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Kitüntetések, 
elismerések napja
Írásunk a 2. oldalon.

Egy közösség,
egy nemzet
Írásunk a 3. oldalon.

Bográcsban
főtt a fejedelmi étel
Írásunk a 6. oldalon.

Ovisok
az iskolában
Írásunk a 20. oldalon.

Művészeti
gála
Írásunk a 2. oldalon.

SZERENCS VÁROS
NAPJA
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A Rákóczi‑várban április 20‑án délelőtt megtartott
ünnepi testületi ülést Koncz Ferenc polgármester nyi‑
totta meg. Szerencs Város Napján a település önkor‑
mányzata nevében Koncz Ferenc és Ináncsi Tünde
jegyző a város legmagasabb kitüntetéseit adta át
mindazoknak a személyeknek, akik az elmúlt évek‑
ben munkájukkal hozzájárultak a település gazdasá‑
gi, társadalmi, szellemi életének fejlődéséhez, a kö‑
zösség építéséhez.

Az elismerések napja

Danyi László, Szerencs város
közéletében‑, illetve Ond tele‑
pülésrész fejlődése érdekében
végzett kiemelkedő tevékeny‑
ségéért Pro Urbe Szerencs ki‑
tüntetést vett át. Szerencs Város
Közszolgálatáért elismerést
idén két személynek ítélt oda a
képviselő‑testület. Braun Mik‑
lós, a település hírnevének öreg‑
bítése érdekében végzett mun‑
kájáért, valamint a helyi sport‑
életben kifejtett kiemelkedő tel‑
jesítményéért, Stumpf József
pedig önkéntes, közérdekű te‑
vékenységéért és a Munkás
Szent József templom építése
során végzett munkájáért vette
át a díszoklevelet.   

A közelmúltban Hódmező‑
vásárhelyen megrendezett
Úszó Diákolimpia országos
döntőjén elért kimagasló ered‑
ményéért Farmosi Zsombor és
Rábai Bence részesült elisme‑
résben csakúgy, mint a tavalyi
bajnoki címüket idén is megőr‑
ző fiú gyorsváltó tagjai – Far‑
mosi Zsombor, Laczkó Balázs,

Szemén Gábor és Tamás Ádám
–, akik edzőjükkel, Farmosi Ist‑
vánnal együtt vették át az ön‑
kormányzat elismerő oklevelét.   

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
megyei Kereskedelmi és Ipar‑
kamara küldöttgyűlése 2007‑
ben alapította meg a „Hermann
Lajos Kamarai Díj Szerencs” el‑
nevezésű díjat, amelyet a kama‑
ra elnöksége évente egy alka‑
lommal ítél oda szerencsi szék‑
helyű vállalkozásoknak. Az el‑
ismerést idén a Designer Team
Mérnöki és Szolgáltató Kft. ér‑
demelte ki. Bihall Tamás, a BO‑
KIK elnöke adta át a díjat a cég
tulajdonosának, Kun Gusztáv‑
nak. Mint elhangzott, a har‑
minckét főnek munkalehetősé‑
get biztosító kft. olyan beruhá‑
zást valósított meg az elmúlt év‑
ben, amely új gyártócsarnok és
megmunkáló gépek telepítését
eredményezte. 

A elismerésben részesültek
nevében a Pro Urbe Szerencs
díjjal kitüntetett Danyi László
mondott köszönetet.

Szerencs Város Napja nyitórendezvényeként április 18‑án Nyiri Tibor köszön‑
tötte az oktatási intézmények azon tanulóit, akik az elmúlt egy esztendőben ki‑
magasló eredményeket értek el tanulmányi és sportversenyeken.

A városnapi programok egyik kiemelkedő eseménye volt a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola művészeti tagozatának gálaműsora, amely hagyományosan im‑
már negyedik éve kapcsolódik az április 20‑ai ünnepséghez.

Jó tanulók, jó sportolók

A művészeti iskola gálaműsora

A közművelődési tanácsnok
beszédében kiemelte a nyugodt
szülői háttér fontosságát, amely
hozzájárul a kiváló eredmények
eléréséhez. Hangsúlyozta, hogy
a kitüntetett tanulók nemcsak
maguk és szüleik, hanem felké‑
szítőik, intézményeik, a sport‑
szakosztályok és Szerencs szá‑
mára is dicsőséget szereztek.

A Rákóczi‑vár színháztermé‑
ben a diákoknak és felkészítőik‑
nek a jutalmakat Koncz Ferenc
polgármester és Egeli Zsolt al‑
polgármester adták át. A hat ‑
van egy egyéni tanulmányi
vagy sporteredményt elért diák
oklevelet és emlékplakettet ka‑
pott, utóbbit Ekker Róbert szob‑
rászművész készítette. A tizen‑
hat csapatverseny kiválóságai
ugyancsak oklevelet vehettek
át. A diákok mellett negyvenhét
pedagógus és szakedző része‑
sült kitüntetésben. 

Koncz Ferenc a rendezvény
végén megköszönte a tanulók‑
nak mindazt a munkát, amit az
elmúlt időszakban végeztek. 

Elismerésben azok a tanulók
részesültek, akik 2011. március
1. és 2012. március 31. között ér‑
tek el jó megyei, vagy országos
helyezést a különböző tanulmá‑
nyi, valamint sportversenyeken,
és az oktatási intézmény vagy a
sportegyesület jelezte azt Sze‑
rencs Város Polgármesteri Hi‑

vatalának Közművelődési Osz‑
tályán.

Elismerést kaptak
Egyéni: 
Ajtai Boglárka, Árvay Bálint,

Bakos Petra, Berta Réka, Bodnár
Patrícia, Bogoly Levente, Bu‑
kovszky Péter, Burkus Noémi,
Buzsik Boglárka, Churgovich
Alexandra, Csorba Nóra, Do‑
bos Dávid, Gáva Beatrix, Gom‑
bos Levente, György Péter Ven‑
del, Hallgató Zoltán, Hubai
Helga, Jenei Hanna, Juhász
Márton, Juhász Péter, Kalina
Zsófia, Kámán Panna, Katona
Petra, Kecskés Vanda, Kiss Bet‑
tina, Kiss Viktória, Koncz Bence,
Kovács Kristóf, Krajnyák Enikő,
Majoros Réka, Mérész Máté,
Mészáros Anna Lilla, Mészáros
Ferenc, Mizák Anna, Molnár
Fanni, Nagy Gábor, Nagy Kata‑
lin Boglárka, Orosz Fruzsina,
Pál Mihály, Pelbárt Enikő, Pere‑
csi Enikő, Rábai Bence, Rabócz
Bence, Ruszkai Adél, Suhaj
Trisztán, Szabó Ádám, Szabó
Melinda, Szabó Szilvia, Sztan‑
kovics Anna, Takács Fanni, Ta‑
kács Hanga, Takács Márk, Ta‑
más Klaudia, Tamás László,
Tóth Levente, Török Balázs,
Vasvári Adél, Vida József, Vinc‑
ze Kinga, Zöldi Csaba, Zvo‑
lenszki Anna.

Csapat: 
Megyei technika verseny 3.

hely (Domonkos Vivien, Tímár
Bence, Varga Ádám); Megyei
Életvitel verseny 2. hely (Mé‑
rész Katinka, Szviatkovszky
Dorka, Vojnárovits Dominika);
Megyei Kéttannyelvű verseny
2. hely (Búza Balázs, Cseresz‑
nye Zita, Fige Lili, Madarász
Rebeka); Országos Project ver‑
seny – Hulladékkör Regionális
elődöntő 1. hely (Béki Zsombor,
Skarufa Regina, Smál Vivien,
Szentléleki Márton); Megyei
Kéttannyelvű verseny 1. hely
(Búza Balázs, Eperjesi Klaudia,
Fige Lili, Gábor Dávid, Jamriska

Réka); Megyei Kéttannyelvű
verseny 2. hely (Csalavári Kris‑
tóf, Ignácz Zsófia, Szepesi Ben‑
nó, Varga Koppány); Megyei
Életvitel verseny 1. hely (Far‑
mosi Kata, Lakatos Lilla, Takács
Ádám); Bolyai Matematika
Csapatverseny – megyei 6. hely
(Balázsfalvi Gergő, Gál Réka,
Halász Martina, Tóth Adrián);
Lövész Csapatverseny – megyei
1. hely, országos 1. hely (Bu‑
kovszky Péter, Gombos Leven‑
te, Nagy Gábor); Diákolimpia
4x50 m gyorsváltó úszás – me‑
gyei 1. hely, országos 1. hely
(Farmosi Zsombor, Laczkó Ba‑
lázs, Szemán Gábor, Tamás
Ádám); OTP Bank által meghir‑
detett pénzügyi kisokos, OTP
junior vetélkedő – 5 megye 58
csapatából 4. helyezés (Galyas
Andrea, Gombos Bernadett,
Kurmai Kinga, Lukács Dorina,
Mika Viktória, Tar Evelin); Eu‑
rópai Uniós fordító versenyen
az összes uniós ország csapatai
közül az első tízben végeztek
(Kavasánszki Szabolcs, Runda
Bianka, Tóth Adél); Úszó Diák ‑
olimpia megyei döntő 4x50 m
gyorsváltó úszás 1. hely, orszá‑
gos döntő 4x50 m gyorsváltó
úszás 4. hely (Majoros Péter,
Kovács Péter, Kovács Bálint);
Weöres Sándor Országos Gyer‑
mekszínjátszó Találkozó – me‑
gyei forduló ezüstminősítés
(Demeter Gábor, Farmosi Kata,
Fige Balázs, Gaál Eszter, Hege‑
dűs Martin, Hubay Helga, Ju‑
hász Márton, Kerekes Márk,
Lakatos Lilla, Örkényi Károly,
Pap Levente, Pelbárt Enikő,
Sztankovics Anna, Zöldi Csa‑
ba); Szerencs VSE kosárlabda
csapatának U11‑es együttese,
regionális bajnokság, országos
döntő (Szabó Gergely, Szemán
Balázs, Sándor Bence, Jurák Bo‑
tond, Asszú Áron, Balogh And‑
rás, Gál Szabolcs, Nagy Marcell,
Sztankovics András, Sztanko‑
vics Attila, Varga Dávid, Dorkó
Szilárd, Vecser Milán).

A diákok és tanáraik előadá‑
sában szerepeltek a fúvósok, az
énekkar, a Pitypang furulya‑
együttes, énekeltek népdalokat,
játszottak hegedűn, zongorán,
dobon, csellón és gitáron. Az is‑
kola drámatagozatos tanulói‑
nak Harkályné Kovács Katalin
volt a felkészítőjük. A kisebbek
rövid jeleneteket adtak elő, me‑

lyek szövegét közösen írták a
csoport tagjai. A Zöld gomb cí‑
mű történet középpontjában az
a tárgy állt, amely napjainkra
életünk meghatározó része lett:
a mobiltelefon, amely nélkül
szinte már nem is létezhetünk.
A gála vastapssal zárult, amely
utal a gyermekek kitartó szor‑
galmára és művészeti tehetsé‑

gére, valamint az iskolában tör‑
ténő művészeti oktatás kiváló
színvonalára. A városnappal
párhuzamosan egy‑egy kiállítás
nyílt a két általános iskolában,
amelyet a művészeti képzésben
résztvevő gyermekek alkotásai ‑
ból állítottak össze. A képeket a
két általános iskola aulájában te‑
kinthetik meg az érdeklődők.

A nyárádszeredai kopjafa
A Város Napja estéjén meghitt ünnepség helyszíne volt a

Rákóczi‑vár. Az erdélyi Nyárádszeredáról érkezett vendégek
egy faragott kopjafát hoztak ajándékba, amit Koncz Ferenc
polgármester vett át. Az emlékoszlopot a külsővárban lévő
Zempléni Pantheon kőfala mellett helyezték el. A fáklyák fé‑
nye mellett megtartott rövid megemlékezésen a nyárádszere‑
daiak mellett a németországi Malchin és Geisenheim,  a lu‑
xemburgi Hesperange és a szlovákiai Rozsnyó képviselői is
megemlékeztek a Szerenccsel való testvérvárosi kapcsolatról.

A városvezetés és az önkormányzat végül a Rákóczi‑vár‑
ban megtartott baráti beszélgetésre invitálta a delegációk
képviselőit.
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A Szerencs Város Napja alkalmából a Rákóczi‑várban megtartott ünnepi képvi‑
selő‑testületi ülés az erdélyi Nyárádszeredáról érkezett, állampolgársági esküté‑
telre érkező székelyek zászlós‑énekes bevonulásával kezdődött pénteken délelőtt.

Az 1605‑ben Szerencsen megtartott fejedelemválasztó országgyűlés évfordulója alkalmából április 20‑án programsorozattal ünnepelte
a város napját a település önkormányzata. Mint ismeretes, a 407 esztendővel ezelőtt Szerencsen megtartott országgyűlésen Bocskai Istvánt
Magyarország fejedelmévé választották, melynek tiszteletére a képviselő‑testület 1988‑ban Szerencs Város Napjává nyilvánította április
20‑át. Ez emléket állít Erdély és Magyarország fejedelme előtt, aki a török és Habsburg hatalom közé szorítva sikeresen vívta meg a magyar
nép egyetlen győzelemmel záruló szabadságharcát.

Egy közösség, egy nemzet

Főhajtás Erdély és Magyarország fejedelme előtt

Bocskai és a szerencsi
országgyűlés

Az erdélyi testvérvárosból
érkező csoportot Koncz Ferenc
polgármester üdvözölte, meg‑
jegyezve beszédében, hogy
Szerencs Város Napján Tállai
András, belügyminisztériumi
önkormányzati államtitkár je‑
lenlétében harminckét család
hatvanegy tagja veheti át az ál‑
lampolgárságot igazoló doku‑
mentumokat. Koncz Ferenc
hangsúlyozta: Magyarország
Kormányának kötelessége,
hogy összetartsa mindazon
polgárait, akiket a történelem
vihara elsodort az anyaország‑
tól. A jelenlegi kormányzat so‑
kat tett, tesz és még sokat fog
tenni mindazon testvéreiért,
akiknek korábban elnyomás
alatt kellett élniük a határain‑
kon túli területeken. Szerencs
Város Önkormányzatának
ugyancsak kötelessége, hogy
nemzettársaink hozzájuthassa‑
nak ahhoz a dokumentumhoz,

ami bizonyítja magyar voltukat
és immár jelenüket. – Vallom,
hogy nincs határokon túli és
határokon belüli magyarság –
hangsúlyozta Koncz Ferenc –
egy magyarság van. Az ember
nemcsak por és hamu – folytat‑
ta, de lélek is egyben, aminek
táplálékra van szüksége. Ez a
táplálék esetünkben az egy kö‑
zösséghez, az egy nemzethez
való tartozás – fogalmazott a
polgármester.

Az esküt tevők nevében Ge ‑
cző András református lelki‑
pásztor köszönte meg Szerencs
városvezetésének az állampol‑
gársággal járó dokumentumo‑
kat. A közelmúltra való vissza‑
emlékezésében kitért arra a
2009‑ben történ eseményre,
amikor vidékükön járt Orbán
Viktor. – Jól emlékszem a kĳe‑
lentésére, miszerint a magyar‑
ságot nem ellehet egymástól el‑
választani. Számunkra most

jött el az idő, hogy lezáruljon
egy korszak, és mi, külhoni ma‑
gyarok ismét a nemzet részesei
lehetünk. Rögös út vezetett ed‑
dig a napig, amikor kimond‑
hatjuk, hogy Magyarország ál‑
lampolgárai vagyunk! 

Koncz Ferenc nyújtotta át a
nyárádszeredai vendégeknek
az állampolgárságot igazoló
okiratot. 

Tállai András ugyancsak gra‑
tulált a székelyeknek, majd
megjegyezte, hogy mindig ké‑
pesek voltunk újrakezdeni a
magyar államiság eszményéért,
új világot teremteni a semmi‑
ből. – Nem csoda történt a mai
napon, nem egy ábránd ered‑
ménye az, hogy a határainkon
kívül rekedt magyarok ismét
érezhetik a hovatartozást, ha‑
nem annak, hogy végre ki‑
mondtuk, kőbe véstük, törvé‑
nyekbe foglaltuk az összetarto‑
zást – mondta az államtitkár.

Az egykori fejedelemválasztó
országgyűlés helyszínén, a re‑
formátus templomban Szerencs
történetének legjelesebb napjá‑
ról elsőként Gál András szólt a
megjelentekhez. A gimnáziumi
igazgató beszédében úgy fogal‑
mazott, hogy méltán lehetünk
büszkék Bocskai Istvánra, akit
Európa‑szerte a keresztény
megújulás egyik nagy alakja‑
ként tartanak számon. – Az
egykori fejedelem ma is példa‑
ként szolgál kisebb‑nagyobb
harcainkban. Bocskai sikerei
erőt adnak és példát mutatnak,
arra biztatnak minket, hogy a
nehézségeken túl leszünk és fi‑
ataljaink magyar nyugdíjasként
adják majd át a stafétabotot
unokáiknak. Nemzetünk meg‑
élhetéséhez és saját boldogulá‑
sunkhoz szorgalmas tanulással,
becsületes munkával kell hoz‑
zájárulnunk – hangzott el.

Bocskai István gazdag életút‑
ját és történelmi tetteit Börzsö‑
nyi József református esperes
méltatta, kiemelve, hogy Bocs‑
kai úgy vélte: a magyar nemzet
boldogulásához feltétlenül hoz‑
zátartozik az egység kimunká‑
lása. A fejedelem végrendeleté‑
ben is megfogalmazta: „…visz‑
szavonással nagy birodalmak is
elromlanak, az egyezséggel ki‑
csinyek is nagyra nevekednek”.
– A népek közössége azóta is
küzd azért, hogy egység lehes‑
sen, és valahányszor az egység
megtörik és elindul a magyar a

magyar ellen, az szégyenünkre
válik – hívta fel a figyelmet az
esperes, majd a fejedelemvá‑
lasztó országgyűlésről és annak
körülményeiről osztotta meg
ünnepi gondolatait a hallgató‑
sággal. Elhangzott, hogy Rá‑
kóczi Zsigmond és Bocskai Ist‑
ván Európa népeihez szóló ki‑
áltványa leszögezte, hogy nem
egy király ellen lázadó csapat
indult harcba, hanem egy nem‑
zet a szabadságáért és a vallás‑
szabadságért küzdött. Börzsö‑
nyi József Bocskai szellemiségé‑
nek követőjét, Rákóczi Zsig‑
mondot is megemlítette beszé‑
dében, aki a fejedelem halála
után tovább folytatta a nemzeti
egységért való küzdelmet. – A
két fejedelem példája előttünk
áll, hogy az ellenségeinknek ne
gúnyolódására, megvetésére,
hanem egységünkben azoknak
segítségére lehessünk – zárta
gondolatait az esperes.

A templomi megemlékezés
méltó részeként a gimnázium
diákjai adtak ünnepi műsort.
Nagy Attila pedagógus zongo‑
rakísérete mellett dalok csen‑
dültek fel az énekkar és a szóló‑
énekesek előadásában, szavala‑
tok és imák hangzottak el, vala‑
mint Bocskai István végrende‑
letének sorai idézték az egykori
fejedelem gondolatait. A meg‑
emlékezők végül Isten házában
is elhelyezték koszorúikat a tör‑
ténelmi évforduló tiszteletére.

H. R.

A rendezvény első állomá‑
sán, a helyi gimnázium udva‑
rán lévő Bocskai‑kapunál Wass
Albert: A hontalanság hitvallá‑
sa című versét Illésy Márton
szavalta el, majd Szabó Fride‑
rika éneke csendült fel. A meg‑
emlékezés koszorúinak elhe‑
lyezését követően az ünneplők
a Rákóczi úton végighaladva a
Kossuth térig vonultak a Fan‑
fár Ifjúsági Fúvószenekar kísé‑
retében. A Bocskai István
bronzszobránál összegyűlt so‑
kaság előtt a hajdúszoboszlói
Bocskai István Hagyományőr‑
ző Egyesület elnöke mondott
beszédet. Cs. Nagy Zoltán a
455 éve született fejedelemről,
és szerencsi megválasztásáról
szólva kiemelte, hogy 1605. áp‑
rilis 20‑a a magyarság egységé‑

nek fontos dátuma. – Bocskai
nemzetvédő és nemzetépítő
műve a magyar történelem leg‑
értékesebb hagyományai közé
tartozik. A hadvezér és fejede‑
lem a három részre szakadt or‑
szágban, a Habsburg hatalom
és a török porta függésében te‑
remtette meg a nemzeti össze‑
fogás új alapját, Mátyás nyom‑
dokaiba lépve a magyar koro‑
nát ismét európai jelentőségű
szintre emelte. A szerencsi or‑
szággyűlés európai visszhan‑
got kiváltó esemény volt, ahol
Bocskait – Erdély Nyárádsze‑
redán kikiáltott fejedelmét –
hazánk fejedelmévé választot‑
ták, ami Erdély és Magyaror‑
szág egyesítését jelentette. Az
országgyűlés oly mély nyomo‑
kat hagyott Bocskaiban, hogy

1606. március 9‑én Kassán pri‑
vilégiumi levelet adott a sze‑
rencsieknek, szabad királyi
rangra emelve a települést –
idézte fel az elnök, majd a
Bocskai István Hagyományőr‑
ző Egyesület nevében a Bocs‑
kai szabadságharc emlékének
ápolásáért, a fejedelem szelle‑
miségének megőrzéséért és a
magyar nemzet egyesítése ér‑
dekében végzett tevékenységé‑
ért „A magyar nemzet egyesí‑
tésének nemes városa” kitün‑
tető címet adományozta Sze‑
rencsnek, melyet Koncz Ferenc
polgármester vett át.

A Ringer István által meg‑
szólaltatott tárogató dallama
kíséretében Szerencs Város Ön‑
kormányzata, a testvérvárosi
települések delegáltjai, a nem‑

zetiségi önkormányzatok, va‑
lamint az intézmények és pár‑
tok képviselői fejet hajtva he‑

lyezték el koszorúikat az egy‑
kori fejedelem szobra előtt.

H. R.
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A programon Angyal
Györgyné, a nevelési intéz‑
mény egységvezetője mondta
el érdeklődésünkre, hogy az
óvoda gyermeklétszáma száz‑
harminckilenc, közülük negy‑
venhatan érik el idén a tanköte‑
les kort. 

A tanítónők az óvoda felké‑
résének tettek eleget. Elsősor‑
ban az érdekelte őket, hogy mi‑
lyen szinten állnak a gyermek‑
ek az iskolakezdés előtti idő‑
szakban. Bár a látogatási idő
kevés volt arra, hogy pontos be‑
tekintést nyerjenek, mégis ké‑

pet kaptak a kicsik felkészültsé‑
géről. Megjegyezték: a korábbi
évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy az első alkalommal isko‑
lapadba ülő fiatalok jól felké‑
szíttettek, ám kiszakadnak egy
megszokott környezetből, új
követelmények várnak rájuk,
tehát az első feladat az ezekből
fakadó szorongás feloldása.

Az iskolai évek elején a biz‑
tonságérzet kialakulásával pár‑
huzamosan lehet megtenni az
első lépéseket a tanításban, ta‑
nulásban. 

SfL

Iskolakezdés előtt
az ovisok

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában megtar‑
tották a magyar nyelv és irodalom hónapját, amelynek
keretében magyar nyelvből minden évfolyamon két‑
fordulós, házi feladatmegoldó versenyt rendeztek.

A két helyi általános iskola pedagógusai látogattak
el április 2‑án a Napsugár óvoda nagycsoportosaihoz
azzal a céllal, hogy megismerkedjenek azokkal a ne‑
bulókkal, akik szeptemberben foglalják el helyüket
az iskolapadokban.

Ráczné Váradi Éva igazgató
úgy véli, az egészséges életmód
fontossága, a drog‑, az alkohol
káros hatásai mellett foglalkoz‑
ni kell olyan témával is a felső
tagozatos diákoknak, melyek
kapcsolódnak a serdülőkor
mindennapjaihoz. – Azt gon‑
dolom, több irányból kell meg‑
közelíteni egy‑egy élethelyze‑
tet, és ha minél szélesebb kör‑
ből, szakterületről kapnak
megerősítést a helyes táplálko‑
zásról, viselkedésről, a kamasz‑
kort befolyásoló veszélyekről,
máris segítettünk – fogalmaz az
igazgató.

A tanintézményben szerve‑
zett tájékoztatón az egészséges
életmódról, a szexualitásról
számos csatornán jut el infor‑
máció a fiatalokhoz – sorolja Ju‑
hász Mária iskolai‑ és sportor‑
vos. – Az internet világában nő‑
nek fel a mai gyermekek, ám a
világháló nem minden esetben
szolgáltat a valóságnak megfe‑
lelő információkat. Nem biztos,
hogy az adott témakörökből
történő szelektálás során min‑
dig a helyes utat választja a fia‑
tal, tehát többek között ennek a
felismerésében nyújthatunk
nagy segítséget – fogalmazott a
doktornő.

Csikja Sándorné, a Szerencsi
Roma Nemzetiségi Önkor‑
mányzat elnöke szerint az élet
valamennyi területén egyen‑
rangúnak kellene lenniük az
embereknek, és ha az előrelé‑

péshez valamit tenniük kell, azt
szívesen vállalják. A drogpre‑
venciós előadás és a felnőtt kor‑
ra való felkészítés egy apró ré‑
sze a teendőknek, de sok kicsi
részből áll össze az egész, ha
ehhez hozzá tudnak tenni vala‑
mit, máris előrébb jutottak.

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ság részéről Nagy László bűn‑
ügyi nyomozó megjegyezte,
hogy hatékonyságot csak ösz‑
szefogással lehet elérni, a fiata‑
lok esetében szükség van a szü‑
lők és a pedagógusok segítsé‑
gére is. – Az iskolai eseményen
igyekeztünk bemutatni, hogy
milyen tüneteken keresztül le‑
het felismerni a drogfogyasz‑
tást, miként alakulnak ki a füg‑
gőségek, szenvedélybetegsé‑
gek, kivetítőn keresztül szem‑

léltettük, mi is az a kábítószer.
Nagy László hozzátette, hogy
külön foglalkoztak a bódító
szerek fogyasztásával és ter‑
jesztésével járó jogi következ‑
ményekkel. – A Szerencsi
Rendőrkapitányság területéhez
tartozó általános‑ és középisko‑
lák tanulóit illetően nem igazán
lehet kábítószer‑fogyasztásról
beszélni, ám a dohányzást ők is
korán kezdik, ezért ez a téma is
szerepelt az előadásban. Más ‑
fél éves tapasztalat mondatja
velem, hogy a fiatalok fogéko‑
nyak a megelőzést szolgáló tá‑
jékoztatókra, kérdeznek, kifej‑
tik véleményüket, igyekeznek
magukévá tenni, megfontolni
az elhangzottakat – mondta el
a Szerencsi Hírek érdeklődésé‑
re Nagy László.                           SfL

Drogprevenció, 
egészséges életmód

A Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére drogpreven‑
cióval és szexuális felvilágosítással foglalkozó előadásokat tartottak április 10‑én a
Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában.

Az érdeklődő tanulók kéz‑
hez kapták az összeállított fel‑
adatlapot, majd miután határ‑
időre kitöltötték és leadták ta‑
náraiknak, máris gondolkod‑
hattak a 2. forduló kissé nehe‑
zebb kérdésein. A feladatok kö‑
zött voltak játékos, logikai és a
kötelező tananyagra épülő kér‑
dések is. 

Eredmények:
5. évfolyam: 1. Pálinkás Petra;

2. Farkas Ádám, Bodó Bettina
és Visóczki Luca; 3. Bogoly Le‑
vente. 6. évfolyam: 1. Dovák
Dorka; 2. Dócs Fruzsina; 3. Tö‑
rök Róbert, Volcz Tamás. 7. év‑
folyam: 1. Kőrösi Karolina; 2.
Pelbárt Enikő; 3. Farmosi Kata.
8. évfolyam: 1. Szviatkovszky
Dorka; 2. Mérész Katinka; 3.
Rabócz Bence. 

Iskolánk hetven tanulója

március 3‑án színházlátogatá‑
son vett részt Miskolcon. Ma‑
gyartanárunk, Bánfalvi Kriszti‑
na szervezte meg az utat a fel‑
sősöknek. Két busszal indul‑
tunk az iskolától, hogy meg‑
nézzük a Miskolci Nemzeti
Színház Kamaraszínházában
az Egy bolond százat csinál cí‑
mű zenés színdarabot. Az elő‑
adás két felvonásból állt. A szí‑
nészek nagyszerű és maximális
szereplésének köszönhetően
egy nagyon szórakoztató estét
szereztek a közönségnek. Sokat
nevettünk a főszereplők szóvic‑
cein, napok múlva is idéztük
egy–egy humoros poénjukat.
Nagyon jól éreztük magunkat,
és aki egy feledhetetlen estét
szeretne, annak szívből ajánljuk
ezt a darabot.

Gaál Eszter és Lakatos Lilla

A magyar nyelv 
hónapja

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a 2012/2013‑as nevelési évben a Csalo‑
gány óvoda Lepke csoportjában kísérleti jelleggel német nemzetiségi program
szerint szervezzük az óvodai életet.

Ez annyiban tér el a hagyo‑
mányos programtól, hogy az
ide járó gyermekek a magyar
nyelv használata mellett a napi
tevékenység során német sza‑
vakkal és kifejezésekkel is ta‑
lálkoznak, játékos módon, ész‑
revétlenül sajátítják el azokat.
E mellett megismerkednek a
német nemzetiségi kultúra ha‑
gyományaival.

A program segítséget jelent‑
het egy későbbi, másik idegen
nyelv gyorsabb megtanulásá‑
hoz. 

Az óvodai beiratkozáskor
szeretettel várjuk azoknak a
szülőknek a jelentkezését, akik

nyitottak arra, hogy gyerme ‑
kük már óvodás korában napi
kapcsolatba kerüljön a német
nyelvvel és a német nép, illetve
a hazai németség szokásaival,
hagyományaival, kultúrájával.

Azoknak a jelentkezésére
számítunk, akik fontosnak
tartják, hogy gyermekeik már
óvodás korban megkezdjék az
ismerkedést egy idegen nyelv‑
vel.

A csoport célja a kicsik sze‑
mélyiségfejlesztése a kétnyel‑
vű környezetben, az érdeklő‑
dés felkeltése, a pozitív érzel‑
mi viszony kialakítása a német
nyelv iránt.

Az új csoport előnye, hogy a
gyermekek az anyanyelvük‑
höz hasonlóan különös erőfe‑
szítés nélkül képesek elsajátí‑
tani a nyelvet. A szavakat és
nyelvtant nem tudatosan, ha‑
nem spontán módon, játék,
éneklés, mondókázás során ta‑
nulják meg. A gyerekek élet‑
koruknak megfelelő módsze‑
rekkel, játékos formában, a
kommunikáció elsődlegessé‑
gére építve ismerkednek a
nyelvvel, és a kultúrával.

A csoport indítását és maj‑
dani működését Szerencs Vá‑
ros Német Nemzetiségi Ön‑
kormányzata támogatja.

Német nyelvi csoport
az óvodában
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Az eseményt Hidegkuti Nán‑
dor, a Szerencsi Rotary Asztal‑
társaság vezetője nyitotta meg,
aki ismertette a verseny célját.
Mint elhangzott, a szervezők
fontosnak tartják a tehetséges
tanulók felismerését, a nyelvta‑
nulás iránti igények felkeltését,
a középfokú nyelvvizsgára való
felkészülést, valamint a nyelvi
tudás‑ és kommunikációs szint
felmérését. 

Hidegkuti Nándor beszéde
végén megköszönte azon sze‑
rencsi és környékbeli vállalko‑
zók segítségét, akik támogatták
a rendezvény létrejöttét.  

A vetélkedőre az általános is‑
kolák 7‑8. és a középiskolák 9‑

11. évfolyamos diákjai jelentkez‑
hettek, így összesen 46 fő látott
hozzá a feladatok megoldásá‑
hoz. A szerencsi általános‑ és kö‑
zépfokú oktatási intézmények
mellett a mádi és a taktaharká‑
nyi általános iskolákból is érkez‑
tek résztvevők. A diákok mun‑
kájának értékelésében a Rotary
Nemzetközi Diákcsereprog‑
ramban résztvevő tajvani Rude‑
emas Butsiri is segített a zsűri‑
nek, amelynek Takács Attila
(Bocskai István Gimnázium), El‑
isabeth Babcock (Bocskai István
Gimnázium), Hugo Melo de
Mattos Brito (Rotary‑s brazil
cserediák, Sátoraljaújhely) és Hi‑
degkuti Nándor voltak a tagjai.

A teszt kitöltésére egy óra állt
a tanulók rendelkezésére, majd
csapatfeladatot kellett megolda‑
niuk a fiataloknak, akiknek már
a szóbeli tudásukat, kreativitá‑
sukat is próbára kellett tenniük.
Az utolsó megmérettetésen
szintén az egyéni kommuniká‑
ciós kompetenciákat mérték fel
a zsűritagok.

Az általános és középiskolá‑
ból nevezett csapatok közül a
szerencsi Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola (felkészítő ta‑
nár: Dubóczi Katalin) érte el a
legjobb eredményt, így ez a tár‑
saság kapta meg a Rotary Ván‑
dorkupát. A szervezők értékel‑
ték a csapattagok egyéni teljesít‑
ményét is. Mindkét korosztály
legjobbjai ajándékutalványt
kaptak, amellyel a középfokú
angol nyelvvizsga költségeihez
kíván segítséget nyújtani a Sze‑
rencsi Rotary Asztaltársaság. 

Általános iskola 7‑8. osztály: 
1. Krajnyák Enikő, 2. Sztanko‑

vics Anna, 3. Mészáros Leven‑
te.

Középiskolai kategória: 
1. Andrássy Rebeka, 2. Vinnai

Boglárka, 3. Gál Klaudia.
E. K.

Angol vetélkedőt szervezett a Rotary

Tavaszi hadjárat, avagy 
szemétszedés a fenyvesben

A Szerencsi Rotary Asztaltársaság hagyományteremtő szándékkal szervezett an‑
gol nyelvi versenyt április 11‑én a szerencsi Rákóczi‑vár gyermekkönyvtárában.

József Attila születésének év‑
fordulóján 1964 óta emlékezik
meg az ország a Magyar Költé‑
szet Napjáról. Ilyenkor a leg‑
több oktatási és közművelődési
intézményben verseket, prózá‑
kat, meséket szavalnak, vala‑
mint különféle irodalmi verse‑
nyeket tartanak.

Idén már 24. alkalommal, az
általános iskolák alsó tagozatos
diákjainak megrendezett körze‑
ti szépkiejtési versenyre a kistér‑
ség tizenöt iskolájából, összesen
százhatvanhárom gyermek ne‑
vezett. A diákok hét kategóriá‑
ban tehették próbára magukat,
viszont akadt olyan fiatal, aki
több témakörben is helytállt.

A zsűri az alábbi tanulókat ré‑
szesítette könyvjutalomban:

1. osztály, mese kategória: 
1. Hegedüs Ákos (Szerencs,

Rákóczi iskola), 2. Mauks Hu‑
nor (Szerencs, Bolyai iskola), 3.
Vadászi Vivien (Megyaszó). 

2. osztály, mese kategória: 
1. Makkai Regina (Mád), 2.

Novák Panni (Szerencs, Rákó ‑
czi iskola), 3. Tóth Petra (Be‑
kecs). 

3. osztály, vers kategória: 
1. Mikola Flórián (Tiszalúc), 2.

Szalánczi Ábel (Rátka), 3. Cse‑
resznye Zita (Szerencs, Rákóczi
iskola).

3. osztály, próza kategória: 
1. Nagy Kristóf (Szerencs, Rá‑

kóczi iskola), 2. Jaczkó Zalán
Kristóf (Szerencs, Bolyai iskola),
3. Hausel Kamilla (Rátka).

4. osztály, próza kategória: 
1. Tóth Ágnes (Szerencs, Rá‑

kóczi iskola), 2. Szabó Dorka
(Taktakenéz), 3. Mizák Anna
(Szerencs, Rákóczi iskola). 

4. osztály, vers kategória: 
1. Kiss Bettina (Szerencs, Rá‑

kóczi iskola), 2. Radics Alexand‑
ra (Legyesbénye), 3. Tóth Tamás
(Tállya). 

4. osztály, olvasás kategória: 
1. Mizák Anna (Szerencs, Rá‑

kóczi iskola), 2. Hauzel Gréta
(Rátka), 3. Kiss Bettina (Sze‑
rencs, Rákó czi iskola).

E. K.

Szépkiejtési verseny
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola adott otthont

április 11‑én a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás‑
sal közösen szervezett Körzeti Szépkiejtési Verseny‑
nek.

A csapat a szokásos játékos
cserkészfoglalkozás után sze‑
meteszsákokkal, métaütővel
valamint labdával és sok‑sok
lelkesedéssel felszerelkezve az
Árpád‑hegy tetején található
fenyves felé vette az útirányt.
Eme kicsiny kerek erdő ked‑
vence mindenkinek: van, aki
szalonnát sütni jár oda, akad,
aki a kilátásban gyönyörködik
és a fiatalok számára is kedvelt
hely egy esti andalgó sétához.

Sajnos azonban ez a sok látoga‑
tó így vagy úgy, otthagyja keze,
illetve tevékenysége nyomát,
sokszor az eldobált szemét ké‑
pében. Ezen a helyzeten segített
kicsiny cserkészcsapatunk lel‑
kes közössége a maga szerény
módján, amikor is csatárláncba
állva számos zöld kukazsákot
töltöttek meg a fenyvesbe oda
nem illő dolgokkal. A munka
jól haladt, s hamarosan eljöhe‑
tett a jól megérdemelt pihenő

ideje, majd a megígért
szórakozás követke‑
zett: elsőként cserkész‑
játékokat játszottak,
majd a magyar hagyo‑
mányos labdajáték, a
méta színesítette a dél‑
utánt. A cserkészek a
sok mozgástól elfárad‑
va, és a szemeteszsáko‑
kat felnyalábolva tértek
vissza a városba, ahol is
elsőként a hulladék ke‑
rült méltó helyére. Utá‑
na pedig, hogy ne csak

a test, hanem a lélek is épüljék,
a parancsnok vezetésével közö‑
sen részt vettek az esti szentmi‑
sén a római katolikus temp‑
lomban, majd egy beszélgeté‑
sen, a plébánián, Darvas László
plébános vendégeként. A tartal‑
mas naptól kellőképpen elfá‑
radva, de lélekben és testben
kissé megújulva tértek haza
cserkészeink, alig várva újabb
közös programunkat.

Asylum

Szép, napos idő köszöntött szombat reggel a szerencsi cserkészekre, amikor is
közös elhatározással összegyűltek Czakó Attila cserkészparancsnok udvarára, hogy
vidám és hasznos napot töltsenek el együtt.

A közelmúltban mintegy félmillió forintot fordítottak
a görög katolikus templom korszerű hangosításának ki‑
építésére.

Tóth István, Bekecs volt polgármestere jelenleg az egy‑
ház égisze alatt működő Szent András Alapítvány elnöke
érdeklődésünkre elmondta, hogy az új akusztikai rend‑
szer létrehozásának Zemlényi István, nyugalmazott sze‑
rencsi állatorvos volt a kezdeményezője és legfőbb zászló‑
vivője. Egyesek úgy gondolták, a pénznek lenne jobb he‑
lye, ám a doktor nem engedett a jónak vélt, és mint az be‑
igazolódott, hasznossá vált elképzeléséből. Nemcsak az
alapítvány, de az adakozók támogatását is maga mögött
tudhatta, így a kuratóriumon keresztül sikerült kivitelezni
az eszközbeszerzést. Nagyobb összeggel járult a megva‑
lósításhoz maga Zemlényi István, Koncz Ferenc polgár‑
mester, Braun Miklósné, Nyiri Tiborné és a Szerencsi Pol‑
gári Kör, utóbbi az általa korábban szervezett bál bevéte‑
lének egy részét ajánlotta fel erre a célra. A beszerzésben
Magda Tibor, a helyi egyház világi elnöke vállalt főszere‑
pet, szakismereteinek köszönhetően a hangosító eszközök
megvásárlásában és telepítésében végzett nagy munkát.

Fejlesztés a görög katolikus
templomban
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Katicsné Rolek Ildikó és Ro‑
lek Gábor vászonra vetett mű‑
vei élményszámba mennek az
érdeklődők előtt, a testvérpár
remekei azon képek közé tar‑
toznak, amelyeket nem kell
megmagyarázni, a tárlat láto‑
gatója első pillantásra észre ve‑
szi azt, amit az alkotók láttatni
akarnak. A Szerencs Város Né‑
met Nemzetiségi Önkormány‑
zata által (NKÖ) szervezett, áp‑
rilis 11‑én megtartott tárlatmeg‑
nyitón Árvay Attila, a szervezet
elnöke köszöntötte az alkotókat
és az érdeklődőket. Beszédében
megjegyezte, hogy az NKÖ
már megalakulásakor célul tűz‑
te ki a hagyományok megőrzé‑
sével járó feladatokat. – Széles

körben szeretnénk bemutatni
értékeinket, megpróbáljuk az
itt élő német kötődésű embere ‑
ket közösséggé kovácsolni. Ez
a kiállítás a szervezetünk két
olyan megbecsült tagjának a re‑
mekeit állítja középpontba,
akiknek a művészetét meg kell
ismernie a nagyvilágnak. Szá‑
mos különálló kiállításuk volt
már az országban, de együtt
most láthatja első alkalommal a
nagyérdemű – mondta érdek‑
lődésünkre Árvay Attila.
Stumpf Andrásné a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat el‑
nöke hangsúlyozta méltatásá‑
ban, hogy a gyermekkorukat
Rátkán töltő fiatal művészek al‑
kotásai a nemzeti kultúra palet‑
táját gazdagítják, mindamellett
sorozatosan kapják az egyházi
megrendeléseket vallásos té‑
májú műveik kapcsán.

A múzeumok kiállító termei ‑
be kívánkozó festmények júni‑
us 30‑ig tekinthetők meg a Sze‑
rencsi Általános Művelődési
Központ nyitvatartási idejében.

Szerencsi alkotók 
művei az árkádban

A legapróbb részletekig terjedő kidolgozottság, pro‑
fesszionális ecsetkezelés, élethű színek jellemzik azo‑
kat a festményeket, amelyeket a Szerencsi Rákóczi‑vár
árkádjában tekinthet meg a nagyérdemű.

Csider Andor, a Szerencsi Ál‑
talános Művelődési Központ
igazgatója a kávézó avatásán
mondta el érdeklődésünkre,
hogy az elmúlt időszakban több
jelzés érkezett a hétvégéken ide‑
látogató turistáktól, hogy sze‑
retnének szerencsi ajándéktár‑
gyakat, itt készült édességeket,
kézműves termékeket vásárol‑
ni. – A megoldás kézenfekvő‑
nek látszott, nem sok töpren‑
gésre volt szükség ahhoz, hogy
elinduljon a kivitelezés – sorolja
az igazgató. – Mindent saját
erőből oldottunk meg: a szaki‑
pari munkát, a korábban feles‑
legessé vált berendezések felújí‑
tását, a meglévő munkaerő ki‑
használását. A semmiből vará‑
zsoltunk egy pazar helyiséget,
ami illeszkedik a történelmi fa‑
lak közé, ugyanakkor kielégíti
napjaink emberének igényeit. A
várba érkező turisták ízelítőt
kaphatnak városunk helyi ter‑
mékeiből, kézműves‑ és egyéb
a városhoz köthető tárgyakat
vásárolhatnak és a túrákon pi‑
henők ínyenc kávét fogyaszt‑
hatnak hangulatos zene mellett.

Mindezeken felül a hét minden
napján tájékozódhatnak a nagy‑
világ eseményeiről, hiszen elol‑
vashatják az országos és helyi
lapok legfrissebb számait, kiad‑
ványokon keresztül ismerked‑
hetnek meg a város és a térség
idegenforgalmi értékeivel, at‑
trakcióival.

A Galéria Kávézó megnyitá‑
sán Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte a vendégeket. Be‑
szédében megjegyezte: a kávé‑
zó megvalósulása számára azt
is jelenti, hogy a szerencsiekben
van szellemi tőkéből táplálkozó
fizikai erő. – Ha képesek va‑
gyunk önmagunknak is nyújta‑
ni valamit, attól gyarapodik az
önbizalmunk, nő a város iránti
szeretetünk, még büszkébbek
lehetünk szerencsi mivoltunkra
– mondta a polgármester, aki el‑
sőként gratulált a számos pályá‑
zaton nyertes Tóth Réka fotó‑
művész ez alkalomból a Galéria
Kávézóban megrendezett kiál‑
lításához. Az esemény hangula‑
tát Hlavács Fanni szavalata
emelte.

SfL

Megnyílt a kávézó
Galéria Kávézó elnevezéssel új szórakozó helyiséget

nyitottak meg április 12‑én a Rákóczi‑vár belső udva‑
rában.

A Szerencsi Rotary Asztaltár‑
saság kezdeményezésére jött
létre a gasztronómiai program,
ami az I. Fejedelmi Főzőver‑
seny elnevezést kapta a sza‑
kácsművészetet magukénak
tudó nevezők között. Hidegku‑
ti Nándor főszervező érdeklő‑
désünkre elmondta, hogy a ha‑
gyományteremtő esemény
egyik célja a fejedelmi ízek
megjelentetése volt. 

Koncz Ferenc polgármester a

megnyitó beszéd előtt mondta
el stábunknak, hogy az önkor‑
mányzat és ő maga is nagy tá‑
mogatója az olyan kezdemé‑
nyezéseknek, amelyek ember‑
eket, közösségeket hoznak kö‑
zelebb egymáshoz.

Nem éppen hétköznapi étel‑
költemények készültek a sza‑
badtéri főzőversenyen. Hor‑
váth Zsolt, a főváros egyik fel‑
kapott reggeliző helyének sza‑
kácsa volt a fő kóstoló és bizony

időnként döbbent arckifejezé‑
sekkel, majd csettintésekkel
konstatálta az elkészült, hon‑
foglaló Árpád fejedelem nevé‑
vel fémjelzett esemény ételeit,
amelyek közül néhánynak a le‑
írását sikerült megszerezni a
Szerencsi Hírek számára is. Ak‑
kor még nem tudhattuk, hogy
az egyik begyűjtött recept a ké‑
sőbbi első helyezett ételé.

Az ínycsiklandózó illatok kö‑
zött megjelentek a Fanfár Sze‑
rencsi Ifjúsági Fúvószenekar
tagjai, akik rögtönzött koncertet
adtak a horgásztó partján, fo‑
kozva az addig is remek han‑
gulatot. 

A főzőverseny végül ered‑
ményhirdetéssel zárult, ame‑
lyen Garay Lászlóné óvodape‑
dagógus vitte el a pálmát „Be‑
tyár zöldbableves” elnevezésű
kompozíciójával. A képzeletbe‑
li dobogó második fokára a
Szerencsi Rendőrkapitányság
munkatársai állhattak, a bronz ‑
érmet Skorván József és csapata
szerezte meg, és különdíjat
kaptak a Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei Önkormányzat
Idősek Otthonának dolgozói.

Bográcsban főtt a fejedelmi étel
Jótékonysági Fejedelmi Főzőverseny címmel rendezett hétvégi szabadidős prog‑

ramot április 14‑én a Szerencsi Rotary Asztaltársaság. Kikapcsolódni vágyó, főzni
szerető családok, baráti társaságok érkeztek az ondi Árpád‑hegyi horgásztónál,
meglehetősen hűvös időben megrendezett eseményre.

A lövészversenyre az ország
szinte minden pátriájából ér‑
keztek versenyzők, a vetélkedő
része volt a Magyar Field Tar‑
get Szövetség országos bajnok‑
ságának. Mint azt Fejes Tóth
István a szervezet elnökségé‑
nek tagja a Szerencsi Hírek ér‑
deklődésére elmondta: olyan
lövészeti sportágról van szó,

amit különleges légpuskákkal
végeznek szabad területen,
azaz erdőn, mezőn, vagy ilyen
helyszíneket imitáló lőtereken.

– Az itt használatos fegyve‑
rek és a felszereltségek eltérnek
a hagyományos légpuskáktól, a
Levente Lőtér a Hunter Field
Target Magyar Bajnokság hét‑
fordulós megmérettetéséből a

másodiknak adott otthont –
magyarázta Fejes Tóth István. 
– A sportág a tízméteres lég‑
fegyveres sportlövészetből ala‑
kult ki, a puskákon számos
egyéni beállítási lehetőség rejtő‑
zik, a versenyző például a saját
testéhez szabhatja a formát. Ez
a lövészeti ág nem tartozik az
olcsóbb kedvtelések közé, hi‑
szen a legegyszerűbb, visszarú‑
gásos kategóriában ötven‑hat‑
vanezer forint a fegyver ára, a
távcsőé húsz‑harmincezer kö‑
zött mozog, és ehhez jön a lő‑
szer költsége.

A Magyar Field Target Szö‑
vetségnek százhuszonöt igazolt
versenyzője van jelenleg, egyik
legnagyobb sikerként könyve‑
lik el, hogy 2010‑ben megren‑
dezhették a Field Target Világ‑
bajnokságot Bánkon, ahol a
magyar csapat tizenhat ország
között a negyedik helyen vég‑
zett. Tavaly, az Olaszországban
megtartott versenyen a magyar
válogatott bronzérmet szerzett
– adott tájékoztatást Fejes Tóth
István.

Légfegyverek 
az ondi vadászmezőn

Ritkán látható légpuskák csattogásától volt zajos az Ondhoz tartozó Levente Lőtér
március utolsó szombatján.
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Az ünnepi alkalmon Árvay
Attila, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszön‑
tötte a megjelenteket, majd tör‑
ténelmi példákat említve arról
szólt, hogy az elmúlt több mint
egy évezredben a német és a
magyar nemzet sorsa számos
ponton összefonódott Európá‑
ban. Hozzátette: Szerencs szer‑
teágazó testvérvárosi kapcsola‑
tai közül a két első a németor‑
szági Malchinhoz és Geisenhe‑
imhez kötődik. 

Elhangzott, hogy Szerencs
Város Német Nemzetiségi Ön‑
kormányzata a 2010 októberé‑
ben történt megalakulásakor
hármas célt tűzött ki maga elé:
a helyi német nyelvoktatás tá‑
mogatását, a közel százötven
fős német gyökerű helyi közös‑
ség múltjának, értékeinek felku‑
tatását, és az egy közösséghez
tartozás tudatának erősítését a
német nemzetiség érdekei men‑
tén végezett politikamentes te‑
vékenységgel. Tavaly első alka‑
lommal rendezték meg az Sze‑
rencsi Német Nemzetiségi és
Családi Napot, amit idén au‑
gusztus 11‑én zempléni sváb ta‑
lálkozóvá bővítve tartanak meg.

Kezdeményezték a város ön‑
kormányzatánál egy német
nemzetiségi óvodai csoport in‑
dítását, ami a tervek szerint
idén szeptembertől kísérleti jel‑
leggel elindul. Lehetőségeik
szerint támogatják a szerencsi
shotokan karate szakosztályt.

Az eseményen a február 13‑
án alapított „Szerencs Város
Német Nemzetiségi Közössé‑
géért” kitüntetés átadására is
sor került, mellyel olyan  sze‑
mélyek munkásságát ismerik
el, akik kiemelkedő érdemeket
szereztek a német nyelv oktatá‑
sában, a szerencsi német nem‑
zetiségi közösség hagyomá ‑
nyai nak, értékeinek felkutatásá‑
ban és ápolásában, érdekeinek
képviseletében, illetve közéleti
tevékenységükkel elősegítették
Szerencs és a német anyaország
közötti kapcsolatok létrejöttét és
elmélyítését. A szerencsi német
nemzetiségi közösség tagjai és a
tevékenységük során hivatalos
német kapcsolatokat ápoló sze‑
rencsi civil szervezetek javaslata
alapján az elismerésben ezúttal
két olyan német állampolgár ré‑
szesült, akik az elmúlt több
mint két évtizedben jelentős

szerepet vállaltak Szerencs test‑
vérvárosi kapcsolatainak kiala‑
kításában és ápolásában. Kitün‑
tetést vehetett át Marina Klein,
a németországi Geisenheim
polgármesteri hivatala irodave‑
zetője, valamint Werner Neu‑
mann, Malchin önkormányza‑
tának tagja. Az elismeréssel járó
emléktárgy Ekker Róbert sze‑
rencsi szobrászművész alkotá‑
sa, melyen bronzból készült fa‑
levél az anyaországtól leszakadt
németséget szimbolizálja, a sze‑
rencsi kő pedig az a szilárd talaj,
amire a helyi német közösség
tagjai találtak a városban.

Az ünnepség házigazdája,
Braun Miklós (fotónkon balra,
jobbra Árvay Attila) és családja,
az idén húszesztendős Pannon
2000 Kft. tulajdonosai az alka‑
lomra készíttetett emléktárgyat
vehettek át Árvay Attilától. A
cégvezető pohárköszöntőjében
úgy fogalmazott, hogy tíz évvel
ezelőtt arra volt büszke, hogy a
kft minden nagy multinacioná‑
lis cégnek beszállítója volt,
most, tíz év elteltével pedig en‑
nek az ellenkezőjére gondol
büszkeséggel: cége mintegy
ezer magyar őstermelőtől sze‑

rez be árut, valamint hatezer
magyar kisboltot lát el élelmi‑
szerrel és jégkrémmel. Braun
Miklós beszédében a málenkĳ
robotra elhurcolt rátkaiakról, és
az erről megjelent könyvről is
szólt, amely megfogalmazása
szerint intő jel arra, hogy szüle‑
tése miatt a hatalom senkit se
büntethessen, s hogy ezt a ször‑
nyű tábort soha senkinek nem
szabad elfelejtenie. A cégvezető
végezetül egy közelmúltban el‑
hunyt, korábban Csehország‑
ból Bécsbe üldöztetett barátjától
örökölt orgonát adományozott
a szerencsi római katolikus egy‑
házközségnek. A hangszert Fi‑
csor Márton kántor szólaltatta
meg, majd Darvas László plé‑
bános vette át jelképesen, aki
köszönő szavai után elmondta:
az orgona a Munkás Szent Jó‑

zsef katolikus templomba ke‑
rül, megáldására a templom
alapkőletételének évfordulóján,
május 1‑jén kerül sor.

A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Tircsi Richárd, a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium osztályvezetője,
Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő, Szerencs polgármes‑
tere, a szerencsi önkormányzat
és polgármesteri hivatal vezetői
és képviselői, a testvérvárosi de‑
legációk, Göncfalvi József, a 
B.‑A.‑Z. Megyei Német Önkor‑
mányzatok Szövetsége Egyesü‑
let elnöke, a B.‑A.‑Z. Megyei te‑
lepülési német nemzetiségi ön‑
kormányzatok elnökei, a ma‑
gyar állampolgársági esküt tett
honfitársak, valamint a város
kitüntetettjei és családtagjaik.

H. R.

Kutatják német gyökereiket
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a húszéves jubileumát

ünneplő Pannon 2000 Kft. közös rendezvényt tartott április 20‑án a cég ondi telep‑
helyén. Az eseményen kitüntetéseket adtak át.

– Államtitkár úr, Ön tavaly egy
alkalommal azt mondta, hogy az
erős Magyarország kulcsa az össze‑
fogás és az egység. Hogyan látja ezt
ma, a Szerencsen megtartott állam‑
polgársági eskütétel után? 

– Felemelő perceket éltem át
Szerencsen. Példa nélküli, ami
ebben a kisvárosban történik.
Minderre alapot ad a történelmi
múlt, amit – Bocskai Istvánnal
együtt – láthatóan tiszteletben
tart a település lakossága. En‑
nek szellemében rendezték
meg székely testvéreink esküté‑

telét, ami történelmi pillanat
volt nemcsak a város, a Nyárád‑
szeredáról érkezettek, de az or‑
szág életében is. Minden ilyen
esemény erősíti azt az érzést
bennünk, hogy a magyarság
összefogásának óriási a jelentő‑
sége, nekünk együtt kell meg‑
védenünk hazánkat. Azt gon‑
dolom, hogy Szerencs Város
Napja erősíti magyarságtuda‑
tunkat, erősíti bennünk azt az
érzést, hogy csak kart karba ölt‑
ve lehet a jövőt építeni. A Kár‑
pát‑medencében egy olyan
nemzet él, amelyet a fizikai,
földrajzi, állami és jogi széttöre‑
dezettség ellenére is a közös ér‑
dekek, közös gondolkodás köt
össze. Országhatárok fölött át‑
ívelően él nemzetünk nyelve, a
hit, a népi hagyományok. Ez az
egy nemzet mi magunk va‑
gyunk, közös viselkedési nor‑
mákkal, amiket évtizedeken ke‑
resztül elvettek tőlünk. A 2010‑
ben megválasztott magyar Or‑
szággyűlés enyhített a keserű
helyzeten, ezzel teljesített egy
történelmi adósságot, megte‑

remtette a határon túl élő ma‑
gyarok számára az állampol‑
gárság megszerzésének a lehe‑
tőségét. Eljött az idő, hogy ha a
nemzetünk egészéről és sorsá‑
ról beszélünk, nem fájdalom‑
mal, hanem az együttlét és az
összetartozás örömével töltődik
meg lelkünk.

– Ön a Belügyminisztérium ön‑
kormányzatokért felelős államtitká‑
ra. Nem kerülhetjük el a kérdést:
hogyan látja a szerencsi városveze‑
tés, az önkormányzat működését?

– A válaszadás egy kis vissza‑
tekintést igényel. A Tokaj‑hegy ‑
alja kapujaként is emlegetett vá‑
ros leginkább fejedelemválasztó
településként ismert a történe‑
lemkönyvekből. Nézzük a köz‑
igazgatás szemüvegén keresz‑
tül a múltat. Volt ez a hely me‑
zőváros és szabad királyi város
is. Bár többször elveszítette a
rangját, 1984‑től ismét büszkén
viselheti a városi címet. A fejlő‑
désnek, bővülő közszolgáltatá‑
sainak hatósugara térségi sze‑
repvállalással ruházta fel. Az it‑
teniek évszázadokon keresztül
őrizték hagyományaikat, ame‑
lyeket a földművelés, a szőlő és
borkultúra, az állattenyésztés, a
vad, valamint az ártéri gazdál‑

kodás, az élelmiszeripar terüle‑
tén alakítottak ki. A történelem
zivataros évszázadai számos
nyomot hagytak e vidéken, de
a város mindig talpra állt. A je‑
lent csak a múltból lehet megis‑
merni, a jövőt csak a múlt alap‑
jaira lehet építeni. Szerencs kép‑
viselő‑testülete a történelmi ese‑
ményeket nem feledve teszi a
dolgát, próbálja helyreállítani az
elmúlt kormányzati ciklusokból
örökölt hibákat, azon intézke‑
déseket, amelyeket a mai napig
sem hevert ki a lakosság. Az ön‑
kormányzat erőfeszítéseinek
egyik ékes bizonyítéka a szige‑
telőanyagot előállító gyár építé‑
se, amely kétszáz fő számára
biztosít majd kereseti lehetősé‑
get. Szokták mondani, hogy az
élet csak úgy érthető, ha vissza‑
tekintünk a múltra. De hozzá
kell tenni, hogy csak úgy élhető,
ha előre nézünk. Nos, ezt teszi
a mostani városvezetés, amihez
őszintén gratulálok!

– Tavaly decemberben Ön úgy
fogalmazott egy belügyminisztéri‑
umi sajtótájékoztatón, hogy az ön‑
kormányzatoknak nem lesznek fi‑
nanszírozási gondjaik. A néhány
perccel ezelőtt megtartott szerencsi
ünnepi beszédében ennek fényében

kívánt szerencsét e városnak?
– Úgy vélem, az új önkor‑

mányzati rendszer sokkal biz‑
tonságosabb, de egyben szigo‑
rúbb is lesz a korábbiaktól.
Nem engedi a felelőtlen költe‑
kezéseket, a hitelfelvételeket, és
olyan feladatokat sem lehet
majd vállalni, amelyeket nem
tud ellátni az adott település.
Egyszerűen el akarjuk kerülni
az eladósodásokat, megakadá‑
lyozzuk azt, hogy a települések
most éljék fel saját jövőjüket.
Ilyen szempontból biztonságo‑
sabb, ugyanakkor kicsivel nehe‑
zebb lesz a működés, de tisztán
lehet majd látni, hogy melyek
az önkormányzat, a város fel‑
adatai, és mit kell elvégeznie az
államnak. A feladatok átadásá‑
nál már érezhető, hogy van egy
kis feszültség, hiszen amit ed‑
dig jól megszoktak az emberek
és a településvezetők, abból ne‑
hezen engednek. A járások ki‑
alakításával, illetve egy új ön‑
kormányzati struktúrával egy
átláthatóbb és tiszta, ugyanak‑
kor finanszírozható önkor‑
mányzati és közigazgatási
rendszer jön létre 2013 január
elsejétől.

SfL

Napjainkat csak előretekintve élhetjük
Szerencs Város Napja díszvendége Tállai András, a

Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős ál‑
lamtitkára (fotónkon) volt, aki az ünnepi testületi ülés
után válaszolt lapunk kérdéseire.
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A háromcsillagos Mádi Kú‑
ria Hotelben kialakított létesít‑
ményhez hasonló nem találha‑
tó a térségben, a Zemplénben
fellelhető természetes anyagok‑
ból épült, szem előtt tartva a
modern kor lehetőségeit. Az Új
Széchenyi Terv keretében meg‑
valósult beruházás az üzleti
szférát célozta meg és szeretne
a térség bor‑ és konferenciatu‑
rizmusának részévé válni. Az
újonnan kialakítandó szolgálta‑
tó csomag révén jelentősen
megnőhet a jövőben a vendég ‑

éjszakák szá‑
ma, ami egy‑
ben az ide‑
genforgalom‑
ban is pozitív
m u t a t ó k a t
hozhat. Az
április 19‑én
megtar tott
eseményen
Kálmán Zsolt
és Gaspenger
Gyula társtu‑
lajdonosok
lapunk ér‑
deklődésére
elmondták,
hogy nem‑

csak fórumoknak, de esküvők‑
nek és egyéb családi rendezvé‑
nyeknek is pazar helyszíne le‑
het a központ. Kálmán Zsolt
úgy véli, a beruházással a köz‑
ség versenyképes turisztikai
termékké válhat, és nem csak a
saját, de az összes mádi üzleti
szereplőnek is szolgálja az ér‑
dekeit.

Demeter Ervin kormánybiz‑
tos az avatás után a Szerencsi
Híreknek nyilatkozva kiemelte,
hogy hosszú távú gondolko‑
dást tükröz a tulajdonosok ré‑

széről egy ilyen típusú beruhá‑
zás. – Mi magunk nem csak a
hivatalos avatás részesei va‑
gyunk, a Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei Kormányhivatal
vezető munkatársaival itt tart‑
juk április 20‑21‑ei értekezle‑
tünket.

Tatárka József polgármester
örömének adott hangot az új lé‑
tesítmény avatásakor. – Mád
mindig is híres volt a szőlésze‑
téről, az elmúlt évszázadokban
a községben működött a borá‑
szati központ is. Néhány éve el‑
indultunk egy olyan úton, amit
akár sikertörténetnek is lehet
nevezni. Úgy vélem, hogy amit
megalapoztak őseink, azt fel
kell elevenítenünk. Ez a ren‑
dezvényközpont alkalmas le‑
het akár régi mádi bálok felidé‑
zésére is. Az önkormányzat
szeretne létrehozni egy megál‑
lapodást az új létesítmény ve‑
zetőivel településszintű progra‑
mok megrendezésére, mivel a
művelődési házunk felújításra
szorul és nívós programokat ott
nem tudunk tartani – fogalma‑
zott érdeklődésünkre a polgár‑
mester.

SfL

Új konferenciaközpont Mádon
Demeter Ervin országgyűlési képviselő, a Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kor‑

mányhivatal vezetője avatta fel a Mádon kialakított új konferencia és rendezvény‑
központot, amely akár regionális szintű tanácskozásoknak is helyet tud biztosítani
a jövőben.

Májer József a szövetség elnö‑
ke lapunk érdeklődésére el‑
mondta, hogy a tanácskozást
megelőzte egy elnökségi meg‑
beszélés, ahol eldőlt, hogy a
meghívásnak eleget téve Mező‑
zombor legyen a költségveté‑
sekkel is foglalkozó program
helyszíne.

A tanácskozás nyitányaként
Radó Béla mezőzombori pol‑
gármester (fotónkon középen)
köszöntötte a településvezetők‑

ből álló tanácskozás résztvevőit,
majd átfogó képet adott a köz‑
ségről, kiemelve az önkor‑
mányzat fejlesztésekre vonat‑
kozó sikereit. A zempléni tele‑
püléseket tömörítő szervezet
szavazás útján fogadta el a 2011.
év cselekvési tervének végrehaj‑
tásában, a költségvetés zár‑
számadásában tett lépéseket,
valamint a 2012. év költségveté‑
sében felmerülő elképzeléseket.

SfL

Mezőzomboron
ülésezett a ZTSZ

A Zempléni Településszövetség április 14‑én tartotta
meg az idei esztendő első ülését. 

A Tokaj‑Hegyalja, Taktaköz,
Hernád‑völgye TDM munka‑
társai, valamint a Mária Út
Egyesület önkéntesei április el‑
ső felében felfestették a Mária út
jelzéseit Hernádkércs és Monok
között, majd Rátkától egészen
Tokajig. Sok helyen magát az
utat is rendbe kellett tennie az
önkénteseknek, hiszen a telepü‑
léseken kívül gyakran bozótos,
elhanyagolt területeken halad
keresztül a nemzetközi útvonal,
így a TDM szervezet munkatár‑
sai és önkéntesei szó szerint „út‑
törő” munkát végeztek.

A több mint 1400 kilométer‑
nyi túraútból mintegy 35 km
megy keresztül Tokaj‑Hegyalja
déli részén, összekötve Monok,
Rátka, Mád, Tarcal és Tokaj
szakrális és kulturális látnivaló‑
it, egyben kiváló gyalogos és ke‑
rékpáros túralehetőségeket kí‑
nálva a térségbe érkezőknek. 

A TDM szervezet a Mária‑út
ezen szakaszát szeretné önálló
túraútként is kínálni a turisták‑
nak, amelyre a közeljövőben
úgynevezett mobil guide‑ot is
készítenek, és a nyáron megje‑
lenő új kerékpáros‑gyalogos tú‑
ratérképeken is önálló túralehe‑
tőségként szerepeltetik. 

A táv első kipróbálói azok a
zarándokok, akik április 17‑én
indultak Budapestről és gyalog
teszik meg Csíksomlyóig az
utat. Ők várhatóan e hónap
utolsó napjaiban érkeznek To‑
kaj‑Hegyaljára. A nyári időszak‑
ban azonban nemcsak a zarán‑
dokok, hanem a csoporttal,
vagy családdal érkező vendé‑
gek is végigjárhatják az utat,
megismerkedve Tokaj‑Hegyalja
keresztény szakrális és kulturá‑
lis látnivalóival – áll a TDM saj‑
tóközleményében.

H. R.

Mária-út 
a Tokaji Borvidéken

A megmérettetésre Kunder
Tamás testnevelő tanár készí‑
tette fel a versenyzőket, aki el‑
mondta lapunknak, hogy szo‑
katlan körülmények között 
– földön, vízen és levegőben –
kellett bizonyítaniuk a hagyo‑
mányosnak nem éppen nevez‑
hető sportágakban. – Tulajdon‑
képpen maga a műsor adta az
ötletet a nevezéshez, és amikor
megjött az értesítés arról, hogy
bemutatkozhatunk, kemény
felkészülési időszak követke‑
zett. A legnagyobb gondot a ví‑
zi sportágak jelentették, ám szí‑
vesen fogadott minket a sze‑
rencsi Városi Tanuszoda, így
megoldódtak az edzési gondja‑
ink. A jelentkezés során volt
egy kis szerencsénk, mert
ugyan első körben nem fértünk
be a harminchat iskolát tartal‑
mazó mezőnybe, ám volt egy
visszalépés, így utólag értesítet‑
tek minket, hogy utazhatunk.

Intenzív edzés kezdődött, a
tízfős csapatban gyermekek,
szülők vettek részt rajtam kí‑

vül, és tagja volt minden cso‑
portnak egy‑egy műsorvezető
a TV2 részéről, esetünkben
Váczi Gergő volt a kiválasztott.
Nem lövöm le a poént, hogy
mennyire segítette vagy fékezte
a rátkaiak teljesítményét, ez
majd kiderül az április 29‑i
adásból – sorolja Kunder Ta‑
más – egyet azonban elárulha‑
tok, meg vagyok elégedve az
eredménnyel. Ötven szurkoló
kísért minket, beleértve a tarta‑
lék játékosokat is, remek han‑

gulatú verseny alakult ki a ha‑
talmas sportcsarnokban. A
nagyvárosok csapatai mellett
nagyon jól teljesítettünk, közsé‑
günk eredményével elégedett
volt egy Rátkáról elszármazott
úriember is, név szerint Spéder
Zoltán, aki elismeréseként két‑
százezer forinttal támogatja is‑
kolánkat. Az összeget sportesz‑
közök vásárlására fordítjuk 
– adott tájékoztatást a Szerencsi
Híreknek Kunder Tamás.

SfL

A fővárosban vetélkedtek a rátkaiak
A német nemzetiségi település általános iskolájának tanulói, tanárai, és család‑

tagok vettek részt azon az országos versenyen, amit „Nagy vagy!” címmel a TV2
szervezésében rendeztek meg a fővárosban, és amely április 29‑én kerül adásba a
televíziós csatorna műsorai között.
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INGATLAN

• Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított, valamint
Bekecsen 85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-
7215. (8-9-10-11)
______________________________
• Tolcsván 100 m2-es, 3 szoba, nappalis, összkom-
fortos, kertes családi ház, gáz- és központi fűtéssel,
fűtött garázzsal sürgősen, áron alul eladó. Érd.:
20/287-5691. (8-9)
______________________________
• Abaújszántón 52 m2-es lakás eladó. Ár: megegye-
zés szerint. Érd.: 70/325-4671. (8-9)
______________________________
• Bekecsen szintes, külön bejáratú, 3+2 szoba,
nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás, gáz- központi fű-
téses ház ipari árammal eladó. Vállalkozásra is al-
kalmas. Érd.: 30/259-0477. (8-9)
______________________________
• Szerencs központjában három szobás, összkom-
fortos, gáz- és vegyes tüzelésű családi ház eladó.
Érd.: 47/656-826. (8-9)
______________________________
• Mezőzomboron, jó helyen, 1,5 szobás, fürdőszo-

bás, gázfűtéses, régi típusú ház eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: 20/387-9717. (8-9)
______________________________
• Bekecs, Szabadság út 25. szám alatt néhány éve
felújított, kétszintes, gáz cirkó és vegyes tüzelésű
családi ház rendezett portán eladó. A ház alsó ré-
szében nagy nappali, konyha, zuhanyozó wc-vel,
garázs és kazánház, a fenti részben négy szoba, für-
dőszoba wc-vel és spájz található. Érd.: 30/353-
2366, 30/975-0849. (8-9)
______________________________
• Szerencsen, az Ondi út egyik legszebb helyén,
panorámás telken 3 szobás családi ház eladó. Érd:
30/497-0795 vagy 30/644-5536. (8-9)
______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel eladó. Érd.:
a helyszínen (Hesz Jánosné). (8)
______________________________
• Szerencs, Szabadság út 13/5 szám alatti családi
ház (sorház) eladó. Érd.: 30/368-1534. (8-9)
______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is
alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (8)
______________________________
• Szerencsen a Landler J. utcában négyszobás csa-
ládi ház eladó. Érd.: 70/624-1181. (8)
______________________________
• Legyesbényén a Rákóczi úton kétszobás, nappali,
konyha, fürdőszoba, wc helyiségből álló családi ház
eladó, melyhez garázs, udvar és pince tartozik. Víz
és villany a lakásban, gáz az udvaron. Irányár: 9 M
Ft. Érd.: 30/9683-120. (8)
______________________________
• Szerencs főutcáján söröző kiadó. Kis tevékenység-

re is alkalmas (80 m2). Érd.: 30/9859-526. (8)
______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkom-
fortos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is al-
kalmas. Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft.
Érd.: 70/704-6393. (8)
______________________________
• Szerencs belvárosában rendben tartott, két lak-
részes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 ki-
sebb ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve elad-
nánk. Sürgős! Érd.: 20/4464-662. (8)
______________________________
•Taktaharkány központi helyén, állomáshoz, isko-
lához, középületekhez közel, 2 szobás, rendben tar-
tott családi ház eladó. Érd.: 47/352-004, 20/4464-
662. (8)
______________________________
• Szerencs, Kazinczy út 12. szám alatt 100 m2-es,
3 szoba + konyha, fürdőszobás ház 680 m2 telken
eladó. Érd.: 20/558-9145. (8)
______________________________
• Szerencsen a Rákóczi út 127/5. szám alatti lakás
olcsón eladó. Érd.: 30/760-0565. (8)

VEGYES

• Adásvételhez, bérbeadáshoz szükséges Energe-
tikai tanúsítvány készítését vállalom. Időpont
egyeztetés: 70/328-29-71, kerizoltan77@
gmail.com. (8)
______________________________
• Szőlőkihúzó drót és 4 db boroshordó eladó. Érd.:
47/363-690. (8)
______________________________
• Ingatlanok értékbecslését vállalom. Telefon:
20/394-4460. (8)

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

Szerencsen háromszobás, amerikai kony-
hás, korszerűsített, jó helyen lévő családi
ház nagy kerttel sürgősen eladó vagy kia-
dó. Ára: 5,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (8-9) 

Városlátogatások repülővel

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, www.zemplentourist.hu
E-mail: nagykoz@t-online.hu, zemplen.tourist@t-online.hu,

engedélyszám: R-1787/1998

* P á r i z s 5 nap/4éj

* R ó m a 4 nap/3 éj

* L o n d o n 5 nap/4 éj

* M a d r i d 5 nap/4 éj

* B a r c e l o n a 4 nap/3 éj

* I s z t a m b u l 4 nap/3 éj

Időpontok: 2012. június 7-11.,
június 21-25., július 19-23.,

augusztus 17-21.
Részvételi díj: 95 900 Ft/fő + illeték.

Időpontok: 2012. július 6-10.,
július 20-24., augusztus 17-20.

Részvételi díj: 76 900 Ft/fő + illeték.

Időpontok: 2012. május 25-29.,
június 20-24., július 4-8.,

augusztus 24-28.
Részvételi díj: 99 900 Ft/fő + illeték.

Időpontok: 2012. május 24-28.,
június 20-24., szeptember 12-16.

Részvételi díj: 89 900 Ft/fő + illeték.

Időpontok: 2012. július 6-9.,
szeptember 13-16.

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő + illeték.

Időpontok: 2012. június 20-23.,
szeptember 12-15.

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő + illeték.

A megadott részvételi díjak tartalmazzák a repülőgépes utazást,
szállást, reggelit és az idegenvezetés költségét a teljes út során.

Barcelonában félpanziós az ellátás.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás utazási irodánkban!

További szolgáltatásaink: pénzváltás, utasbiztosítások, nyaralóprogramok,
repülőjegy foglalása a világ bármely tájára, nemzetközi autóbusz- és

vonatjegyek.

Belépők

Felnőtt

60 éven felüli

Nappali tagozatos diák

Gyermek (4-6 éves)

hétfő-péntek szombat-vasárnap

10-18 óra

1500 Ft *

1000 Ft *

18-21 óra

1 00 Ft3

700 Ft

10-1 óra9 19-22 óra

1 00 Ft *7

1 00 Ft *2

1 00 Ft3

700 Ft

500 Ft

* 2+1 akció érvényesíthető hétfőtől vasárnapig.

Hétf
zemel a szauna és a g

ezen id t 20% engedményt
adunk a jegy árából!

ői, keddi és csütörtöki napokon
15 óráig nem ü őzkabin,

őtartam alat

A Szerencsi Fürdő és Wellnessház
árai május 1-jétőljegy
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TELJESEN ÚJ
NYÁRI

ÁRUKÉSZLET

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

CORSÓ – GYERMEKRUHA – MÁJUS 3-ÁN

ROYAL – FELNŐTTRUHA MÁJUS 7-ÉN
(Rákóczi út 47.)

BÁLABONTÁS

(Rákóczi út 77.)

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelői tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Egy kis hazai…

Paraszt májas

Comb csont nélkül

Sertés hátsó csülök

889 Ft/kg

1099 Ft/kg

669 Ft/kg

Parasztkolbász

Füstölt láb

Sertészsír

1059 Ft/kg

399 Ft/kg

599 Ft/kg

Karajsonka

aszalt szilvával

Csontos hosszú

karaj

Rövid karaj

Csontos tarja

Lapocka

csont nélkül

Dagadó

Oldalas

Szendvicssonka

Juhbeles virsli

Nyári turista

Rakott fej

Cserkészkolbász

1529 Ft/kg

1179 Ft/kg

1249 Ft/kg

1049 Ft/kg

1079 Ft/kg

1049 Ft/kg

1049 Ft/kg

1299 Ft/kg

919 Ft/kg

1049 Ft/kg

875 Ft/kg

1320 Ft/kg

Lángolt kolbász

Füstölt oldalas

Füstölt sertéskolbász

Füstölt sertésfej

Füstölt tarja

csont nélkül

Füstölt csülök

Füstölt húsos csont

Füstölt csülök

csont nélkül

Erdélyi szalonna

Császárszalonna

Kenyérszalonna

Májas hurka

Sertés tepertő

1039 Ft/kg

1259 Ft/kg

755 Ft/kg

699 Ft/kg

1399 Ft/kg

899 Ft/kg

549 Ft/kg

999 Ft/kg

889 Ft/kg

1119 Ft/kg

819 Ft/kg

799 Ft/kg

1585 Ft/kg

Az akció 2012. április 27-től módosításig érvényes!

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre
pénteken nyitástól, szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

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

szombat 7–12 óráig.

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

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

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

SZÉP KÁRTYÁT
ÉS ERZSÉBET

KÁRTYÁT 
ELFOGADUNK

A Szerencsi Város -
üzemeltető Nonprofit Kft.

értesíti ügyfeleit, hogy 

a Városi Tanuszoda
(Ondi út 1.), 

a Szerencsi Hírek és
Szerencsi Városi 

Televízió
szerkesztősége 
(Kossuth tér 1.), 

a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház

(Rákóczi út 94.), 
valamint a Népház

(Kossuth tér 1.) 

2012. áprilisától
bankkártya 

elfogadóhely lett, 
továbbá elfogadunk

Szép kártyát és
Erzsébet kártyát is.

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

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

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

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

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

valamint galériák, kiállítások
helyszíneként is bérelhető.
Elérhetőség, időpont-

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.
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Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

Növényvédő szerek
széles választéka

Növényvédő szerek
széles választéka

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Rotációs kapák,

kedvezményes áron kaphatók.
bozótvágók, fűnyíró gépek

Rotációs kapák,

kedvezményes áron kaphatók.
bozótvágók, fűnyíró gépek

AKCIÓS MŰSZAKI VIZSGA A TARCAL AUTÓ KFT.-NÉL!
SZEMÉLYGÉPKOCSI: 16 300 FT, TEHERGÉPKOCSI 3,5 T FELETT: 29 900 FT.

TELEFON: 47/380-064, 47/560-064.

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
• Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN 

• Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs,
Kossuth tér 1. (Népház) 

• Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85.
• Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. 

• E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu
• Honlap: www.szerencsihirek.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 
Szerencs, Eperjes u. 9. 

• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.
Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 

• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 
3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 

• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.
Tel.: 06-1/347-7300

Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. május 11-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. május 11‑én jelenik meg.

Lapzárta: május 4. 10 óra

Pavilon
Édességbolt

Szerencs,
Rákóczi út 126.

Telefon:
47/567-609

Az akció
a készlet erejéig

érvényes!

Vegyes desszert
1 kg

1 400 Ft
Vegyes szelet

1 kg
790 Ft

Vegyes szalon
1 kg

690 Ft
Víz alatti torna 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
víz alatti csoportos gyógytorna indul a 18 év feletti korosztály

számára megfelelő létszámú jelentkezés esetén. 
A foglalkozás minden csütörtökön 18 órától kezdődik.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot,
javítja a koordinációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképes-
séget, valamint segíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat a moz-
gatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre is. A víz alatti torna célja
a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Szerdánként 18 órától azokat a felnőtteket és időseket 

várják a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba, 
akik legalább két úszásnemben tudnak úszni. 

A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul. 
A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szív-és ke-
ringési megbetegedésekre, légúti betegségek és ortopédiai betegségekre
panaszkodnak.
További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

A Városi Tanuszoda kismedencéjének javítása befejeződött,
így újra indult a gyógy- és babaúszás.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti

csoportos gyógyúszás időpontjai:

Babaúszás minden szombaton
10 órától a Városi Tanuszodában.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

és a (Ondi u. 1., tel: 47/560-254)
recepcióján.

Szerencsi Fürdő

és Wellnessház

Városi Tanuszoda

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 középhaladó

17-17.45 középhaladó

16-16.45 kezdő

14-14.45 középhaladó

14.30-15.15 kezdő

15-15.45 haladó

16-16.45 középhaladó

17-17.45 középhaladó

15-15.45 kezdő

16-16.45 kezdő

17-17.45 kezdő

18-18.45 haladó

15-15.45 kezdő

16-16.45 kezdő

17-17.45 kezdő

18-18.45 haladó

14.30-15.15 haladó

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

Felnőtt belépő 1700 Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos
diák belépő 1200 Ft

Felnőtt belépő 1300Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos
diák belépő 700Ft

Szombat-vasárnap
10-19

19-22

óra
–
–

óra
–
–

Wellness akció egész nyáron a Szerencsi Fürdőben!
2012. május 1- tőljé

2+1 Nyári Akció! (hétfő-vasárnap)2+1 Nyári Akció! (hétfő-vasárnap)
két

!
teljes árú jegy megvásárlása esetén

a harmadik félnek ingyenes a belépés

Hétfő-péntek

Felnőtt belépő 1500 Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos
diák belépő 1000 Ft

Felnőtt belépő 1300Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos

diák belépő 700Ft

10-18

18-21

óra
–
–

óra
–
–
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cement: 2490 Ft/q
fűrészáru: 59 990 Ft/m -től

lambéria: 1550 Ft/m -től
sóder (0,24): 2890 Ft/m
homok (0,4): 3390 Ft/m

3

2

3

3

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi Trans mellett)

TAVASZI AKCIÓ!
Fűrészáru 59 990 Ft/m3

Nagyobb tétel vásárlása esetén további kedvezmény!

Áraink az áfát tartalmazzák.

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

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

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
ELFOGADÓHELY kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt

a szelvényt 2012. május 4-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

május 11., május 25.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

KOSSUTH LAJOS UTCA 6. (Vasvári): Belvárosi
442 m² telken, 110 m2 hasznos alapterületű, igénye-
sen felújított, egyedi központi fűtésű családi ház. Az
utcai lakásban 2 utcai szoba, előszoba, konyha, spájz,
fürdőszoba. A lakás előtti hangulatos, boltíves terasz
a konyhából külön is megközelíthető. A teraszról külső
lépcső vezet a házzal egybeépített melléképület te-
tőterében lévő szoba, nappali, fürdőszoba, padfeljáró,
terasz helyiséges önálló lakrészbe. A lakrész alatt 32
m², világos műhely található. Redőnyök, parketta, la-
minált padló, szőnyegpadló, kábeltévé, vezetékes te-
lefon. Az udvar hátsó részében lévő garázsba a Rákóczi
úti társasház udvarán keresztül be lehet állni. Pince.
Növényzetes, intim pihenőkert. Megfelelőség esetén,
beszámításra kerülhet budapesti ingatlan vagy sze-
rencsi társasházi lakás. Irány ár: 13 600 000 Ft. 

Tel.: 20/429-87-25, 47/361-988.
ERZSÉBET ÚT 5. (Buri Jenőné): Belvárosi, 310

m² telken, osztatlan közös tulajdonban álló ikerház

fele részében lévő 2 szoba, spájz fürdőszoba, előszoba
helyiségből álló családi ház, – külön épületben –
nyári konyhával, szobával, továbbá a hozzá tartozó
melléképületekkel. A lakás komfortos komfortfoko-
zatú, de az egyedi kandalló fűtőberendezés nem ké-
pezi eladás tárgyát. Redőny, zuhanyzó, szőnyegpadló.
2009. évben az ingatlanba fürdőszobát létesítettek,
kívülről újra színezték. Kis konyhakert, udvarrész, ren-
des szomszédok. Az ingatlan igényesen felújított és
rendben tartott. KÖLTÖZÉS MIATT SÜRGŐSEN EL-
ADÓ! Irányár: 4 800 000 Ft. Tel.: 30/309-43-90. 

RÁTKA
BÉKE UTCA 22. (BÁRDI INGATLAN): Rátkán,

sík terepadottságú, 1579 m² panorámás telken, 1997-
ben korszerű terv alapján, magas minőségi kivitelezés
mellett épült. 2008. évben felújított, tégla, szintes,
exkluzív megjelenésű családi ház alagsorában: ga-
rázs, műhely 2 raktár, kazánház, lépcsőház, földszint-
jén: nappali, amerikai konyha, spájz, szoba, előszoba,
fürdőszoba, WC, lépcsőház, fedett terasz, hátsó fedett
terasz (14 m²), tetőterében: nappali, 4 szoba, fürdő-

szoba, WC helyiségekkel, 230 m² hasznos alapterü-
lettel. Összkomfortos komfortfokozat, egyedi gázfűtés,
kandalló. Műanyag nyílás zárók, reluxák, laminált pad-
ló, padlószőnyeg, sarokkád, zuhanyzó, parabola. Az
épület északi fala külön szigetelt. Pázsitos pihenőkert,
konyhakert, 30 termő gyümölcsfa. Vállalkozási célra,
többgenerációs, vagy vegyes rendeltetésű ingatlan-
nak is alkalmas. Megfelelőség esetén Rátkán vagy
Szerencsen legalább 3 szobás társasházi vagy kisebb
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. 

Irányár: 17 900 000 Ft. Tel.: 70/459-4435,
20/482-04-43.

Érdeklődni: dr. Gálné dr. Ugrai Edit
ügyvéd

3900 Szerencs, Árpád u. 11.
Tel./fax: 47/561-555, 
mobil: 20/529-28-27,

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

MUSKÁTLIVÁSÁR
május 2-án szerdán

Szerencsen a Népházban.

• Muskátli 10db/tálca
• Cserepes muskátli
• Tulipánfák
• Kerti növények
• Egynyári virágok

999 Ft-tól
250 Ft
699 Ft-tól
500 Ft-tól

Kedves vásárlóink!

Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2012. április 16-tól

a

is lehet

beváltására.

őség van

Szerencsi Tesco Áruházban
friss hús vásárlásakor

Erzsébet utalvány

A bodrogkeresztúri 
hajdani 

„Führer” bányából
származó 

kb. 80-100 t 
fagyálló tarchittufa
faragó kő vegyesen

eladó 

6 000 Ft/t áron. 
Érdeklődni: 

Ujhelyi Sándor, 
+36-30/315-4292.
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„Egy árva nép szabadságát
bízta rám az Isten, s a haza elől
nem futhatok el.”

A szerencsi országos gyűlés‑
re, 1605 tavaszán invitáló ma‑
gyar nyelvű meghívóra, nagy
számban gyűlt a nemesség. A
beregi, ungi, zempléni, bihari
köznemesek politikai iskolá‑
zottsága, látóköre szűk volt, de
magyarságukhoz és hitükhöz
görcsösen ragaszkodtak. Erre a
tömegre nagy szüksége volt a
Nyárádszeredán megválasztott
székelyek fejedelmének, de
még jobban kellett a főnemesek
diplomáciai tapasztalata és tá‑
mogatása. Bocskai István – aki
márciusban már Szerencsen
tartózkodott – sorra írta a sza‑
badságharc ügye melletti elkö‑
telezettségre agitáló leveleit. Az
elsőt épp az egyik legnagyobb
úrnak, ecsedi Báthory István
országbírónak címezte. Beszá‑

mol benne a hadi sikerekről, to‑
vábbá hosszan ecsetelte, hogy a
birodalmak legnagyobb erőssé‑
ge, az egyesség és Isten áldása,
amely mindkettőjükben meg‑
adatott. Ezért zárta így a leve‑
lét:„ne halogassa hozzám és
szegény hazánkhoz való jóaka‑
ratjának kinyilatkoztatását.”
Még ugyanezen a napon két le‑
velet indított útjára, az egyiket
az országbíró udvari prédiká‑
torának, Vadas Lukácsnak, a
másikat titkárának, Pethő Ist‑
vánnak. Őket is arra kérte, hogy
vessék latba minden meggyőző
képességüket, hogy az ország‑
bírót Bocskai mellé állítsák.
Közreműködésükért biztosíté‑
kát adta, miszerint ”minket há‑
ládatlan barátainak soha nem
tapasztal érette.”

Öt nappal később a moldvai
vajdának papírra vetett üzene‑
tében megköszönte fáradozá‑
sát, amelyet a székelyeknek

Bocskai mellé állításában tett,
ennek fejében a fejedelem meg‑
ígérte a vajda öccsének, az el‑
űzött havasalföldi vajda vissza‑
hívása érdekében többször is
szól a szultánnál. Még azon a
napon írt is Lala Mehmed pa‑
sának,” Isten nagyságodnak
egy napját tegye sok ezerré”
kezdettel, biztosítván őt a ma‑
ga, és Movilá vajdák feltétlen
hűségéről, ugyanakkor hosz‑
szan ecsetelve mások állhatat‑
lanságát. Még egy futár indult
útnak e napon a szerencsi vár‑
kastélyból, Bereg és Torna vár‑
megye főispánjához. Mágochy
Ferencet arról értesítette a sza‑
badságharc vezetője, hogy fel‑
tétlen számít a megjelenésére
Szerencsen, hiszen a római csá‑
szár követeinek megérkezése
előtt diplomáciai megbeszélést
kell tartaniuk.

Március 27‑én Murát nán‑
dorfehérvári pasának vetette
papírra mondandóját, tájékoz‑
tatva a parancsnokot a lengye‑
lek átállásáról, de azt csak az ál‑
tala küldött anyagi támogatás
reményében tudná stabillá ten‑
ni. Két nap múlva a dunántúli
nemességet levelében a szabad‑
ságharchoz való csatlakozásra,
a német iga lerázására szólítot‑
ta fel „én is igaz magyar va‑
gyok” felkiáltással. Ez napi má‑
sodik levelében Kassa városá‑
nak elöljáróit hívta meg a hús‑
vét utáni első vasárnapon tar‑
tandó gyűlésre.

Április elején Erdélybe isme‑
rősének címzett üzenetében rá‑
világít azon okokra, amelyek

miatt a szabadságharc élére állt,
illetve a hadi helyzet állapotá‑
ról, támogatóiról is beszámol.
Gyulaffy Lászlónak küldött so‑
rai intelmek, melyben az össze‑
esküvésre, ármánykodásra hív‑
ja fel az erdélyi hadak főpa‑
rancsnokának figyelmét, és
éberségre inti. A tatár kánnak
április 8‑án kelt levelében takti‑
kai utasítást küldött a dunántú‑
li hadmozgásokkal kapcsolat‑
ban. Ahmed török szultánnak
megköszönte, hogy a tatár se‑
reget a rendelkezésére bocsá‑
totta, ugyanakkor pénzbeli se‑
gítséget és további hadakat
kért, jelezvén „az te hatalmas‑
ságod ellenségi ellen éjjel‑nap‑
pal strázsául és paizsul állok.”
Két nappal az országos disputa
megkezdése előtt Balassi Fe‑
rencnek írt válaszlevelet, misze‑
rint a hadĳelentéseket kom‑
mentálta, és a veszélyekre, eset‑
leges árulásra hívta fel az erdé‑
lyi nemes figyelmét. Ez volt az
utolsó levél, melyet a Rákóczi‑
ak várkastélyában keltezett, et‑
től fogva már az országos gyű‑
lés kötötte le minden figyelmét
és idejét.

Bocskai István Szerencsen írt
tizenöt leveléből egyaránt tájé‑
kozódhatunk a szabadságharc
kirobbanásának okairól, a dip‑
lomáciai kapcsolatok szövevé‑
nyéről, és a korabeli politikai
helyzet visszáságairól. E nem‑
zeti szabadságharcban együtt
küzdött katolikus és protestáns,
nemesek és hajdúk, székelyek,
szászok és magyarok. Szamos‑
közy István így fogalmazta

meg véleményét: „hasonló
egyesség soha még az magyar
közt nem lett volna.”

OZM

Bocskai István fejedelem szerencsi levelei

A sorsdöntő országgyűlés emlékére hagyatkozva Bocskai
István Szerencset szabad királyi városi rangra emelte az
1606. március 9‑én kelt diplomájával. A dokumentum töb‑
bek között magába foglalja, hogy „… országunk előkelői‑
vel, mágnásaival és főrendjeivel Szerencs várában egybe‑
gyülekezvén, minekutána elődeink szokásához és eljárásá‑
hoz híven az Isten sugallatával és segítségével, ennek az
egész mi Magyarországunknak fejedelmévé választottak
bennünket az ország lakos urai közakarattal és szavazattal…
hogy tehát Szerencs város, úgy szabadelvű gondolkodá‑
sunknak, mint ennek a jeles emlékezetű dolognak és feje‑
delmi bőkezűségnek illő biztosítékául részünkről föléke‑
síttessék…”

Városi rangra emelve

Bocskai István 
meghívója a szerencsi 

országgyűlésre

„… hogy az ellenség ellen
jobb módjával ótalmaz‑
hassunk magunkat és az
több magyar atyánkfiaival
is megegyezhessünk: kiván‑
tatik összvegyűlni és min‑
den egyéb rendbeli dolgokat
hátrahagyván, csak azok‑
rúl kell végezni kegyelme‑
teknek, mint állhassunk az
ellenségnek ellene, hogy az
kegyelmetek szép hazája
megcsendesedjék és épüljön
is. Rendeltük az gyűlés
napját ez jövő húsvét nap
után való vasárnapot, azaz
decimum septimum diem
mensis Aprilis itt Szeren‑
csen. Kegyelmeteket azért
szeretettel intjük és az mel‑
lett hagyjuk is, hogy akkor‑
ra kegyelmetek küldje ide
bizonyos emberit teljes
instructióval és autoritás‑
sal, kik mi velük egyetem‑
ben minden szükséges dol‑
gokrul állandóképen végez‑
hessenek az hazánk közön‑
séges javára s megmaradá‑
sára.” – áll a Kassa város
levéltárában található,
1605. március 29‑én, Sze‑
rencsen kelt levélben.

Szerencs város képviselő‑tes‑
tülete 1907. március 18‑án
megtartott gyűlésén tárgyalta a
főszolgabírói helyiségek építé‑
séhez szükséges telek ügyét. A
helyi bérleti díjak nagyon ma‑
gasak voltak, így a vármegye is
szorgalmazta külön épület
emelését a főszolgabíró hivatal
részére. A testület úgy vélte, er‑
re a célra alkalmas lenne az a
nagy tér, mely a pincék alatt és
a református templom felett, a

város közepén és egészséges
helyen van. Fontosnak tartot‑
ták, hogy az épület külső meg‑
jelenése az igazságszolgáltatás
méltóságát is jelezze, ugyanak‑
kor a hivatalos helyiségek mel‑
lett, lakásokat is szolgáltatna a
közigazgatási hatóság tisztika‑
ra és szolgaszemélyzete szá‑
mára. Ezt a megoldást a későb‑
biekben elvetették, csak a fő‑
szolgabíró számára alakítottak
ki lakrészt, elkülönítve a hiva‑

tali bejárattól. 1914. március 22‑
én, a gróf Hoyos‑féle házat 60
ezer koronáért megvette a vár‑
megye, azzal a kikötéssel, hogy
építkezésre még 7900 koronát
költ, de ezt az összeget az ál‑
lam a vármegyének 3 év alatt
visszatéríti, így a telek az állam
tulajdonába kerül. Ekkor Gort‑
vay Aladár volt Szerencsen a
főszolgabíró, ő közölte a hely‑
tartótanács és a vármegye ren‑
deleteit a községekkel, és saját
karhatalmával felügyelte vég‑
rehajtásukat. A járás a nemesi
vármegyék fennállása idején
tehát igazgatási és igazságszol‑
gáltatási fórumként funkcio‑
nált.

E közigazgatási területi egy‑
ség szerepköre 1948 után csak
az igazgatási feladatokra kon‑
centrálódott. A tisztség elneve‑
zése a közigazgatás második
világháború utáni átszervezé‑
sekor járási főjegyzőre válto‑
zott, majd 1950 után a szerencsi

járásban választott tanácsok
működtek. A megyei tanács
igazgatási szerveként 1971‑től
járási hivatalt szerveztek, ezzel
együtt megszűntek testületi
szervei. A sok évszázados
múltra visszatekintő járások,
így a szerencsi is, 1983. decem‑
ber 31‑én megszűnt, ebben az
időben nyolc járás volt a me‑
gyében. Az épület hasznosítá‑
sára történt többirányú ideigle‑
nes kísérletek elvetése után

több mint tíz év telt el, amikor
végre állandó lakók költöztek a
falai közé. A Salamin Ferenc
építész terve alapján átépített
műemléki épület 1994 óta kö‑
zépiskolai kollégiumként mű‑
ködik. Az emeleten a fiúk, a
földszinten a lányok számára
kialakított 2‑3‑4 ágyas szobák,
az aulából nyíló közös helyisé‑
gek, illetve tv‑szoba szolgálják
a diákok kényelmét.

OZM

Régen és ma: Szolgabírói hivatal



A Nemzeti Kulturális Alaptól
elnyert pályázati forrásból
megvalósított konferencia első
napját Csider Andor, az ÁMK
igazgatója nyitotta meg, aki rö‑
viden bemutatta az 1992‑ben
alapított civil szervezetet, majd
egy szavalatot követően a Haj‑
nali Néptáncegyüttes műsorát
tekinthették meg a megjelen‑
tek. A kistérség 32 településéről
érkezett egyesületi tagokat
Koncz Ferenc polgármester kö‑
szöntötte, aki a lelkierő fontos‑
ságára hívta fel a figyelmet,
mely révén az ember sérülten is

méltósággal tudja élni az életét.
Az egyesület jelentőségét mél‑
tatva a város vezetője a civil
szervezet segítő szerepét hang‑
súlyozta, majd Szerencs város
elismerése jeléül egy üvegből
készült emléktárgyat adott át a
jubiláló egyesület elnökének.
Koroknay Károly az elmúlt
húsz esztendőre visszatekintve
felidézte, hogy Négyessy István
egykori gimnáziumigazgató ja‑
vaslatára és elnökletével alakult
meg a szervezet, mely kezdet‑
ben 87 tagot számlált, s hogy
azóta több mint ötezer fő re‑

gisztrálta tagságát. Elhangzott,
hogy napjainkban is az egyesü‑
let alapításakor kitűzött célok
mentén tevékenykednek: egy‑
ségbe szervezik a sérült em ‑
bere ket és gondoskodnak ér‑
dekképviseletükről. Aktív tag‑
jaiknak a támogatások ügyinté‑
zésén keresztül a munkaközve‑
títésig számos területen segítsé‑
get nyújtanak, ez év februárjá‑
tól a fogyatékkal élők is számít‑
hatnak a saját erőből fenntartott
civil szervezet érdekérvényesí‑
tő tevékenységére. – Az eltelt
időszak mutatja az egyesület
létjogosultságát: hogy ez egy él‑
ni akaró és élni tudó egyesület
– fogalmazott Koroknay Ká‑
roly, aki emléklapok átadásával
mondott köszönetet az alapí‑
tásban és a működtetésben
résztvevőknek. Az ünnepi pil‑
lanatok zárásaként az elnök ar‑
ról adott tájékoztatást, hogy az
egyesület alapítványi úton egy‑
millió forint értékű rehabilitáci‑
ós eszközökhöz jutott a közel‑
múltban, melyeket a szerencsi
Alapszolgáltatási Központnak
adományoznak a rászorulók
megsegítésére. 

A szakmai előadások sorá‑
ban Hegedűs Lajos, a Mozgás‑
korlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége elnöke a

fogyatékkal élők esélyegyenlő‑
ségét érintő friss jogszabályokat
ismertette az érdeklődőkkel.
Szó esett a megváltozott mun‑
kaképességűek közgyógyellá‑
tásáról, az utazási kedvezmé‑
nyek érvényesítéséről, a „köz‑
lekedőképesség súlyos akadá‑
lyozottsága” minősítés beveze‑
téséről, valamint a lakhatási‑ és
járműszerzési támogatás
igénylési és meghosszabbítási
módjáról. Előadás hangzott el a
munkahelyi esélyegyenlőség
lehetőségeiről a fogyatékkal
élők számára, valamint a gyen‑
génlátók digitális esélyegyenlő‑
ségét szolgáló ÁMK szolgálta‑
tásokat is megismerhették a
program résztvevői. 

A Rákóczi‑vár árkádos ter‑
mében kiállítás nyílt a Hegyalja
Kapuja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete tagjainak alkotásai‑
ból. Egeli Zsolt alpolgármester,

egyesületi alelnök megnyitó
beszédében a bajtársiasság, a
sorsközösség és az elfogadás je‑
lentőségét hangsúlyozta az
egyesület szerepéről szólva, és
azon mozgássérült alkotókat
méltatta, akik művészetükkel
példát mutattak arra, hogy sé‑
rülten is képesek értéket terem‑
teni. Három kiállító sorstársáról
és alkotásaikról Balázs Józsefné
gondolatai hangzottak el, majd
Ollócki Károlyné és Frofrovics
Istvánné hímzéseit és Sotkó
Zoltán fafaragványait tekint‑
hették meg a látogatók.

A konferencia másnapján a
gépkocsiszerzési támogatás új
rendszeréről hallhattak elő‑
adást az érdeklődők, majd fa‑
kultatív program keretében vá‑
rosnéző túrával zárult a hagyo‑
mányteremtés szándékával
életre hívott kétnapos program.

H. R.
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Tisztelt őstermelők, 
gazdálkodók!

A szerencsi Falugazdász Iro‑
dán elkezdtük a területalapú
kérelmek elkészítését. Néhány,
ezzel kapcsolatos tudnivalóra
szeretném felhívni a figyelmü‑
ket:

Megjelent a 2011. évi CLXVI‑
II. törvény a mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és
más természeti kockázatok ke‑
zeléséről, és az ehhez kapcsoló‑
dó 21/2012. (III. 9.) vidékfejlesz‑
tési miniszteri rendelet a ká‑
renyhítési hozzájárulás megfi‑
zetésével, valamint a kárenyhí‑
tő juttatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről.
Fenti rendelet és törvény meg‑
fogalmazása alapján minden
olyan területalapú támogatást
igénylő termelő, aki 10 hektár
szántó, vagy 1 hektár ültet‑
vényre igényel támogatást, au‑
tomatikusan tagja lesz ennek a
rendszernek. Aki kevesebb te‑
rületen gazdálkodik, nyilatkoz‑

hat, hogy önként csatlakozik‑e
a rendszerhez. Ebben az ön‑
kéntes csatlakozásban egyben
vállalja is a 3 éves tagságot.
Minderről az egységes kérelem
elkészítésekor kell nyilatkoznia
a termelőnek. Belépés esetén a
kérelem kitöltésekor a termelő‑
nek adatot kell szolgáltatnia a
2011. évi kérelmében szereplő
növények betakarított mennyi‑
ségéről is. A befizetendő díj
hektáronként szántóföld esetén
1000 Ft, ültetvény esetén 3000
Ft, amit az MVH által későbbi‑
ekben megadott számlaszámra
kell szeptember 15‑ig befizetni.
Fontos, hogy a piaci biztosítás‑
sal rendelkezők a befizetett biz‑
tosítási díj 65%‑át vissza tudják
igényelni, amelyről szintén a
kérelemben nyilatkoznak. Aki‑
nek nincs ilyen piaci biztosítása
és elemi kár éri, a kárenyhítő
rendszerből igényelhető ösz‑
szegnek csupán 50 %‑át kap‑
hatja meg. Jelenlegi fontos teen‑
dő, hogy akiknek március 10‑e

után az ültetvényét tavaszi
fagykár, vagy egyéb elemi kár
érte, a káresemény bekövetke‑
zése után legkésőbb 15 napon
belül be kell jelentenie a hivat‑
kozott VM. Rendelet 1.sz. mel‑
lékletén a Megyei Kormányhi‑
vatal Földművelésügyi Igazga‑
tóságára. Nyomtatvány a Falu‑
gazdász Irodán is kérhető. Aki‑
nek nincs visszaigazolt kárbeje‑
lentése és hozzá helyszíni jegy‑
zőkönyve, a későbbiekben nem
tarthat igényt kárenyhítési jut‑
tatásra. 

A Falugazdász Irodán Sze‑
rencs, Ond, Bekecs, Mezőzom‑
bor, Rátka települések termelői ‑
nek kérelmét készítjük. A vár‑
hatóan nagy ügyfélszám miatt
külön értesítést sem telefonon,
sem levélben nem küldünk.
Kérjük, lehetőleg folyamatosan
jelentkezzenek falugazdászuk‑
nál.

Petromán István
körzetközpont vezető 

falugazdász

A falugazdász hírei

Ez a mondat áll azon az ok‑
levélen, amit a köztársasági
elnök, a miniszterelnök, to‑
vábbá az Országgyűlés elnö‑
ke írt alá, és amelyet Szepsy
István mádi borász vehetett át
két érdemérem mellett márci‑
us 15‑én a Parlamentben.

Szepsy Istvánról elismerés‑
sel szólnak a nagyvilág borá‑
szattal foglalkozó szaklapjai,
eddig csak külföldön min‑
tegy ötszáz cikk jelent meg
róla. Rá jellemző szerénység‑
gel mondja, hogy nem tesz
nagy csodákat, csupán azt a
minőséget szeretné Tokaj‑
hegy alja mögött tudni, ami
egyszer már a „Királyok bo‑
rává és a borok királyává”, a

pápák nedűjévé emelte
a történelmi borvidék
kincsét. – Magyaror‑
szágnak a borkép meg‑
ítélése még mindig
nem olyan, mint ami‑
lyennek lennie kellene
ahhoz, hogy tovább fej‑
lődhessenek a márkák
– sorolja a mádi szak‑
ember. – A tokajiak és
az ország vezető borá‑
szai sokat tettek azért,
hogy ez a kép javuljon.
Jegyzetek, kóstolási és
egyéb leírások révén a
szakma felfigyelt arra a
mintegy harminc ma‑
gyar bortermelőre, akik

élen járnak a minőségi terme‑
lésben. Mindez önmagában
nem jelenti a gazdaság sike‑
rességét, jóval szélesebb kör‑
ben kellene versenyképesnek
lennünk a nemzetközi piacon
oly módon, hogy az elismeré‑
seket is hozzon. Ha valamit
eladunk, az még nem feltétle‑
nül jelent szakmai sikert. Fel
kell építenünk a piramist és
talán ehhez az építkezéshez
rakott alapköveimről gondol‑
ták azt, hogy megérdemel
egy kitüntetést, ami számom‑
ra azt jelenti, hogy van értel‑
me a munkának – fogalma‑
zott lapunk érdeklődésére
Szepsy István.

SfL

Érdemrendet kapott
a mádi borász

„A minőségi bortermelés fejlesztéséért, a méltán
világhírű tokaji borágazat érdekében végzett több
évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült mun‑
kássága elismeréseként a Magyar Érdemrend Kö‑
zép Keresztje kitüntetést adományozom.”

Konferencia az esélyegyenlőség
jegyében

A fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Hegyalja Kapuja Mozgáskorlá‑
tozottak Egyesülete, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ (ÁMK)
szervezésében Esélyegyenlőségi Konferenciát rendeztek április 17‑18‑án a Rákó ‑
czi‑várban.
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A holokauszt magyarországi
áldozataira emlékezve a gim‑
názium tanára, Erdélyiné Mé‑
száros Erika beszédében kie‑
melte, hogy a népirtás nem csu‑
pán a zsidóság deportálásából
és megsemmisítéséből állt, ha‑
nem egy évekig tartó folyamat
volt, melyben lépésenként fosz‑
tották meg a zsidókat emberi
mivoltuktól. Elhangzott, hogy
a külföldi haláltáborokba való
tömeges deportálások 1944.
május 15‑én kezdődtek az or‑
szág minden részéből, a Buda‑
pesten maradt zsidókat pedig
két gettóba zárták. Több mint
félmillió ember esett a munka‑
szolgálat áldozatául, a német

nácik és magyar cinkosaik által
szervezett deportálásoknak, a
halálmeneteknek, a tömegki‑
végzéseknek, és a koncentráci‑
ós táborok szörnyű körülmé‑
nyeinek. A magyar holokauszt
a német csapatok kivonulásá‑
val ért véget. A gettók túlélőit
1945 januárjában, az életben
maradt elhurcolt zsidókat ta‑
vasszal szabadították fel a szö‑
vetséges csapatok. 

A Bocskai István Gimnázium
diákjai a zongora bús aláfestő
dallama mellett idézték fel mű‑
sorukban a holokauszt borzal‑
mait. Idézetek hangzottak el
korabeli feljegyzésekből és
visszaemlékezésekből, felcsen‑
dültek Radnóti Miklós lágerről
szóló egy‑egy versének sorai,
miközben kivetített fotókon a
deportálás és kényszermunka
megaláztatásai, a barakkok
nyomora, és az embertelen,
megsemmisítő halálgépezet
egyéb momentumai tűntek fel.
Az emlékműsor gyertyagyúj‑
tással zárult, majd a résztvevők
egy része a szerencsi izraelita
temetőhöz vonult, ahol Kocsis
József gimnáziumi tanár (fo‑
tónkon) beszédében a szerencsi
zsidóság sorsáról szólva el‑
mondta: a 18. században nagy
számban vándoroltak be zsi‑
dók a Hegyaljára. Erősen vallá‑
sosak voltak, fő tevékenységük
a kóser bortermelés volt, keres‑
kedelmük révén beilleszkedtek

a helyi gazdasági életbe, ezáltal
jelentősen hozzájárultak a la‑
kosság megélhetéséhez. Szá‑
muk folyamatosan gyarapo‑
dott, a 19. század elejére elérte
Hegyalja lakosságának tíz szá‑
zalékát. 1929‑ben Szerencsen
már 1440 zsidó élt, orvosok, cu‑
korgyári mérnökök és egyszerű
kereskedők voltak. – Elképzel‑
hetetlen volt, hogy ez a közös‑
ség egyik napról a másikra el‑
tűnjön, de megtörtént – fogal‑
mazott Kocsis József, majd fel‑
idézte, hogy 1944. április 16‑án
elrendelték a gettósítást és mi‑
vel városunk Kassa első számú
katonai körzetéhez tartozott és
várható volt, hogy a Vörös
Hadsereg elsőként ide fog ér‑
kezni, ezért azonnal megkezd‑
ték a zsidók deportálását. Csak
azok a fiatal férfiak úszták meg,
akik munkaszolgálaton voltak
és valamilyen módon túlélték a
második világháború poklát,
de visszatérve már senkit nem
találtak itt családjaikból. Nem
maradt más számukra, elköl‑
töztek a tengerentúlra, vagy
visszatértek őshazájukba. Ma
már csak egy emléktábla és egy
temető jelzi, hogy élt egykor itt
egy zsidó közösség.

A megemlékezés végén az
intézmények képviselői koszo‑
rút helyeztek el az izraelita te‑
mető bejáratánál lévő holoka‑
uszt emléktáblánál.

H. R.

A holokauszt áldozatai
A holokauszt minden tízedik, az auschwitzi megsemmisítő tábor minden har‑

madik áldozata magyar zsidó volt – hangzott el a Szerencs Város Önkormányzata
és a Bocskai István Gimnázium által április 16‑án szervezett megemlékezésen. Az
Országgyűlés döntése alapján 2001 óta ezen a napon tartanak megemlékezéseket
hazánkban, annak apropóján, hogy hatvannyolc évvel ezelőtt április 16‑án állították
fel az első gettót Kárpátalján.

A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ által április 11‑
re szervezett program első ré‑
szében Koncz Ferenc polgár‑
mester köszöntötte az ünneplő‑
ket. Beszédében kitért a magyar
nyelv sokszínűségére, arra az
egyedi szógazdagságra, ami
miatt a magyart az egyik legne‑
hezebben megtanulható nyelv‑
ként tartják számon a nagyvi‑
lágban. – Nem véletlen, hogy a
lakosság lélekszámához képest
hazánkban található a legtöbb
költő és dalnok, szókészletünk
gazdagsága egyszerűen arra

készteti az embereket,
hogy ékes formában
vessék papírra gon‑
dolataikat.

Az eseményen
Schlosserné Báthory
Piroska, a Hegyaljai
Alkotók Társulásának
(HAT) titkára – kitér‑
ve a költészet hétköz‑
napokban betöltött
fontos szerepére – Jó‑
zsef Attila munkássá‑
gát is méltatta, majd
az irodalmi társaság
részéről Bodnár Edit
osztotta meg gondo‑
latait a HAT egykori

tagjáról, a közelmúltban el‑
hunyt Mátyás Ernőről.

Mihályi Jánosné Radnóti‑dí‑
jas versmondó Várnai Zseni
verseiből, míg Takács Fanni, a
Bocskai István Gimnázium
végzős tanulója, továbbá Ko‑
rondi Klára és Schlosserné Bát‑
hory Piroska József Attila költe‑
ményeiből idézett. A Rákóczi‑
vár lovagtermében megtartott
ünnepi eseményen Karády Ist‑
ván előadásában hallhatta a kö‑
zönség József Attila megzenésí‑
tett verseit.

SfL

Versek és dallamok 
a költészet napján

Mint ahogy az ország szinte minden településén, vá‑
rosunkban is megemlékeztek József Attiláról a költő
születésének évfordulója előtt tisztelgő Magyar Köl‑
tészet Napján.

Koncz Ferenc polgármester
köszöntőjében megjegyezte,
hogy a hátrányos helyzetben
élő gyermekek művészeti ta‑
nulmányainak támogatása
rendkívül nemes feladat. Mint
elhangzott, városunkban kiváló

zenei oktatás történik a helyi is‑
kolákban, amelyre minden itt
élő ember büszke lehet, hiszen
ma már saját zenekarral is ren‑
delkezik a település, amelynek
minden rendezvényén bemu‑
tatkoznak az itt tanuló tehetsé‑

ges fiatalok. Koncz Ferenc kö‑
szönetet mondott mindazok‑
nak, akik az elmúlt években
akár anyagi támogatással, akár
munkájukkal segítették a
Sholtz Jenő Alapítvány tevé‑
kenységét, és ezzel a rászoruló
szerencsi fiatalok művészeti
oktatását.

Az árpilis 3‑ai jótékonysági
hangversenyen a szerencsi mű‑
vészeti iskola hangszeres zenét
tanuló diákjai és az intézmény
pedagógusai adtak műsort. A
klasszikus darabokat előadó
húros és vonós hangszerek
után bemutatkoztak a népi fu‑
rulya és népi ének tanszak nö‑
vendékei is.

A művészet támogatása 
nemes feladat

A Scholtz Jenő Alapítvány árpilis 3‑án rendezte meg idei jótékonysági hangver‑
senyét. A civil szervezet célja, hogy olyan gyermekeknek segítsen, akik nehéz anya‑
gi körülményeik miatt nem tudnának zenét tanulni.

Hagyomány Szerencs életében, hogy az itt működő kó‑
rusok, dalos közösségek minden esztendőben ünnepi mű‑
sorral tisztelegnek a feltámadás ünnepe előtt. Az április 
4‑én megrendezett idei húsvéti hangversenynek ezúttal a
szerencsi görög katolikus templom volt a helyszíne. Az ese‑
ményen Koncz Ferenc polgármester üdvözölte az érdeklő‑
dőket, majd Damjanovics Pál görög katolikus parókus osz‑
totta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

A húsvét jegyében megrendezett hangversenyen idén az
ünnepkörhöz kapcsolódó egyházi és klasszikus kórusmű‑
vek csendültek fel a résztvevő énekkarok előadásában.

Húsvéti hangverseny



A tavasz kezdetén, a fák vi‑
rágzásával elkezdődött az aller‑
giadömping, ilyenkor rendsze‑
rint ugrásszerűen megnő az or‑
voshoz forduló páciensek szá‑
ma, akik a megyében mindösz‑
sze öt allergológus szakembert
tudnak felkeresni. Jó hír azon‑
ban, hogy április 6‑ától Szabó
Melinda főorvos (fotónkon) ve‑
zetésével immár Szerencsen is
önálló allergológia szakrendelés
fogadja a betegeket a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben.

A tüdőgyógyász, valamint
klinikai immunológia és aller‑
gológia szakképesítésű Szabó
Melinda főorvos 22 éve prakti‑
zál az edelényi kórházban, fő
szakterülete az allergiás asztma

és allergiás rhinitis – közismert
nevén szénanátha – kivizsgálá‑
sa, gyógykezelése és gondozá‑
sa. Intézetükben a súlyos, nem
kontrollált allergiás‑asztmás tü‑
netek kezelésére centrumot
hoztak létre, ahol kitűnő ered‑
ményeket érnek el. Egy speciá‑
lis immunterápia alkalmazásá‑
val a betegek elkerülhetik a fo‑
lyamatos szteroidos kezelést és
a kórházba való befekvést, ami
által nagyban javul az életminő‑
ségük. A főorvos ezt szeretné el‑
érni a szerencsi rendelőintézet‑
ben is, ahol heti hat órában:
péntekenként 8‑14 óráig fogadja
a pácienseket. A szakrendelésre
bejelentkező betegek előbb egy
általános kontrollon – vérnyo‑
másmérés és EKG – esnek át,

majd légzésfunkció és provoká‑
cióvizsgálatokat, illetve bőrtesz‑
tet végeznek az allergia kiszűré‑
sére, valamint szükség esetén
vért vesznek tőlük, így kapnak
teljes képet a problémáról – tá‑
jékoztatta lapunkat Szabó Me‑
linda, aki hangsúlyozta: fontos
számára, hogy a betegek elége‑
detten távozzanak a szakrende‑
lésről.

A főorvos elmondta, hogy az
allergiás megbetegedéseknek
van genetikai alapja, a tünetek
azonban külső környezeti té‑
nyezők hatására jelentkeznek. A
szénanátha és az allergiás ere‑
detű asztma egyaránt a modern
kor betegsége, kiváltói a gyak‑
ran használt vegyszerek és
egyéb kemikáliák, melyek pro‑

vokálják a hajlam kialakulását.
A mindennapokat átható
stressz is nagyban hajlamossá
tesz a betegségre. Ez utóbbi té‑
nyezők állandóan jelen vannak
életünkben, ezért az allergiás
betegek számának csökkenésé‑
vel az újabb és újabb hatékony
terápiás lehetőségek ellenére
sem számolhatunk. Szabó Me‑
linda felhívta a figyelmet, hogy
bár maga az allergia nem gyó‑
gyítható ki véglegesen, ugyan‑
akkor súlyosbodása elkerülhe‑
tő, azaz szinten tartható éveken
keresztül, minimális mennyisé‑
gű tabletta vagy inhalációs szer
alkalmazásával. A súlyos széna‑
nátha kezelésére alkalmazható
speciális immunterápia által pa‑
naszmentes állapotba hozható a
beteg, ugyanezzel a módszerrel
a súlyos, nem kontrollált aller‑
giás asztmásoknál pedig egyen‑
súlyban tartható a betegség, ál‑
tala javul az életminőség és a

páciens a kortársaihoz hasonló
mindennapi életet tud élni.

A szakemberhiányról szólva
a főorvos elmondta: egyelőre a
tüdőgyógyászok, bőrgyógyá‑
szok, fül‑orr‑gégészek is végez‑
hetnek allergológiai vizsgálato‑
kat, de a szakma arra törekszik,
hogy a széleskörű vizsgálatokat
klinikai immunológus, allergo‑
lógus szakorvosok végezzék a
jövőben, akik a legkorszerűbb
gyógyszereket és speciális vizs‑
gálatokat alkalmazzák a bete‑
gek körében. 

Szabó Melinda a háziorvo‑
sokkal való együttműködés
fontosságára hívja fel a figyel‑
met, arra kérve kollégáit, hogy
a tavasszal jelentkező megfázá‑
sos tüneteket ne kizárólag anti‑
biotiummal kezeljék, lehetőség
szerint irányítsák a pácienseket
a szerencsi rendelőintézetben is
elérhető allergológia szakrende‑
lésre.                                          H. R.

A XX. században az olimpiai
mozgalom segítette a szauna el‑
terjedését, ugyanis az 1936‑os
játékokon a finn sportolók a
szaunázással magyarázták
eredményes szereplésüket. Az
eset felkeltette az érdeklődést,
orvosok kezdték vizsgálni a
szaunázás hatásait, s a kutatá‑
sok pozitív eredményeként a
szauna meghódította Európát. 

A hagyományos szaunaka‑
binban a még elviselhetően ma‑
gas hőmérséklet és a szauna‑
kályhára való felöntés élményé‑
nek hatására felpezsdül a vér,
beindul a kívánt izzadás folya‑
mata. Ezen reakció kiváltója a
bőrfelületet érő hőhatás és a be‑

lélegzett forró levegő elegye,
melyek megfelelő ideig való
kombinációja garantálja a töké‑
letes méregtelenítést. A testünk‑
ben felhalmozódott salakanya‑
gok a megnyílt bőrpólusokon
keresztül az izzadsácseppek se‑
gítségével távoznak. Használat
után jóleső érzés a hidegvizes
zuhany, vagy a merülő meden‑
cében való hűsítő megmártózás
érrendszert szűkítő hatása. A
szaunázás rendszeressége nem
szentírás és nincs időhöz kötve:
testünk jelzi számunkra a még
jóleső használat időtartamát és
gyakoriságát. 

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházban is igénybe vehető

finn szauna lazítja izomzatun‑
kat és javítja közérzetünket,
használatával kiválnak a bő‑
rünkben felgyülemlett szennye‑
ződések, serkenti a hámsejtjei‑
nek újraképződését, fokozza
testünk edzettségét és a fertő‑
zéssel szembeni ellenálló képes‑
ségét, edzésben tartja szívünket,
stabilizálja vérnyomásunkat,
valamint fokozza a hormon‑
képződést és serkentően hat ve‑
getatív idegrendszerünkre is.
Hatására a stressz elillan, a gon‑
dolatok kitisztulnak, a minden‑
napok problémája a szaunaté‑
ren kívül marad. 

Információ: 47/560‑250.
(X)
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HOROSZKÓP
április 27. – május 11.

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Ha meggondolja, hogy mi az, ami tényleg megvalósítható a szerelmes álmokból e földi vi-
lágban, rájöhet: a kevesebb több. Ennek ellenére fennáll a veszélye annak, hogy az események túl-
ságosan sodróvá válnak. Talán az segít, ha a kedvesében sikerül felébresztenie újra a kalandvágyat. 

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
EA szerelemben, társkapcsolatban egyre szerencsésebbnek mondható. Arra azért ügyeljen,
hogy a kedves megtartásához a maga jó formáját is megtartsa. Egy alakformáló fitnesz tanfolyamra
nem ártana beiratkoznia.

IKREK (V. 21.-VI. 21.)______________________________________________
A virágokkal együtt a szíve is újra kivirágzik. Minden pillanat új reményt hozhat, ahogy a
virágok is újabb és újabb szirmokat bontanak. A nagy kavarodásban csak arra vigyázzon, hogy el ne
veszítse azt az egyet, akiben bízván bízhat.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)______________________________________________
Ha folytonosan változtatja a céljait, terveit, akkor ne csodálkozzon, ha a kedvese egy idő
után morcos lesz. Az sem biztos azonban, hogy családja valamennyi tagja anyagi és egyéb gondjaiért
egyedül csakis ön a felelős.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
A kedvesével vívott kemény csatákat használják fel kapcsolatuk megújítására. Arra is ráéb-
reszthetnek, hogy az erejük épp az összetartásukban rejlik. Egy barátság rózsaszínűbbnek tűnhet,
mint azt megszokta, a tavasz múltán rájöhet, hogy ez csupán csalóka ábránd.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
Minden változik ön körül, és úgy tűnik, az csakis öntől függ, hogy ezeket a változásokat ho-
gyan éli meg. Ha kellőképpen bele tud feledkezni az örömökbe, akkor annak még gyermekáldás is
lehet a vége! Ne hagyja, hogy a külvilágból áradó rosszakaratú erők elvegyék hitét és kedvét.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
Figyeljen jobban az álmaira! Talán választ kaphat egy megnyerő idegennel kapcsolatos kér-
déseire is, aki nemrégiben bukkant fel életében. Április végén egy távoli utazás adhat új reményt az
életében. Ha a társkapcsolata megerősítésére vágyik, egy közös út nagyszerű ötletnek bizonyulhat.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
Társkapcsolati problémáit fogja fel úgy, mint amiből inkább tanulnia kell, semmint ideges-
kedni miatta. Ha így tesz, sok közös tervüket megalapozhatja. Ha eddig nem tették volna, ideje a
közös fészekrakásról elgondolkodniuk. Sőt, akár a tettek mezejére is léphetnek.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
A legfontosabbról, élete párjáról semmiképp se feledkezzen meg! Legjobb, ha egy hétvégét
kettesben töltenek, s megpróbálnak kicsit kiszakadni megszokott környezetükből. Csak adjon esélyt,
és pár nyugodt órát! Kedvező lehetőségek várják, csak ne rohanjon el mellettük.

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
Célszerű most mindent kicsit kételkedve fogadni, különösen szerelmi ügyekben. Mielőtt el-
kötelezné magát, tegye próbára a kedvesét. A szerelem könnyen érlelhet gyümölcsöt, ezért, ha még
nem tervezi a gyermekáldást, legyen nagyon óvatos.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
Ha új fészket akar rakni, akkor keresve sem találhat jobb időszakot erre, mint az idei év, kü-
lönösen a tavasz. Esetleg szóba kerülhet a gyermekvállalás kérdése, akár kényszerítő körülmények
következtében is. Ne rettegjen, mert az ön fajtája nem szaporodik fogságban. Ez tehát jó jel.

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
A fészekrakás kérdése egyre sürgetőbbé válik a madarak és a Halak jegyűek körében. Ám ez
önnek nem oly egyszerű, mint állatvilágbeli sorstársainak. Azért ne rettenjen vissza, mert, habár
végleges megoldást valószínűleg csak később találhat, már most sokat tehet az otthonteremtésért.

Allergológia szakrendelés Szerencsen

A test és a lélek megtisztítója

Napjainkra az allergia elterjedése olyan méreteket öltött, hogy
már‑már népbetegségként él a köztudatban. Megyénkben minden
harmadik‑negyedik ember szenved ilyen megbetegedésben, ami
gyakran társul allergiás eredetű asztmával.

A skandináv népeknél a hétvégi, rituálészerű családi szaunaélményt a hagyomá‑
nyok tisztelete övezi, a közhiedelemmel ellentétben a szauna azonban nem finn ta‑
lálmány, a közép‑amerikai indiánok használták először.

Az Ondon megtartott I. Fe‑
jedelmi Főzőverseny első
helyezett étele egy Garay
Lászlóné óvodapedagógus
(fotónkon) által komponált
különlegesség lett, „Betyár
zöldbableves” elnevezéssel.

Hozzávalók nyolc sze‑
mélyre: 10 dkg füstölt szalon‑
na, egy fej vöröshagyma, 20
dkg füstölt tarja vagy csülök,
egy paradicsom, egy TV pap‑
rika, egy csípős paprika, 50
dkg zöldbab, 15 dkg tarho‑
nya, só, bors, édes‑nemes
paprika, 2 dl tejföl, két evőka‑

nál liszt, egy csokor petrezse‑
lyemzöld.

Elkészítés: apró kockákra
vágjuk a szalonnát, a hagy‑
mát, a tarját, a paradicsomot,
a paprikákat, a petrezsely‑
met, a csülökről lefejtjük a
bőrt. A szalonnát lepirítjuk,
majd kiszedjük egy tálba.
Megmaradt zsírjára tesszük a
csülköt, picit megpirítjuk, eh‑
hez a pirospaprikát, borsot,
majd felöntjük vízzel és fél‑
puhára főzzük. Hozzáadjuk a
babot, a tarhonyát, ízesítjük
sóval és borssal, majd felönt‑
jük annyi vízzel (kb. 2 liter),

hogy az a bab fölött legyen
egy‑két ujjnyival. Ha megfőt‑
tek a hozzávalók, behabarjuk,
kiforraljuk, levesszük a tűz‑
ről és ekkor adjuk hozzá az
apróra vágott paradicsomot,
a paprikákat, a lepirított sza‑
lonnát, petrezselymet. Állni
hagyjuk addig, amíg sűrű ál‑
lagú lesz. Kenyeret adunk
hozzá.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Az eledelek fejedelme



SZERDA, 
A MERKÚR NAPJA

A Merkúr szimbólumai a
mozgékonyság, szervezés,
kommunikáció, írás, értelem,
közvetítés, tapasztalat, megis‑
merés, kapcsolatok, utazás. 

A Merkúr növényei többnyi‑
re színesek, homokos talajban
élnek, hajlékonyak illetve gyor‑
san terjednek. Fogyasztásuk
kedvező hatást fejt ki a bélrend‑
szerre, légzőszervekre, ideg‑
rendszerre. Ilyen például a pet‑
rezselyem, zeller, paszternák,
sárgarépa, zöldbab, borsó,
brokkoli, köles, hajdina, ribizli,
szilva, illetve a csonthéjasok kö‑
zül a dió, mogyoró, mandula.
Fűszerei: majoránna, kapor,

ánizs, borsfű, édeskömény, ka‑
kukkfű, oregánó, tárkony, sáf‑
rány.

Teakészítéshez elsősorban a
következő gyógynövényekből
érdemes választani: macska‑
gyökér, eperfa, üröm, bodza,
menta, borsikafű, levendula,
citromfű, ezerjófű, hárs. 

Étkeink elkészítésében meg‑
jelenhet a gyorsaság és a köny‑
nyedség. Ideális lehet egy
könnyű zöldségleves, egy egy‑
szerű színpompás saláta, de ra‑
kott ételekből is állhat az ebé‑
dünk. Ha szerdánként azon
gondolkodunk, hogy vajon mi‑
lyen ételt készítsünk, de még‑
sem jut eszünkbe semmi, akkor
a fáradékonyság, feledékeny‑

ség, kommunikáció és a kap‑
csolatteremtés hiánya munkál‑
kodik bennünk. Ezt nagyon
egyszerűen ki lehet egyenlíteni
például nyers zöldségek vagy
dió, mogyoró rágcsálásával.

Formában és illatban is azo‑

nosulhatunk a szerdai nap igé‑
nyeivel. A vegyes, légies, jelleg‑
telen illatok, illetve az apró és
sokrétű formák jellemzik a
Merkúrt. Ételkészítésnél is fi‑
gyelhetünk erre. Vágjuk apróra
vagy különböző formájúra a
hozzávalókat. A reszelést és a
pürésítést azonban kerüljük. 

Terítékünk legyen apró min‑
tákkal tarkított. Használhatunk
színes vagy virágos terítőt és tá‑
nyérokat, de az asztalra helye‑
zett vegyes virágcsokor is meg‑
felel a nap elvárásainak. Rómá‑
ban és keleten évszázadok óta
fogyasztanak virágokat. Keve‑
sen tudják, hogy fűszerként,
adalékanyagként alkalmazva
rendkívül jó hatást gyakorol‑

nak a szervezetre. Ezért a kísér‑
letező kedvűek készíthetnek
ehető virágszirommal ízesített
ételeket is. Az ibolya és a leven‑
dula elsősorban illatos saláták‑
ba vagy desszertekbe való. A
keleti ételek kitűnő ízesítője le‑
het a mályva és a rózsa, melyet
ma is gyakran használnak. Ér‑
demes azonban körültekintő‑
nek lennünk, mert nem min‑
den virág ehető!

Gyomrunkat szerdán kímél‑
jük, ne terheljük zsíros és nehe‑
zen emészthető ételekkel, mert
szervezetünk nagyon érzéke‑
nyen reagál rá. Lelassulhatunk,
nehézkessé válhat a gondolko‑
dás, a légzés és a mozgás.

Balogh Beáta, asztrológus
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Táplálkozás az asztrológia segítségével
Amennyiben egy adott szimbólumcsoporthoz tartozó ételt a „saját napján” fogyasztjuk, szervezetünk képes lesz azzal

azonosulni, így ezen étel energiái, táplálékanyagai tökéletesen beépülnek. Más esetben a szervezetünk raktározni fog,
így testsúlyunk is növekedhet. Nem könnyű feladat a szimbólumok szerinti táplálkozás, mert előfordulhat, hogy bizonyos
napokon szervezetünk mást is kíván. Ha azonban az adott nap energiáit ételek, formák, színek, illatok vagy tevékenységek
szerint bevisszük életünkbe, könnyen helyreállíthatjuk testi és lelki szinten is a harmóniát.

Gál András köszöntőjében
felidézte, hogy 15 esztendővel
ezelőtt Frisnyák Sándor geo ‑
gráfus professzor ötlete alapján
tartották az első összejövetelü‑
ket. Azóta több mint tízkötetnyi
könyv foglalja össze a konfe‑
renciák előadásainak tanulmá‑
nyait. Erre az alkalomra a To‑
kaj‑hegyaljai borvidék – hazánk
első történeti tája című gyűjte‑
ményes kiadás jelent meg Fris‑
nyák Sándor és Gál András
szerkesztésében. Az eseményt
megnyitó Koncz Ferenc beszé‑
dében hangsúlyozta: egy kisvá‑
ros életében fontos, hogy a tu‑
dományoknak teret adjon,
ezért az önkormányzat támo‑
gatására a jövőben is számíthat
a konferencia. A városvezető
Hegyalja kapuja büszkesége‑

ként a borról is szót ejtett és az
élelmiszeripari hagyományok
megőrzésének jelentőségére
hívta fel a figyelmet. 

A konferencián hat szakmai
előadás hangzott el a Tokaj‑
hegy aljai borvidék földrajzi vo‑
natkozású kérdéseit körüljárva.
Süli‑Zakar István professzor
bevezetőjében a történelmi bor‑
vidék érdemeit méltatta, közöt‑
tük kiemelve, hogy Tokaj‑hegy ‑
alja már a 18‑19. század vérzi‑
vataros éveiben is sűrűn lakott
terület volt a borkereskedelem‑
nek köszönhetően, mely lehe‑
tővé tette az emberek megélhe‑
tést e vidéken. Az előadások té‑
mái között szó volt arról, hogy
mely tényezők tették páratlan
tájjá Hegyalját, terítékre került
a vidék szőlő és borgazdaságá‑

nak természeti földrajza, a sző‑
lő és borkultúra története, vala‑
mint a hegyaljai borfalvak mű‑
emlékei és irodalmi értékei.

H. R.

Földrajztudósok eszmecseréje Természetjárás
Kiss Attila emlékéreKilencedik alkalommal találkoztak a földrajzi tudományok jeles képviselői április

21‑én a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban, hogy konferencia keretében osszák
meg egymással a szakterület legfrissebb kutatási eredményeit. A szerencsi Sziget Alapítvány idén is megrendezi ha‑

gyományos gyalogtúráját Kiss Attila, tragikusan fiata‑
lon elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére.

• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén,  legközelebb május 3-án 13–15
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvi-
selői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb május 21-én 14–16 óráig.
Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb május 9-én 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb május 2-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG__________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15

óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 óráig.
Tel.: 47/361-909.

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfog.
idő: hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12
óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfog. idő: hétfő 8–18 óra,
kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek
8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET__________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-enge-
délyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-

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

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA__________________________________
Április 27-29.: Centrum (ügyeletes): hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő-szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Április 30. – május 6.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyele-
tes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–
14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8-20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.
Május 7-13.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–
19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 17-22 óráig,
szombaton-vasárnap: 12-22 óráig. 22 óra után a gyógy-

szertár telefonos egyeztetést követően az ügyeletes or-
vos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer
kiadását. Szerencs: hétfő-szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

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

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK__________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A sport, az egészséges élet‑
mód, illetve a természetjárás
népszerűsítése érdekében
szervezett túra résztvevői
május 12‑én (szombaton) 
8 órakor indulnak a szerencsi
Rákóczi‑vártól, ahonnan az
Árpád‑hegyen és a Hidegvöl‑
gyön át Monokra, majd a Zá‑
por tározónál Megyaszóra, az
ottani református temetőbe
vezet az út, ahol Kiss Attila
sírjánál róják le tiszteletüket a
túrázók. 

A mintegy tizennyolc kilo‑
méteres természetjárás részt‑
vevői a céltól különjárati au‑
tóbusszal utaznak vissza Sze‑
rencsre.

A javasolt felszerelés: bejá‑
ratott túrabakancs, tartalék
zokni, esőköpeny, egy kulacs
víz, egészségügyi csomag,
sapka a napsütés ellen.

A szerencsi dombvidéken
átvezető gyalogtúrára min‑
den érdeklődőt szeretettel
vár a Sziget Alapítvány.

Programajánló
A Szerencsi ÁMK
májusi programjai

Május 2‑5.: Könyvkiállítás
az édesanyákról a felnőtt
könyvtárban.

Május 11. 19 óra: Az úr va‑
dászni jár. Bohózat két részben
Koncz Gábor és Kautzky Ar‑
mand főszereplésével a szín‑
házteremben. 

Május 12. 10 óra: Miskolci
Nemzetközi Kamarakórus
Fesztivál a színházteremben.

Köszönjük, ha adójának
1%‑ával ránk gondol. 
Hegyalja Pedagógus 
Kórusért Alapítvány 

adószáma: 19334361‑1‑05.
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Az ítélet rendelkező részének
a felolvasása több mint másfél
órát vett igénybe, azt állva hall‑
gatták meg a vádlottak, védőik
és a jelenlévő újságírók – adta
hírül az MTI.

Az elsőrendű vádlottat – a
szerencsi építési hatóság volt
vezetőjét – 2 rendbeli, folytató‑
lagosan, üzletszerűen elköve‑
tett, különösen nagy kárt okozó
csalás, 14 rendbeli, bűnsegéd‑
ként, üzletszerűen elkövetett, je‑
lentős kárt okozó csalás, 3 rend‑
beli, bűnsegédként elkövetett,
jelentős kárt okozó csalás, 25
rendbeli, folytatólagosan elkö‑
vetett hivatali visszaélés, 38
rendbeli, hivatalos személy által
elkövetett közokirat‑hamisítás,
továbbá hivatalos személy által,
fontosabb ügyben, kötelesség‑
szegéssel megvalósított veszte‑
getés bűntettében találta bűnös‑
nek a Miskolci Törvényszék.

Az összesen 202 vádlottat fel‑
vonultató büntetőügyben az el‑
sőrendű vádlottat a bíróság – a
tíz év börtönbüntetés kiszabása
mellett – tíz évre eltiltotta a köz‑
ügyek gyakorlásától, és a férfi
kétmillió forintos pénzbüntetést
is kapott.

A másodrendű vádlottat 2 év,
a harmadrendű vádlottat 9 év
börtönre ítélték. A negyedrendű
vádlott 7 év, az ötöd‑ és a hatod‑
rendű 4‑4 év, a hetedrendű 3 év,
a nyolcadrendű 2 év, a kilenc‑ és
a tizedrendű vádlott 4‑4 év le‑

töltendő börtönbüntetést ka‑
pott. Emellett valamennyiüket
eltiltották a közügyektől, és
pénzbüntetést is fizetniük kell.

A csaknem két évvel ezelőtt
kezdődött elsőfokú eljárásban a
vádlottak között voltak pénzin‑
tézeti dolgozók, ügyvédek, a
házakat tervező építészmérnö‑
kök, építtetők és építési vállal‑
kozók is.

Az úgynevezett felhajtók an‑
nak idején nagycsaládosokat
kerestek meg, hogy az azok la‑
káshoz jutását segítő állami tá‑
mogatást megszerezzék. A ne‑
vükben kitöltötték az igénylőla‑
pokat, és közbenjártak annak
érdekében, hogy a bank elfo‑
gadja a kérelmeket. A jogtalanul
felvett szociálpolitikai támoga‑
tások összege 450 millió forintra
tehető.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
megyei Taktakenézen, Mono‑
kon, Prügyön, Mezőzomboron,
Tiszalúcon és Megyaszón ösz‑
szesen 43, kettő‑négy lakásos
társasházat építettek fel, s bár
azok később lakhatatlannak bi‑
zonyultak, az építési hatóság ki‑
adta a lakások használatbavételi
engedélyét.

A törvényszék a hivatalukkal
visszaélőkre általában letölten‑
dő, az „építtetőkre” felfüggesz‑
tett szabadságvesztést szabott
ki, az érintettek nagy részét vi‑
szont felmentette a vádak alól. 

(forrás: MTI)

A Katasztrófavédelmi Műve‑
leti Szolgálat, valamint a sátor ‑
aljaújhelyi és encsi tűzoltók
mellett a szerencsi egység is a
helyszínre vonult április 5‑én
délben, amikor Bodrogolaszi‑
ban, egy elhagyott ingatlan ud‑
varán szárazfű‑tűz következté‑

ben meggyulladt egy gázcsonk,
melyből földgáz áramlott a sza‑
badba. 

A II. kiemelt riasztási fokoza‑
tú tűzeset során a TIGÁZ szak‑
emberei védősugarak mellett
szűntették meg a gázömlést. A
beavatkozás idejére a gázcsonk

százméteres körzetéből a lakó‑
kat lakhelyük elhagyására köte‑
lezték. 

Két lakásból három személy‑
nek, egy műhelyből pedig ti‑
zennyolc főnek kellett ideigle‑
nesen elhagynia a veszélyezte‑
tett ingatlanokat.

Ítélet a taktaközi 
szocpolcsalás ügyben

Kitelepítés gázszivárgás miatt

Tíz év börtönbüntetésre ítélte a taktaközi „szocpol‑
csalásként” elhíresült büntetőügy elsőrendű vádlott‑
ját első fokon a Miskolci Törvényszék. Az ügynek
kétszáznál is több vádlottja van, többségüket a Hor‑
váth Mária vezette bírói tanács bűnösnek találta.

ZAKLATÁSÉRT ELZÁRÁS
Egy mezőzombori asszony

április 2‑án bejelentést tett a
Szerencsi Rendőrkapitányság‑
ra, miszerint a férje, akitől több
hónapja külön él, az utcán or‑
dítozik közös gyermekük lát‑
hatását követelve. A rendőri in‑
tézkedés előtt a férfi távozott a
helyszínről, de rövidesen ráta‑
láltak a szerencsi vasútállomá‑
son, majd előállították és sza‑
bálysértési őrizetbe vették.
Cselekményéért a Szerencsi
Városi Bíróság elzárásra ítélte.

LÁBA KELT A HUZALNAK
Mintegy fél mázsa feszítőhu‑

zalt próbált meg eltulajdoníta‑
ni április 2‑án délután egy
négyfős társaság Mád külterü‑
letén. A Tállyai Rendőrőrs szol‑
gálatos körzeti megbízottjai a
Papföld dűlőben figyeltek fel
egy személygépkocsira, mely‑
nek átvizsgálása után előkerült
az ellopott zsákmány. A gépko‑
csiban utazó személyek el‑
mondták, hogy a huzalt egy le‑
égetett szőlőterületről hozták el
a tulajdonos engedélye nélkül.
Az elkövetők őrizetbe vétele
után egyiküket elzárásra, míg
a többieket pénzbüntetésre ítél‑
te a Szerencsi Városi Bíróság.

LOPÓS PECÁS
Különös módját választotta a

peca‑idényre való felkészülés‑
nek egy ismeretlen tettes, aki a
közelmúltban egy tiszalúci hét‑
végi házba ajtó lebontás mód‑
szerével behatolt és a kamra
helyiségből horgászbotokat és
a hozzájuk tartozó kellékeket
valamint egyéb horgászfelsze‑
reléseket tulajdonított el, majd
több szerszámgépet is ellopott.
Az ügyben a Taktaharkányi
Rendőrőrs indított eljárást. 

KOCCANÁS SZERENCSEN
A Dobó Katica utcán egy

utánfutós személygépkocsi
közlekedett április 3‑án kora
délután a szerencsi MÁV állo‑
más irányából Mezőzombor
irányába, amikor a sofőr az ál‑
tala vezetett járműszerelvény‑
nyel balra kanyarodott egy
föld útra, s eközben egy másik
személygépkocsival ütközött.
A baleset során személyi sérü‑
lés nem történt, az eset körül‑
ményeit a közlekedésrendé‑
szeti osztály vizsgálja.

ORDÍTOZÁSÉRT 
PÉNZBÜNTETÉS

A monoki polgármesteri hi‑
vatal dolgozója bejelentést tett

április 4‑én reggel a Szerencsi
Rendőrkapitányság Tállyai
Rendőrőrsére, miszerint egy
férfi a hivatalban ordítozik. 

A szóban forgó helyi férfi –
aki a hivatali alkalmazottakkal
kiabált, valamint trágár sza‑
vakkal illette őket – a járőrök
kiérkezésekor már nem tartóz‑
kodott a hivatalban, a lakásáról
állították elő a rendőrőrsre. A
rendbontót a Szerencsi Városi
Bíróság gyorsított eljárásban
pénzbüntetésre ítélte.

ÜTKÖZÉS 
SZARVASBIKÁVAL

Személyi sérülés nem tör‑
tént, egy vad azonban elpusz‑
tult abban a közlekedési bal‑
esetben, melynek során egy
személyautó szarvasbikával
ütközött április 5‑én éjjel Bod‑
rogkeresztúr külterületén a 37‑
es számú főúton. 

A helyszínen kiderült, hogy
a Volvo típusú tehergépkocsi a
hozzá kapcsolt pótkocsival Sá‑
rospatak felől Szerencs irányá‑
ba közlekedett, amikor a jobb
oldali erdős, gazos területről
féktávolságon belül a gépjár‑
mű elé ugrott a szarvas, minek
következtében a jármű elgázol‑
ta.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Vízszintes: 1. A megfejtés első
része. 13. Tamáskodó. 14. Ittas
lesz. 15. Régi Egészségbiztosítási
Pénztár rövidítése. 16. Cseleke‑
deteim. 17. A folyadék! 18. Go‑
nosz, ármánykodó isten. 20. He‑
verészel. 23. Azzal a feltétellel.
24. Hibás súlymérték! 25. Csil‑
lagjegy. 27. Tartósítószer. 28. Vég‑
telenül buta! 29. Linz határai. 30.
Lángolna. 31. Hivatalos jelvényt.
33. Utasítás. 35. Máltai, portugál,
román, albán gépkocsĳelzés. 37.
Burkolt javaslat. 38. Azonos be‑
tűk. 39. Életed. 42. Listát olvas.
44. Kálium, kén. 45. Idősebb. 46.
Péksüteményt. 49. Magam. 50.
Falatozna. 52. A Kárpátok leg‑

magasabb hegyvonulatát. 55.
Fejlődik. 56. Germánium, nitro‑
gén. 57. Ismét, ékezet nélkül. 58.
Idősebb lánytestvéreim tulajdo‑
na. 
Függőleges: 1. A megfejtés má‑
sodik része. 2. Rejtélyes. 3. Er‑
kölcstan. 4. Egy időre Jónás „bör‑
töne” volt. 5. Idegen István. 6. Ir‑
totta. 7. Hálózat. 8. Nesztelenség,
fordítva. 9. Békalárva (hal). 10.
Politikus (Ervin). 11. Ázsiai sóstó.
12. Szűnhet. 19. Kegyelem. 21.
Bájos, kifinomult. 22. Északi‑kö‑
zéphegység egyik tagjára. 26.
Háziállattól. 28. Máltai és román
gépkocsĳelzés. 30. Korszak. 32.
Tessék! 34. ‑…, ‑nél. 36. Becézett

Beáta, fordítva. 40. Dala. 41. Ka‑
zahsztáni vidék (Tengiz). 43. A
régit dicsőítő, követő divatirány‑
zat. 45. Testnedvét. 47. Fiatal nő.
48. Televízió. 51. Egóm, keverve.
53. Zsírréteg, keverve. 54. Tolda‑
lék. 59. Feszítő szerszám.

K. Cs.
Az április 6‑ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: Az angyal így
szólt: ne féljetek, tudom, Jézust
keresitek, akit keresztre feszítet‑
tek. Nincs itt, föltámadt, amint
megmondta. 
A helyes megfejtést beküldők
közül Erdélyi Károlyné, Sze‑
rencs, Bartók B. út 5. szám alatti
lakos ajándékutalványt nyert a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház‑
ba, amely a Szerencsi Hírek szer‑
kesztőségében (Szerencs, Nép‑
ház) vehető át. Az április 27‑ei
keresztrejtvény megfejtésének
beküldési határideje: május 4.

Saint-Exupéry gondolata
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. április 27.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek kereszt rejtvényének
ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.
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A sportesemény megnyitóján
Koncz Ferenc megjegyezte,
hogy büszke arra, hogy Sze‑
rencs Város Sportegyesülete NB
II‑es és NB III‑as csapatokat is ki
tudott állítani az asztalitenisz
tornára. A polgármester hozzá
tette, hogy a sportág neves kép‑
viselői, mint például Jónyer Ist‑
ván, Klampár Tibor, Gergely
Gábor korábban már megmu‑
tatták a világnak a hazai aszta‑
litenisz nagyszerűségét. 

A Szerencs Város Kupa részt‑
vevő csapatai szinte minden
korosztályban képviseltették
magukat. Az egyéni és páros
mérkőzések egyaránt izgalmas
perceket okoztak a játékosok és
a nézők számára. 

A versenyzők három kategó‑
riában álltak asztalhoz, a selej‑
tezők után a legjobbak juthattak
a főtáblára, ahonnan egyenes
kieséses rendszerben dőlt el a
végeredmény. 

Csorba István a szerencsi asz‑
talitenisz szakosztály vezetője
arról adott tájékoztatást, hogy
az esemény nemzetközi jellegét

adta, hogy a szlovákiai Rozs‑
nyóról is érkeztek versenyzők,
így az idei tornán közel ötven
sportoló szállt harcba a legjobb‑
nak járó elismerésért. 

Az V. Szerencs Város Kupa
eredményei:

II. osztályú  Extra Kupa, férfi
egyéni: 1. Heiszman Henrik
(Szerencs), 2. Lövei Ádám
(Ózd), 3. Filácz Attila (Szerencs),
Bereczki Zsolt (Jászberény).

III. osztályú Szerencs Város Ku‑
pa, férfi egyéni: 1. Holló József
(Tanoda SE, Miskolc), 2. Zoltán
Péter (Tiszaújváros), 3. Fóti Pé‑
ter (Tiszaújváros) és Péter Buko‑

vics (Rozsnyó).
Páros: 1. Molnár Dániel – Ga‑

dóczi  Gábor (Ózd), 2. Bereczki
Zsolt –Sramkó László (Jászbe‑
rény – Ózd), 3. Heiszman Hen‑
rik – Korály Tibor (Szerencs) és
Köllő András – Stadler Tamás
(Szerencs).

V. Szerencs Város Kupa
Ötödik alkalommal rendezte meg a helyi sportegyesület asztalitenisz szakosz‑

tálya a Szerencs Város Kupa harmadosztályú asztalitenisz versenyt. A Kulcsár Ani‑
ta Sportcsarnokban április 14‑én megtartott hagyományos viadalon egyéni és pá‑
ros küzdelmekben mérték össze tudásukat a résztvevők.

A megmérettetést a szerencsi
lányok kicsit álmosan kezdték,
ennek köszönhetően 0‑2‑re az
ellenfél vezetett, viszont a hazai
gárda az 5. percben kiegyenlí‑
tette a kétpontos vezetést, és et‑
től kezdve küzdelmes mérkő‑
zés következett, mely során fej‑
fej mellett haladtak a csapatok.
Az első félidő 23. percében a

hazaiaknak sikerült átvenni a
vezetést, amelyet a mérkőzés
végéig a kezükben tartottak.
Ugyan az ellenfél a 40. percre
már egy gólra felzárkózott a
szerencsi lányok mögött, de ek‑
kor a helyi csapatnak a kiha‑
gyott hetesek ellenére is sikerült
négy góllal ellépni, köszönhe‑
tően a jó támadó játéknak, a vé‑

dekezésnek és a csapategység‑
nek. Végül a meccs végeredmé‑
nye SZVSE ‑ MEAFC 24‑21 (14‑
12) lett. 

Kapusok: Czagány N., Kali‑
na A. Mezőnyjátékosok: Kato‑
na K. 11 (1), Molnár N. 1, Nácsa
A. 1, Pocsai M. 2, Sohajda E. 6,
Szabó R. 1, Tomkó E. 3

E. K.

Újabb győzelmet arattak a lányok
Április 7‑én Kulcsár Anita Sportcsarnokban játszotta le soron következő megyei

első osztályú bajnoki mérkőzését a Szerencs Városi Sport Egyesület női kézilabda
csapata, ahol a helyi gárda a Miskolci Egyetem kézilabdacsapatát fogadta.

Az első napon a harmadik és
negyedik korcsoportos fiatalok
csobbantak vízbe. A százméte‑
res fiú hátúszásban Farmosi
Zsombor Magyarország Diák ‑
olimpiai Bajnoka címet nyert el,
Vasvári Adél országos negye‑
dik lett, míg Majoros Réka öt‑
venméteres mellúszásban ötö‑
dik helyezést ért el. A négyszer
ötvenméteres fiú gyorsváltó‑
ban a szerencsieket Laczkó Ba‑
lázs, Farmosi Zsombor, Tamás
Ádám, és Szemán Gábor kép‑
viselte. A fiataloknak idén is si‑
került megvédeniük a tavalyi
bajnoki címüket. A negyedik
korcsoportosoknál, Kiss Viktó‑
ria második helyezést ért el
százméteres gyorsúszásban és
hátúszásban, Kovács Kristóf a
százméteres hátúszásban tizen‑
egyedik lett.

Az országos diákolimpia má‑
sodik napján az ötödik és hato‑
dik korcsoportosoké volt a me‑
dence. A négyszer ötvenméte‑
res fiú gyorsváltóban életük ed‑
digi legjobb időeredményét el‑
érve, országos negyedik helye‑
zést ért el Rábai Bence, Kovács
Bálint, Majoros Péter és Kovács
Péter. Rábai Bence komoly esé‑
lyekkel utazott Hódmezővásár‑
helyre. A kitartó tréningeknek
meg lett az eredménye, hiszen
az ifjú szerencsi sportoló száz‑
méteres gyorsúszásban nyerte
el a Magyarország Diákolim‑
piai Bajnoka címet.

A Szerencs VSE úszószak‑
osztályának edzője méltán le‑
het büszke tanítványaira, hi‑
szen az előzetes várakozásokon
felüli eredményekkel tértek ha‑
za ifjú sportolóink.

Aranyeső 
a diákolimpián

A 2011–2012‑es tanévre kiírt Diákúszó Olimpia or‑
szágos döntőjét a korábbi évekhez hasonlóan idén is
Hódmezővásárhelyen rendezték meg. A Magyar Di‑
ákszövetség által kiírt március 24‑25‑ei megmérette‑
tésre a két versenynapon tíz számban voltak érdekel‑
tek a szerencsi iskolák.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei első osztályú kézilabda
bajnokság soron következő ha‑
zai mérkőzésének első percei‑
ben a vendégek ragadták ma‑
gukhoz az irányítást, amelynek
köszönhetően hamar kétgólos
előnyre tettek szert. A házigaz‑
dák lassabban vették fel a játék
ritmusát, de a meccs ötödik
percére sikerült kiegyenlíteni,
majd felváltva estek a gólok

mindkét kapuba. Az első félidő
23. percében a hazaiaknak sike‑
rült átvenni a vezetést, amit
egészen a találkozó végéig a ke‑
zükben tartottak. 

A meccs hajrájában a miskol‑
ci csapat az egyenlítésben re‑
ménykedett, ám ekkor a sze‑
rencsiek újabb erőre kapva, ki‑
váló támadó játékkal és véde‑
kezéssel 24‑21 arányban meg‑
nyerték a találkozót.

Kiváló védekezés, 
jó hajrá

A Miskolci Egyetem együttesét fogadta április 7‑én
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban Szerencs Városi
Sportegyesületének női kézilabdacsapata.

Szerencs Város Sportegyesületének labdarúgócsapatai
április 7‑én játszották idei első hazai mérkőzésüket a Ta‑
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei másod osztályú labdarúgó bajnokság keleti
csoportjában játszó együttesünk az első félidőben igye‑
kezett felzárkózni a rutinosabb vendégekhez, így a 45.
perc végén 2‑2‑es állásnál mentek szünetre a csapatok. 

A második játékrészre a Karcsaiaknak sikerült jobban
összeszedniük magukat, és végül 2‑6 arányban nyerték
meg a találkozót. Májer István, a Szerencs VSE labdarúgó
szakosztályának vezetője szerint a hazai vereség egyik
oka, hogy a szerencsi csapat nagyrészt tartalékos gárdával
lépett pályára, ami rányomta a bélyegét a meccsre.

Az ifjúsági együttesek mérkőzésén ugyancsak ven‑
déggyőzelem született, a Karcsa 0‑1 arányban nyerte meg
az U19‑es találkozót.

LABDARÚGÁS

HAZAI VERESÉG
KARCSA ELLEN

Súlyemelőink
sikerei 

a fővárosban
Az elmúlt évek egyik leg‑

eredményesebb országos
versenyén vannak túl Sze‑
rencs Város Sportegyesületé‑
nek súlyemelői.

Az április 6‑7‑én Budapes‑
ten megrendezett országos
diákolimpiai döntőn Fekete
Diána és Morvai Zoltán ta‑
nítványai két arany és három
bronzérmet szereztek. A ser‑
dülő korcsoportos Bárány
Gergő a 85‑kg‑os súlycso‑
portban állhatott fel a dobo‑
gó felső fokára, a lányok kö‑
zött a 40 kg‑os Gáspár Kari‑
na lett első. 

Bronzérmet az ifjúsági
korcsoportos Takács János,
Olloczki István és Vida Kla‑
udia szereztek. Pajger Ádám
ötödik helyezéssel gazdagí‑
totta a szerencsi csapat pont‑
jainak számát.
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A tehetségfejlesztés az embe‑
ri valós értékek kibontása. Óvo‑
dában tehetségígéretről, tehet‑
ségre irányuló hajlamról be‑
szélhetünk. Kisgyermekkorban
a tehetség gyakran komplex
módon jelentkezik, ebből kö‑
vetkezik, hogy kedvező hely‑
zetben a különböző részterüle‑
tek segítik egymást.

Milyen feladatai vannak az
óvodának a tehetségfejlesztés
területén?

Felismerni a tehetséget és
megjelenési formáit, segíteni a
gyermeket a továbbfejlődésben,
kielégíteni a tehetséges, kiemel‑
kedő képességű gyerek megis‑
merési, alkotási, biztonsági, el‑
fogadottságai és egyéb speciális
szükségleteit. E mellett ösztö‑
nözni intellektusukat és kreati‑
vitásukat, segíteni a szülőt te‑
hetségígéretes gyermekük ne‑
velésében.

Mit teszünk a Gyárkerti Óvo‑
dában a tehetségígéretekért?

Biztosítjuk számukra azt a
légkört, amelyből a gyermek
elég bátorságot meríthet ahhoz,
hogy a már ismert világ védett‑
ségéből kilépve újat, ismeret‑
lent fedezzen fel. Tovább fej‑
lesztjük a tehetséges gyermek

erős oldalát. Segítünk nekik,
hogy ne csak ismeretek halma‑
zát gyűjtsék össze, hanem eze‑
ket elmélyíteni is tudják.

Két tehetségműhelyünk –
Népzene‑néptánc (vezetők: Be‑
reczki Etelka és Nagy Lajosné
óvodapedagógusok), Szorgos
kezek – szárnyaló képzelet (ve‑
zetők: Karasz Nóra és Nagy
Sándorné óvodapedagógusok)
– heti rendszerességgel kínál a
gyermekeknek lehetőséget is‑
mereteik bővítésére, kreativitá‑
suk fejlesztésére. A foglalkozá‑
sokról nyílt napokon szerezhet‑
nek ismereteket az érdeklődők,
a tapasztalatait a kollégák vala‑
mennyi csoportban felhasznál‑
ják, kamatoztatják. A tehetsé‑
gekre való odafigyelés nem

csak a két műhelyben történik,
hiszen ahogy Czeizel Endre is
írta, szinte mindenkiben meg‑
található, ezért igyekszünk
minden gyermek egyéni képes‑
ségeit, igényeit figyelembe ven‑
ni.

Minden jó nevelési rendszer
a gyerek szükségleteit tartja
szem előtt. Ösztönzi, csábítja
magas színvonalú teljesítmény‑
re, ahol erre képesnek látszik,
és segíti, ahol gyengébb. Ami‑
kor a gyerekeket legjobb lehe‑
tőségeik megvalósításához se‑
gítjük, akkor egész személyisé‑
güket erősítjük.

Ezen dolgozunk kollégáim‑
mal.

Tarnóczi Erzsébet
intézményegység‑vezető

A nebulók a Bolyai János Ál‑
talános Iskolában tett látogatá‑
sát inkább a vidámság jellemez‑
te, ám előfordult megszeppent,
pityergős arc is, talán nem vélet‑
lenül. A nagycsoportos aprósá‑
gok hamar megértették: itt bi‑
zony nem a megszokott, játékos
hétköznapok elé néznek, szep‑
tembertől fegyelmezett tanórá‑
kon kell majd elindulniuk a be‑
tűk és a számok világába. Az al‑
só tagozatos pedagógusok igye‑
keztek játékos formákban meg‑

kedveltetni a tanórákat, ennek
megfelelően állították össze a
programot. Ismert mondókák
idézése, házi és ház körül élő ál‑
latok felismertetése szerepelt –
egyebek mellett ‑ a tantermi
foglalkozásokon, a leendő első‑
sök a majdani diáktársakkal egy
padban válaszolgattak a feltett
kérdésekre. Mint azt Kocsisné
Szabó Beáta igazgató érdeklő‑
désünkre elmondta, nem mind‑
egy, milyen élményekkel gaz‑
dagodnak az ovisok az iskolai

kiránduláson, hiszen a látottak
egyfajta emlék gyanánt rögzül‑
nek bennük. 

– Már most igyekeztünk
megkedveltetni a kicsikkel a
környezetet, a tantermek han‑
gulatát, hogy a kis fejekben
olyan képek rögzüljenek, ame‑
lyekre szívesen gondolnak visz‑
sza – fogalmazott Kocsisné Sza‑
bó Beáta.

Az igazgatói véleményt alátá‑
masztotta az a testnevelés óra is,
amelyen akadálypályákat alakí‑
tottak ki, így az ovisok nemcsak
szellemi képességüket, de
ügyességüket is próbára tehet‑
ték az iskolai nyílt napon.

SfL

Tehetségek az óvodában A városban sétálva...
ELSZÁLLÍTOTTÁK 

A LOMOT

A Zempléni ZHK. Kft., va‑
lamint Szerencs Város Önkor‑
mányzata közös szerevezésé‑
ben idén is megtartották a ta‑
vaszi lomtalanítási akciót Sze‑
rencsen. 

Az április 14‑ei szombat
reggelen a szolgáltató cég
több gyűjtőjárata indult út‑
nak, a felhívásra már előző es‑
te kihelyezte a lakosság a fe‑
leslegessé vált kacatokat. A
kapuk elé rendben kirakott
fém‑ és egyéb tárgyak azután
számos helyen okoztak bosz‑
szúságot a lakások tulajdono‑
sainak: reggelre széttúrt sze‑
méthalmok, tartalmuktól
megszabadított, felhasított
nylonzsákok, egy‑két fém al‑
katrész miatt pozdorjává tört
fürdőszobai berendezések lát‑
ványával kellett szembesülni‑
ük, lévén az éjjeli órákban az
alkalmi kukázók járták a vá‑
rost. Az ingatlantulajdonosok
több helyszínen is megjegyez‑
ték, hogy kétszer kellett dol‑
gozniuk, egyszer a használha‑
tatlanná vált portékák össze‑
gyűjtésével és kapuk elé hor‑
dásával, másodszor a szétdo‑
bált holmik újbóli összeraká‑
sával, mert egyszerűen bán‑
totta a szemüket az utcakép
látványa.

MEGÚJUL 
A KOSSUTH TÉR

A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint csupán felújításról le‑
het beszélni a Kossuth téren.
Mint azt megtudtuk, a cég
rég óta tervezi a rekonstrukci‑
ót, amely révén most a város‑
képbe jól illő terület új sétány‑
nyal, térburkolattal, facseme‑
tékkel, gyepszőnyeggel, utca‑
bútorokkal lesz ellátva.

NEM MUTATJÁK 
A PONTOS IDŐT

A Kisboldogasszony római
katolikus templom tornyán
látható órák régóta nem mu‑
tatják a pontos időt. Darvas
László plébános lapunk ér‑
deklődésére elmondta, hogy
szerencsi hivatalának átvéte‑
lekor már ez az állapot fogad‑
ta. Mint kiderült, az óraszer‑
kezet hibásodott meg, amely‑
nek javíttatására nincs fedezet
egyelőre.

A TAVIRÓZSÁKAT
VÉDIK

Jó ideje nem működik a
szökőkút a Rákóczi‑vár park‑
jának tavacskájában. Tóth Ist‑
ván a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. ügyvezetője ar‑
ról tájékoztatott, hogy a park
felújítása után nem szerelték
vissza a szökőkutat, ugyanis a
víz állandó mozgása elpusztí‑
totta volna a tavirózsákat.

NYILVÁNOS ILLEMHELY 
A RÁKÓCZI‑VÁRBAN
Régi hiányosságot pótolt a

város azzal, hogy a közel‑
múltban megtörtént a teljes
egészében felújított nyilvános
illemhely műszaki átadás a
Rákóczi‑várban. A korszerű
létesítmény kivitelezési mun‑
káit teljes egészében a Szeren‑
csi Városgazda Nonprofit Kft.
végezte el.

Ovisok az iskolában

Húsvéti játszóházban készítet‑
ték az ünnepkörhöz kapcsolódó
ajándéktárgyakat a szerencsi
Napsugár óvoda gyermekei. A vi‑
dám délutáni foglalkozás a hús‑
véti készülődés fontos része volt. 

Régi hagyomány, hogy ezen az
ünnepen a fiúk meglátogatják a
lányos házakat és illatos kölnivel
locsolják őket, amit a lányok piros
hímes tojással viszonoznak. A
Napsugár óvoda ifjú legényei is
igyekeztek ily módon kedvesked‑
ni a kisleányoknak.

Élményekben gazdag nap várt Szerencs óvodásaira április 12‑én, amikor bepil‑
lantást nyerhettek az iskolai élet néhány mozzanatába.

Locsolásért piros tojás


