irányár: 5 500 000 Ft.  Tel.: 30/455-0164. 

LEGYESBÉNYE
KOSSUTH UTCA 18. (Mózer Tamás): a központban, meg-
osztható telkes, egyedi hangulatú, kétlakásos, részben 
eredeti stílusában felújított, komfortos, egyedi gáz fű-
tésű, falusi parasztházak melléképülettel, (2,5 szoba, 
konyha, fürdőszoba, tornác, illetve 2 szoba, konyha, für-
dőszoba), kompletten felszereltve (128 m²). 90 gyümölcs-
fa, ásott kút. Befektetők vagy összeköltözők figyelmébe 
ajánljuk. Irányár: 16 500 000 Ft. Tel.: 20/210-4061. Meg-
tekinthetőséghez telefon: 47/368-753.

BEKECS
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: ( Rétlaki ingatlan) új lakóövezet-
ben, 896 m² telken, 3 szoba, nappali, teraszos, korsze-
rű terv alapján, magas minőségű kivitelezéssel készült,  
ex kluzív, egyedileg gyártott bútoros, összkomfortos, új 
építésű családi ház (149 m² ), kétállású garázzsal. Megfe-
lelőség esetén szerencsi, budapesti társasházi vagy ker-
tes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár: 
23 900 000 Ft. Tel: 70/942-5369.

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

Tel./fax: 47/561-555, mobil: 20/ 5 29 28 27   
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com



2011.  szeptember  23.

a párkapcsolat...

szabadidő14

Vízszintes:
1. Az idézet első része. 13. Turbékoló 

madár. 14. Erre a helyre fárad. 15. Azonos 
magánhangzók. 16. Görög betű. 18. Női 
énekhang. 19. Német légitársaság volt. 21. 
A végén nyer! 22. Deutérium, urán. 24. Ide-
gen női név. 26. Csaholós állat (két szó). 30. 
Ezüst. 31. Becézett Teréz. 33. Kín része! 34. 
Tele hangzói! 35. Anya párja. 36. Alumí-
nium. 37. Suzuki típus. 40. Zsidó köszö-
nés. 42. Halkan mond. 44. … of Base, svéd 
 pop csapat volt. 46. Válogatós. 49. Tökély. 53. 
Akadémikusunk. 55. Kevert cár! 56. Szag-
lás szerve. 58. Eredeti pamut! 60. Helyez. 
62. Német sportcsatorna. 63. Egyiptomi vá-
ros. 65. Tatár László. 66. Családom tagjai. 
69. Szimbólum. 

Függőleges:
2. Ló teheti. 3. Kicsinyítő képző. 4. Varr. 

5. Idegen női név. 6. USA másképp. 7. Az 
első ismert gördülőcipő-márka. 8. Római 
51. 9. Ady álneve. 10. Brüsszel lakosa. 11. 
Kezéből kiengedi. 12. Az elején növekszik! 
15. Az idézet második, befejező része. 17. 
A többinél erősebb kártya. 20. Hazai ká-
beltévé szolgáltató. 23. Újpesti tornaklub. 
25. Part jelzője lehet. 27. Urán, alumínium. 
28. Világhatalom. 29. Angol igen! 32. Ele-
ge lesz belőle. 35. Rangjelző. 38. Férfinév. 
39. Savtűrő. 41. Minden angolul. 43. Sebes. 
45. Női név. 47. Távolba. 48. Szén, hidro-
gén. 50. Vizet fogyasztotta. 51. Leánygyer-
mekem. 52. Festékoldó szer. 54. Festő esz-
köze. 57. Jelfogó. 59. Norvég főváros. 61. Pá-

ratlanul szavaz!  62. Három, idegen szóval. 
64. Félig ugar! 67. Ménes hangzói! 68. Kö-
zépen dumál!

Sz. A.

Az szeptember 9-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A pénznek nincs szaga, a 
pénztelenségnek van.  A helyes megfej-
tést beküldők közül Borbás Mária, Sze-
rencs, Kossuth tér 6/b szám alatti lakos két 
fő részére szóló fürdőbelépőt nyert, amely 
a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Sze-
rencs, Népház) vehető át. A szeptember 23-
ai keresztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: szeptember 30. 

                                                                                 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. október 7-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. l iSSN 1216-3066

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

ke ReSZt Rejt vény
2011. szeptember 23.

#

»
»

Ezúttal a mezőzombori Feke-
te Mónika (fotónkon) egy negy-
venéves recept alapján ajánlja 
olvasóink figyelmébe a lekvá-
ros bukta elkészítési módját. 

A 26 esztendős idegenfor-
galmi ügyintéző kicsi gyer-
mekkora óta sürgölődik a tűz-
hely mellett, nagymamája jó 
tanácsait követve, aki évtize-
dekig konyhán dolgozott. Sok 
régi, jól bevált recept titkát elta-
nulta már tőle, melyeket annak 
idején még ő is az édesanyjától 
tanult. A most bemutatott sü-
temény ízvilága is ezeket a ha-
gyományokat idézi.

Elkészítés: 2 dl tejben 3 teás-
kanál cukrot elkeverünk, egy 

csomag élesztőt szétmorzso-
lunk. 15 perc kelesztést követő-
en még 2 egész tojást ütünk be-
le és jól elkeverjük. Egy másik 
nagy tálban 1 kg lisztet, 20 dkg 
cukrot, 1 csomag vaníliás cuk-
rot, 1 Rama margarint és egy 
csipet sót összekeverünk. A két 
masszát összeöntjük, alaposan 
összegyúrjuk, majd kelni hagy-
juk egy órán át. A tésztát ujjnyi 
vastagságúra nyújtjuk, tégla-
lap alakú darabokra vágjuk, és 
ezek közepébe egy kanál lek-
várt teszünk, melyet előzőleg 
vaníliás cukorral elkevertünk. 
Az összehajtott buktákat kiola-
jozott tepsibe tesszük, a tészta 
tetejét is bekenjük olajjal, majd 

200 oC-on 20 perc alatt világos-
barnára sütjük. Jó étvágyat!

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

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

LEKVÁROS BUKTA
Hozzávalók:  

2 dl tej, 1 csomag élesztő,
1 kg liszt, 1 rama margarin,

25 dkg kristálycukor,
1 csipet só, 2 csomag vaníliás cukor,

2 tojás, házi lekvár

Egészségünkért

Az ősz értékes 
gyümölcse: A szőlő

A szőlő évmilliók óta jelen 
van a Földön. módszeres ter-
melését a kaukázusi népek 
kezdték el, mintegy nyolcezer 
évvel ezelőtt. európával a ró-
maiak ismertették meg.

A szőlő az ősz népszerű gyü-
mölcse, ízletessége mellett a 
szervezet számára fontos vi-
taminokat, ásványi anyago-
kat is tartalmaz. Húsa és leve 
tápanyagokban gazdag, mag-
jainak kivonata pedig antioxi-
dáns flavonoidjainak köszön-
hetően Európában az egyik 
legkedveltebb gyógyszerké-
szítmény.

Táplálkozásunkban is jelen-
tős szerepet játszik, jó kálium-
forrás, ezen kívül vasat, mag-
néziumot, rezet, cinket és sze-
lént is tartalmaz. Vitaminok 
közül az összes B-vitamin faj-
tát, valamint C-vitamint, bár 
az utóbbi nem igazán jelentős 
mennyiségű. Káliumtartalmá-
nak köszönhetően jó vízhajtó 
hatású, elősegíti az anyagcse-
retermékek kiürülését a ve-
sén keresztül. A bélrendszer 
méregtelenítését segíti, rost-
tartalma révén fokozza a bél-
mozgást és az epe elválasztását. 
A frissen préselt szőlőlé javít-
ja az emésztést, hatékony ideg-
erősítő, feszültségoldó. Fontos 

viszont, hogy a frissen préselt 
levet mindig hígítva, 1/2-1/2 
arányban fogyasszuk!

Cukorbetegek, bélbetegség-
ben szenvedők és szoptatós 
anyukák még a jó tulajdonsá-
gait figyelembe véve sem foly-
tathatnak szőlőkúrát! 

A szőlő energiatartalma 100 
g/74 kcal.,  80%-ban vizet és 
rostot tartalmaz, ezért fogyó-
kúrában és tisztító kúrában 
eredményesen alkalmazha-
tó. Nehéz fizikai vagy szelle-
mi munka esetén egyaránt na-
gyon jó hatású, segít a koncent-
rálásban és az erőnlétben is. 

Egészségünk érdekében na-
ponta érdemes fogyasztani 1-2 
fürtöt a tápanyagokban gaz-
dag gyümölcsből. A szőlő hé-
ján föld, penész, vagy növény-
védőszer-maradvány lehet. Fo-
gyasztás előtt mindig meg kell 
mosni!

Egy egyszerű édesség, ami 
nagyon finom:

Hozzávalók: 25 dkg túró, 2 dl 
natúr joghurt, folyékony éde-
sítőszer ízlés szerint, citromlé, 
esetleg kevés héj, vaníliacukor 
1-2 csomag, 30 dkg szőlő, kima-
gozva.

A túrót, joghurtot, ízesítő-
ket beletesszük a robotgépbe, 
hozzáadjuk a szőlőt. Néhány 
szemet meghagyunk a díszí-
téshez.

Összeturmixoljuk, poharak-
ba, vagy tálkákba töltjük, dí-
szítjük a megmaradt szőlősze-
mekkel, és hűtőbe tesszük. 1-2 
óra után fogyasztható, de hűtés 
nélkül is finom, ha a hozzávaló-
kat a hűtőből vettük elő.

váradi Ferencné
dietetikus

DietetikAi szolgálAt 
A szerencsi rendelőintézet-

ben legközelebb október 7-én 
nyújt segítséget Váradi Fe-
rencné a személyre szabott di-
éta kiválasztásában. Lehetőség 
van a felvetődő egyéni problé-
mák megbeszélésére is. A ren-
delés beutaló nélkül is igény-
be vehető, társadalombiztosí-
tási igazolvány azonban szük-
séges, és a várakozás elkerülé-
se érdekében célszerű időpon-
tot egyeztetni.

HoroszkÓp
szeptember 23. – október 9. 

Kos (III. 21. – IV. 20.)
a Mars az eseményeket felgyorsítja, s a munka frontján minden előbb realizálódik, mint szá-
mította: hamarabb tető alá hoz egy megállapodást, szót ért a kollégáival, pedig a háta mögött már 
pletykákat szövögetnek, amiért egyik munkatárssal többet van együtt, mint másokkal. Holott ez nem 
több szakmai barátságnál.

BIKa (IV. 21. – V. 20.)
a korábbinál lazábban költheti a pénzt. Most nemcsak saját magára gondol, a szerettei mellett 
jótékonykodásra is ad. Baráti köre átrendeződik: eddig azok voltak bizalmasai, akik önhöz hasonlóan gon-
dolkodtak, most azok társaságát keresi, akik ugyanúgy éreznek, mint ön. És ez nagyon nagy különbség!

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Új lehetőségek nyílnak meg ön előtt. Ám a sikerhez nehéz út vezet: rengeteg munka és ide-
geskedés. Ebben az időszakban minden elcsitul, és energiáját kizárólag az új célra fordíthatja. Na meg 
a szerelemre, amit a vénusz és a Szaturnusz helyzete tartósnak ígér. Partnere arra is ráveszi, hogy fel-
adja függetlenségét.

ráK (VI. 22. – VII. 22.) 
lázadna, de nem okos dolog összerúgni a port mindenkivel. Jobb, ha vár. Egy véletlen folytán 
olyasmi jut a tudomására, aminek birtokában még a főnökséget is az ujja köré csavarhatja, ha elég me-
rész. viszont a magánéletében nehezebben lesz a dolga. S ha még egyedülálló, senkit nem talál elég-
gé vonzónak ezekben a hetekben.

oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.) 
Kedvező fordulat várható a kapcsolataiban. olyan meghívásokat kap, amikről korábban ál-
modozott, de nem hitte volna, hogy egyszer azonos társaságban, sőt talán közös munkában is részt ve-
het azokkal, akikre felnéz. viszont kisebb családi (testvéri?) viták várhatók, mert olyan kritikát kap, ami 
kínosan érinti, de jogos.

szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
Makacsságával ugyan magára haragít néhány embert, de végül mégis eléri célját. a szere-
lemben viszont nem ártana változtatni a stílusán. Párja a kritikus megjegyzések helyett kényeztetés-
re vágyik. S ha nem kapja meg öntől, lehet, hogy idegenben keres magának megértést, vigasztalást.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
otthona csinosítgatása van napirenden. lehet, hogy egy ideig még a gondok lesznek túlsúly-
ban, de hamarosan már dicsekedhet „művével”. Ki akar tenni magáért: a lakásavatóra olyanokat is meg-
hív, akikhez egyelőre laza szálak fűzik, de a karrierje érdekében szeretne hozzájuk tartozni.

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
Előszeretettel használják ki a munkatársai, de mesebeli segítséget hoz ez az időszak: olyan 
helyzet adódik, amikor a színfalak mögötti események lendítik előre a dolgokat. Mivel nagyon tud hall-
gatni, nemcsak barátai avatják be a titkaikba, hanem egy bizalmi állást is megkaphat.

nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
a Jupiter is közrejátszik, hogy egyre szűkebbnek érzi a régi kereteket, és mehetnékje támad. 
azokból is elege van, akik körülveszik: új ismerősökre, új élményre vágyik. Ehhez mindentől el kell sza-
kadnia, de élvezi. azt sem bánja, ha mindent elölről kell kezdenie. a váltás nem lesz zökkenőmentes, 
de megéri.

BaK (XII. 22. – I. 20.)
Szerencse várja a munkában és a szerelemben is. a karrierjével kapcsolatos döntő lépést ami-
lyen hamar csak lehet, meg kellene tennie, akkor arathatna leginkább. Magánéletében is érdekes válto-
zások érlelődnek. Bármennyire csábítóak az ajánlatok, tartson mértéket. Minden téren.

Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
Ha teheti, utazzon el. Minél távolabb van megszokott környezetétől, annál jobban megér-
ti a dolgokat, amelyek az utóbbi időben borzolták a hangulatát. Párja olyasmit kér öntől, amit furcsá-
nak tart, de mert nem akar ellenkezni, hát megteszi. leginkább ön ámul majd el azon, milyen csodás 
változást von maga után.

HalaK (II. 20. – III. 20.)
Boldogságának olyanok is keresztbe tehetnek, akikről eddig azt hitte, szeretik, hiszen örökké di-
csérték. Meglepetésére most azokkal könnyebben tud szövetkezni, akikkel eddig inkább vitái voltak. Épp 
ebben a feszült időszakban a magánéletében is feltűnhet egy vetélytárs. Ne a párját kárhoztassa emiatt.

rovatunk megjelenését 
az oroszlán gyógyszertár támogatja.

Mark logue – Peter conradi:

A kiRály beSZéde
VIII. Edward 1936-ban leköszönt a trónról, 

ezért helyét VI. Györgynek kellett átvennie. 
Az új uralkodó azonban ideges, kevés beszé-
dű ember lévén, alkalmatlannak tűnt a király-
ságra. Lionel Logue tősgyökeres ausztrál közember volt. Az 
ő közreműködése azonban az egyik legnagyszerűbb brit ki-
rályt adta Angliának, megmentve ezzel a királyi családot. Li-
onel Logue és VI. György meghitt barátságát, és kettejük nem 
mindennapi kapcsolatának eddig ismeretlen történetét Logue 
unokája írta meg, archív dokumentumok és nagyapjának nap-
lójegyzetei alapján. 

Könyvajánló a szerencsi könyvtár kínálatából
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Egy vErEség, 
Egy döntEtlEn a mérlEg

Boldogkőváralja együtte-
sével mérkőzött hazai kör-
nyezetben szeptember 3-án 
az SZVSE labdarúgócsapata. 
A megyei II. osztályú bajnok-
ság Keleti csoportjának har-
madik fordulójában a Tatay 
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen 
lejátszott találkozón 2–4 ará-
nyú vendégsiker született. 

SZVSE: Tóth Péter – 
Suller Zsolt (Budai Já-
nos), Szentirmai Ger-
gely, Vaszily Zsolt (Kecs-
kés István), Sohajda Ti-
bor, Ladinszki Levente 
(Rabócz Róbert), Boncsér 
László, Nagy László (Var-
ga Csaba), Takács Bálint, 
Lengyel László (Barabás 
József), Gombos Ádám. 
Edzők: Tóth István, Lu
kács Bertalan. 

Boldogkőváralja kez-
dett lendületesebben, és 
a lelkesen támadó ven-
dégcsapat a 26. percben 
büntetőből vezetéshez ju-
tott (0–1). A félidő lefújá-
sa előtt 0–2re módosult 
az eredmény. A második já-
tékrészben Takács Bálint és 
Varga Csaba lövését követően 
a védőről bepattanó öngól ré-
vén kiegyenlítettek a szeren-
csiek. Mármár úgy tűnt, hogy 
legalább döntetlent sikerül ki-
harcolni a helyi gárdának, de 
a találkozó utolsó harmadá-
ban kapott két gól újra a job-
ban játszó boldogkőváraljaiak 
felé billentette a mérleget 
(2–4). Jók: Budai, Vaszily.  

Lukács Bertalan elmondta: a 
korai büntető megfogta a csa-
patot. Sikerült egyenlíteniük, 
de egy védelmi hiba eldöntötte 
a mérkőzés sorsát. Összességé-
ben elmondható, hogy a csapat 
a tudásszintje alatt teljesített.

Az ifi gárda az első két for-
duló csorbáit kiköszörülve 6–0 
arányban diadalmaskodott.

Gólszerzők: Varga István (3), 
Szatmári Attila, Árvai Zoltán, 
Takács Máté. 

A negyedik fordulóban a 
szerencsi felnőtt és ifjúsági 
labdarúgó csapatok találkozó-
ja egyaránt 1–1es döntetlen-
nel zárult. A szeptember 10én 
hazai környezetben lejátszott 
meccseken Bodroghalom volt 
az ellenfél.  

SZVSE: Tóth Péter – Sohajda 
Tibor, Suller Zsolt, Szentir-

mai Gergely, Vaszily Zsolt, 
Ladinszki Levente, Bon-
csér László, Nagy László (Bu-
dai János), Takács Bálint (No-
vák Ádám), Gombos Ádám, 
Rabócz Róbert (Barabás Jó-
zsef). Edzők: Tóth István, Lu
kács Bertalan.

A felnőttek összecsapásán az 
első félidőben mindkét oldalon 

voltak helyzetek, de eze-
ket nem sikerült gólra 
váltani. Gombos Ádám 
ugyan betalált az ellen-
fél kapujába, de a háló-
őr kiütötte a labdát, a bí-
ró pedig továbbot intett. 
A 0–0s félidő után Gom-
bos Ádám révén a házi-
gazdák jutottak veze-
téshez, azonban a ven-
dégeknek büntetőből si-
került kiegyenlíteniük. 
A szerencsiek 11est hi-
báztak, majd a találko-
zó előtt néhány perccel 
a játékvezető a kapura 
törő csatárral szabályta-
lankodó Szentirmai Ger-
gőt és beszédért a hálóőr 
Tóth Pétert is kiállította. 

A hátralévő időt azonban sike-
rült a helyieknek kivédekezni, 
amivel megmentették az egy 
pontot. Jók: Sohajda, Gombos.

Tóth István: – Egy–nullás ál-
lásnál tizenegyest hibáztunk, 
de ők a végén berúgták, ez két 
pontunkba került.

Az ifjúsági csapatok talál-
kozóján a második félidő-
ben előbb Bodroghalom ju-
tott előnyhöz, majd Árvai Zol-
tán révén egyenlített a szeren-
csi gárda. 

A játékvezető a két találko-
zón összesen 13 sárga és 6 pi-
ros lapot osztott ki. 

A szerencsi csapatokról to-
vábbi információk a  www.
szvse.fw.hu honlapon olvas-
hatók.

FElEmás pingpongrajt 
Az NB II-ben szereplő asz-

talitenisz-csapatunk bravú-
ros győzelemmel, az egy osz-
tállyal lejjebb játszó együtte-
sünk nem várt, nagyarányú 
vereséggel nyitotta a bajno-
ki idényt. 

Az NB II. Északkelet cso-
portjában az SZVSE I. aszta-
litenisz-csapata szeptember 
3án az Egri ÁFÉSZ SC gár-
dáját fogadta a Rákóczi iskola 
tornatermében. A tavalyi baj-
nokság harmadik helyezettjé-
vel szemben kiemelkedő telje-
sítményt nyújtottak a szeren-
csi játékosok. A páros meccsek 
lejátszása után nem kerültek 

hátrányba, mivel első mérkő-
zését a Heiszman–Korály ket-
tős magabiztosan megnyerte. 
Csorba István szakosztályve-
zető szerint jó lépésnek bizo-
nyult a magyar újonc váloga-
tott 2. legeredményesebb játé-
kosának, a mindössze 12 éves 
ónodi Heiszman Henriknek 
egy évre történő kölcsönkérése 
a Központi Sportiskolától. A fi-
atal sportoló három győzelmé-
vel és remek játékával nagyban 
hozzájárult a nem várt siker-
hez. Ugyancsak három nyert 
mérkőzésével kiváló teljesít-
ményt nyújtott Köllő András, 
a csapat tavalyi éljátékosa. A si-
kerhez szükségük volt Korály 
Tibor két, valamint Filácz At-
tila egy győzelmére is. A vég-
eredmény: Szerencs VSE – Eg-
ri ÁFÉSZ SC 10–8. 

Győztesek egyéniben: Heisz
man Henrik (3), Köllő András 
(3), Korály Tibor (2), Filácz At-
tila (1). Párosban: Heiszman– 
Korály.

A szakosztály második 
csapata szeptember 2-án a 
MEAFC ellen debütált a Rákó-
czi iskola tornatermében. A ta-

lálkozón 1–17 arányú vendég-
győzelem született. A házigaz-
dák közül egyedül Korály Csa-
bának sikerült egyéniben egy 
pontot szereznie. Az eredmény 
elsősorban a szerencsiek rutin-
talanságának köszönhető, ami-
nek a minimális, kétpontos kü-
lönbséggel elveszített szettek, 
és a 3–2es végeredménnyel 
záruló mérkőzések lettek a kö-
vetkezményei. A szerencsi csa-
pat tagjai: Korály Csaba, Tóth 
Szabolcs, ifj. Csorba István, Ta-
tár Béla.

Utánpótlást 
nEvElnEk

Előkelő helyen szerepel Sze-
rencs Város Sportegyesületé-
nek súlyemelő szakosztálya az 
országos szakszövetség verse-
nyeken indulók száma alapján 
összeállított rangsorban. Feke-
te László, Fekete Diána és Mor-
vai Zoltán növendékei közül 
az idei esztendő első félévében 
összesen 32en léptek dobogó-
ra a különböző megméretteté-
seken, ami alapján Szerencs a 
negyedik helyen áll a 34 klubot 
felvonultató mezőnyben. A he-

lyi súlyemelő utánpótlásneve-
lés minőségére pedig bizonysá-
gul szolgál, hogy a fiatalok az 
idei országos diákolimpián ösz-
szesítésben a nyolcadik helyet 
szerezték meg a 27 egyesület 
rangsorában.
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Úsztak, kErEkEztEk, 
FUtottak

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kísérő programként a ren-

dezők a gimnázium sportud-
varán az eredményhirdetésig 
kerékpáros ügyességi felada-
tokról és kosárlabdadobó ver-
senyről is gondoskodtak.

A helyezettek éremben ré-
szesültek, míg a triatlon vala-
mennyi résztvevője az alka-
lomra emblémázott pólót és 
oklevelet kapott. 

ErEdményEk:
Mini táv, fiú (50 m úszás, 1 km 

kerékpározás, 0,5 km futás): I. 
Siha Bálint II. Géczi Márkó, III. 
Póczos Patrik.

Mini táv, lány (50 m úszás, 1 
km kerékpározás, 0,5 km fu-
tás): I. Molnár Eszter, II. Hor-
váth Luca, III. Varga Petra.

Újonc táv, fiú I. (150 m úszás, 4 
km kerékpározás, 1 km futás): 
I. Török Balázs, II. Gál Szabolcs, 
III. Asszú Ábel.

Újonc táv, fiú II. (150 m úszás, 
4 km kerékpározás, 1 km futás): 
I. Lackó Balázs, II. Szemán Gá-
bor, III. Molnár Richárd.

Újonc táv, férfi II. (150 m úszás, 
4 km kerékpározás, 1 km futás): 
I. Pallai Miklós.

Újonc táv, lány I. (150 m úszás, 
4 km kerékpározás, 1 km futás): 
I. Mizák Anna, II. Sztankovics 
Márta, III. Kiss Bettina. 

Újonc táv, lány II. (150 m 
úszás, 4 km kerékpározás, 1 
km futás): I. Pallai Patrícia. 

Újonc táv, női (150 m úszás, 4 
km kerékpározás, 1 km futás): 
I. Bogolyné Havas Krisztina. 

Haladó táv, fiú I. (500 m úszás, 
12 km kerékpározás, 3 km fu-
tás): I. Rábai Gergő, II. Kovács 
Kristóf, III. Sztankovics Attila. 

Haladó táv, férfi I. (500 m 
úszás, 12 km kerékpározás, 3 
km futás): I. Bihari Márk. 

Haladó táv, férfi II. (500 m 
úszás, 12 km kerékpározás, 3 
km futás): I. Mizák Mihály, II. 
Szabó Miklós. 

Haladó táv, női (500 m úszás, 
12 km kerékpározás, 3 km fu-
tás): I. Homovics Zsuzsanna, II. 
Búzáné Tóth Márta. 

Prémium táv, férfi (750 m 
úszás, 20 km kerékpározás, 5 
km futás): I. Vámos Imre, II. 
Varga Ádám, III. Juhász Péter. 

Prémium táv, női (750 m úszás, 
20 km kerékpározás, 5 km fu-
tás): I. Kiss Viktória. 

Vasember táv, férfi (1,2 km 
úszás, 30 km kerékpározás, 
8 km futás): I. Éliás Balázs, II. 
Kovács Péter III. Farmosi Imre. 

nEmzEtközi kosártorna
A NB I/B-s bajnoki idény-

re történő ráhangolódás je-
gyében szervezett nemzetkö-
zi kosárlabdatornát szeptem-
ber 3-án a város férfi kosár-
labdacsapata. Együttesünk 
végül a második helyen vég-
zett a négy gárdát felvonulta-
tó mezőnyben.

 
Eredmények: SZVSE – Nagy-

kállói KE 93–63. Óbudai Ka-
szások – BK SPD Roznava 94–
71. III. helyért: Nagykállói KE 
– BK SPD ROZNAVA 86–77. 
Döntő: SZVSE – Óbudai Ka-
szások 78–92. 

A torna végeredménye: I. 
Óbudai Kaszások. II. SZVSE. 
III. Nagykállói KE, IV. BK SPD 
Roznava. 

– Jó hangulatú, nagyon hasz-
nos felkészülési tornát rendez-
tünk – értékelte a küzdelem-
sorozatot Gulyás László sze-
rencsi edző. – Csapatunk ak-
tuális felkészültségi állapotá-
nak megfelelő ellenfeleket ke-
restünk és találtunk erre a tor-
nára. Mindkét mérkőzésünk 
fontos tapasztalatokkal szol-

gált jó három héttel a bajnok-
ság kezdete előtt. A döntő ira-
ma, ritmusa jól mutatta, hogy 
mi vár ránk ebben a ligában 

– tette hozzá a tréner – és azt 
is, hogy remélhetőleg meg fo-
gunk tudni felelni ezeknek az 
elvárásoknak.

partnErség határok nélkül 
Közel két és félmillió forint 

értékű eurót használhat fel 
Szerencs Város Sportegyesü-
letének asztalitenisz-szakosz-

tálya annak a sikeres pályá-
zatnak köszönhetően, amely 
Szlovákia, Ukrajna és Magyar-
ország határ menti területei-
nek az együttműködését cé-
lozza. A Kassa régiót, Kárpát-
alját és BorsodAbaújZemp-
lén megyét érintő, „Partner-
ség határok nélkül” elnevezé-
sű projekt kulturális és sport-
események megtartását segí-

ti elő a térségben. Az elnyert 
több mint 21 millió forintból 
a szerencsi asztalitenisz-szak-
osztály 2,48 millió forintban 
részesül, amiből nemzetközi 
pingpongversenyek rendezé-
séhez, regionális teremlabda-
rúgó torna, valamint képző-
művészeti tábor és folklórta-
lálkozó szervezéséhez bizto-
sítják a pénzügyi hátteret.  

Így rEndEl 
a Fül-orr-gégészEt

Lapunk augusztus 26ai számának 15. oldalán közöltünk 
cikket a szerencsi fülorrgégészeti szakrendelőben megva-
lósított műszerfejlesztésről. Az írás végén tévesen jelent meg 
a rendelési idő, amely az alábbiak szerint alakul: hétfőn és 
kedden 8–14 óráig Berecz Anna, szerdán 8–14 óráig felvált-
va Barabási Miklós és Makó Lőrinc, csütörtökön 8–15 óráig 
Dégi Katalin. Pénteken a betegfogadás szünetel. 

asztalitEnisz-sorsolások
Férfi NB II. osztályú bajnokság 

Észak-kelet csoportja: 
Október 1. (szombat) 11 óra: 

Szerencs I.–Nyírbátori ASE II.; 
október 15. (szombat) 11 óra: Vá-
ci Reménység Egyesület II.–Sze-
rencs I.; október 29. (szombat) 11 
óra: Szerencs I.–Diósgyőri ASE; 
november 6. (vasárnap) 11 óra: 
Apagy SE II.–Szerencs I.; nov-
ember 19. (szombat) 11 óra: Nyír-
madai SE–Szerencs I.; no vember 
26. (szombat) 11 óra: Szerencs 
I.–Gödöllői EAC I.; december 3. 
(szombat) 11 óra: Ózdi Városi SE 
I.–Szerencs I. 

NB III. Észak-magyarországi ré-
gió B csoportja: 

Október 1. (szombat) 11 óra: 
Ózd II.–Szerencs II.; október 
15. (szombat) 15 óra: Szerencs 
II.–Borsod V. III.; október 30. 
(vasárnap) 10 óra: Tiszaújvá-
ros II.–Szerencs II.; novem-
ber 6. (vasárnap) 15 óra: Sze-
rencs II.–Arló; november 19. 
(szombat) 15 óra: Tiszaújvá-
ros I.–Szerencs II.; novem-
ber 26. (szombat) 15 óra: Sze-
rencs II.–Tanoda; december 3. 
(szombat) 11 óra: Sátoraljaúj-
hely–Szerencs II. 

Nagy küzdelem az ellenfél palánkja alatt. 

Vaszily Zsolt (jobbra) mindkét mérkőzé-
sen jó teljesítményt mutatott.
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Szerencs, Rákóczi út 47.

Teljesen új, 
ŐSZI-téli ÁRUKÉSZLET

OKTÓBER 3-ÁN, HÉTFŐN
Nyitás: 7 óra

Márkás felnőttruha, cipő, kiegészítő darabáron. 
Next, Tommy Hilfi ger, Ralph Lauren…

Igniker Kft.

Angol használtruha-kereskedés

royal

A Szerencsi Hírek következô száma 
2011. október 7-én jelenik meg. 

Lapzárta: szeptember 30., 10 óra.

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 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

EGÉSZSÉGÜGY

TELERADIOLÓGIA A SZERENCSI 
RENDELŐINTÉZETBEN

A Szántó J. Endre Egyesített  
Szociális és Egészségügyi In-
tézetben a közelmúltban meg-
valósított  fejlesztés keretében 
számos helyi szakrendelés ka-
pott  új eszközöket. Tavaly de-
cemberben a radiológiai szak-
rendelőt is a huszonegyedik 
századi követelményeknek 
megfelelő, korszerű berende-
zésekkel látt ák el. 

A teljes beruházás része-
ként mintegy 105 millió forin-
tot fordított ak a röntgenvizs-
gálatok eszközparkjának fej-
lesztésére. Míg korábban ha-
gyományos ólomkazett ákkal 
dolgoztak és fi lmre hívták elő 
a röntgenképeket, az új rend-
szerben számítógép vezérli a 
felvételek elkészítését. Ez azért 
előnyös – tájékoztatott  Király-
né Halász Éva vezető rönt-
genasszisztens (fotónkon), 
mert exponálás után az elké-
szült kép pár másodpercen 
belül megjelenik a nézőmoni-
toron. Így az sem okoz fenn-
akadást, ha elsőre nem sikerül 
egy felvétel, mert az pillanatok 
alatt  megismételhető. A moni-
toron szükség szerint sötétít-
hető, világosítható, elforgat-
ható, vagy akár fel is nagyít-
ható a röntgenkép bármelyik 
részlete, ami főleg törések ese-
tében, vagy rosszindulatú el-
változások korai felismerésé-
hez nyújthat hasznos segítsé-
get. A digitális program segít-

ségével feliratozható is a ko-
rábbihoz képest sokkal jobb 
felbontású felvétel, illetve mé-
réseket is el tudnak végezni 
rajta az asszisztensek. Ezáltal 
könnyen megmérhető, hogy 
egy törés mennyire csúszott  
el, vagy hány milliméter a tü-
dőben látható elváltozás. Az új 
eszközök segítségével tehát rö-
videbb idő alatt , pontosabb di-
agnózis állítható fel, ráadásul a 
páciensek sugárterhelése a ne-
gyedére-felére csökkent a ko-
rábbi értékekhez képest. 

Mint megtudtuk, a digitális 
rendszer idén júniusban úgy-
nevezett  teleradiológiai szol-
gáltatással is kibővült. Ez azt 
jelenti, hogy távleletezés tör-
ténik: a szakorvos a debreceni 
központból állít fel diagnózist 
az interneten keresztül megte-
kintett  röntgenfelvételek alap-
ján. A korszerű programba be-
leírható a beutaló orvos által 
kért felvétel kódja, feltüntethe-
tők a beteg panaszai, és egyéb 
megjegyzések is. Az elküldött  
anyagon jelezhető az eset sür-
gőssége is, és az asszisztens fo-
lyamatosan nyomon tudja kö-
vetni a leletezés állapotát. A 
„sürgős” megjelölésű felvéte-
lekről elkészült véleményezés 
5-10 percen belül visszakerül a 
szerencsi rendelőbe, és normál 

esetben sem kell harminc perc-
nél többet várni az eredmény-
re a felvétel elküldése után. Az 
adminisztrációt egyszerűsí-
ti, hogy az elkészült lelet au-
tomatikusan beépül a beteg 
digitális kartonjába, aki most 
már szükség esetén CD-re ki-
írva viheti magával a röntgen-
felvételt további vizsgálatokra. 
A régi kartonok tárolása sok 
helyet foglalt, a számítógépek 
révén most könnyebbé vált az 
adatok archiválása is. A radio-
lógiai vizsgálat digitalizálásá-
nak kizárólag előnyei vannak. 
A fentieken kívül az is mellet-

te szól, hogy költségeket takarít 
meg, hiszen például régebben 
fi lmeket és vegyszereket kel-
lett  venni a felvételek előhívá-
sához – amelyek ráadásul ve-
szélyes hulladéknak minősül-
tek. A beruházás egy új rönt-
genasztal beszerzését is tartal-
mazta. A korábbi vizsgáló felü-
let fi x magasságú volt, amely-
re nehézkesen, zsámolyról lép-
csőzve szállhatt ak fel a pácien-
sek, az új ágy magassága vi-
szont tetszés szerint állítha-
tó, ami a mentősök munkáját 
is megkönnyíti, ha hordágyon 
hozzák a beteget. 

Királyné Halász Éva szerint 
nagy szükség van a korszerű 
berendezésekre, mert sok be-
teg érkezik hozzájuk: tavaly 
7600 pácienst fogadtak a szak-
rendelésen, az idén pedig au-
gusztus hónappal bezárólag 
hatezren fordultak meg náluk. 
A szolgálatot három röntgen-
asszisztens látja el heti beosz-
tásban hétfőtől péntekig, 8-tól 
15 óráig. 

A szerencsi rendelőintézet 
radiológiáján az új eszközök-
kel felszerelve immár készen 
állnak a később bevezetésre ke-
rülő egynapos sebészet kiszol-
gálására is. 

H. R. 

A radiológián korszerű technika segíti a pontos diagnosztikát. 

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

Második szemüveg AJÁNDÉKBA! 
Vásároljon nálunk komplett 

szemüveget vékonyított lencsé-
vel és egy 2. szemüveget adunk 

Önnek, vagy akár rokonának, 
ismerősének ajándékba!*

*Az ajándék szemüveglencse Estelux 
1.50 Hard Multi Coat típusú lencse. 

Az akció további részleteiről 
érdeklődjön az üzletben! 

Az akció október 31-ig tart. 
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