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Válaszd
az egészséget!
Írásunk a 2. oldalon.

Az én búcsúm:
Csíksomlyó
Írásunk a 14. oldalon.

Szerencsi
kosarasok
Írásunk a 19. oldalon.

Festmények
és muzsika
Írásunk a 20. oldalon.

A kultúra
és az oktatás
Írásunk a 2. oldalon.

1920. június 4.



Az egészségmegőrzés és a be‑
tegségek megelőzésének a fon‑
tosságát hangsúlyozta a Bocskai
gimnáziumban a négynapos
rendezvény május 29‑ei meg‑
nyitóján Sütő Szilveszter városi
főorvos. Mint mondta: e két fő
cél össztársadalmi feladat, mely‑
ben fontos szerepe van a csalá‑
doknak, az iskoláknak, a médi‑
ának és az önkormányzatnak
egyaránt, hogy az egészség
alapvető értékké váljon. A pre‑
ventív tevékenységek közül a
szűrések, egészséges életmódra
nevelő előadások, sportesemé‑
nyek jelentőségét emelte ki az
előadó. Egeli Zsolt alpolgármes‑
ter beszédében arra hívta fel a fi‑
gyelmet, hogy az egészségügyi
problémák megelőzésére lénye‑
gesen kevesebbet költünk, mint
a már kialakult betegségek
szükségszerű kezelésére, holott
prevencióval sok bajt kivédhe‑
tünk.

A nyitóelőadások sorában
Szűcs András mentőtiszt az el‑
sősegélynyújtáskor szükséges
legfontosabb teendőket ismer‑
tette a megjelentekkel, kitérve az
égési sérülések, a vágott sebek
és az ájulás, valamint a szívin‑
farktus és a stroke legfontosabb
tüneteire és elsődleges kezelési
módjaira. Az érdeklődők az új‑
raélesztés – köztük a helyes
mellkaskompresszió és a befú‑
vásos lélegeztetés – lépéseit is
megtekinthették a bemutatón,
valamint a város több közintéz‑
ményében elhelyezett defibrillá‑
tor készülék használatáról is tá‑
jékoztatást kaptak.

Juhász Mária ifjúsági orvos a
sport pozitív hatásairól szólt, rá‑
világítva annak egészséggel va‑
ló összefüggéseire. Elhangzott,
hogy a testi mellett a lelki egész‑
ség és a szociális jólét is beletar‑
tozik az egészség fogalmába. Az
előadó elmondta, hogy az
egészségbefolyásoló tényezők
közé sorolható az életmód, a
környezeti hatások és a geneti‑
ka, illetve minimális a szerepe az
egészségügyi ellátásnak. A dok‑

tornő hangsú‑
lyozta, hogy
egészségünk
érdekében oda
kell figyelni a
helyes táplálko‑
zásra, kerülni
kell a káros
szenvedélyeket
és a stresszt. To‑
vábbá időt kell
szánni a rend‑
szeres testmoz‑
gásra, ugyanis
napi félóra kö‑
zepes intenzitá‑

sú mozgás 20‑30 százalékkal
csökkenti egyes betegségek ki‑
alakulásának kockázatát. Juhász
Mária egyúttal felhívta a figyel‑
met a szerencsi sportolási lehe‑
tőségekre. 

Az első nap zárásaként szü‑
lőknek tartott előadást az agy‑
kontroll rejtelmeiről Sándor
Csilla Judit tanító a Polgármes‑
teri Hivatal Rákóczi út 63. szám
alatti épületében. Miután a
résztvevőket közös, agyfélteke‑
összehangoló gyakorlatokba is
bevonta, a gyermek agykontroll
oktató számos hétköznapi prak‑
tikára is felhívta a figyelmet,
amelyek boldogabbá, kiegyen‑
súlyozottabbá tehetik a gyer‑
mekek, és ez által a család életét
is. A legfontosabbak között kie‑
melte a nevetés felszabadító ere‑
jét, az időnkénti gondolat‑nagy‑
takarítás és a stressz‑űző relaxá‑
ció fontosságát. Sándor Csilla
Judit az érdeklődőknek el‑
mondta: egy kétnapos agykont‑
roll tanfolyam elvégzése után ja‑
vul a gyermekek memóriája, rö‑
videbb idő alatt képesek többet
tanulni, jobban kezelik a stressz‑
helyzetet, könnyebben elérik
céljaikat, nyugodtabbak, energi‑
kusabbak és boldogabbak lesz‑
nek.

A várandósok és kisgyerme‑
kes édesanyák számára elérhető
szociális juttatások rendszeréről
Tóthné Tőkés Tímea kistérségi
vezető védőnő adott felvilágosí‑
tást az érdeklődőknek május 30‑
án a Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházban. Részletes ismertető
hangzott el az alanyi jogon járó
anyasági támogatásról, a GYES‑
ről, a családi pótlékról, és a
GYET‑ről; a munkaviszonyhoz
kötött terhességi gyermekágyi
segélyről, a gyermekápolási táp‑
pénzről és a GYED‑ről, valamint
a szociális rászorultság alapján
nyújtható és egyéb támogatá‑
sokról. A juttatások igénylési fel‑
tételrendszerének a bemutatása
után életmódtanácsokat hallhat‑
tak az anyaságra készülők és a
várandósok Kiss Anita védőnő‑

től. Ugyancsak az egészséghét
másnapján gyermekruhákból,
játékokból, és gondozási kellé‑
kekből válogathattak az anyu‑
kák a fürdő épületében az AD‑
RA Adventista Fejlesztési és Se‑
gély Alapítvány felajánlása jó‑
voltából. 

Zsúfolásig megtelt a Népház
konferenciaterme május 30‑án,
amikor Bobkó Géza Szerencs
város egészségügyi helyzetéről
tartott prezentációt az érdeklő‑
dőknek. A Szántó J. Endre Egye‑
sített Szociális és Egészségügyi
Intézet igazgató főorvosa szá‑
mos statisztikai adat szemlélte‑
tésével illusztrálta előadását, kö‑
zöttük szóba került, hogy a szü‑
letések száma visszaesett váro‑
sunkban, ami miatt a lakosság‑
szám jelenleg alig haladja meg a
9500 főt. Elhangzott, hogy a kró‑
nikus beteg szerencsi gyerekek
száma (hatéves korig) 482 fő, a
kamaszok körében egyre terjed
az alkohol‑ és kábítószer fo‑

gyasztás, mintegy húsz százalé‑
kuk elhízott, sokan képernyő‑
függők. A leggyakoribb halálo‑
zási okok között a rosszindulatú
daganatok, a keringési betegsé‑
gek, valamint a légző és emész‑
tőrendszer betegségei szerepel‑
nek. Bobkó Géza hangsúlyozta,
hogy a település egészségügyi
ellátása a modernebb technoló‑
giai felszereltség révén folyama‑
tosan fejlődik. Az igazgató főor‑
vos bemutatta a városi rendelő‑
intézet szerteágazó tevékenysé‑
gét és kiemelten szólt a negyed ‑
éve működő egynapos sebé‑
szetről.

– Az öregedés életünk egyik
legnagyobb paradoxonja, hi‑
szen öregkorunkra rendelke‑
zünk a legnagyobb bölcsesség‑
gel, ugyanakkor elérjük a fizikai
és szellemi hanyatlás időszakát
– hangzott el azon az előadáson,
melyet Tarr Tünde főorvos tar‑
tott május 31‑én. A doktornő
részletesen ismertette a legjel‑
lemzőbb időskori sürgősségi ál‑
lapotok előidéző tényezőit, ve‑
szélyeit, kivédési módjait és ha‑
tékony terápiás módszereit. Tarr

Tünde egyúttal felhívta a figyel‑
met az öregkorban legfontosabb
szűrővizsgálatok elvégzésének
fontosságára is.

Az egészséghét keretében
összességében 100 fő vett részt
egészségügyi szűrővizsgálato‑
kon, 77‑en jelentkeztek véradá‑
son, közel 300 fő jelent meg in‑
gyenes testzsír, széndioxid, vér‑
cukor és vérnyomásméréseken,
mintegy 90 fő vett igénybe térí‑
tésmentes sportolási lehetősége‑
ket a város létesítményeiben.
Nagy érdeklődésre tartott szá‑
mot a záró rendezvényen a tán‑
cos aerobik, valamint a közös
torna a lelkes és szakavatott ed‑
ző vezényletével. Több mint 20
gyermek ismerkedett a gyer‑
mekjógával, közel 30 felnőtt a
gerincjógával és közel 400 fő je‑
lent meg az egészségvédelem‑
mel kapcsolatos tájékoztató elő‑
adásokon és termékbemutató‑
kon. 

A szervezők köszönik a kö‑
zönség érdeklődését, és mind‑
azok segítségét, akik támogatták
a rendezvények megvalósítását.

H. R.
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Válassz új szenvedélyt: válaszd az egészséget!
Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, sportolási lehetőségek, valamint az

egészségmegőrzést szolgáló előadások és termékbemutatók várták az érdeklődőket
május 29. és június 1. között a Szerencsi Egészséghét programsorozat keretében.

Az eseményen a művészeti
oktatásban résztvevő diákok
zongorajátéka, szavalata és a fú‑
vós együttes előadása után
Koncz Ferenc méltatta az óvó‑
nők, dadák, tanítók és tanárok
munkáját. Szerencs polgármes‑
tere köszöntőjében hangsúlyoz‑
ta: ez az utolsó alkalom, hogy az
önkormányzat fenntartóként
van jelen ezen az ünnepségen,
hiszen szeptembertől a Bolyai
iskola egyházi, januártól pedig
a Rákóczi iskola és a gimnázi‑
um állami kézbe kerül.

A Bolyai János Általános Is‑
kola átadásáról Koncz Ferenc
megjegyezte, hogy az Egri Fő‑
egyházmegye kereste meg
fenntartói szándékával a város‑
vezetést, az átadás pedig a tan‑
testület és a szülők egyetértésé‑
vel valósult meg. A polgármes‑
ter megköszönte a pedagógu‑
sok kiváló, odaadó munkáját,
amelynek köszönhetően a helyi
tanintézetek gyermekei kima‑
gasló eredményeket érnek el a
tanulmányi versenyeken, méltó
módon képviselik Szerencset a
különböző rendezvényeken. A
polgármester hangsúlyozta,
hogy a nyugdíjas pedagógu‑
sokról sem feledkezett meg az
önkormányzat, ők idén ősszel,

az idősek napja alkalmából
kapnak meghívást egy kis ün‑
nepségre.

A pedagógusnapi rendezvé‑
nyen L. Simon László – az Ün‑
nepi Könyvhét megnyitójára a
gimnáziumba meghívott József
Attila‑díjas magyar író, költő,
országgyűlési képviselő – is
megosztotta gondolatait a jelen‑
lévőkkel. L. Simon László be‑
szédében történelmi sétára invi‑
tálta a jelenlévőket, kiemelve,
hogy Magyarország újjászerve‑
zése idején volt egy politikus,
Klebersberg Kunó, aki a kultú ‑
rá ban látta hazánk újjáéledését.
A két világháború közötti poli‑
tikai élet jelentős személyiségé‑
nek nevéhez fűződik három
nagy és több kisebb külföldi
magyar kultúrintézet alapítása.
Klebersberg Kunó a Collegium
Hungaricumok alapításával a
diákok számára megkönnyítet‑
te a külföldi tapasztalatok meg‑
szerzését és az idegen nyelvek
elsajátítását, hogy onnan haza‑
térve előrébb vigyék az orszá‑
got. L. Simon László szerint ma
már sajnos ez nem így műkö‑
dik, hiszen ha a fiataloknak si‑
kerül külföldön munkát vállal‑
ni, akkor már nem térnek haza.
– Klebersberg kultúrpolitikai el‑

képzelései között fontos helyet
foglalt el a magyar nép művelt‑
ségi színvonalának emelése, ezt
a célt népiskolák felállításával és
a szervezett népművelés kiépí‑
tésével kívánta megvalósítani. A
teljes magyar oktatási rendszert
megújította, amely még ma is
működik. Történhet ez azért,
mert a pedagógusok kellő elhi‑
vatottsággal működtetik –
hangsúlyozta az előadó.

L. Simon László megerősítet‑
te: van értelme a korábbi mun‑
kát folytatni, s arra kérte a peda‑
gógusokat, hogy az átalakításo‑
kat ne politikai diktátumként él‑
jék meg, mert – véleménye sze‑
rint – ez az együttműködés jó
irányba viszi az oktatást, Koncz
Ferenc polgármester pedig a jö‑
vőben sem hagyja magára a he‑
lyi intézményeket – fogalma‑
zott az Országgyűlés kulturális
és sajtóbizottságának elnöke.

Szerencs Város Önkormány‑
zata a pedagógusnap alkalmá‑
ból fürdőbelépőt ajándékozott
az oktatási, nevelési intézmé‑
nyek dolgozóinak. A belépője‑
gyek árát és járulékait az önkor‑
mányzat megtéríti a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit
Kft‑nek. 

E. K.

Pedagógusnap:
a kultúra és az oktatás

Szerencs önkormányzata június 6‑án a Rákóczi‑vár színháztermében rendezte
meg a városi pedagógusnapot, amelyre meghívást kapott a település valamennyi
oktatási‑nevelési intézményének munkatársa.



A kilencvenkét éves évfordu‑
ló alkalmából Gál András, a
gimnázium igazgatója mondott
beszédet. Az intézményvezető
hangsúlyozta, hogy a trianoni
rendelkezés egyfajta fizetség
volt a kereszténység felvételéért

és a keleti határok védelméért. 
– A Trianonba vágott seb ma is
fáj, üszkös, fel‑felszakad – fogal‑
mazott Gál András, majd hoz‑
zátette: magyar az, akinek fáj
Trianon. A mai problémáink
gyökerei Trianonig nyúlnak

vissza, sohasem számíthattunk
külső segítségre. Ez különösen
igaz napjainkra, hiszen még
mindig olcsó munkaerőforrás‑
ként, piacként tekintenek a ma‑
gyarokra, Magyarországra. Az
igazgató Széchenyi ezen szavai ‑
val zárta beszédét: Magyaror‑
szág nem volt, lesz.

Az igazgató beszédét követő‑
en a középfokú oktatási intéz‑
mény diákjai és énekkara sza‑
valatokkal, énekszóval emlé‑
keztek meg a 92 évvel ezelőtti
eseményre.

A program végén a gimnázi‑
um udvarán található Trianoni
Emlékmű talapzatán Szerencs
és az intézmény vezetői elhe‑
lyezték az emlékezés koszorúit. 

E. K.
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A Bocskai István Gimnázium udvarán koszorúzással egybekötött Trianon‑emlé‑
kezést tartottak június 4‑én.

„Magyar az, akinek fáj Trianon…”

Oláh János, az egyesület el‑
nöke a június 1‑jén megtartott
közgyűlésen számolt be az egy ‑
esztendős tevékenységükről.
Mint elmondta, a létszámában
és vezetőségében is megújult
csoport jó kapcsolatokat épített
ki a civil szervezetekkel, a csa‑
ládsegítő szolgálattal, a rendvé‑
delmi szervekkel, számos fel‑
adatot közösen végeztek. Fo‑
lyamatos járőrözésük alatt
többször értek tetten elkövető‑
ket lopás, betörés során, ugyan‑
akkor részt vettek rendezvé‑
nyek és baleseti helyszínek biz‑

tosításában, segítették a hajlék‑
talanokat, elláttak mezőőri te‑
endőket és figyelőszolgálato‑
kat. – Ez év áprilisában egy sze‑
rencsi hölgy lett rosszul közte‑
rületen, aki mellett több járó‑
kelő elhaladt segítségnyújtás
nélkül – sorolta Oláh János. – A
polgárőrök észrevették, mentőt
hívtak. A kórházba szállítást
követően, az esti órákban kap‑
tunk értesítést arról, hogy a
gyanú nem volt alaptalan, a
hölgy a gyors intézkedésnek
köszönhetően maradt életben –
fogalmazott az elnök.

A közgyűlésen részt vett Visi
Ferenc önkormányzati képvi‑
selő, aki gratulált és elismerését
fejezte ki a polgárőröknek. Ke‑
resztesi János, a Szerencsi
Rendőrkapitányság vezetője a
Szerencsi Hírek érdeklődésére
elmondta, hogy minden tekin‑
tetben megújult a szerencsi pol‑
gárőr szervezet, amelynek ve‑
zetője és tagsága kiváló partne‑
re a fegyveres testületnek.
Munkájuk hozzájárult ahhoz,
hogy a korábbi évekhez képest
javult a közbiztonsági helyzet a
városban.                                        SfL

Nehéz lenne felsorolni, milyen feladatokat végeztek el az elmúlt egy esztendő
alatt a Szerencsi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületének mun‑
katársai, de tény, hogy egy emberi élet megmentése is a nevükhöz köthető.

Életet is mentettek a polgárőrök

A húsvét utáni ötvenedik na‑
pon, a Szentlélek eljövetelének
és az egyház alapításának ün‑
nepén Pál László igehirdetésé‑
vel kezdődött a pünkösdvasár‑

napi istentisz‑
telet. A sáros‑
pataki teológia
hallgató Ezéki‑
el könyvéből
idézett, ismer‑
tetve a próféta
azon látomá‑
sát, melyben a
templomból
kĳövő forrás a
Szentlelket, an‑
nak kiáradását
szimbolizálja.
Pál László pré‑

dikációjában kiemelte: az em‑
ber, aki csak önmagának él, aki‑
nek az egója fontosabb ember‑
társainál, azt nem tudja meg‑
érinteni Isten szent lelke. A

Szentlélek üdvözítő erejét csak
azok kapják ajándékba, akik
hittel kérik és elfogadják azt.

A konfirmáció hagyományos
rendjének megfelelően a két if‑
jú bizonyságtevő elsőként a re‑
formátus kátéből való felké‑
szültségéről adott számot, majd
fogadalmat tettek Jézus Krisz‑
tushoz ás az Anyaszentegyház‑
hoz való hűségükről. A szertar‑
tás zárásaként Börzsönyi Jó‑
zsefné lelkipásztor áldását adta
a konfirmandusokra (fotón‑
kon), a gondnok pedig kézfo‑
gásával a gyülekezet tagjaivá
fogadta a fiatalokat, akik egy‑
egy Bibliát és emléklapot kap‑
tak ajándékba.

H. R.

A 210 esztendős ondi református templom falai között május 27‑én két fiatal kon‑
firmált, bizonyságot téve hitükről a helyi gyülekezet tagjai és hozzátartozóik előtt.

Tanúságot tettek hitükről

A volt Hunyadi iskola parkjá‑
ban lévő első világháborús em‑
lékműnél Egeli Zsolt mondott
beszédet, kezdve azzal, hogy
egykor sírhelyek is őrizték a
parkban a hősi halottak emlé‑
két. Az alpolgármester felidézte
azt az 1917‑es törvényt, amely
elsőként rendelkezett arról,
hogy nemzetünk hősi halottjai‑
nak tiszteletét megfelelő módon
kifejezésre kell juttatni. – A Ma‑
gyar Köztársaság az elmúlt ezer
év méltó örököse csak akkor le‑
het, ha nem hagyja feledni azo‑
kat, akik a maguk életénél is
fontosabbnak tartották a hazát.
Mindazokat a nemzet hősének
kell tekinteni, akik – akár fegy‑
verrel, akár a nélkül – odaadóan
szolgálták a hont. Akikre most
emlékezünk, nem akartak hő‑
sök lenni, tették a dolgukat,
amit a sors kiszabott rájuk –
emelte ki Egeli Zsolt.

A Rákóczi iskola növendékei ‑
nek műsorában Juhász Márton
egy a Don‑kanyarról szóló ver‑
set szavalt el, Golopi Gergő ka‑
tonai dalokat adott elő trombi‑

tán, majd a
t ö r t é n e l m i
egyházak kép‑
viseletében
megjelent lel‑
kipásztorok
imádkoztak a
háborúkban
elhunyt hősök
lelkéért.

Az esemény
zárásaként a
város önkor‑
mányzata és a

Szerencsi Általános Művelődési
Központ képviseletében megje‑
lentek koszorúkat helyeztek el
az emlékhelyen.

Délután az ondi ravatalozó‑
nál folytatódott a program, ahol
márványtábla őrzi a település‑
rész világháborús hőseinek a
nevét. Az emlékünnepen Bör‑
zsönyi Józsefné tolmácsolásá‑
ban a Gulágkutatók Nemzetkö‑
zi Társaságának elnöke, az ondi
származású Majorszki András
levelét hallhatták a meg jelentek,
mely a hősök napjának lényegét
fogalmazta meg. Galgóczi Fe‑
rencné, majd Búza Lászlóné sa‑
ját verseiket adták elő, végül az
önkormányzat és a SZÁMK
képviselői elhelyezték koszorú‑
ikat az emléktáblánál. A részt‑
vevők a helyi református temp‑
lomba vonultak, ahol a fenti le‑
vélből idézve Börzsönyi József‑
né külön megemlékezett a vi‑
lágégések ondi áldozatairól. 

Az emlékünnep a Hegyalja
Pedagógus Kórus hangverse‑
nyével zárult.

H. R.

A magyar hősök napja alkalmából főhajtással és ko‑
szorúkkal tisztelegtek, valamint ökumenikus imákkal
emlékeztek a világháborúkban elhunyt helyi szárma‑
zású áldozatokra május 24‑én Szerencsen és Ondon.

Tisztelgés 
a háborúk hősei előtt

Elsőáldozás Szerencsen
A szentmise keretében tizenkét gyermek részesült először az

Oltáriszentségben május 20‑án a Munkás Szent József római
katolikus templomban.

A fiatalok lélekben felkészülve és megtisztulva érkeztek az
alkalomra: már korábban számot adtak tudásukról hitük alap‑
ismereteiből és túl voltak a szentgyónáson is. A gyermekek e
magasztos eseményen találkozhattak először bensőségesebb
módon Krisztussal, részt vettek Jézus áldozatának megújításá‑
ban, első alkalommal vették magukhoz a kenyér és bor színé‑
ben jelen lévő Krisztust. „Köszönöm Istenem, hogy gyermekem
elsőáldozó lehetett, most látom igazán, hogy te álltál mellettem,
amikor érte dolgoztam, érte aggódtam, betegágya mellett vir‑
rasztottam. Megáldalak gyermekem, szívem minden szerete‑
tével. Légy mindig ilyen kedves az Isten és az emberek előtt” –
hangzott a szülők imája és áldása.

– Az lenne a cél, hogy a gyerekek életében ez a bensőséges
kapcsolat élő maradjon Jézussal, nemcsak akkor, amikor rá gon‑
dolnak, imádkoznak, vagy a Bibliát olvassák, hanem lelkiekben
is – hangsúlyozta az eseményről szólva Darvas László plébános. 

H. R.
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– A Szerencs közelében fekvő
egyik legszebb német nemzeti‑
ségi településen, Rátkán szület‑
tem 1953‑ban. Ebben a miliőben
a gyermekek már korán megta‑
nulják tisztelni és ápolni a ha‑
gyományokat, és megismer‑
kednek a lelkiismeretes, felelős‑
ségteljes munkával. Nagyon so‑
kat köszönhetek ennek a falu‑
nak és szüleimnek – akik sajnos
már nem élnek –, hisz kitartó
szorgalommal elérhető ember‑
ségre, becsületre neveltek. Uta‑
mat különösen édesanyám fél‑
tő, meleg tekintete kíséri, kinek
hiányát a mai napig érzem –
idézte fel fiatalkori éveit a peda‑
gógus, majd hozzátette: mindig
nagy szeretettel gondol vissza a
Rátkán eltöltött boldog gyer‑
mekkorra, az általános iskolás
éveire. 

– A jó osztályközösségben,
nagyszerű tanárok irányításá‑
val sok szép élményben volt ré‑
szem. Mivel szorgalmas tanuló
voltam, s akkoriban sokat hal‑
lottam a híres sárospataki gim‑
náziumról, nem volt számomra
kérdés, hova jelentkezem. A di‑
ákvárosban, orosz tagozatos
osztályban eltöltött négy év
mély nyomot hagyott bennem.
A kollégiumi szigornak és a
nagy tudású tanároknak kö‑
szönhetően elindultam azon az
úton, mely nagyon sok örömet
tartogatott számomra: az élethi‑
vatásomnak választott tanári
pályán – emlékszik vissza Driz‑
ner Józsefné, aki képesítés nél‑
küli nevelőként kezdte pályáját
1971 szeptemberében Nyéklád‑
házán, s mivel a tanítást nagyon
megszerette, levelező tagozaton
elvégezte a történelem‑orosz
szakot. Három évvel később
Tállyára került, ahol elmondása
szerint Kiss Imre igazgató úr
személyes példamutatásának
hatására tanulta meg igazán
tisztelni a tanári pályát. 1974‑
ben házasságot kötött Drizner
Józseffel, aki jelenleg Szerencs
Város Polgármesteri Hivatalá‑
nak nyugdíjas köztisztviselője.
Két gyermekük van: a 36 esz‑
tendős Dénes Budapesten dol‑
gozik fogtechnikusként, a 27
éves közgazdász végzettségű

Péter pedig a Szerencsi Többcé‑
lú Kistérségi Társulás belső el‑
lenőre.

– Büszkék vagyunk gyerme‑
keinkre, csakúgy, mint kis uno‑
kánkra, Petrára, akitől nagyon
sok szeretetet kapunk – hang‑
súlyozta családjáról szólva a pe‑
dagógus, majd kitért arra, hogy
életükben jelentős változást ho‑
zott az 1987‑es év, amikor Sze‑
rencsre költöztek. – Attól az esz‑
tendőtől egészen 2000‑ig egy fi‑
atal, energikus tantestületben, a
Bolyai János Általános Iskolá‑
ban dolgoztam, ahol a jó szel‑
lem, a bizonyítási vágy egya‑
ránt összekovácsolta a nevelő‑
ket és a gyerekeket. Időközben
a rendszerváltás miatt újból az
iskolapadba ültem, hogy elsajá‑
títsam a német nyelvet, ami fel‑
nőtt fejjel nem volt könnyű fel‑
adat, de másfél év után sikeres
középfokú vizsgát tettem, majd
2000‑ben német nyelvtanári
diplomát szereztem. Erre azért
is nagyon büszke vagyok, mert
úgy érzem, hogy ezzel a szülő‑
falumnak is tartoztam – emelte
ki a kiváló tanár, aki Gál András
igazgató úr megkeresésére
2000‑től a Bocskai István Gim‑
náziumban tanít. – Egy‑egy is‑
kolaváltás mindig új feladatot
jelentett számomra, de ez utób‑
bi talán a legnagyobb kihívás
volt, hiszen alaposan felkészíte‑

ni a diákokat az érettségire óri‑
ási munka és felelősség, ugyan‑
akkor öröm tanítani egy ilyen
szép környezetben, ahol az ok‑
tatás minden feltétele biztosí‑
tott. Fontosnak tartottam vala‑
mennyi diákommal megszeret‑
tetni a nyelvet, valamint egyén‑
re szabott feladatokkal motivál‑
ni őket. Igyekeztem a tehetséges
tanulókat eljuttatni a közép‑, il‑
letve felsőfokú nyelvvizsgákig,
mert ezek birtokában nemcsak
személyiségük gazdagodik, ha‑
nem a társadalmi elvárásoknak
is eleget tudnak tenni – foglalta
össze tanítási elveit a pedagó‑
gus, kiegészítve Goethe szavai‑
val, aki a következőképpen fo‑
galmazott a tanári hitvallásról:
„Ha úgy viselkedsz valakivel
szemben, amilyen ő valójában,
akkor egyre rosszabb lesz, de ha
úgy bánsz vele, amilyennek
lennie kellene, akkor olyanná is
válik, amilyennek lenni kelle‑
ne”. – A német író‑költő ezzel
valami végtelenül fontosat kö‑
vetel tőlünk, tanároktól: a tanít‑
ványainkba vetett bizalmat, ami
nélkül értelmetlen lenne min‑
den, amit ezen a pályán te‑
szünk. E gondolat szellemében
– úgy vélem – talán nekem is si‑
került valamit e célból megva‑
lósítanom. Munkámat 1989‑ben
miniszteri dicséretben részesí‑
tették, majd 2006‑ban Szerencs

város képviselő‑testületétől
kaptam kitüntetést „Szerencs
Város Szellemi Alkotótevé‑
kenységéért”. Az idei tanévben
elnyert elismerés – az év kiváló
tanára cím – nagy megtisztelte‑
tés számomra, hiszen ezzel egy
remek tanári kar ismerte el
munkámat. Ugyanakkor úgy
érzem, hogy ez a kitüntető cím
nemcsak nekem, hanem azok‑
nak a diákoknak is szól, akik ki‑
emelkedő eredményeket értek
el német nyelvből: a pedagógu‑
si pálya sikere ugyanis tanár és
diák közös erőfeszítésének az
eredménye. Negyven év távla‑
tából elmondhatom, hogy min‑
dig arra törekedtem, hogy átad‑
hassam azt a tudást, lelkesedést
és szeretetet, amit én kaptam
szeretteimtől és azoktól a kö‑
zösségektől, amelyek meghatá‑
rozták utamat. Ha a pedagógus
a mércét egyre magasabbra ál‑
lítja, akkor mindig megtalálja
azt a célt, amelyért érdemes erő‑
feszítéseket tenni, bármennyire
küzdelmes is az odáig vezető
út. Ezért gondolom azt, hogy
Vörösmarty Mihály örök érvé‑
nyű sorai talán egy kicsit az én
életemről is szólnak: „Mi dol‑
gunk e világon? Küzdeni erőnk
szerint a legnemesbekért!” –
zárta gondolatait Drizner Jó‑
zsefné.

H. R.

Az év kiváló tanára: Drizner Józsefné
Mint minden esztendőben, így az idei tanévben is titkos szavazással döntött a Bocskai István Gimnázium tantestülete az intézmény által

alapított Kiváló Tanár emlékplakett adományozásáról. Az elismerést ezúttal Drizner Józsefné történelem, orosz‑ és német nyelv szakos pe‑
dagógus (fotónkon) érdemelte ki, amelyet a május 5‑ei ballagási ünnepségen vett át.

A közigazgatási rendszer átalakításáról tartott rendhagyó társadalomismeret órát
május 31‑én a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban Pesti Imre, Budapest Fővá‑
ros Kormányhivatalának vezetője.

A kormánymegbízott előadá‑
sában rövid történelmi áttekin‑
tés után arról szólt, miért is van
szükség a közigazgatás átalakí‑
tására. Mint elhangzott, koráb‑
ban egyik hivatalból küldték az
embereket a másikba, így akár
több napig is eltartott egy ügy
elintézése. Ezért jött létre a Ma‑

gyary Program, amelynek célja
egy emberbaráti közigazgatási
rendszer felállítása. – El kell ér‑
ni, hogy az emberek minden
ügyüket egy helyen tudják elin‑
tézni. Erre szolgál a kormány‑
ablak, amely Szerencsen is mű‑
ködni fog 2013. január 1‑jétől,
amikor a település járási szék‑

hellyé fog alakulni – fogalma‑
zott Pesti Imre, aki úgy véli: egy
járási székhely elsősorban a
közigazgatás központja lesz, de
a kultúrának és az élet egyéb ré‑
szeinek centrumává is válhat.

Pesti Imre második alkalom‑
mal járt Szerencsen és örömmel
tett eleget a gimnázium meghí‑
vásának. Előadásának egyik
célja, hogy a tanulókkal meg‑
próbálja megszerettetni, megis‑
mertetni a közigazgatást. – Ne‑
kem is vannak gyermekeim, és
azt gondolom, hogy a fiatalok
jelentik az ország jövőjét. Ezért
is szeretném, ha ifjaink Magyar‑
ország jó, tájékozott állampol‑
gárai lennének – hangsúlyozta
a kormánymegbízott, majd
hozzátette, hogy ez az előadás
azt is szolgálja, hogy itt, ezen a
járási székhelyen is találjon
olyan embereket, akik szívesen
dolgoznának a jövőben egy‑egy
járási hivatalban.                    E. K.

Közigazgatásról a középiskolábanBúcsúzik
az amerikai pedagógus

Elisabeth Babcock (fotónkon) az Amerikai Egyesült
Államok‑beli Portlandből 2010 szeptemberében érke‑
zett Szerencsre, majd a helyi Bocskai István Gimnázi‑
um anyanyelvi tanáraként kezdett dolgozni. Két tanév
után Elisabeth Babcock elhagyja városunkat, távozása
előtt arról kérdeztük, hogy érezte magát Szerencsen?

– Amikor
Szerencsre
érkeztem,
nem igazán
voltak ter‑
veim az itt
tartózko‑
dással kap‑
csolatban,
nem is sej‑

tettem, hogy mi vár rám, de
most már elmondhatom, hogy
nagyon jó tapasztalatokat sze‑
reztem az Önök városában. A
Bocskai gimnázium tantestüle‑
tébe remekül beilleszkedtem, a
kollégák barátságosak és ked‑
vesek voltak velem.

– Úgy tudom, hogy a Central
Europen Teaching Program kereté‑
ben töltött el náluk két évet. Innen

hová vezet az útja?
– Hazautazom az Amerikai

Egyesült Államokba és egyete‑
men fogok tanítani.

– Milyenek voltak a szerencsi di‑
ákok?

– A tanulók nagyon aktívak
voltak az órákon, az pedig kü‑
lönösen lenyűgözött, hogy
mennyi energiájuk van. Az idő‑
sebb diákok természetesen már
többet profitáltak az anyanyelvi
oktatásból, a fiatalabbaknak
voltak még nyelvi nehézségei,
így bennük az angol iránti ér‑
deklődést szerettem volna fel‑
kelteni.

Összességében sok‑sok kelle‑
mes élménnyel térek haza, jól
éreztem magam Szerencsen.

E. K.



2012. június 15.SZERENCSI HÍREK ——      OOKKTTAATTÁÁSS      —— 5

A Rákóczisok gyermeknapján, május 23‑án Nagy László sorai jutottak eszembe.
Sok pedagógus és szülő dolgozott azért, hogy örömnap legyen. Még el sem kezdő‑
dött a program, amikor néhány anyuka lelkes izgalommal dagasztotta a kürtöska‑
lácsnak valót. Nem kis feladatra vállalkoztak, mint 400 gyereknek finom falatokat
készíteni.

Nebulóinkat sem kellett biz‑
tatni a kalandra. Zenés ébresz‑
tőként aerobikkal kezdődött a
játék. Némi csiszolnivaló akadt
még egyesek mozgásán, de ak‑
kor is becsülettel riszáltak Vali‑
ka nénivel. Irány a pálya! – adta
ki a parancsot Laci bácsi, aki
akadályokkal bőven megtűz‑
delt sorversenyt talált ki. A taná‑
rok is képviseltették magukat,
helyzetük egyáltalán nem volt
könnyű, mivel mindenki a gye‑
rekeknek szurkolt. Nagy izga‑
lom támadt, amikor néhány
rendőrautó gurult be az udvar‑

ra. Meg is indultak a találgatá‑
sok, no meg a rémhírek, pedig
csak egy kutyás bemutatóra ér‑
keztek hozzánk. Igaz, amikor
egy álbűnöző lövöldözni kez‑
dett, még a járókelők se tudták,
hogy ez csak bemutató.

A nap sütött, a szél fújt, a gye‑
reksereg csacsogásától pedig
visszhangzott a környék. Anyu‑
kák kínálták a különböző ízesí‑
tésű szörpöket. Kezdődhetett a
vattacukor készítés, a lekváros
kenyér evés bekötött szemmel,
görkoris akadálypálya, lisztfú‑
jás, gólyalábon járás, lufi borot‑

válás, patkó tartás, lajhármá‑
szás, sítalpon lehetett közleked‑
ni, no persze egyszerre öt em‑
bernek, egy megépített várat le‑
hetett kívülről belülről kifesteni,
és evőkanállal vizet hordani.
Valami volt a levegőben, mert
senkit sem kellett figyelmeztet‑
ni, ezen a napon nem volt rossz
gyerek. Az idő múlása senkit
nem érdekelt. Jóízűen falatoz‑
tuk a felséges kürtös kalácsot, az
anyukák szorgosan tekerték,
forgatták, kenték, hogy örömet
szerezzenek mindenkinek.
Mindig meghatódom, ha
együtt látom munkálkodni a
szülőt és a tanárt, legalább ilyen‑
kor kiderül, mindkettőnek
ugyanaz a célja! Mikor a pocak
is megtelt, művészeti iskolások
bemutatója következett, kedv‑
csináló gyanánt. 

Délután két óra volt, amikor
véget ért a móka. Egészséges
színű, vidám, kissé fáradt gye‑
reksereg indult hazafelé, remé‑
lem, este élménybeszámolótól
volt hangos a ház. Titkot árulok
el: mi tanárok nehezebben he‑
vertük ki ezt a napot!

Aranyosi Edit

„Te érted van a világ!”

Június másodikára országos szemétgyűjtési akciót szervezett a Vidékfejlesztési
Minisztérium és a Belügyminisztérium.

A „Tiszta Magyarországért”
mottóval kezdeményezett prog‑
ramhoz csatlakoztak a szerencsi
Bocskai István Gimnázium di‑
ákjai és pedagógusai, akik június
2‑án a kora délelőtti órákban
kezdték el a szemétgyűjtést a vá‑
ros főutcáján, a piac és a parkok
környékén, valamint az Árpád‑
hegyi fenyvesben. Batta Donáta,
a tanintézmény diákja elmondta,
hogy a szemétgyűjtési kampány
néhány éve létezik csupán, an‑
nak érdekében hozták létre,

hogy közös erővel számolják fel
az illegális hulladéktelepeket,
másrészt megtisztítsák a telepü‑
léseket a közterületeken fellelhe‑
tő szeméttől. – A szerencsi kam‑
pányt tavaly kezdtem el szervez‑
ni néhány barátommal. Ebben
az évben az iskolámmal folytat‑
tuk a munkát, Zahuczky László‑
né tanárnő segítségével. A cél,
hogy napról napra többen fi‑
gyeljenek fel a szemétre, a kör‑
nyezetvédelemre – mondta la‑
punknak Batta Donáta.

Szerencs mellett Monok
önkormányzata is csatlako‑
zott a tisztasági akcióhoz, a
megmozdulás sikeresen zá‑
rult, de nem indult zökkenő‑
mentesen. Demeterné Bártfay
Emese polgármestertől meg‑
tudtuk: mintegy százötvenen
gyülekeztek a reggeli órák‑
ban, ám nem tudták elkezde‑
ni a gyűjtést, mert egy kom‑
munikációs hiba miatt nem
kapták meg a szükséges zsá‑
kokat és védőkesztyűket. 

– A község üzleteiből felvá‑
sároltuk a szemeteszsákokat
és elkezdtük a takarítást, in‑
kább a külterületekre és a te‑
metőre helyeztük a hang‑
súlyt, lévén a községben na‑
ponta megtörténik a szemét
gyűjtése – sorolta a polgár‑
mester.

Az országos szervezők sze‑
rint sikeres és eredményes
volt az akció, a résztvevők
700 településen, 1500 helyszí‑
nen több ezer tonna szemetet
szedtek össze Magyarország
legnagyobb hulladékgyűjtési
programjában.                      SfL

Szemetet gyűjtöttek az önkéntesek Megyei rajzverseny

Beíratkozás a Bolyaiba

A Rákóczi
Zsigmond
Általános
Iskola nyol‑
cadikos di‑
ákja számá‑
ra szülei vá‑
lasztották
ezt az intéz‑
ményt, első

sorban a kéttannyelvű képzés
miatt. – Már az óvodában részt
vettem angol nyelvi csoportfog‑
lalkozásokon, ami nagyon tet‑
szett, és szerettem volna az is‑
kolában is folytatni – árulta el
Helga, akinek saját bevallása
szerint nem jelent nehézséget a
tanulás. – Örömmel jártam ebbe
az iskolába. Könnyen megjegy‑
zem a tananyagot, így viszony‑
lag kevés tanulással is jó ered‑
ményeket tudtam elérni. Ha ak‑
tívan részt veszek a tananyag
feldolgozásában, odafigyelek,
akkor otthon már kevés időt
kell fordítanom a lecke elsajátí‑
tására – mondta el lapunknak a
diák, akinek tantárgyai közé
tartozik az angol, a biológia és
az irodalom.

– Öt éve kezdtem el zongo‑
rázni, amit Bene Zsuzsa szeret‑
tetett meg velem. Amikor csak
tehetem gyakorolok és persze
kikapcsolódom – fogalmazott
Helga, majd hozzátette, hogy

negyedik éve tagja az iskolai
énekkarnak, amellyel már több
városi rendezvényen is fellép‑
tek. – Az idei tanévben az októ‑
ber 23‑i ünnepség műsorát isko‑
lánk tanulói készítették. A pró‑
bák alatt annyira összeszokott a
társaság, hogy a közös munkát
nem szerettük volna abbahagy‑
ni, így kapcsolódtam be a drá‑
macsoport munkájába is. Har‑
kályné Kovács Katalin tanárnő
vezetésével már négy darabot
adtunk elő nagy sikerrel. A We‑
öres Sándor színjátszó verse‑
nyen bronzminősítést kapott a
csoportunk, amire nagyon
büszkék vagyunk – mondta
örömmel Helga.

A sokoldalú diák szabadide‑
jében szívesen hallgat zenét, ol‑
vas angol nyelvű regényeket. 
– Mi leszek, ha nagy leszek,
még nem tudom, de szeretnék
a nyelvekkel érvényesülni –
emelte ki a diák. Az elmúlt
nyolc év során több versenyen
vettem részt, ezeken sikeresen
szerepeltem, mint például a
Langwest tanulmányi verseny
országos 4. és 7. helyezés; szö‑
vegértési verseny megyei 1. és 2
helyezés; kéttannyelvű verseny
2. helyezés. Ebben az évben si‑
keres TELC nemzetközi közép‑
fokú nyelvvizsgát tettem.

E. K.

A miskolci Munkácsy Mi‑
hály Általános Iskolában ren‑
dezték meg május 19‑én a rajz
tanulmányi verseny megyei
fordulóját. Az előzsűrizés után
négy tanulónk, négy kategóri‑
ában jutott be a legjobbak közé.

Az alkotásra 2 és fél
óra állt rendelkezé‑
sükre a diákoknak,
majd a szakértő zsűri
értékelt. Pelbárt Eni‑
kő 7. b osztályos ta‑
nuló „csendélet ta‑
nulmány grafittal”
munkájával lett kate‑
góriája legjobbja. Il‑
lusztrációkészítés‑
ben tűfilc alkotásával
második lett Simon
Sándor 7. b., Rabócz

Bence 8.a osztályos diák pedig
az illusztrációkészítés viasz‑
karccal kategóriában 5. helye‑
zést ért el. Sokszorosított grafi‑
kában papírmetszetével Szántó
Márkó 5. c osztályos tanuló ha‑
todik lett.             Derda Péterné

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tájékoztatja a
szülőket és a diákokat, hogy a 2012/2013‑as tanévre a beírat‑
kozást, illetve az átjelentkezést 2012. június 26–28. között 
8–16 óráig az intézmény titkárságán tartják. A beíratkozásra
az iskolai bizonyítványt mindenki vigye magával!

Akire büszkék vagyunk:

Hubay Helga
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Az elmúlt egy hónapban
megvalósult protokolláris elő‑
készítő munkáról Nyiri Tibor
közművelődési tanácsnok tar‑
tott részletes beszámolót. Kie‑
melte, hogy az érintett felekkel
történt többszöri egyeztető tár‑
gyalások és a lakossági fóru‑
mok alapján az önkormányzat
– mint alapító és fenntartó
szerv – megvitatta és megvizs‑
gálta az Egri Főegyházmegye
által felkínált lehetőséget. Te‑
kintettel voltak arra, hogy a
fenntartónak olyan megoldást
kell találnia a közoktatási fel‑
adatok ellátására, amely a köz‑
oktatás piacán szakmailag ver‑
senyképes marad, alternatívát
tud kínálni más fenntartóval
szemben, megőrzi vonzerejét,
és magában hordozza a szak‑
mai fejlődés lehetőségét. Továb‑
bi szempont volt, hogy a város
működőképessége megmarad‑
jon és a változások az érintettek
számára a legkevésbé legyenek
érzékelhetőek. A közoktatási
törvény előírásainak megfelelő‑
en az önkormányzat kikérte az
intézmény alkalmazotti közös‑
ségének, szülői szervezetének,
iskolai diákönkormányzatá‑
nak, valamint a nemzetiségi ön‑
kormányzatok véleményét az
intézmény fenntartói jogának
átadására vonatkozóan, mely‑
ről a megkérdezettek egyönte‑
tűen támogatólag nyilatkoztak.
Független közoktatási szakértő
kĳelölését is kérte az önkor‑
mányzat, melyet a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Kor‑
mányhivatal rendelt ki. A füg‑
getlen szakértő vélemény töb‑
bek között kimondja, hogy a ja‑
vasolt megoldás biztosítja az ál‑

talános iskolai feladatellátás
jogszabályban meghatározot‑
tak szerint történő további ellá‑
tását, valamint azt, hogy az ön‑
kormányzat az adott szolgálta‑
tásról továbbra is megfelelő
színvonalon gondoskodik oly
módon, hogy annak igénybe‑
vétele a tanulóknak, szülőnek
nem jelent aránytalan terhet. A
fenntartóváltás nem idéz elő
hátrányos megkülönböztetést,
a tervezett intézkedés figyelem‑
be veszi a gyermekek minde‑
nek felett álló érdekét. A szak‑
értő továbbá megállapította,
hogy a Bolyai János Általános
Iskola önkormányzati fenntar‑
tása megszüntetésének sem
törvényi sem szakmai akadálya
nincs. A település egészére ha‑
tással bíró változás megvalósí‑
tása reális alapokon áll, a fel‑
adatellátás biztosított, melyre
egyfelől garanciát jelent Sze‑
rencs Város Önkormányzatá‑
nak eddigiekben tapasztalt tö‑
rekvése a magas színvonalú fel‑
adatellátásra, másfelől a Katoli‑
kus Egyház oktatásban való te‑
vékeny és felelős szerepvállalá‑
sa, melyet szellemiségéből, ér‑
tékrendjéből következően kül‑
detésének tekint.

Nyiri Tibor elmondta: öttagú
szavazatszámláló bizottság ál‑
lapította meg, hogy hány gyer‑
mek szeretne továbbra is a fele‑
kezeti fenntartású Bolyai János
Általános Iskolában tanulói
jogviszonyt létesíteni a 2012/13‑
as tanévtől, a május 29‑én 16
óráig leadott nyilatkozatok
alapján. A tanulók törvényes
képviselőinek 439 darab nyilat‑
kozatot juttatott el az önkor‑
mányzat. A szavazatokat egy

urnába kellett bedobniuk az
érintetteknek, a doboz felbon‑
tása után az 411 db borítékot
rejtett, melyből 402 nyilatkozat
volt érvényes. Ebből 378 tanuló
szülője/gondviselője (94%) nyi‑
latkozott úgy, hogy gyermeke
az egyházi fenntartásba kerülő
Bolyai János Általános Iskolá‑
ban kívánja tovább folytatni ta‑
nulmányait, huszonnégy fő
nemleges választ adott e kér‑
désre. Azoknak a tanulóknak,
akik a megváltozott feltételek
miatt szeretnének intézményt
váltani, az önkormányzat a Rá‑
kóczi Zsigmond Általános Is‑
kola, Alapfokú Művészetokta‑
tási Intézmény, Óvoda és Böl‑
csőde nevelés‑oktatási intéz‑
ményben biztosít helyet.

Az átadás‑átvételi megálla‑
podás feltételei közül – melyek
bizonyos paramétereiben to‑
vábbi egyeztetések lesznek a jö‑
vőben – az alábbiakat emelte ki
a tanácsnok: az Egri Főegyház‑
megye az intézmény minden
dolgozóját tovább foglalkoztat‑
ja és az újonnan kinevezett
igazgató ötéves megbízatását
fenntartja. A szerződést határo‑
zatlan időre kötik, amely hu‑
szonöt évig rendes felmondás‑
sal nem szüntethető meg. Az
önkormányzat a tulajdonjog át‑
adása nélkül, használatra adja
át a feladatellátáshoz kapcsoló‑
dó önkormányzati vagyont; az
épület állagmegóvásáról az
egyházmegye gondoskodik a
jövőben. Az új tanulók felvéte‑
lénél a szerencsiek előnyt élvez‑
nek, a tehetséggondozó progra‑
mot, az emelt óraszámú kép‑
zést, a csoportbontást és a szak‑
köröket a jelenleg is biztosított

többlet óraszámmal együtt ve‑
szik át. Az új fenntartó biztosítja
a tanulók versenyköltségeit és
a jutalmakat és garantálja az
összes közalkalmazotti státusz‑
szal járó jogot.

Nyiri Tibor a fenntartóváltás
előnyei között említette, hogy
az új lehetőség erősíteni fogja
Szerencs központi szerepét az
oktatásban, tovább javulhat az
intézmény oktatási‑nevelési
színvonala.

A jogi és ügyrendi, valamint
a pénzügyi bizottság egyhan‑
gúlag támogatta a fenntartóvál‑
tást, majd Koncz Ferenc mon‑
dott köszönetet azért, hogy az
érintettek egy emberként támo‑
gatták a lehetőséget. A polgár‑
mester hangsúlyozta: további
tárgyalások várnak az önkor‑
mányzatra az ügy kapcsán,
hogy a város érdekeit minél
jobban tudják érvényesíteni.
Egeli Zsolt úgy fogalmazott,
hogy az itt élők érdekében a vá‑
ros nem hagyhatja ki e lehető‑
séget. 

A képviselő‑testület – Takács
István és Heves János távollété‑
ben – végül egyhangúlag meg‑
szavazta az egyházmegye kéré‑
sét, hogy az önkormányzat
2012. szeptember 1‑jétől átadja
a Bolyai János Általános Iskola
fenntartói jogát az Egri Főegy‑
házmegyének.

Településrendezési terv,
hitelek és felajánlások

A rendkívüli ülés keretében
a településrendezési terv mó‑
dosításáról is döntöttek a vá ‑
ros atyák, annak érdekében,
hogy a régóta tervezett fecskési
felüljáró megépülhessen a jö‑
vőben. Szabó Lászlóné város‑
fejlesztési csoportvezető ismer‑
tette, hogy a MÁV vasúti fej‑
lesztést kíván megvalósítani a
Budapest‑Nyíregyháza vona‑
lon, többek között emiatt válik
szükségessé a felüljáró meg‑
építése, melyről korábban fó‑
rumon hallgatták meg a lakos‑
ság véleményét. Elhangzott,
hogy a vasútvonal korszerűsí‑
tését 2015‑ben kezdik el, a
munkálatok várhatóan csak
2020‑ban érik el a szerencsi sza‑
kaszt. 

A következő napirenden ha‑
tározat született arról, hogy 80
millió forint munkabérhitelt,
valamint 200 millió forint lik‑
vid hitelt vesz fel az önkor‑
mányzat, melyet év végéig fi‑
zet vissza a város az OTP Bank
Nyrt‑nek.

Az ülés zárásaként Takács
István kéthavi költségtérítésé‑
nek átcsoportosításáról és Egeli
Zsolt tiszteletdíjából 63 500 fo‑
rint felajánlásáról határoztak a
képviselők a szerencsi polgár‑
őrség javára.                          H. R.

Az Egri Főegyházmegye átveszi a Bolyai iskolát
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete rendkívüli ülés keretében

döntött május 30‑án a Bolyai János Általános Iskola fenntartói jogának az Egri Fő‑
egyházmegye részére történő átadásáról.

Pályázati felhívás
szerencsi civil szervezeteknek

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete pá‑
lyázatot ír ki a településen székhellyel rendelkező civil szerve‑
zetek számára. A kiosztható pályázati keretösszeg 1,5 millió fo‑
rint.

Pályázatot nyújthatnak be az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo‑
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó ci‑
vil szervezetek (civil társaságok, illetve a Magyarországon nyil‑
vántartásba vett egyesületek – a párt, a munkaadó, munkavál‑
lalói és biztosító egyesületek kivételével –, valamint alapítvá‑
nyok, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező, közérde‑
kű tevékenységet folytató közösségek (öntevékeny körök).

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a polgármes‑
terhez címezve kell benyújtani 2012. június 25‑éig személyesen,
vagy postai úton.

A kiírás további részletei Szerencs város honlapján olvasha‑
tók a www.szerencs.hu internetes címen, ahonnan a pályázati
adatlap is letölthető.

A Bocskai István Gimnáziumban tartott rendhagyó társadalomismeret órát június
8‑án Demeter Ervin országgyűlési képviselő, a Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Kormányhivatal vezetője.

Demeter Ervin a közigaz‑
gatás újjászervezése című elő‑
adásában hangsúlyozta, hogy
korábban a régiós szervezésű
közigazgatás volt jellemző
hazánkban, most azonban
visszatértünk a megyei irá‑
nyításhoz. – Ez az a szint,
amit még jól lehet szervezni –
fogalmazott a kormánymeg‑
bízott, majd hozzátette, hogy
az önkormányzati és állami
feladatok elosztását is újra
kellett gondolni, így országo‑
san azonos működési elv lé‑
pett érvénybe. Előadásában

szólt még az oktatás állami
irányításáról, a járások létre‑
hozásáról, amelyeket 2013. ja‑
nuár 1‑jétől kívánnak beve‑
zetni. Mint mondta: Szerencs
is egy ilyen, úgynevezett me‑
gyén belüli területi egység
lesz.

Demeter Ervin szólt a kor‑
mányhivatalok felépítéséről,
fő államigazgatási feladatai‑
ról, az integrált ügyfélszolgá‑
lat működéséről, a B.‑A.‑Z.
megyéhez tartozó tizenhét
szakigazgatási szerv műkö‑
déséről, feladatairól, valamint

a szerencsi szakigazgatási
szervekről, amelyek a járási
rendszer alapját fogják képez‑
ni. 

A rendhagyó társadalomis‑
meret óra zárásaként elmond‑
ta a kormányhivatal hitvallá‑
sát, miszerint új szemlélettel
és egységes jogalkalmazással
kívánnak tenni a kulturált és
gyors ügyintézésért, valamint
kezdeményező szerepválla‑
lást képviselnek a társadalmi
problémák feltárásában és
azok megoldásában.

E. K.

A kormánymegbizott tájékoztatója



Mint ismeretes, a Szerencsi
Általános Művelődési Központ
(SZÁMK), a Bolyai János Álta‑
lános Iskola, valamint a Rákó ‑
czi Zsigmond Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási In‑
tézmény, Óvoda és Bölcsőde
élén álló igazgatók egyéves
megbízatása 2012. június 31‑én
lejár. A fenntartó önkormány‑
zat által korábban meghirdetett
pályázatra négy beadvány ér‑
kezett a megadott határidőig,
melyből hármat talált érvé‑
nyesnek a bíráló szakmai bi‑
zottság. Egy dokumentáció
nem felelt meg a tartalmi és for‑
mai kritériumoknak, a másik
három pályázatot az érintett in‑
tézmények jelenlegi vezetői
nyújtották be.

A bíráló bizottság szerint
Ráczné Váradi Éva pályázata
egy szakmailag jól felkészült,
vezetői gyakorlattal rendelke‑
ző, az intézményt jól ismerő
szakember munkája. Az intéz‑
ményhez, az ott tevékenykedő
emberekhez, valamint a nemes
cél eléréshez fűződő erős érzel‑
mi kötődése áthatja a pálya‑
munkát. Vezetői meglátásait
széles skálán mutatja be, kellő
arányban szerepelteti a tágabb
és szűkebb intézményi helyze‑
tet, vázolja a problémák hátte‑
rében rejlő okokat. Az értékek
elismerése mellett reálisan látja
a létesítmény fejlesztésre szoru‑
ló területeit, azokra konkrét ja‑
vaslatokat ad, feladatokat jelöl
ki. Az intézményegységek irá‑
nyítására vonatkozó elképzelé‑
seit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, magas színvona‑
lon, racionális gazdasági mű‑
ködtetéssel, illetve a helyi
adottságok, körülmények és
igények figyelembevételével kí‑
vánja a továbbiakban is mű‑
ködtetni.

Kocsisné Szabó Beáta, a Bo‑
lyai iskola igazgatójának bead‑
ványa egy minden szinten jól

felkészült, az intézmény veze‑
tésére teljes mértékben alkal‑
mas pedagógus munkája.
Szakmai felkészültsége, képes‑
sé teszi a vezetői feladatok ellá‑
tásra. Pályázatában gondos
szakmaisággal közelíti meg az
oktatást és a tehetségfejlesztést
érintő területeket. A helyzet‑
elemzés során kellő alaposság‑
gal és logikus felépítésben jut el
az intézmény bemutatásán ke‑
resztül a stratégiai célok megfo‑
galmazásához, majd a megva‑
lósításhoz szükséges feladatok
kĳelöléséhez. Nyugodt intéz‑
ményi légkör biztosításával, a
gyermeki személyiség képessé‑
geinek megfelelő, harmonikus
fejlesztésével, a tehetségek ku‑
tatásával és felismerésével kí‑
vánja a legmegfelelőbb helyze‑
tet és légkört megteremteni cél‑
jai eléréséhez.

Az SZÁMK vezetője, Csider
Andor pályázata a település
igényeit, helyzetét jól ismerő,
annak kollégiumi és kulturális
élete jobbá tételéért mindent el‑
követő szakember munkája,
amelyen a nagy tapasztalattal
rendelkező, menedzser szemlé‑
letű pedagógus határozottsága,
céltudatossága érezhető. Kellő
információval rendelkezik a
megpályázott intézmény egy‑
kori és jelenlegi helyzetéről. El‑
ismeri és meg akarja őrizni an‑
nak értékeit, a gyengeségeket és
a fejlesztendő területeket figye‑
lembe véve konstruktív ötletek‑
kel, tervekkel rendelkezik az in‑
tézményi munka hatékonysá‑
gának növelése érdekében. Az
oktató‑nevelő, művelődésszer‑
vező munka több irányban va‑
ló fejlesztésével, rövid és hosz‑
szú távú innovatív elképzelé‑
sekkel a pályázatban megfogal‑
mazott célkitűzések megvalósí‑
tását teszi lehetővé. Az intéz‑
ményi munkának négy pilléren
– oktatás, közművelődés,
könyvtár, turizmus – való to‑

vábbvitelére, illetve ezen intéz‑
ményegységek színvonalának
emelésére, hatékony működte‑
tésére törekszik megfelelő mar‑
ketingtevékenységgel.

Elhangzott, hogy a pályáza‑
tok megismerése után az intéz‑
ményekben titkos szavazást
tartottak. Az iskolák szülői
munkaközössége, a pedagógus

szakszervezetek helyi szerve,
diákönkormányzata, nevelő‑
testülete, illetve alkalmazotti
közössége, az SZÁMK szülői
szervezete, kollégiumi diákön‑
kormányzata, könyvtári és
közművelődési szakalkalma‑
zottai, közalkalmazotti tanácsa,
nevelőtestülete és alkalmazotti
közössége, valamint a nemzeti‑
ségi önkormányzatok egyönte‑
tűen támogatták a jelenlegi
igazgatók vezetői programját
és további megbízatását. A pá‑
lyázók vezetői koncepciójának
május 23‑ai meghallgatása után
végül egyhangú döntés szüle‑
tett az önkormányzati ülésén
arról, hogy a képviselő‑testület
2012. augusztus 1‑jétől 2017. jú‑
lius 31‑ig, öt esztendőre Csider
Andort bízza meg az SZÁMK,
Kocsisné Szabó Beátát a Bolyai
János Általános Iskola, vala‑
mint Ráczné Váradi Évát a Rá‑
kóczi Zsigmond Általános Is‑
kola, Alapfokú Művészetokta‑
tási Intézmény, Óvoda és Böl‑
csőde igazgatói álláshelyének a
betöltésével.                           H. R.
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RÁCZNÉ VÁRADI ÉVA
Sárospa‑

takon, a
R á k ó c z i
Gimnázi‑
umban vé‑
gezte kö‑
zépiskolai
tanulmá‑
nyait majd

a Bodrog‑parti városban szer‑
zett tanítói oklevelet. Nyíregy‑
házán, a Bessenyei György Ta‑
nárképző Főiskolán 1999‑ben
szerzett diplomát háztartásö‑
konómiai‑életvitel szakon.
2005‑ben közoktatási vezető
képzésen vett részt. 2007‑től
igazgatóhelyettese, 2011‑től
megbízott igazgatója a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolának.
2011‑ben elvégezte a nyíregy‑
házi Bessenyei György Tanár‑
képző Főiskola mesterfokoza‑
tú, inkluzív nevelés tanára sza‑
kát.

KOCSISNÉ SZABÓ BEÁTA
Középis‑

kolai ta‑
nulmánya‑
it a szeren‑
csi Bocskai
I s t v á n
Gimnázi‑
umban vé‑
gezte. 

1988‑ban szerzett diplomát
az Egri Tanárképző Főiskola
magyar‑orosz szakán. A szláv
nyelvet csak néhány eszten‑
deig tanította, a rendszervál‑
tás után angol nyelvi átkép‑
zésen vett részt. Szakvizsgá‑
ját kiváló minősítéssel 2007‑
ben, a Debreceni Egyetemen
tette le tehetségfejlesztő szak‑
értő‑szakpedagógus szakon.
Huszonhat éve a Bolyai János
Általános Iskola magyar
nyelv és irodalom, orosz sza‑
kos tanára, 2011‑től az intéz‑
mény megbízott igazgatója.

CSIDER ANDOR
Közgaz‑

d a s á g i
szakközép‑
iskolában
érettségi‑
zett, majd a
Nyíregyhá‑
zi Főisko‑
lán szerzett

matematika‑fizika szakos taná‑
ri diplomát. Elvégezte az Eöt‑
vös Lóránd Tudományegyetem
informatika szakát, később
közoktatás‑vezetői diplomát
szerzett. 1994‑ben került a sze‑
rencsi középiskolai kollégium
élére. Kulturális menedzser,
részt vett a gazdasági, vezetési
és államháztartási ismeretek
közművelődési intézményve‑
zetőknek című képzésen. 2011‑
től a Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ igazgatója. Ta‑
valy Tessedik Sámuel‑díjat vett
át.

Szerencs Város Önkormányzata a május 23‑ai testületi ülésen döntött a fenntartásában lévő közművelődési
intézmény és az általános iskolák igazgatói álláshelyének a betöltéséről.

Megválasztották az intézmények igazgatóit

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testü‑
lete május 23‑án tartotta soron következő ülését. A na‑
pirendek sorában elsőként az önkormányzat gyermek‑
jóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának átfogó ér‑
tékelése került terítékre.

Beszámoló hangzott el az
önkormányzat különféle pe‑
res ügyeiről a kötelezettségek
áttekintése érdekében, melyek
fedezetére a vagyonértékesítés
lehetőségeinek felmérését,
vagy más módszer meghatá‑
rozását szorgalmazta Egeli
Zsolt alpolgármester. Az
Egyebek között felülvizsgál‑
ták a nemzetiségi önkormány‑
zatokkal kötött együttműkö‑
dési megállapodásokat, majd
hatályon kívül helyeztek né‑
hány – a helyi önkormányzati
rendeletben szabályozott –
szabálysértési rendelkezést.
Kiemelkedő pontja volt a tes‑
tületi ülésnek a város fenntar‑
tásában működő közművelő‑
dési intézmény, valamint az
általános iskolák igazgatói ál‑
láshelyeinek betöltéséről szóló
döntés. A beérkezett pályáza‑
tok alapján a képviselők egy‑
hangúlag voksoltak amellett,
hogy 2012. augusztus 1‑jétől öt
esztendőre igazgatói álláshely
betöltésével bízzák meg Csi‑
der Andort a Szerencsi Általá‑
nos Művelődési Központ; Ko‑

csisné Szabó Beátát a Bolyai
János Általános Iskola; Ráczné
Váradi Évát pedig a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde
vezetésével. 

Határozat született továbbá
a szociális nyári gyermekét‑
keztetésre vonatkozó állami
támogatási igény benyújtásá‑
ról is. Az ülés keretében a kép‑
viselő‑testület pályázat kiírá‑
sáról döntött a szerencsi szék‑
helyű civil szervezetek számá‑
ra, amelyek június 25‑éig
nyújthatják be igényüket,
majd határozatot hoztak a
Szerencsi Egészséghét, vala‑
mint a városi pedagógusnap
és a Semmelweis‑napi prog‑
ram meghatározott keretösz‑
szegű támogatásáról és annak
törvényes megoldásáról. A fel‑
vidéki magyarság ügyét kép‑
viselő Rákóczi Szövetség, a Ki‑
sebbségekért – Pro Minoritate
Alapítvány, valamint a Zemp‑
léni Fesztivál támogatásáról
szintén határozatot hoztak a
városatyák.                          H. R.

Döntés 
a pályázatokról
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A II. Rákóczi Ferenc Informa‑
tika‑Matematika Tagozatos Ál‑
talános Iskola nyertes pályáza‑
ta alapján a 7. osztályos diákok
májusban tanulmányi kirándu‑
láson vettek részt Erdélyben. A
program fő célja volt névadónk
történelmi emlékhelyeinek fel‑
keresése, tanulóink ismeretei‑
nek bővítése, és a határon túli
magyarság életének, kulturális
örökségének megismerése.

A kirándulást komoly előké‑
szítő munka előzte meg. Tanu‑
lóink, segítő alapítványaink és
a szülők adományokat ajánlot‑
tak fel és gyűjtöttek a nagy‑
enyedi Bethlen Gábor Kollégi‑
um könyvtárának a támogatá‑
sára, és a Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes által vezetett
dévai gyermekotthon lakóinak

megsegítésére. Utunk során
koszorút helyeztünk el a gyu‑
lafehérvári érseki székesegy‑
házban Hunyadi János sírem‑
lékénél, az aradi vértanúk em‑
lékoszlopánál és Arany János
emléktáblájánál, Nagyszalon‑
tán. Szatmárnémetiben és Ara‑
don irodalmi műsorral is tisz‑
telegtünk. Két éjszakát töltöt‑
tünk Torockón a Gyopár Pan‑
zióban, amely a Székelykő lá‑
bánál csodálatos természeti
környezetben található. Szállá‑
sunkon lehetőségünk nyílt kü‑
lönböző sporttevékenységek‑
ben és szellemi vetélkedőkön is
részt venni. A torockói Néprajzi
Múzeumban megismerhettük
az Európa Nostra‑díjas falu tör‑
ténetét. Különleges élményt
nyújtott számunkra a tordai só‑

bányában tett látogatás, ahol az
aknák történetének és a sóbá‑
nyászat egykori eszközeinek
megismerése mellett 240 méter
mélyen felülhettünk az óriás‑
kerékre; tekézhettünk, és pano‑
ráma liftből csodálhattuk meg
a leglátványosabb Rudolf‑ak‑
nát.

A három nap során gyönyör‑
ködhettünk a festői szépségű
tájban, gyalogtúrát szervez‑
tünk Erdély egyik legismertebb
természeti képződményébe, a
Tordai‑hasadékba és a torockó‑
szentgyörgyi várromhoz. Em‑
lékezetesek maradnak szá‑
munkra a határon túli magyar
fiatalokkal rendezett közös be‑
szélgetések, játékok, focimecs‑
csek. A Nagyenyeden megláto‑
gatott magyar nyelvű iskolá‑
ban diákjaink azonnal otthono‑
san érezték magukat, külhoni
társaikkal remekül megtalálták
a közös hangot.

Hazafelé, az autóbuszon él‑
ménybeszámolók hangzottak
el a kirándulás látnivalóiról,
eseményeiről. Ezek a beszámo‑
lók megerősítettek bennünket
abban, hogy gyermekeink él‑
ményekben és új ismeretekben
gazdagodva tértek haza a fá‑
rasztó, de programokban bő‑
velkedő erdélyi kirándulásról.

Volczné Simka Marianna
igazgató

Névadónk nyomában, 
bekecsi rákóczisok Erdélyben

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága pályázatot hir‑
detett „Határtalanul” címmel, melynek keretében a határon túli magyarság ma‑
gyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését tűzte ki célul.

A Szerencsi Többcélú Kistér‑
ségi Társulás területén Tiszalúc
adott otthont az eskütételnek,
és mint azt a helyszínen meg‑
tudtuk: a Szerencsi Helyi Vé‑
delmi Bizottságon belül ezen a
településen, továbbá Megya‑
szón alakult meg a területi pol‑
gárvédelmi szervezet. Jambrik
Rudolf tűzoltó ezredes, a Fővá‑
rosi Katasztrófavédelmi Igaz‑

gatóság Repülőtéri Kirendelt‑
ségének vezetője szerint az új
törvénykezés egyszerű és logi‑
kus, szükség van a szak‑ és spe‑
ciális tudással rendelkező pol‑
gári védelmi szervezetekre. 
– Az előzetes tervek alapján
mintegy százhúszezer főt tu‑
dunk mozgósítani országos
szinten, ez a három lábon álló
katasztrófavédelem számára

tökéletesen bebizonyítja azt a
létjogosultságát, hogy a létező
összes esetre fel tudunk készül‑
ni. Az állami szervek a preven‑
ció területén folytatnak haté‑
kony munkát, míg a bekövet‑
kező eseményeket közös erővel
tudjuk megoldani, így tesszük
biztonságosabbá országunkat –
mondta érdeklődésünkre az
ezredes.

Az ünnepi eseményen el‑
hangzott, hogy a megyei eskü‑
tételek üzenete az élet és va‑
gyonbiztonság megőrzése, a la‑
kosság biztonságának és biz‑
tonságérzetének növelése, a
természeti és civilizációs ka‑
tasztrófák elleni védekezés ha‑
tékonyságának fokozása, vala‑
mint a katasztrófavédelmi
rendszer hatékony működésé‑
nek bemutatása.                        SfL

Esküt tettek az önkéntesek
Az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet 2012. január 1‑jén alakult meg,

majd június 2‑án ezerkétszáz polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár
tett esküt megyénk tíz helyszínén.

Az eseménysort Szepesi
Nándor igazgató nyitotta meg,
majd a mazsorettek, valamint a
középsős és nagycsoportos
óvodások mutatkoztak be egy‑
egy műsorral. Ezután követke‑
zett a KI‑MIT‑TUD, melyen
óvodás és iskolás gyerekek
mérték össze tehetségüket vers,
próza, ének és hangszer kate‑
góriákban. Kedden iskolánkba
látogatott a Sport Poha‑Rak két
nagy mestere, Héri Márti és
Kovács Gábor, akik két külön‑
böző jellegű bemutató foglal‑
kozást tartottak az alsós és fel‑
sős tanulóknak és egy tovább‑
képzést a környékbeli iskolák
érdeklődő pedagógusainak.
Szerdán a színjátszós és nép‑
táncos növendékeink kis ízelí‑
tőt adtak egész éves munkájuk‑
ból. A festészetet kedvelők al‑
kotásaiban a hét minden nap‑
ján gyönyörködhettünk a Mű‑
velődési Házban. A művészeti
képzősök bemutatóját az óvo‑
dások mesevetélkedője követ‑
te. A körzet sajátos nevelési igé‑
nyű tanulói játékos anyanyelvi

vetélkedőn tették próbára tu‑
dásukat. Iskolánk csapata a
taktakenéziek után – Sipos Já‑
nos és Szakálos Dominik – a
második helyet szerezte meg, a
harmadik helyen Tállya csapa‑
ta végzett. Másnap rendeztük
meg a Kistérségi Kispályás
Labdarúgó Bajnokságot, ahol
az alábbi eredmény született: 
1. Taktakanéz, 2. Tállya, 3. Le‑
gyesbénye.

Az egy hétig tartó program‑
sorozatot a pénteki gyermek‑
nap zárta, amelyen mindenki
megtalálta a kedvére való fog‑
lalatosságot: karaoke, twister,
papírvilág, rejtvény, drámajá‑
ték, kosárlabda, Sport‑Poha‑
Rak, labdarúgás szerepelt a
programban.

Tartalmas, színes esemény‑
sorozatot tudhatunk magunk
mögött. Köszönjük a támoga‑
tását Legyesbénye Község Ön‑
kormányzatának és a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás‑
nak.

Zagyi Zsoltné
igazgatóhelyettes

Kicsik és Nagyok 
Kulturális Hete

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a
Kicsik és Nagyok Kulturális Hete a Legyesbényei Ál‑
talános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Települési
Könyvtár szervezésében.

Sztárok a színpadon

Az Abaújszántón május 19‑én megrendezett 
XI. Szent Ivó Nap eseményeinek zárásaként a sze‑
rencsi Idiot Side is koncertet adott. A fiatal zenekar
előtt Janicsák Veca lépett színpadra. Felvételünk a
koncertek előtt készült.
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A Tesco‑
Global Áru‑
házak Zrt.
szerencsi
egysége há‑
rom és fél
évvel ez‑
előtt, 2008.
november
26‑án nyi‑

totta meg kapuját a vásárlók
előtt. A havonta ötvenezer vevőt
vonzó helyi áruház jelenleg közel
száz dolgozót foglalkoztat, ezzel
a legnagyobb munkáltatók közé
tartozik a városban. A munkavál‑
lalók legnagyobb része Szeren‑
csen él vagy a kistérség települé‑
seiről jár be, közülük néhányan
megváltozott munkaképességű
emberek, akiknek a Tesco Befo‑
gadó Közösség nevű program
keretében biztosítanak munkát.
A szerencsi áruház immár egy
esztendeje szakképzési helyként
is működik: a tokaji kereskedel‑
mi iskolából járnak ide a tanulók,
hogy eladói gyakorlatot szerez‑
zenek, illetve egy hónapja a pék‑
tanulók is itt gyakorolják szak‑
májukat. A cég minden jó ered‑
ménnyel végző diáknak állást
ajánl, enyhítve ezzel is a város és
a térség foglalkoztatási gondjain.

Biri László igazgató – aki két
éve vezeti a szerencsi áruházat –
leszögezte: – A vállalat célja az,
hogy a város aktív részei le‑
gyünk: ne egy bevásárlóközpont,
hanem egyfajta jó szomszéd. Ez
számos formában megmutatko‑
zik üzletpolitikánkban. A város
intézményeivel, valamint a helyi
vállalkozásokkal és közösségek‑
kel fokozatosan építettük ki a
kapcsolatot, amely napjainkban
már intenzívnek mondható. Tö‑
rekszünk arra, hogy partnerek le‑
gyünk nemcsak az üzletben, ha‑
nem a közéletben is. Ez több te‑

rületen is megtapasztalható. 
Számos jótékony célú ado‑

mánygyűjtést szerveztünk már a
rászorulók javára, különféle for‑
mákban intézményeket, nemes
célokat támogattunk és rendez‑
vényeket is szponzoráltunk. Az
árvíz idején segítséget nyújtot‑
tunk a környező városoknak és
Szerencsnek a szükséges eszkö‑
zök felajánlásával. A közelmúlt‑
ban a Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházzal szerveztünk közös
akciót. Terveink között szerepel,
hogy a közeljövőben lefestjük
Szerencs összes köztéri padjait,
valamint a játszóterek játékesz‑
közeit, biztosítva az önkéntes
munkaerőt és a szükséges anya‑
gokat egyaránt. A vállalati célki‑
tűzések sorában kiemelt helyen
szerepel az élhetőbb környezet
megteremtése, amelynek kereté‑
ben a közelmúltban elindult
szervezésünkben a kibővített
szelektív hulladékgyűjtés. Eddig
csak a vevőktől vásároltuk fel a
PET palackot és az alumínium
dobozt, most már a helyi vállal‑
kozások és az önkormányzati in‑
tézmények többsége is a szeren‑
csi Tesco áruházba hozza a sze‑
lektív hulladékot, melyet újra‑

hasznosítunk. Tehát nemcsak
cégként, hanem a közösség aktív
tagjaiként is részesei vagyunk a
város illetve a térség mindennap‑
jainak – foglalta össze az áruház
igazgató. 

A Tesco‑Global Áruházak Zrt.
igyekszik a legjobb árakat bizto‑
sítani vásárlóinak, amelynek kü‑
lönösen nagy a jelentősége a gaz‑
dasági válság idején. Erre példa,
hogy tavaly novemberben beve‑
zették a Tartósan Alacsony Árak
kampányt, amelynek keretében
havonta más‑más alapcikkek
árait fagyasztják be a lehető legol‑
csóbb szinten. Emellett a vállalat
már évek óta a hazai termékek,
hazai márkák piacát erősíti áru‑
kínálatában, beszállítóinak több
mint 80 százaléka magyar. An‑
nak érdekében, hogy a szerencsi
kis‑ és középvállalkozások ked‑
velt termékeit a Tesco polcain is
megtalálják a vásárlók, regionális
beszállítói fórumokat szervez‑
nek, hogy felkarolják a helyi cé‑
geket. 

– Csapatommal együtt kemé‑
nyen dolgozunk azért, hogy el‑
nyerjük vásárlóink életre szóló
hűségét – vallja Biri László igaz‑
gató.                                                            (X)

A közösségi élet aktív szereplője:
a szerencsi Tesco

INGATLAN
• Szerencs, Kölcsey utca 19. szám alatt, külön be-
járatú lakrész albérletbe kiadó. Érd.: 20/287-0836.
(11-12)______________________________
• Szerencsen a Petrikovits utcában szintes családi
ház eladó, gyönyörű udvar és kilátás. Érd.: 30/618-
0963. (11-12)______________________________
• Kiadó vagy eladó a Spar közelében 40 m2-es,
összkomfortos garzonlakás. Érd.: 20/4987-009,
70/511-0386 16 óra után. (11-12)

• Mezőzomboron a Petőfi utcában háromszobás,
összkomfortos családi ház nagy kerttel, azonnali
beköltözéssel eladó. Érd.: 70/379-4872, 70/388-
0277. (11-12)______________________________
• Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebbre
cserélnénk Szerencs belvárosában lévő, 2 családnak
és vállalkozásra is megfelelő családi házunkat. 4+2
szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 garázs. Csere lehet
helyi, budapesti, miskolci vagy tokaji ingatlan. Érd.:
20/4464-662. (11-12)______________________________
• Szerencs központjában lakás kiadó. Érd.: 70/542-
17-62. (11-12)______________________________
• Szerencs központjában, a Jókai utcában eladó 75
m2-es, összkomfortos családi ház vállalkozásnak,
irodának is alkalmas. Érd.: 70/704-6393. (11-12)______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is
alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (11-12)______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel sürgősen el-
adó. Érd.: 70/515-3373. (11-12)______________________________
• Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatti második eme-
leti, kétszobás lakás július 1-jétől albérletbe kiadó vagy
eladó. Érd.: 20/387-89-05, 20/396-56-46. (11-12)______________________________

• Szerencs központjában, társasházban, kétszobás
lakás kiadó. Érd.: 20/498-6930. (11)______________________________
• Háromszobás családi ház Szerencsen a Nagyvárad
úton eladó. Érd.: 70/316-9430. (11)______________________________
• Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított, Bekecsen
85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (11)______________________________
• Szerencs, Magyar út 44. szám alatt, összkomfor-
tos családi ház, vállalkozás céljára is alkalmas eladó.
Irányár: 6,9 M Ft. Érd.: 70/967-2478. (11)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti,
85 m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép kör-
nyezetben, garázzsal és pincével, jó állapotban el-
adó. Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (11)

VEGYES
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77@
gmail.com. (11-12)______________________________
• 40x40-es bontott pala eladó 20 Ft/db áron. Érd.:
70/338-4097. (11-12)______________________________
• Választási malac eladó Bekecsen. Tel.: 70/269-
4462. (11-12)

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

Szerencsen központjában (Csalogány köz 3.)
háromszobás, amerikai konyhás, közművesí-
tett, kő parasztház eladó. Megtekinthető va-
sárnap délelőtt, előzetes egyeztetés után.
Irányár: 4,6 M Ft. Érd.: 70/618-1054, 46/754-
726. (10-11-12) 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. június 22-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

június 29., augusztus 10.

Miért utazna messzebb, 
ha nálunk is megveheti, megrendelheti?

Üzletünkben kapható termékek:
• laminált padlók • darabszőnyegek
• futószőnyegek • padlószőnyegek
• pvc padlók • lábtörlők
• karnisok • asztalterítők
• függönyök (rendelésre közel 500 féle)
…és mindezek tartozékai, kiegészítői.

Tapétákat készletről vásárolhat, vagy katalógusokból közel
600 fajta közül rendelhet.

Álmennyezetek és stukkók széles választékban kaphatók.
• Rozetták • Poszterek
• Ragasztók, tömítők • Öntapadó tapéták

• Tapétaszegők (tapétacsík)
Minden hónapban más akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Szőnyegek szegése 24-48 órás határidővel 
megrendelhető, akár használt szőnyegekre is!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2.
www.szerencsivasudvar.hu, www.diego.hu

e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-47/361-378

Nyitva: H-P: 8-16.30 óráig, Szo.: 8-12óráig

DIEGO
®

ÁRUHÁZ SZERENCS

Szerencsi Vasudvar
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• Idomacélok széles választékban (zártszelvények, szögacé-
lok, laposacélok, betonacélok, köracélok, négyzetacélok, bor-
dázott acélok, U., I., T. acélok, szerkezeti és gázcsövek).

• Hegesztett síkhálók
• Vas, alu- és horganyzott lemezek
• Kerítésfonatok, csibe- és vadhálók
• Zárak, vasalatok
• Szögek, csavarok, fúrószárak
• Elektromos kisgépek, szerszámok
• Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok
• Szúnyoghálók, láncok, ragasztók, tömítők
• Szigetelőanyagok
• Ereszcsatornák (alu, horganyzott, normál, és mini)
• Gipszkarton, OSB-3 lapok, csemperagasztó, önterülők
• Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák
• Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok
• Biofa brikett, tőzeg

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
(DIEGO Áruház udvarában)

www.szerencsivasudvar.hu, e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-30/336-1290

Nyitva: H-P: 8–16.30 óráig, Szo.: 8–12 óráig

Szoják István és Nyigu Mária

Gyémántlakodalmatok
alkalmából szívből 

köszönt titeket
lányotok, fiatok és azok családja

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt egész életed.”
„Úgy mentél el, akár egy pillanat. Emléked szívünkben örökké megmarad.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és tisztelték, hogy drága Édesanyánk

Jancsovszki Andrásné, 
született Lőrincz Mária, életének 51. évében, 2012. május 1-jén 

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Drága halottunktól június 23-án (szombaton) délelőtt 11 órakor 
veszünk végső búcsút, a lelki üdvösségéért tartandó urnás gyászszertartás 

és szentmise keretében a szerencsi Munkás Szent József római katolikus
templomban (Szerencs, Csalogány utca).

A gyászoló család
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ROYAL

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

(Rákóczi út 47.)

fürdőruha
és bikini

vásár

CORSÓ
(Rákóczi út 77.)

PIAC
(kisvásártér 17.)

gyerek-
cipő

vásár

ruha, cipő,

üveg, porcelán,

műszaki cikkek

kilós áron

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.

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.

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

SZERENCSI
VÁROSI

TELEVÍZIÓ

Ezúton tájékoztatjuk 
Szerencs város 

és környéke 
lakosságát, hogy a PR

TELECOM 
kábeltelevíziós 

hálózatán 161,25 MHz
frekvencián látható 

a Szerencsi Városi 
Televízió műsora. 

A nap 24 órájában mű-
ködő képújság mellett 

minden pénteken 
18 órától magazinműsor 

számol be a friss helyi 
hírekről, eseményekről. 

Szerencsi Városi Televízió
Címünk: 3900 Szerencs,

Kossuth tér 1.
E-mail: 

varositv@szerencs.hu
Telefon: (47) 561-180

Honlap:
szerencsihirek.hu

Rákóczi 27 kisvendéglő és pizzéria
3900 Szerencs, Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337, 30/830-4665

Teljesen felújított környezetben 
változatos étel és ital kínálattal 

várjuk kedves vendégeinket!
* Hétköznapokon kétféle menü.
* 34 féle helyben sütött pizza, kiszállítással is.
* Ballagásra, családi és céges rendezvényekre

meleg ételek és hidegtálak készítése, házhoz
szállítással is.

* Lottófeladás és mobiltelefon feltöltés.

Étkezési utalvány, OTP és MKB Szép kártya 
elfogadóhely.
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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

Műanyag kerti bútorok
kedvezményes vására!
Műanyag kerti bútorok
kedvezményes vására!

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. június 29-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. június 29‑én jelenik meg.

Lapzárta: június 22. 10 óra

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.

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 középhaladó

14-14.45 középhaladó

14.30-15.15 középhaladó

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
–
–

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

Nagy alapterü -
letű, belvárosi 
családi házat 

keresek megvé-
telre Szerencsen. 

Érdeklődni:
20/9425-327

KIADÓ
a volt 

ERSTE BANK épülete

Szerencs, 
Rákóczi út 73-75. 

szám alatt.

Érdeklődni:
Zemplén Tourist KFT.

3900 Szerencs, 
Rákóczi út 67.

Telefon:
30/9258-555,
47/560-059.
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

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

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS
RÁKÓCZI ÚT 131. 2. sz.(volt Szilágyi ingatlan):
főutcáról nyíló társasház udvarán át megköze-
líthető ikerház fele részében 588 m2 bekerített,
kizárólagos használatú telken, 83 m2 hasznos
alapterületű, földszintjén 2 szoba, nappali, ét-
kező, konyha, kamra, fürdőszoba (fürdőkád, vil-
lanybojler), WC, közlekedő, előszoba, tetőteré-
ben 1 szoba, fürdőszoba kézmosóval, loggia, he-
lyiségekből álló, komfortos, gázkonvektoros fű-
tésű, napos, tehermenetes családi ház az ikerház
másik oldalán lévő garázssori garázzsal, szükség
esetén külön vételárért (600 000 Ft) szerelőak-
nás, második garázzsal is. Parkettás szobák, új,
egyedi, beépített konyhabútor gáztűzhellyel és
páraelszívóval, vezetékes telefon, beépített
szekrények. Konyhakert, díszkert. Az ingatlan
hátsó kerítése a volt cukorgyári hűtőtó melletti,
így a hátsó udvarrész rendkívül nyugodt környe-
zetű. Locsolásra alkalmas vízű kút az udvaron.
Az ingatlan berendezési, felszerelési tárgyai kü-
lön térítés ellenében megvásárolhatók. A jó köz-
lekedési lehetőséghez a főutcai főbejáratnál

buszmegálló. Az ingatlan beköltözhető. Irányár:
8 900 000 Ft. Tel.: 70/778-4563. 
BOCSKAI U. 8. (Hegedűs Zoltán): kertvárosi,
496 m2 (138 négyszögöl) teljesen bekerített tel-
ken, 1925. évben épült, részlegesen felújított,
impozáns, tornyos külső megjelenésű, igényes
építészeti megoldású, terméskő lábazatú és osz-
lopos feljáratú, két bejáratos, teljes körűen fel-
újítandó, mintegy 100 m2 hasznos alapterületű,
földszintjén 2 szoba – egyik a sarokrészen kü-
lönleges félkörös, ablakos résszel –, nappali,
mely előtt napfényes veranda található, étkezős
konyha, spájz, fürdőszoba (fürdőkádas), wc, ka-
zánház, padlásterében 1 szoba, nyitott, pano-
rámás, részben fedett terasz helyiségekből álló,
komfortos, gáz konvektoros és 2 cserépkályhás
fűtési móddal rendelkező családi ház a hozzá
tartozó pincével (16 m²). Lamináltpadló, két-
szárnyas ajtók, falépcső, több helyiségben lam-
béria, vezetékes telefon, kábeltévé, redőnyök. A
berendezett ingatlan ingóságai külön térítés el-
lenében megvásárolhatók. Saját derítő. A romos
udvari melléképület lebontandó. Impozáns ter-
méskőkerítés az utcafronton. Intimmé alakítha-
tó zárt kertrész. Azonnal beköltözhető. Megfe-

lelőség esetén beszámításra kerülhet szerencsi
vagy budapesti, legalább kétszobás társasházi
lakás. NAGYOBB LAKÁSBA KÖLTÖZŐK FIGYEL-
MÉBE AJÁNLJUK! Irányár: 6 900 000 Ft. Tel.:
30/972-69-46, 47/361-062.
LEGYEBÉNYE, PETŐFI U. 41.: a község kert-
városi részén, 1079 m² (300 négyszögöl) telje-
sen bekerített telken, szoba, konyha, spájz, für-
dőszoba, veranda helyiséges, gázkonvektoros
(1 db) fűtési módozatú, 55 m²  hasznos alapte-
rületű, tovább bővíthető, komfortos, száraz csa-
ládi ház egybeépített, külön bejáratú tüzelőtá-
rolóval. Két helyiség hangulatos fagerendás
mennyezettel, a fürdőszoba fürdőkádas, villany-
bojler, fürdőszobai melegítő, 6 db redőny, saját
derítő. Az ingatlan tetőszerkezete 4 éve felújí-
tásra, szigetelésre került. Udvari fúrt kút, ivóvíz
minőségű vízzel. Azonnal beköltözhető. Irányár:
3 300 000 Ft. Tel.: 47/368-723.

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

ValutaváltásValutaváltás
kedvező árfolyamonkedvező árfolyamon

cégeknek és magánszemélyeknekcégeknek és magánszemélyeknek

Utazzon velünk

határok nélkül!

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT.
3900. Szerencs, Rákóczi út 67.

www.zemplentourist.hu
(47) 560-059 (30) 925-8555,

Üdülési csekk és SZÉP kártya elfogadóhely.
WESTERN UNION - pénzátutalás

Olcsó szállás munkásoknak!!!

• nyári nyaralások autóbusszal, repülővel
• repülőjegyek foglalása (ESTA ügyintézés)
• nemzetközi vonatjegyek és buszjegyek

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement

Fűrészáru

Sóder 0,24-es

Sóder 0,4-es

Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük
térkövek és lábazatburkolók

2 500 Ft/m -től
gyártását többféle színben és formában

2

Áraink az áfát tartalmazzák.

2 695 Ft

58 900 Ft-tól

2 790 Ft

3 390 Ft

1 390 Ft/m2-től

A Tesco Globál Zr t. szerencsi áruháza

gyakorlati helyre tanulókat felvesz.

élelmiszer és vegyi áru kereskedő,
valamint pék

Jelentkezni lehet az áruház vevőszolgálati pultjánál,
vagy a személyzeti osztályon az alábbi telefonszámokon:

20/827-7638, 20/827-4645.

Sikeres záró vizsga után akár álláslehetőséget is tudunk biztosítani.

Minden leendő tanulónkat szeretettel várjuk!

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK

Oldalas
Comb csont nélkül
Sertés hátsó csülök
Nyári turista
F. csülök csont nélkül
Császárszalonna
Sertészsír
Sertés tepertő

979 Ft/kg
1069 Ft/kg

669 Ft/kg
969 Ft/kg
999 Ft/kg

1049 Ft/kg
499 Ft/kg

1349 Ft/kg

Az akció 2012. június 15-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.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), 
mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

üzlethelyiség bérbeadására.
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé): 

Kulcsár Anita Sportcsarnok (Szerencs, Rákóczi út 100.) 
nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal rendelkező 

helyiség, alapterület: 31 m2.
Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2 + Áfa

(külön fizetendő a helyiség rezsije)

Kiadó üzlethelyiség



Az ese‑
mény részt‑
vevői tájé‑
koztatókat
hallhattak a
nemzetközi
cég hazai
gyáraiban
történt fej‑
lesztésekről

és szó volt a Nestlé és a társada‑
lom kapcsolatáról is. A találkozó
után adott interjút lapunknak
Jean‑Pierre Polanen (fotónkon),
a Nestlé Hungária Kft. Sze‑
rencs/Diósgyőr Gyárának igaz‑
gatója, akitől többek között a
szerencsi üzem jövőjéről érdek‑
lődtünk. 

– Ön közel egy éve vette át a sze‑
rencsi üzem irányítását. Milyen
eredmények, fejlesztések valósultak
meg ez idő alatt a Nestlé Hungária
Kft. helyi gyárában?

– A Nestlé számára a legfon‑
tosabb az ember, a dolgozók
biztonsága. Büszkék vagyunk
arra, hogy 2011. szeptemberé‑
ben szerencsi és diósgyőri gyá‑
runkban jelentős mérföldkőhöz
érkeztünk: két év alatt nem tör‑
tént komolyabb baleset az üze‑
meinkben. Mint ebből is látszik,
nagy hangsúlyt fektetünk a biz‑
tonságra. Mindezeken túl igye‑
keztünk megfelelni a Nestlé ál‑
tal előírt élelmiszerbiztonsági
előírásoknak is. Az utóbbi idő‑
szakban történt nálunk három
fontos ellenőrzés, amelyek so‑
rán egy külsős cég és a Nestlé
külföldi csoportjai vizsgálták,
hogy üzemeink miként felelnek
meg a már említett biztonsági,
minőségi, élelmiszerbiztonsági,
környezetvédelemi előírások‑
nak. Annak ellenére, hogy a
Nestlé az egész világon nagy
hangsúlyt fektet az említetett
feltételek megteremtésére, nem
minden gyár tud megfelelni az
ilyen szigorú belső követelmé‑
nyeknek. Nekünk sikerült! A
Nestlé gyárainak mintegy fele
rendelkezik ilyen szintű minősí‑
téssel.

– Ezek szerint a világcégen belül
a szerencsi gyár az élmezőnyhöz
tartozik?

– Ilyen szempontból igen. A
megfelelőség, a megbízhatóság
területén jó hírünk van a cégen
belül is. Félre ne értse senki, itt
nem csak előírásokról és bizo‑
nyítványokról beszélünk, hi‑
szen egy‑egy esetben kisebb‑na‑
gyobb fizikai értelemben vett
fejlesztésre is szükség van ah‑
hoz, hogy megfeleljünk a szabá‑
lyoknak.

– Ha már fejlesztésekről beszél, a
jövőben terveznek‑e nagyobb kor‑
szerűsítést, esetleg kapacitásbővítést
a szerencsi gyárban? 

– A Nestlé 2004‑ben kezdte
meg az európai italpor gyártás
szerencsi központjának kialakí‑

tását, amelynek érdekében azó‑
ta mintegy 20 millió svájci frank,
azaz több mint 5 milliárd forint
beruházást valósítottunk meg.
Ez többnyire új csomagolási vo‑
nalak elhelyezését jelenti, az
utolsót idén állítottuk üzembe.
Ezzel egy fejlesztési fázis lezá‑
rult, most pedig azon dolgo‑
zunk, hogy az elért eredménye‑
inket megtartsuk, tovább növel‑
jük.

Napjainkban óriási kihívással
kell megküzdenie a szerencsi
üzemnek. A kakaó és a cukor pi‑
aci ára rendkívül magas lett az
utóbbi időszakban, ami nem
kedvez a gyárunknak, és azt
eredményezi, hogy a mi termé‑
keink is drágábban kerülnek a
piacra. Ebből következik, hogy
nem tudunk annyi árut eladni,
amennyit szeretnénk. Napjaink
egyik feladata, hogy újra tár‑
gyaljuk a feltételeket a nyers‑
anyag szállítókkal.

– Korábbi nyilatkozatában úgy
fogalmazott, hogy a kakaó‑ és kávé‑
termékek a Nestlé sikerágazatai közé
tartoznak. Mindez milyen jövőt
mutat a szerencsi gyár számára? 

– Örülök a kérdésnek, bár
megjegyzem, szeretnék inkább
realista lenni: köztudott, hogy
gazdasági válság uralkodik Eu‑
rópában. Csökkent a vásárlóerő,
és egyre nagyobb a konkurencia
a piacon. Keményen és okosan
kell dolgoznunk, hogy túléljük
ezt a nehéz helyzetet. A szeren‑
csi gyár egyik legfőbb feladata
tehát a költségcsökkentés. Van
egy csapatunk, amely éppen
ezen dolgozik: készítettek listát,
amely azokat az elemeket tartal‑
mazza, hol tudunk mérsékelni a
kiadásainkon. Célom, hogy jobb
és olcsóbb terméket állítsunk
elő, mint a konkurencia! Opti‑
mista vagyok és azt gondolom,
hogy a már említett krízist jobb
pozícióban vészelhetjük át, mint
a versenytársaink.

– Ha költségcsökkentésről beszé‑
lünk, sokakban a létszámleépítés fo‑
galmazódik meg elsőként.

– Nálunk rendkívül stabil a
helyzet. Jelenleg 370 saját mun‑
katársunk és 103 kölcsönzött
munkaerő dolgozik az üzem‑
ben. Ez utóbbiak közül 25 fő a
napokban hat hónapos szerző‑
dést ír alá a Nestlével. Emellett
30 alvállalkozónak – biztonsági
szolgálat, takarítók – biztosítunk
folyamatos munkát. Nem vár‑
ható nagyobb létszámnöveke‑
dés a jövőben, de nem terve‑
zünk leépítést sem és szerintem
ez rendkívül pozitív dolog egy
ilyen nehéz gazdasági helyzet‑

ben. Folyamatosan keresünk te‑
hetséges, motivált, új munkatár‑
sakat is. Fiatal, jól képzett mér‑
nököknek kínálunk álláslehető‑
séget, de tudni kell, hogy nálunk
fontos az angol nyelv ismerete,
hiszen a Nestlé számos ország‑
ban jelen van és a cég svájci köz‑
pontjával angol nyelven történik
a kommunikáció.

– A Nestlé Hungária Kft. szeren‑
csi gyára területén egykor híres cso‑
koládé készült. Egy helyi üzem ma
is őrzi a hagyományokat, s tudomá‑
som szerint jó az együttműködés a
világcég és a Szerencsi Bonbon Kft.
között.

– Mi nagyon fontosnak tart‑
juk a gyár csokoládé tradícióit és
örülünk annak, hogy a Bonbon
Kft. a szomszédunk, hiszen a
Nestlé egyik épületében műkö‑
dik az üzemük. Mint említet‑
tem, nem szabad feledni a ha‑
gyományokat, de nyitottnak
kell lennünk a változásra is.
Tény, hogy ma már olyan italpor
gyár működik Szerencsen,
amely szinte a világ minden tá‑
jára exportálja termékeit és a leg‑
nagyobb munkáltató a települé‑
sen. Tudom, hogy Szerencs
nem csak csokoládé‑, hanem cu‑
korváros is volt egykor, de az
idő sok mindent megváltozta‑

tott. Előre kell tekintenünk és re‑
méljük, hogy a kávé és kakaó‑
por gyártás is bevonul a köztu‑
datba, s az emberek büszkék
lesznek erre az üzemre is.

– A Nestlé Hungária Kft. a kö‑
zelmúltban kerekasztal beszélgetésre
hívta az önkormányzatok, civil‑ és
egyéb társadalmi szervezetek képvi‑
selőit. Az eseményen többször el‑
hangzott, hogy a cég fontosnak tart‑
ja a társadalmi szerepvállalást, egyre
inkább nyitni szeretnének a civil
szféra felé, tovább kívánják építeni
helyi kapcsolataikat. Milyen lehető‑
ségeket lát minderre?

– A Nestlé számára a haté‑
konyság, az üzleti siker elenged‑
hetetlen, hiszen egy profitorien‑
tált világcégről beszélünk.
Mindezek mellett azonban
alapfilozófiánk része a közös ér‑
tékteremtés. A gyárunk jó szom‑
széd, jó szerencsi polgár szeret‑
ne lenni. Élen járunk a minőségi
élelmiszer‑előállításban, ered‑
ményeink vannak a környezet‑
védelem, a munkahelyi bizton‑
ság területein. Ezt a tudást sze‑
retnénk megosztani az embe ‑
rek kel. Keressük a kapcsolatot
az oktatással. Az óvodától egé‑
szen az egyetemig szívesen ál‑
lunk mindenki rendelkezésére.
Ma is sok diákot fogadunk, akik

diplomamunkájukhoz gyűjte‑
nek anyagot a gyárainkban.
Nyitottak vagyunk mindenre,
az ajtónk mindig nyitva áll. Egy
érdekes példa a közelmúltból:
minden hétfőn 13 órakor próba‑
riadót tartunk az üzemben. Mi‑
után kiderült számunkra, hogy
a szomszédos óvodában éppen
ebben az időszakban alszanak a
gyermekek, a riadó időpontját
áttettük 11 órára. Ezek apró dol‑
gok, de mégis fontos, hogy jó
szomszédságban éljünk egymás
mellett.

– Családjával Miskolcon él. Hogy
érzi magát ezen a vidéken?

– Korábban 1996‑1997‑ig, egy
évig már dolgoztam Szeren‑
csen, akkor a Példánykert köz‑
ben laktam. Sok országban él‑
tem és dolgoztam már életem
során, de egy esztendő után na‑
gyon nehéz volt elhagynom
Szerencset. Először nem is értet‑
tem, hogy miért van ez, majd rá‑
ébredtem: otthon éreztem ma‑
gam. Dél‑Amerikában szület‑
tem, ott is nőttem fel és talán itt
éreztem először azt a kellemes
vidéki hangulatot, ami a gyer‑
mekkoromra emlékeztetett.

Ma már Miskolcon élek ma‑
gyar feleségemmel és két gyer‑
mekünkkel. Otthon főleg ma‑
gyarul beszélünk. Utazó ember
vagyok, sokat járom a világot,
de érzelmileg kötődöm ehhez
az országhoz és természetesen
Szerencshez is.

Muhi Zoltán
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Az italpor gyártás európai központja
A Nestlé Hungária Kft. a közelmúltban Szerencsen megrendezett kerekasz‑

tal beszélgetésre hívta  az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek kép‑
viselőit.

Kevés a csapadék,
fontos a növények öntözése

Kevesen tudják, hogy a cég
végzi például a vízelvezető ár‑
kok karbantartását, fenntartja a
temetőt, üzemelteti a piacot, té‑
len havat takarít és még hosz‑
szan sorolhatnánk a napi teen‑
dőket. Mindez sokaknak ad ke‑
nyérkereseti lehetőséget és itt
kell kiemelni, hogy a város
fenntartásában működő intéz‑
mények konyhái is innen kap‑
ják a növényi alapanyagot az
étkeztetéshez. Csak a konyha‑
kerti gazdálkodás nyolcvan fő‑
nek ad munkát, a mezőgazda‑
sági tevékenység azon a nyolc ‑
hektáros területen történik,
amelyen mindent megtermel‑
nek, ami a napi étkeztetéshez,
főzéshez szükséges.

A város határában található
szántóterületen ott jártunkkor
a dughagymáról ültetett, mint ‑
egy másfél hektáros földterüle‑
ten zöldellő újhagyma sorait

kapálták a hölgyek. – Küzdünk
a gyomok ellen – mondja Va‑
szily Miklós, a város főkertésze
– ugyanis nincs szántóföldi
permetezőgépünk. Most törté‑
nik a locsolórendszer kiépítése,
ami újabb jelentős előrelépés a
városi konyhakertben, hiszen
eddig ki voltunk szolgáltatva
az időjárásnak. A csapadékhi‑
ány arra ösztönzött minket,
hogy megoldást találjunk az
öntözésre. Vannak vízigényes
növényeink, nem akartuk,
hogy az esetlegesen elhúzódó
aszály miatt kárba vesszen a
munkánk, így saját erőből fúr‑
tunk kutat. Kialakítottunk egy
tároló medencét, ebbe szivaty‑
tyúzzuk át a kút tartalmát, és a
nap által felmelegített, állott
vízzel locsoljuk a növényeket –
mondta a városi főkertész.

A szántóterületen burgonya,
zöldbab, uborka, cékla, retek,

hagyma, a káposztafélék vala‑
mennyi fajtája, karfiol, karalá‑
bé, zöldborsó, csemegekukori‑
ca, paradicsom, paprikafélék,
sárgarépa, petrezselyem zöl‑
dell olyan mennyiségben,
amelyből – konyhanyelven
szólva – spájzolni is lehet, sőt, a
megtermelt növények egy ré‑
sze értékesítésre kerül. Ez a te‑
vékenység már a jelenlegi vá‑
rosvezetés munkájának ered‑
ménye, Szerencs Város Önkor‑
mányzata 2011. áprilisában in‑
dította el az új közfoglalkozta‑
tási programot, akkor még
húsz fővel. A sikert mi sem bi‑
zonyítja jobban, hogy azóta
plusz hatvan főnek jelent ke‑
nyérkereseti lehetőséget az
önellátó gazdálkodás, ami egy‑
fajta példa arra, miként tudja
helyben tartani a pénzt egy vá‑
rosvezetés.

SfL

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. számos olyan tevékenységet végez, amit
a kívülálló a hétköznapok természetes velejárójaként tart számon.
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Egy ismerős házaspár meg‑
hívására így kapva kaptunk az
alkalmon, és az immár közös
céllá kovácsolódott zarándok‑
latra, az összetartozás jegyében
indultunk. Idő hiányában saj‑
nos nem gyalog, hanem gépe‑
sített formában, de ugyanolyan
várakozással, felfokozott érzés‑
sel léptünk annak az 1400 km‑
es Mária‑útnak egy szakaszára,
amely Máriacelltől indulva
Csíksomlyóig mutatja az
irányt. Amidőn már haladtunk
célunk felé rájöttünk, hogy
mennyire szerencsés e közös
zarándoklat útitársunkkal, Imi‑
vel, akiben olyan tájékozott,
kulturális és történelmi ismere‑
tekben gazdag, a Székelyföldet
szerető és gyakran látogató úti‑
társsal van dolgunk, akinek itt
számos barátja és ismerőse van.
Első éjszakás kalotaszentkirályi
pihenőnk után, Wass Albert
szülőföldjének, a Mezőségnek
átszelésével, több megyét érint‑
ve Szentegyházfalvára érkez‑
tünk, ahol egy kedves ismeret‑

len házaspár gyermekeiként
fogadott otthonába és életébe.
A településről a világhálóról
már ismertük a gyermek‑fil‑
harmónia Brüsszelig vezető
turnéját, akik elvitték Európába
szülőföldjük természetes egy‑
szerűségét és népük lelke mé‑
lyéből fakadó emberszeretetét.
Ugyanezt a közvetlenséget ta‑
pasztalhattuk mi is, hiszen
azok az ismeretlen emberek
úgy fogadtak, mint rég nem lá‑
tott rokonokat vagy barátokat.

A szombati pünkösdi misére
Csíkszeredáról gyalog indul‑
tunk Somlyóra, csatlakozva az
akkorra már benépesült Szék
utcán haladó keresztaljakhoz.
A különböző településekről ér‑
kező, saját egyházi lobogójuk
alatt énekelve hömpölygő em‑
bereket az idei évre mottóul vá‑
lasztott „Máriával, Jézus anyjá‑
val” transzparens fogadta a vá‑
ros határában. Az út két olda‑
lán a hagyományos búcsúkra
jellemző kirakodó sátrak kínál‑
ták az étkezésre, kegytárgyak

és emlékek vásárlására szomja‑
zó zarándokokat. A kegytemp‑
lom előtt „A csíksomlyói Szűz ‑
anya hazavárja gyermekeit!”
üdvözlés fogadott bennünket.
A Kis‑Somlyó oldalára fölérve
és visszatekintve láttuk, mint
áramlik a tömeg mindenfelől,
tömve a hegyoldal körös‑körül,
transzparensek, zászlók, lobo‑
gók, zenekarok, keresztaljak.

Az istentisztelet alatt, majd a
prédikáción elgondolkodva
nem csoda, ha mindenki vá‑
gyik erre a helyre, mely ősi
szakrális vonzása korunk cso‑
dája, hiszen Máriával veszi
kezdetét Jézus földi élete és az
egyház élete egyaránt. Aho‑
gyan Ő erősítette az első ke‑
resztényeket a megpróbáltatá‑
saik idején, úgy erősíti ma is a
hozzá zarándoklókat. Az Asz‑
szonyt, akinek öltözete a Nap,
lába alatt a Hold fején 12 csil‑
lagból korona. A szentmise
szónoka, Tempfli Imre stutt‑
garti plébános úgy véli, az egy‑
házat igyekeznek a társadalmi
életből kiszorítani és a lelkek te‑
rületének művelésére vissza‑
szorítani, mondván a hit ma‑
gánügy és a társadalmi élethez
semmi köze. Az egyháznak eb‑
ben az ellenszélben újra kell fo‑
galmaznia küldetését, azaz
nemcsak a hagyományokhoz
való ragaszkodás vagy a divat‑
ból fakadó lelkesedés, hanem a
meggyőződésből eredő hit ve‑
zérli.

A somlyói pünkösdi búcsú
szemmel láthatóan kinőtte a
vallási kereteit, hiszen a ma‑
gyar nép összetartozásának
hitvalló helyévé is vált az utób‑

bi évtizedekben. A plébános
Dosztojevszkĳt idézve mondta:
a népeket nem a számuk, ha‑
nem a közös eszme, a szent
gondolat teszi naggyá. „Egy
közös, mindent egyesítő szép
gondolat ragadhat ki a válság‑
ból” – jelentette ki, majd hozzá‑
tette, hogy csak a családban, a
közösségben gondolkodva le‑
het legyőzni a válságot.

Pünkösdvasárnap reggel a
hazafelé tartó keresztaljakat ke‑
rülgetve jutottunk el az ezeré‑
ves határra. A gyimesbükki ál‑
lomáson a Székely‑gyors ünne‑
pélyes fogadása, és a kontumá‑
ci kápolna előtti mise után, a
zarándokvonatot vontató
Arany csapat mozdonya begör‑
dült a Tatros folyó hídjára, a 30‑
as számú, egykoron legkeletibb
MÁV őrház elé. Az emlékhely‑
lyé alakított őrház jelenlegi
gondnoka, Bilibók Ágoston
nyugalmazott vasutas tiszt
megemlékezett az öt évvel ez‑
előtt felújított őrházról, és még
a vonatok érkezése előtt, a hely
és az esemény jelentőségéről
Buzánszki Jenő is szónokolt.
Délutáni programunk a Hideg‑
ségben a Prezsmer Fülöp házi ‑
gazdánk Muhoson lévő eszte‑
nájának meglátogatása volt. A
meredek hegy oldalában lévő
kis tanyára a pásztorok tavasz ‑
szal kiköltöznek a jószággal
együtt és őszig ott is maradnak.
A szabadon legelő tehenek te‑
jéből készített finom sajtot és
ordát valamint a nekünk készí‑
tett finom csemegét, bálmost
kóstoltunk. Kirándultunk, for‑
rásvizet ittunk, szívtuk ma‑
gunkba a természet illatát, né‑

zegettük a szemközti hegyol‑
dal meredekén legelésző tehe‑
neket és a pásztorokkal beszél‑
getve elragadtatással hallgat‑
tuk az ízes helyi nyelvjárást.

Hamar eltelt ez a rövid bú‑
csújárás. Pünkösdhétfőn azért
még belefért annak a Gyergyó‑
alfalu templomának a megte‑
kintése, ahonnan István pap el‑
sőként vezette népét 1567‑ben
a Csíksomlyói pünkösdi ün‑
nepre, annak az örömére, hogy
legyőzték János Zsigmond se‑
regét, aki erőszakkal akarta az
új hitre téríteni Csík és Gyergyó
népét. A hazafelé vezető úton
fel‑felemlegettük az elmúlt na‑
pok élményeit és összegeztük
következtetéseit. Nevezetesen:
Csíksomlyó arra hív bennün‑
ket, hogy útra keljünk, bejárjuk
azt a lelki folyamatot, amely
szükséges ahhoz, hogy igazabb
emberekké váljunk. Ahhoz,
hogy békesség legyen ben‑
nünk, hitben meg kell erősöd‑
nünk, hiszen ez oszlatja el a
depresszióra való hajlamunkat,
boldogtalanságunk homályát.
Az anyagi javak nem minden,
hiszen vannak az életben tartal‑
masabb értékek is, amit nem
csekély mértékben az ilyen za‑
rándoklatok hoznak a felszínre.
Meg van bennünk az igény az
Isten felé fordulásra, még ak‑
kor is, ha a világ mással szeret‑
né betölteni a szívünket.

Mindig vágytam oda, és
most, hogy átéltem, ismét vá‑
gyom a „Mária lelkületben” és
napfényében megfürdeni, az
erdélyi magyarokkal közösen
ünnepelni, együtt lenni. 

O. Z. M.

Az én búcsúm – Csíksomlyó 2012
Aki nem kel útra, az sosem lel önmagára és soha nem lesz azzá, aki lehetne. A lelkem gyakran jelzi ezen igényét egy tisztulási folyamatra,

arra, hogy mássá váljak, hogy letisztuljanak gondolataim, szívem megteljen szép érzésekkel. Erre a lelki utazásra, zarándoklatra úgy éreztem,
most erősen szükségem lenne. Az eddigi erdélyi látogatásaim fájó pontja volt, hogy épp a csíksomlyói pünkösdi búcsú nem esett egybe a
szervezett utazás időpontjával.

A huszadik század első évti‑
zedeiben mozgófénykép bemu‑
tatására szolgáló állandó létesít‑
mények építésére vállalkozók
vetítései még kérészéletűnek bi‑

zonyultak. Szerencsen a Rákó ‑
czi út 78. szám alatt, 1922‑ben
kapott engedélyt Horváth Sán‑
dor rokkant főhadnagy és
Solthy Ernő volt budapesti la‑
kos rokkant százados mozgó‑
fénykép‑színház felállítására,
ám kétéves működés után cső‑
dön kívüli kényszeregyezségi
eljárást indítottak ellenük. He‑
lyén a nyolcvan négyzetméter
alapterületű Apolló Filmszín‑
házat nyitották meg, ahol 144
darab thonet szék, 87 darab fe‑
nyőpad, 28 darab páholyszék
várta a közönséget, mely beru‑
házás összesen 48 millió koro‑
nába került.

A szerencsi Apolló Mozgó
bérlői változtak, de előadásait
általában szombaton és vasár‑

nap tartotta este fél 7 és fél 9 órai
kezdéssel. A hangos film meg‑
jelenésével és az újonnan kiala‑
kított Rákóczi Mozgó megnyi‑
tásával próbálta felvenni a ver‑
senyt. Az újra épített utcai hom‑
lokzatra neoncső betűket alkal‑
mazott, mely az első neonfénye
volt Szerencsnek.

A 1945 után a Rákóczi Mozgó
megszűnt és az Apollót államo‑
sították. Az ötvenes években az
addigi keskenyfilm helyett, a
normál, szélesvásznú filmek ve‑
títésére tették alkalmassá, s havi
30‑36 előadást tartottak benne.
Már nem utánjátszó mozi volt,
hanem a fővárosi mozikkal egy
időben hozta a darabokat.

A megmaradt Apolló, mely
1968‑ban ismételten egy korsze‑

rűsítésen esett át, felvette a Rá‑
kóczi Filmszínház nevet, s a het‑
venes‑nyolcvanas években havi
26 vetítést a kilencvenes évek
elején már csak havi 8 filmet
mutatott be, és 1991‑ben már az
is kimaradt a város kulturális
életéből. A mozitechnika felújí‑
tása után 1995‑ben havi 7‑8 al‑
kalommal újra vetítettek filme‑
ket még hét éven át. A képvise‑
lőtestület 2003 februárjában úgy
döntött, utánanéznek a pályá‑
zati lehetőségeknek, mely a mo‑
zi hasznosítását lehetővé tenné,
majd a hónap végén eladta az
épületet, a 80 évig vetítő szeren‑
csi mozi sorsa ezzel megpecsé‑
telődött. 

Ma a helyiek köztudatában
moziudvarként emlegetett épü‑

letegyüttesben pizzéria, fodrász
szalon, méretes szabóság, kínai
üzlet, autósiskola, és műszaki
kereskedelmi üzlet működik.                  

O. Z. M.

Régen és ma: az egykori szerencsi Rákóczi Filmszínház



Sokszor előfordul azonban,
hogy speciális igényekkel szem‑
besülünk: keresték már nálunk
a Csontváry által megfestett tá‑
jak képeslapjait, amelyen lehető‑
leg abból a szögből legyen fotóz‑
va a táj, ahogyan a festmény áb‑
rázolja, pl. a jajcei vízesésről,
vagy a kairói vasútállomásról.
Az is gyakran előfordul, hogy
épülettípusok, intézmények,
egyenruhás emberek, bizonyos
tevékenységek, vagy éppen a
hirdetőoszlopok után kutatnak
a képeken. Eddig egyenként
néztük át a fiókokban tárolt
anyagot.  

A múzeumi gyűjtemények
feldolgozására napjainkban re‑
mek lehetőséget nyújtanak a
számítástechnikai eszközök. A
képeslap kétdimenziós tárgy, te‑
hát nemcsak fényképezni lehet,
hanem szkennelni is, ami leegy‑
szerűsíti és felgyorsítja a digitális
feldolgozást. Ugyanakkor gyűj‑
teményünk több százezres
nagyságrendje miatt olyan meg‑
oldást kellett keresnünk, amely‑
lyel gyorsan tudunk haladni, hi‑
szen a „házilagos”, pusztán csak
a múzeum munkatársai által el‑

végzett adatrögzítés évtizedekig
is eltarthatott volna. Ezért hasz‑
nos az Arcanum Adatbázis Kft‑
vel való együttműködésünk,
mert professzionális gépeikkel,
kiváló szakembereik segítségé‑
vel belátható közelségbe került a
teljes kollekció digitális feldolgo‑
zása. Az ország legnagyobb ké‑
peslapgyűjteményét Szerencsen
őrizzük, de más közgyűjtemé‑
nyekben – legyen az könyvtár,
levéltár, múzeum – is vannak ki‑
sebb egységek. Az ötletünk az
volt: akkor könnyítjük meg iga‑
zán a kutatók dolgát, ha egysé‑
ges katalógusba gyűjtjük össze a
különböző intézményekben fel‑
lelhető gyűjteményeket. A prog‑
ram 2009 óta működik, a Nem‑
zeti Kulturális Alap a megvaló‑
sítás több ütemét támogatta. Ed‑
dig feldolgozásra kerültek a
Zempléni Múzeum azon egysé‑
gei, amelyek iránt a legnagyobb
kutatói érdeklődés mutatkozik:
a magyar földrajzi lapok közül
az 1945 előttiek és az 1945 utáni
kisalakú fotólapok, a tematikus
egységek közül pedig a néprajzi,
a gazdasági, a közlekedési, a tör‑
ténelmi, természettudományi és

a híres embereket ábrázoló la‑
pok számos alkategóriával. A
nagy felbontással rögzített és
több formátumban tárolt képek
mellett fontos, hogy egy részle‑
tes adatbázis is készült. Olyan
adatok kerültek rögzítésre nagy
tételben (településnevek, a kia‑
dás ideje, a kiadó neve, postázási
adatok, az ábrázolt épületek
megjelölése, ábrázolt tartalmak
megjelölése), amelyek lehetővé
teszik a gyűjtemény sokirányú,
és sok szempontú feldolgozását,
hasznosítását.

Sok intézmény jelezte, hogy
szeretne csatlakozni a program‑
hoz, de eddig a Magyar Mező‑
gazdasági Múzeum, Kereske‑
delmi és Vendéglátóipari Múze‑
um és a szolnoki megyei múze‑
um anyaga került be a kataló‑
gusba. Ami a legnagyobb előre‑
lépés, hogy az interneten is elér‑
hető a digitális katalógus, így a
felhasználók megtekinthetik a
gyűjteményekben szereplő ké‑
peket (akár nagyítva is) és a hoz‑
zájuk tartozó adatokat, kereshet‑
nek az adatok között. Eddig 210
ezer képeslapot dolgoztunk fel,
s mivel előoldalt és hátoldalt is

rögzítettük, együttesen 420 ezer
kép található az adatbázisban,
amely a Magyar múzeumi ké‑
peslap‑katalógus nevet kapta. A
következő fejlesztési ütemben a
szerencsi gyűjtemény újabb
egységei mellett az Országos
Széchényi Könyvtár és a Nem‑
zeti Múzeum anyagával, újabb
120 ezer képeslappal gyarapszik
az országos szintű katalógus. A
szerencsi múzeum azonban to‑
vábbra is a projektgazdája a
munkának, megőrzi koordináló
szerepét.

Az érdeklődők számára óriási

segítség, hogy akár otthonuk‑
ban, saját számítógépükön meg‑
tekinthetik a közgyűjtemények‑
ben őrzött képeslapokat, kutat‑
hatnak a különböző gyűjtemé‑
nyi egységekben. A katalógus az
interneten a következő helyen
érhető el: http://muzeum.arca‑
num.hu/kepeslapok. A Zemplé‑
ni Múzeum így még inkább ele‑
get tesz az adományozó, Petri‑
kovits László akaratának, ezzel
is segíti, hogy a gyűjtemény
ténylegesen közkinccsé váljon.

Fazekasné Majoros Judit
múzeumigazgató
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A képeslap egy olyan különle‑
ges tárgy, amit megjelenésének
kezdetétől gyűjtöttek az embe ‑
rek, mert tudták, megérezték,
hogy ez a kisméretű, jelentékte‑
lennek tűnő papírdarab igazi ér‑
ték. Gyűjtötték és gyűjtik, mert
különleges és szép, nem hagyták
veszendőbe menni azért sem,
mert fontos dolgokat őriz meg
saját korából: egyrészt képes ol‑
dala mindig ábrázol valamit a
valóságból, másrészt emlékeket,
gondolatokat, érzéseket őriz, hi‑
szen a képeslapok írott oldalát,

szövegét mindig
egy ember alkot‑
ta meg.

Sok szeretettel
invitálunk min‑
denkit, ismer‑
kedjenek meg a
képeslapok vilá‑
gával! Számos
olyan dolog van
az életben, amit
a képeslapok
megörökítettek,
és átalakuló vilá‑

gunkban akad olyan is, melynek
képét már csak a képeslap segít‑
ségével idézhetjük fel. Érdemes
ellátogatni a szerencsi Zempléni
Múzeumba azért is, mert a ké‑
peslap mindig az emberek kö‑
zötti kapcsolattartás egy fontos
eszköze volt, ezért e vonatkozás‑
ban is számos fontos információt
őriz.

Kiállításunk célja, hogy felhív‑
juk a figyelmet erre az érdekes
kordokumentumra. Bemutatjuk
történetét, megjelentetésének
körülményeit, régi és újabb

funkcióit. Azzal, hogy a „Látóké‑
pek áruházában” eredeti, muze‑
ális értékű, ’30‑as,’40‑es évekből
származó, valamint reprint ké‑
peslapokat lehet vásárolni, és
helyben, „postahivatalunkban”
fel is lehet adni, élővé szeretnénk
varázsolni újra e tárgyat. A mo‑
dern technika segítségével pedig
azon képeslapok digitális válto‑
zatával is megismerkedhetnek
vendégeink, ame lyeket a hely
korlátai miatt kiállításban nem
tudunk megmutatni. 

Reméljük, hogy tárlatunk se‑
gítségével nemcsak a képesla‑
pok, hanem az általuk megőr‑
zött világ is feltárul látogatóink
előtt. Ne feledjék, a megnyitó
másnapján, azaz június 16‑án
szombaton a Múzeumok Éjsza‑
káján 10‑24 óráig meghosszabbí‑
tott nyitva tartással várja látoga‑
tóit a Zempléni Múzeum. Prog‑
ramjaink között 20 órától a Cirá‑
da zenekar koncertje szórakoz‑
tatja majd vendégeinket.

Fazekasné Majoros Judit
múzeumigazgató

A képeslap világa, a világ 
képeslapjai

A szerencsi Zempléni Múzeum új állandó kiállítása nyílik meg június 15‑én. A
most elkészült tárlat az intézmény legjelentősebb kollekcióját, a nemzetközi hírű
képeslevelezőlap‑gyűjteményt tárja a látogatók elé.

A Zempléni Múzeumot évente több, mint száz kutató keresi fel különböző ké‑
peket keresve az ismert képeslapgyűjteményben. Legtöbbször egyszerű a kéréseket
teljesíteni, hiszen a kollekció több szempontból rendszerezve van a tároló dobo‑
zokban.

A gyűjtemény az interneten

Evangélikus tanító család
negyedik gyermekeként,
1901. június 18‑án született
Nyíregyházán. Tanulmányait
is szülővárosában végezte,
dolgozni is a helyi Aranysas
Patikában kezdett, mivel szü‑
lei nem tudták egyetemi ta‑
nulmányait finanszírozni. Az
itt megtakarított keresetéből
később Debrecenben mégis
elvégezte az orvosi fakultást.
1928‑ban kezdett gyakornok‑
ként a nyíregyházi Erzsébet
kórházban, ahonnan helyet‑
tesítő orvosként került Sze‑
rencsre. Családot alapított, és
leszámítva a háborús évek vi‑
szontagságait, itt is maradt
élete végéig. Számos képzé‑
sen, különféle szakvizsgákon
esett át a négy évtizednyi
praxisa alatt, sokszor ingyen
gyógyítva betegeit. Az általá‑
nos orvosi gyógyítás mellett
fogorvosi tevékenységet is
folytatott, majd erre szako‑
sodván szinte kizárólag ezzel
foglalkozott.

Nevét sikeres orvosi mun‑
kája ellenére, gyűjtési elhiva‑
tottsága tette országosan, sőt
világviszonylatban ismertté.
Fiatal gyermekkora óta elfo‑
gadott volt a családban a
múlt tárgyai iránti ragaszko‑
dása. A vitrinekben elhelye‑

zett levelekből, okiratokból,
csigákból, kagylókból, régé‑
szeti leletekből, népművésze‑
ti tárgyakból már 10 éves ko‑
rában kiállítást szervezett a
rokonok, ismerősök számára.
Annak ellenére, hogy pályája
nem ezen az úton haladt to‑
vább, a muzeológia iránti el‑
kötelezettségéről sosem
mondott le. A világháború
idején féltve őrzött kincseit is‑
merősöknél rejtette el, de a
bélyeg‑, pénz‑ és éremgyűjte‑
ményét magával vitte Drez‑
dába, ahol azok a légitáma‑
dás következtében megsem‑
misültek. Hazatérésekor az
itthoni gyűjteményét vissza‑
kapta, s ennek örömére ismét
lángra kapott régi szenvedé‑
lye. Képeslapgyűjteményét
1951‑ben alapozta meg, ami‑
kor egy nyolcezer darabos
kollekcióhoz jutott hozzá egy
antikváriumban. Nagy ener‑
giával vetette rá magát erre a
gyűjtési ágra. Levelezés és
gyakran személyes találkozás
révén is kapcsolatba került a
világ jelentős képeslapgyűj‑
tőivel.

A múzeumalapítás gondo‑
lata szinte gyűjtési szenvedé‑
lyével párhuzamosan vető‑
dött fel benne. Egyrészt a vá‑
rosnak egyik lokálpatriótája‑
ként szerette volna Szerencs
kultúráját, színvonalát előbb‑
re vinni, másrészt pedig az
oly sokszor megsemmisült
gyűjteményét talán féltette, s
úgy vélte, így biztonságban
lesz. Törekvéseként 1967‑ben
megalakult a Szerencsi Hely‑
történeti Múzeum, melyet
még öt évig, 1972‑ben bekö‑
vetkezett haláláig tapasztala‑
taival segítette, a gyűjteményt
folyamatosan gyarapította.

O. Z. M.

Petrikovits László,
a múzeumalapító

Petrikovits László orvos, gyűjtő, múzeumalapító
neve ismert a szakemberek és a helyiek körében
egyaránt. Életét a gyógyító munkának és nagy szen‑
vedélyének, a műtárgyak gyűjtésének áldozta.
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A programok főként a sport
és a művészetek köré szerve‑
ződnek. A tavalyi, szerencsi ta‑
lálkozó után idén Malchin vál‑
lalta a rendező szerepét. A sze‑
rencsi ifjúsági csoport és kísérő‑
tanáraik (43 fő), valamint a vá‑
ros 10 fős hivatalos delegációja
– a létszám megfelelt a korábbi
évek hagyományainak – május
30‑án, szerdán délután vágott

neki autóbusszal az 1300 km‑es
útnak, és néhányórás éjszakai
pihenő beiktatásával, másnap
este hat óra után érkezett meg
az észak‑német városkába. Az
indulás és az odaút eseményte‑
len volt, senki nem hagyott itt‑
hon semmi fontosat (néhány
pulóvert leszámítva, amire –
mint utóbb kiderült – igencsak
szükség lett volna), az utazás

szinte percre kiszámított pon‑
tossággal zajlott, és ezért külön
köszönet illeti a csoport tagjait. 

A diákok között képviseltette
magát a Bolyai és a Rákóczi ál‑
talános iskola, a művészeti kép‑
zés, valamint a Bocskai István
Gimnázium tanulóifjúsága is.

A csoport szállása a Kumme‑
rower‑tó partján álló Kolping
Hotelban volt. 

Pénteken reggel a helyi stadi‑
onban várták a malchiniak a
vendégeket, ahol közös beme‑
legítés után kezdődtek a sport‑
versenyek. A programban sze‑
repelt többek között váltófutás,
távolugrás, kötélhúzás és aka‑
dályverseny. Ifjú sportolóink,
felnőtt kísérőik és a három vá‑
ros polgármestere nemzetközi
vegyes csapatokat alkottak. A
többiek szurkolással segítették
a szép napsütésben, de hideg
szélben versengő sportolókat.
(A 14‑15 fokos északi nyárban

nagy szükség volt a pulóverek‑
re.) Délután a hivatalos delegá‑
ció egy pektin előállítással fog‑
lalkozó helyi üzembe látogatott.
Közben a művészeink próbát
tartottak, a sportolóink kenuz‑
hattak vagy kipróbálhattak egy
kalandparkot. Este a helyi tűz‑
oltózenekar adott koncertet egy
különleges fúvós hangszeren, a
pásztorsípon.

Szombaton reggel a delegáci‑
ók tagjai 25 km‑es biciklitúrára
indultak a Malchini‑tó partjára,
majd kora délután – míg a fia‑
talság a Kummerower‑tavon vi‑
torlázott – a városházán vettek
részt egy konferencián, ame‑
lyen az Európai Unió jelenéről
és jövőjéről tartott eszmecserét
a három testvérváros polgár‑
mestere és helyi politikusok.
Szombaton este a sportcsarnok‑
ban rendezték meg az Euro‑

part‑koncertet, ahol felléptek a
malchini vonósok, egy helyi
énekkar, valamint a hesperangi
ütőegyüttes és a magyar fiata‑
lok. A szerencsiek a helyi művé‑
szetoktatás széles skáláját felvo‑
nultatták: bemutatták tudásu ‑
kat a néptáncosok, a fúvósok,
zongoristák, énekesek. A 2012.
évi Europart találkozó közös
vacsorával zárult, majd a sze‑
rencsi csapat éjfélkor elbúcsú‑
zott Malchintól, majd egy rövid
prágai megállóval (fotónkon),
közel 23 órás buszozás után ér‑
kezett haza június 3‑án éjszaka.

2013‑ban Hesperange rende‑
zi az Europart‑találkozót. Bí‑
zunk benne, hogy ott is méltó
módon képviselhetjük majd vá‑
rosunkat és országunkat.

Nyiri Tibor közművelődési
tanácsnok és Király Judit 

közművelődési szakreferens

Testvérvárosi találkozó Malchinban
Europart néven 2004 óta szervez ifjúsági találkozót Szerencs két testvérvárosával, a németországi Malchinnal és a luxemburgi Hesperan‑

ge‑zsal. A városok évente felváltva rendezik meg a programot, és a sorban következő település az Európai Unió támogatásával biztosítja a
szükséges feltételeket. 

Az aulában felsorakozó diák‑
sereg előtt megtartott esemény
nyitányaként Nyiri Tibor köz‑
művelődési tanácsnok elmond‑
ta, hogy immár nyolcvanhá‑
rom esztendővel ezelőtt a Ma‑
gyar Könyvkiadók és Könyv‑
terjesztők Egyesülete által in‑
dult a hagyomány, hogy évente
egy alkalommal az elsőkötetes
magyar írók és újonnan kiadott
klasszikusok műveit népszerű‑
sítik, felhívva a figyelmet a
könyv és az olvasás értékeire. A
gimnazisták műsorában Babits
Mihály: Ritmus a könyvről cí‑
mű szavalata, valamint egy
énekszám hangzott el, majd

Koncz Ferenc köszöntötte
a megjelenteket. A polgár‑
mester azt a mindenki ál‑
tal ismert különleges él‑
ményt idézte, amikor az
ember kinyit egy könyvet
és megérzi annak jellegze‑
tes illatát. A városvezető
elmesélte gyermekkori
emlékét, amikor éjszakán‑
ként zseblámpa fénye
mellett a könyveket bújta,
melyek különféle világok‑
ba repítették. Koncz Fe‑
renc beszédében kitért ar‑
ra is, hogy napjainkban a
fiatalok több időt és na‑
gyobb figyelmet fordíta‑
nak az internetezésre,

mint a könyvek olvasására,
majd arra biztatta a diákokat,
hogy ne hagyják kihalni, ha‑
nem ápolják a könyvolvasás
több ezer éves hagyományát.

A rendezvényt L. Simon
László, József Attila‑díjas író,
költő, a Nemzeti Kulturális
Alap bizottságának, valamint
az Országgyűlés kulturális és
sajtóbizottságának elnöke nyi‑
totta meg. Az előadó a megye
értékei közül a Tokaji bort, kul‑
turális vonatkozásban pedig a
Tokaji Írótábort emelte ki. – Ah‑
hoz, hogy személyiségünkben
megfelelően tudjunk fejlődni,
hogy tisztába legyünk az érté‑

kekkel, hogy elkerüljük az élet
nagy buktatóit, valamint hogy
a krízishelyzeteket át tudjuk él‑
ni és lelkileg erősek legyünk,
nagy szükség van az irodalom‑
ra és az olvasásra – fogalmazott
az író, költő, majd a legnépsze‑
rűbb közösségi oldalról szólva
arra hívta fel a fiatalok figyel‑
mét, hogy a webes felületen va‑
ló jelenlét és aktivitás nem pó‑
tolja a valós cselekvést. L. Si‑
mon László zárásként felolvas‑
ta Mire való a magyar kultúra?
című novelláját. A harmadik
évfolyamos gimnazistáknak
tartott rendhagyó irodalomóra
keretében a diákok elemezték a
művet a szerzővel, majd olvas‑
mányélményeikről számoltak
be. A tanóra azzal a megállapí‑
tással zárult, hogy az olvasás‑
nak nagy szerepe van a szemé‑
lyiségformálásban és abban,
hogy választ, útmutatást kap‑
junk különféle élethelyzetekre.

A városi könyvtár a rendez‑
vényen a Márai‑program első
fordulójában beszerzett, köl‑
csönözhető új könyvkínálatát
mutatta be az érdeklődőknek.
A Rákóczi‑várban a könyvtár
leselejtezett könyveihez és fo‑
lyóirataihoz juthattak hozzá
kedvezményes áron az olvasás
kedvelői.

H. R.

A könyv ünnepe Szerencsen
Városunk adott otthont a 83. Ünnepi Könyvhét és a 11. Gyermekkönyvnapok me‑

gyei megnyitójának június 6‑án a Bocskai István Gimnáziumban a középiskola,
valamint a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Szerencsi Általános Művelő‑
dési Központ szervezésében.

HOROSZKÓP
június 15. – június 29.

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Igen jól érzi magát a bőrében, amihez hozzájárul az is, hogy pénzügyeit sikerül jó irányba
terelgetnie. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a hobbijára kicsit többet költhessen, de hosszabb távon még
ez a „pazarlás” is jó befektetésnek bizonyulhat.

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
Ha a józanságot többre becsüli az önérvényesítő erőnél, és nem dől be a csábítónak ígérkező,
de kétes üzleti ajánlatoknak, akkor sikeres lehet ebben az időszakban üzleti, anyagi téren, illetve
szerződéskötések terén.

IKREK (V. 21.-VI. 21.)______________________________________________
A hónap közepétől mindkét szerencsebolygó az ön jegyében jár, ezért hatásukat erősen érez-
heti. Ám sajnos, ennek egyik megnyilvánulása lehet a rohamos hízás. Ennek elkerülésére a kulináris
élvezetekkel szemben ezentúl inkább a szellemieket, vagy egyéb testi örömöket részesítse előnyben.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)______________________________________________
Az Uránusz a társkapcsolat házában álló Plútóval kvadrátban hirtelen fordulatokat hozhat
az emberi kapcsolataiban. A kedvezőtlen fényszögek rossz esetben szinte mindent felrobbanthatnak
ön körül. Talán környezetváltozásra van szüksége, hogy gátló kapcsolataitól megszabadulhasson.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
A Vénusz az önmegvalósítás házában jár, ami ösztönzőleg hat zenei és művészi ihletettsé-
gére. Még ne kapkodja el a színre lépést, vegye jól szemügyre, mi is az, amit alkotott, mielőtt a nagy-
közönség elé lépne vele. 

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
Önnek az emelkedést pályáján a Jupiter hozza el, ami tömören szólva azt jelenti, hogy a sült
galamb a szájába repül. Hölgyeknél ez lehet gyermekáldás is: mint a női lét magasabb szinten való
betöltésének lehetősége. 

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
Valamilyen hosszú távú elkötelezettséget vállalhat, pl. házasságot köt, vagy hitelt vesz fel,
esetleg társaságot alapít. A komolyságot gerjesztő Szaturnusz sajnos azt sem kíméli, aki semmi ilyes-
mit nem forgat a fejében, aminek a hatása lehet a túlmunka.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
A meditáció, vagy pszichoterápia hasznos segítség lehet tudattalan vágyainak és indítékai -
nak megértésében. Azon veheti észre magát, hogy nagyobb hatalomra törekszik mások felett, ami
problémát okozhat emberi kapcsolataiban. 

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
Uralkodó bolygója, a Jupiter a hónap második hetében az Ikrekbe lép, és másik szerencse-
csillaggal együtt támogatják minden házas-, vagy üzlettársával, párjával kapcsolatos ügyét. 

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
Június első napjain a társasági élethez a Vénusz-Merkúr együttállás garantálja az emelkedett
hangulatot. A hónap végén a Nap-Plútó szembenállása kutatásra, lélekbúvárkodásra, netán valami-
féle nyomozásra sarkallja, de nem biztos, hogy az ínyére lesz, amit megtud!

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
Széles jókedvvel vághat bele valami új sportágba, akár egyszerre többet is kipróbálhat. Nem
ismer lehetetlent, hatalmas terveket kovácsol, álmokat kerget, és sokakat fellelkesít.

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
Az otthon és a társkapcsolat háza egyaránt aktiválódnak, ezért lehetetlen most tétlen ma-
radnia. A féktelen szórakozásnak csak pénzügyi nehézségek lehetnek a gátlói, de sikerül megtalálnia
a középutat a spórolás és a pénzszórás között.
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb július 5-én 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 július 19-én 14–16 óráig.
Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb július 11-én 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb június 27-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG__________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 óráig.

Tel.: 47/361-909.

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfog.
idő: hétfő és 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__________________________________
Június 15–17.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek
8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szombat 8-
20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig;
vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét:
22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszer-
tár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kia-
dását.
Június 18–24.: 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.
Június 25. – július 1.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap

8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8-20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/361-530.

Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.:
47/ 362-054.

Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/ 361-433.

Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-
302, 560-303.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A kalászos termény aratását
lehetőleg a közút és a vasútvo‑
nal mentén kell először elvé‑
gezni, legalább 3 méter széles
védőszántás alkalmazásával.
Gabonatáblán dohányozni még
a járművek, erő‑ és munkagé‑
pek vezető fülkéiben is tilos,
aratás idejére a gabonatáblától
legalább 15 méterre, éghető
anyagtól és növényzettől men‑
tes dohányzóhelyet lehet kĳe‑
lölni, a dohánynemű gyűjtésé‑
hez és eloltásához megfelelő
mennyiségű vizet tartalmazó
edényt kell elhelyezni. Dohá‑
nyozni a szérű és a rostnövény‑
tároló szélső tárolási egységétől,
illetve más kazaltól legalább 30
méter, tüzet rakni 100 méter tá‑
volságra, a kĳelölt helyen sza‑
bad.

A tűzgyújtásra is szigorú elő‑
írások vonatkoznak: a közúttól,
erdőtől, lábon álló gabonától
legalább 25 méter tűztávolsá‑
got, nagyfeszültségű, föld feletti
villamos vezetéktől a legfelső
villamos vezeték és talaj közötti
távolság háromszorosát, de leg‑
alább húsz métert kell biztosíta‑
ni. A mezőn összerakott szálas‑
takarmány‑, szalma‑, és rostnö‑
vény‑kazlakat legalább 3 méter
széles védőszántással kell kö‑
rülvenni, a kazlak, valamint a
sorok között legalább húsz mé‑
ter távolságot kell biztosítani. 

A szérű és a rostnövénytároló
területét az éghető hulladéktól,
elszáradt gaztól állandóan tisz‑
tán kell tartani. A rostnövény
csak a tárolón kívül és a szélső
kazaltól 10 méteren túl sátoroz‑
ható ki, minden megkezdett
tíz ezer négyzetméter alapterü‑
let után tízméteres tűztávolsá‑
got kell biztosítani. A pozdorja
kazal legnagyobb megengedett
alapterülete 300 m2, melyek
egymástól legalább tíz méter, az
épületektől legalább 20 méter
távolságra helyezhetők el.

A kalászos termény betakarí‑
tási, kazalozási, szalma‑össze‑
húzási és bálázási munkáiban
csak a tűzvédelmi követelmé‑
nyeknek‑, valamint a vonatko‑
zó műszaki követelményeknek
megfelelő, legalább 21A és 113B
vizsgálati egységtűz oltására al‑
kalmas tűzoltó készülékkel is
ellátott erő‑ és munkagép, vala‑
mint egyéb jármű vehet részt,
amelynek tűzvédelmi felülvizs‑
gálatát a betakarítást megelőző‑
en az üzemeltető elvégezte. A
jármű megfelelőségéről szemle
keretében kell meggyőződni,
amelynek tervezett időpontját
nyolc nappal előbb az illetékes
hivatásos önkormányzati tűzol‑
tóságra be kell jelenteni. A
szemléről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelynek egy példá‑
nyát a járművön el kell helyezni

és a szemlét követő nyolc na‑
pon belül a tűzoltóságnak meg
kell küldeni. A tartalék üzem‑
és kenőanyagot az erő‑ és mun‑
kagéptől, a kazaltól és gabona‑
táblától legalább húsz méter tá‑
volságra kell elhelyezni éghető
hulladéktól, növényzettől men‑
tes területen. Erő‑ és munkagé‑
pen, gépjárművön olyan kar‑
bantartás, javítás, amely nyílt
láng használatával jár, vagy
üzemanyag elfolyásával járhat,
gabonatáblán, szérűn és rostnö‑
vénytároló területén nem vé‑
gezhető. Munkaszünet idejére a
mezőgazdasági gépeket a lá‑
bon álló kalászos terménytől, a
tarlótól, továbbá a kazaltól leg‑
alább 15 méter távolságra kell
elhelyezni, éghető hulladéktól,
növényzettől mentes területen,
ha ez a távolság nem biztosítha‑
tó, akkor a három méter széles
védőszántáson kívül kell leállí‑
tani.

Az elmúlt évekhez hason‑
lóan a 2012. évben is a lakos‑
sági vízbekötések ösztönzé‑
sére biztosít kedvezményt a
Borsodvíz Zrt. A kedvez‑
mény nagyságrendje nettó 
21 400 forint bekötésenként.

A kedvezményen belül a
vízórát térítésmentesen biz‑
tosítja a társaság, a szerelési
díjból pedig 50 százalék en‑
gedményt adnak és nem szá‑
molnak fel helyszíni felméré‑
si és munkaterület‑átvételi
díjat. A kedvezmény mértéke
minden bekötésnél állandó,
de a tényleges költség függ a
bekötő vezeték hosszától, a
gerincvezeték minőségétől és
átmérőjétől. A bekötések fel‑
mérésénél erről a szakembe‑
rek tájékoztatni fogják a meg‑

rendelőt, a számlát pedig a
kedvezmények figyelembe
vételével állítják ki.

A társaság felhívja a lakos‑
ság figyelmét, hogy a tényle‑
ges költség nem tartalmazza
a földmunka és az út‑helyre‑
állítási költségét, a vízóraak‑
na, az esetleges út átfúrások,
valamint a védőcsövezés
költségét, a szükséges szak‑
felügyeletek, geodéziai be‑
mérések díját, valamint a
közútkezelői hozzájárulás
költségét. E tételek a vízbekö‑
tést megrendelő lakost terhe‑
lik.

A kedvezmény június 15‑
től október 31‑ig érvényes a
Borsodvíz Zrt‑hez beérkezett
lakossági víz‑bekötővezeték
megrendelésekre.

Szerencs város képviselő‑
testülete a május 23‑ai ülé‑
sen határozott arról, hogy
pályázatot nyújt be a nyári
szociális gyermekétkeztetés
biztosítása céljából. Kedve‑
ző elbírálás esetén 2012. jú‑
nius 18. és augusztus 31.
között összesen száz rend‑
szeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
kiskorú gyermeknek bizto‑
sít napi egyszeri meleg ét‑
kezést az önkormányzat az
állami költségvetésből öne‑
rő nélkül. A támogatás egy
főre jutó napi összege 440
forint, 54 munkanapon ke‑
resztül történő étkeztetés
esetén ez összesen 2 376 000
forint állami támogatást je‑
lent. A pályázat feltétele,

hogy az élelmet – a támoga‑
tás legalább 30 százaléká‑
nak megfelelő értékben –
negyven kilométeres föld‑
rajzi térségen belül gazdál‑
kodó őstermelőktől, kister‑
melőtől, mezőgazdasági
vállalkozótól  kell beszerez‑
ni. 

A támogatási összeg el‑
nyerése esetén a szociális
nyári gyermekétkeztetést a
Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. fogja biztosí‑
tani az ESZEI Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgál‑
tatási Központ munkatársai
közreműködésével. Az
érintettek még a tanév befe‑
jezését megelőzően, írásban
kapnak tájékoztatást a lehe‑
tőségről.

Tűzvédelem a mezőgazdaságban

Kedvezményes 
csatlakozás 

az ivóvízhálózatra

Nyári szociális
gyermekétkeztetésA Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Ki‑

rendeltsége a nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra
hívja fel a gazdálkodók figyelmét.

Június 15. (péntek):Az 1956‑
os mártírok emléknapja a Nagy
Imre szobornál. 

Június 16. (szombat) 17–24
óráig: a Múzeumok Éjszakáján
a könyvtár és a Cukormúzeum
nyitva tart.

Június 18. (hétfő) 15 óra: Ko‑
szorúzási ünnepség Petrikovits
László születésének 111. évfor‑
dulója tiszteletére. Helyszín:
Rákóczi út 91.

Június 24. (vasárnap): Falu‑
nap Ondon.

A Szerencsi ÁMK
júniusi ajánlata

A SZERENCSI
ÓVODÁK NYÁRI

NYITVA TARTÁSA

Június 18. – július 6.: Nap‑
sugár óvoda és Csalogány
óvoda zárva, ügyelet: Gyár‑
kerti óvoda.
Július 9. – július 27.: Nap‑
sugár Óvoda és Gyárkerti
Óvoda zárva, ügyelet: Csa‑
logány óvoda.
Július 30. – augusztus 24.:
Csalogány óvoda és Gyár‑
kerti óvoda zárva, ügyelet:
Napsugár óvoda.
Augusztus 27‑étől minden
óvoda nyitva tart.
Az ondi Csillagfény óvoda
július 2‑től augusztus 17‑ig,
a bölcsőde július 9‑től július
21‑ig zárva tart.
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Az elmúlt egy esztendő bal‑
eseti statisztikája szerint 2011‑
ben 72, ebben az évben eddig 57
közúti közlekedési baleset tör‑
tént a Szerencsi Rendőrkapi‑
tányság működési területéhez
tartozó utakon.

2011‑ben sajnos két halálos ki‑
menetelű balesetnél is helyszí‑
nelniük kellett az egyenruhá‑
soknak és jellemzően sok vad‑
dal történt ütközés volt az el‑
múlt időszakban – tájékoztatta a
Szerencsi Híreket Görcsös Lajos,
a Szerencsi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályve‑
zetője.

Mint megtudtuk, Szerencs
belterületén főként az anyagi
kárral járó, koccanásos balesetek
száma növekedett. A bevásárló‑
központok nagy forgalmú par‑
kolóiban gyakran előfordul,
hogy az autósok figyelmetlenül
tolatnak ki megállóhelyükről.

A rendőrök tapasztalata az,
hogy van néhány jellemző eset,

amelyre időről időre fel kell hív‑
ni a közúton közlekedők figyel‑
mét.

– Talán az első és legfontosabb
baleseti ok a sebesség helytelen
megválasztása. A gyorshajtók
kiszűrése érdekében folyamato‑
san végezzük a sebességellenőr‑
ző akciókat Szerencsen, a város
környéki településeken illetve a
37‑es főúton – hangsúlyozta kér‑
désünkre Görcsös Lajos. – Ez
utóbbi esetében – illetve a 37‑es
főút Miskolc és Mád irányába
vezető egy‑egy kĳelölt szaka‑
szán – elmondhatom, hogy táb‑
lával jeleztük a közlekedőknek,
hogy ezen az útszakaszon se‑
bességellenőrzés történik. 

Mind   erre azért van szükség,
mert a balesetek jelentős száza‑
léka ezeken az útszakaszokon
következett be – tájékoztatott az
alezredes.

A jó időjárás beköszöntével
előkerültek a kétkerekű jármű‑
vek. Sajnos ez a tény az országos

baleseti statisztikáikban is meg‑
mutatkozik, éppen ezért május‑
ban kiemelt figyelmet fordított a
rendőrség a kerékpárosok köz‑
lekedésére, júniusban pedig a
motorosok számíthatnak foko‑
zott ellenőrzésre az utakon. 
– Fontosnak tartjuk ezeket az el‑
lenőrzéseket, csak példaként
említem, hogy májusban öt ittas
kerékpárost szűrtünk ki  a for‑
galomból. Úgy gondolom, hogy
az alkoholos befolyásoltság ko‑
moly baleseti forrás a biciklisek
esetében, akik a jövőben is szá‑
míthatnak a fokozott rendőri fi‑
gyelemre, de továbbra is fontos‑
nak tartjuk az ittasság, illetve a
sebesség ellenőrző akcióinkat,
hiszen a legtöbb baleset ezek
miatt következik be.             M. Z.

Vízszintes: 1. Rádióhullám ér‑
zékelő. 6. Íráshoz használt folya‑
dékkal átitatott. 12. A megfejtés
első része. 14. Stan párja. 15. A
vizek városa. 16. A szabadba. 17.
Rádium, kén. 19. Rajzeszközöm.
22. Napszak. 25. Listát olvasok,
de se eleje, se vége! 26. Volt es‑
küvője, fordítva. 27. Folyótorko‑
lat lehet ilyen. 28. Kenya nemze‑
ti parkja. 30. Dél, németül. 32.
Gabonafélék veszedelme. 34.
Úgyszintén. 36. Régi porszívó‑
márka. 37. Pókféle állatka. 39.
Azt a személyt. 40. Lítium vegy‑
jele. 42. Kétüléses kerékpárt. 44.

Csapdát. 46. Eres! 47. Előkelő.
49. Férfinév. 50. Vörös nehéz‑
fém. 51. A végsőkig is elmenő. 
Függőleges: 1. Zenei stílus. 2.
Nagyon szeretné. 3. Uralkodó‑
ház. 4. Rangjelzőszó. 5. Ilyen
vad az őz. 6. Tízen Túliak Társa‑
sága. 7. Izomrögzítő rostok. 8.
Kettős betű. 9. Kerek számért.
10. Talmi. 11. Afrikai kutyaféle.
13. Harckocsi. 18. Német nép‑
csoport. 20. Tekercs. 21. Áldo‑
más. 22. A megfejtés második
része. 23. Az egyik testrésze! 24.
Cserebere (2 szó). 29. Odébb
szállítottak. 31. Artériáját. 33.

Stigma egyik fele. 35. Kutyát. 38.
Anna becézve. 41. Szobába. 43.
Kiejtett betű. 44. Mely szemé‑
lyen? 45. Mocsaras vidék. 48.
Társulási forma. 50. Azonos be‑
tűk. 

K. Cs.

A május 25‑ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Egyetlen ked‑
ves szó is olyan, mint a frissítő
ital. A helyes megfejtést bekül‑
dők közül Kalina Balázsné, Be‑
kecs, Honvéd út 101. szám alatti
lakos ajándékutalványt nyert a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház‑
ba, amely a Szerencsi Hírek
szerkesztőségében (Szerencs,
Népház) vehető át. 
A június 15‑ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határ‑
ideje: június 22.

Három dolog soha nem tér vissza…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. június 15.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

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

ték ezt a szelvényt.
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Rekordmennyiségű, mintegy 60 ezer doboz
dohányterméket foglaltak le a Nemzeti Adó‑ és
Vámhivatal munkatársai május 30‑án megyénk‑
ben. A 30 millió forint értékű, illegális szállít‑
mány felderítésének körülményeit rendkívüli
sajtótájékoztatón ismertették a NAV munkatár‑
sai.

Horváth Tivadar, a Nemzeti Adó‑ és Vámhi‑
vatal Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Igazgató‑
ságának vezetője a jelenlévő újságíróknak el‑
mondta, hogy 35 ezer doboz adójegy nélküli ci‑
garettát és mintegy 25 ezer doboz cigarettának
megfelelő vágott dohányt foglaltak le két olasz
és egy magyar állampolgártól. Mint elhangzott,
mindössze néhány óra alatt történt az a három
akció, amelynek során sikerült lefoglalni a re‑

kordmennyiségű magyar zárjegy nélküli do‑
hányszállítmányokat. A csempészek térben és
időben is közel voltak egymáshoz. Az egyik
esetben a magyar férfi szemeteszsákban próbál‑
ta elrejteni a mintegy három és fél millió forint
értékű áruját. A helyszíntől néhány percre és ki‑
lométerre a pénzügyőrök egy olasz rendszámú
kisteherautót igazoltattak. A raktérben gipszkar‑
tonok között kialakított rejtekhelyen 15 500 da‑
rab adójegy nélküli cigarettát találtak az adóha‑
tóság emberei. Az előzőekkel szinte egyidőben
egy újabb olasz rendszámú kisbusz akadt fenn
a pénzügyőrök hálóján. A kocsi utasteréből több
mint 15 millió forint értékű adójegy nélküli ci‑
garetta került elő. 

SfL

A Szerencsi Rendőrkapitányság területén az elmúlt év azonos időszakához ké‑
pest 2012‑ben kevesebb közlekedési baleset történt. A rend őrei továbbra is kie‑
melt figyelmet fordítanak a baleset‑megelőzésre, amelyre rendszeres akciókkal
igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét.

Közúti ellenőrzések 
a baleset-megelőzés érdekében

Harmincmilliós cigarettafogás

RENDŐRSÉGI HÍREK
UTCAI RABLÁS

Egy megyaszói lakost két má‑
sik helyi illetőségű személy má‑
jus 29‑én kora délután a telepü‑
lés utcáján megtámadott, majd
elvették a sértett karóráját és mo‑
biltelefonját. A kiérkező rend‑
őrök az elkövetőket elfogták,
akikkel szemben rablás bűntette
miatt folyik a további eljárás, az
egyikükkel szemben őrizetbe
vétele mellett.

LOPÁS A KAMRÁBÓL
A Tállyai Rendőrőrsön eljárás

indult ismeretlen tettes ellen, aki
május 26‑a és május 28‑a közötti
időben egy abaújszántói lakos
körbekerített lakóháza udvarára
bement, majd a nyitott kamrahe‑
lyiségből eltulajdonított egy Haj‑
du‑típusú villanymotoros cent‑
rifugát.

VESZÉLYBEN A LAKATLAN
INGATLANOK

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon eljárás indult ismeretlen

tettes ellen, aki május 31‑én egy
jelenleg nem lakott bekecsi lakó‑
házba ajtóbetörés módszerével
behatolt és onnan különböző
használati tárgyakat tulajdoní‑
tott el. Pár nappal korábban egy
monoki, szintén lakatlan ingat‑
lanba tört be ismeretlen tettes,
aki két televíziót, egy porcelán
étkészletet és különböző lakás‑
felszerelési cikkeket, használati
tárgyakat tulajdonított el. Vele
szemben a Tállyai Rendőrőrsön
indult eljárás.

ÜTKÖZÉS VADDAL
Egy személygépkocsi a 37‑es

számú főúton Miskolc irányába
közlekedett május 23‑án hajnal‑
ban, amikor a taktaharkányi el‑
ágazás után az út jobb oldalán
lévő fás, bokros területről egy
szarvas ugrott az autó elé. A ko‑
csi vezetője fékezett, de már nem
tudta elkerülni az ütközést, így a
jármű bal oldali első részével el‑
ütötte a szarvast. A baleset során
személyi sérülés nem történt.
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A Szerencsi Kisördögök csa‑
pata a 2011/2012‑es idény kie‑
melkedő teljesítményével – az
Észak‑magyarországi régiós baj‑

nokság ezüstérmesei, a
legjobb vegyes csapat –
érdemelte ki, hogy részt
vehetett az országos
megmérettetésen, ahol
Magyarország 14 leg‑
jobb U11‑es csapata volt
jelen.

A lejátszott öt mérkő‑
zésből csak egyet sike‑
rült megnyerniük, de
tisztes helytállással, né‑
hány játékos erőn felüli
teljesítményével meg‑
mutatták a gyerekek,
hogy az elitben van a

helyük, és jövőre – ahogy mond‑
ták – ismét a döntőbe jutás a tét.

Az elért 13. helyezésért járó
oklevelet, valamint a csapat leg‑

jobbját illető trófeát Jurák Botond
csapatkapitány vehette át a záró‑
ünnepségen.

Versenyen kívül, házi dobó‑
bajnoksággal záródott a három‑
napos sporthétvége, ahol a sze‑
rencsi csapatot képviselő Nagy
Marcell és Jurák Botond páros az
elismerésre méltó harmadik he‑
lyezést érte el, mivel a dobott 40
büntetőből 35‑öt értékesítettek. 

A Szerencsi Kisördögök csa‑
pata: Visóczki Panna, Balogh Li‑
li, Mizák Anna, Beregi Linda, Ju‑
rák Botond, Szemán Balázs,
Nagy Milán, Fogarasi Gergő,
Nagy Marcell, Géczi Márkó,
Murvai Bence, Molnár Bence.
Edzők: Nagy Lajos, Jakab Lász‑
ló.                                    Jurák József

Szerencsi kosarasok az ország
legjobbjai között

Május 25‑27. között került megrendezésre Sopronban a kosárlabda Kenguru Ku‑
pa Országos Jamboree 2012‑es döntője, az U11‑es fiú‑ és vegyes csapatok „Bajno‑
kok Ligája”.

A május 19‑én lejátszott mér‑
kőzésen elsőként az ifjúsági
csapatok léptek a pályára. A
hazai fiatalok már az első fél‑
időben megszerezték a veze‑
tést a vendégcsapattal szem‑
ben. Ezt az előnyt a mérkőzés
végéig meg is tartották, végül
4‑0‑ra megnyerték a találkozót.
Az ifjúsági csapat legeredmé‑
nyesebb játékosa Buri Dávid
volt, aki három góllal járult
hozzá a hazai gárda sikeréhez.

A felnőtt meccsen a szerencsi
csapat már az első játékrészben
kétgólos előnyre tett szert. Ezt
a második félidőben további
egy góllal növelték, így a vég‑
eredmény 3‑0 lett a szerencsi
focisták javára. Lukács Berta‑

lan edző szerint a mérkőzés
közepes színvonalú volt, bár
sok volt a kihagyott helyzet.

Május 27‑én Pácinban ven‑
dégszerepelt a Szerencs Városi
Sportegyesület labdarúgó
szakosztályának ifjúsági és fel‑
nőtt csapata. Ez a nap nem
kedvezett a szerencsi együtte‑
sek számára, mivel mindkét
gárda vesztesként hagyta el a
pályát. Az ifjúsági csapat 2‑0‑
ra, a felnőttek 4‑1‑re kaptak ki
a hazai pályán játszó Pácintól.

A Szerencs VSE labdarúgó
csapatai június 2‑án Erdőbénye
csapatait fogadták a Tatay Zol‑
tán Sporttelepen a megyei II.
osztályú labdarúgó bajnokság
keleti csoportjának 28. forduló‑

jában. A találkozón elsőként az
ifjúsági együttesek léptek pá‑
lyára. A második játékrészben
Buri Dávid és Szatmári Attila
góljaival 2‑0 lett a mérkőzés
végeredménye.

A felnőtt csapatok összecsa‑
pásán Erdőbénye már az első
játékrészben magához ragadta
a vezetést, a félidő kétgólos
előnnyel zárult a vendégek ja‑
vára. A szerencsi együttes játé‑
kosa, Király Gábor csak a má‑
sodik félidő 73. percében tu‑
dott a kapuba találni, amelyre
– még a mérkőzés vége előtt –
érkezett válasz, így a felnőtt
együttes hazai pályán 1‑3‑ra
kikapott a az Erdőbénye csa‑
patától.

Szerencs Városi Sportegyesületének súlyemelő szakosztálya idén harmadik alkalommal rendezte
meg a házi versenyét a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.

A május 20‑án tartott megmérettetésre a sportág legeredményesebb hazai női versenyzője, a hét‑
szeres magyar bajnok, többszörös válogatott‑kerettag, háromszoros EB ezüstérmes ózdi Nagy Ni‑
koletta is ellátogatott. A versenyen a szerencsiek közül tizenhárman léptek dobogóra, akik szakí‑
tásban és lökésben is egyaránt bemutatkoztak az érdeklődő szülők, barátok előtt. A legeredménye‑
sebb fiú korcsoportos versenyző Gáspár Alex volt, míg az ifjúsági kategóriában Gáspár Pál bizo‑
nyult a legjobbnak. Minden versenyző a tőle elvárt teljesítményt hozta. A szerencsiek házi bajnok‑
sága egyben felkészülés is volt a június 23‑án Ózdon megrendezésre kerülő SUZUKI‑KAISER Ki‑
emelt Országos Versenyre, ahol a csapat legközelebb képviselteti magát a hazai szakosztály.

Eredmények: lány korcsoport 25 kg: 1. Gáspár Bianka 76 pont; fiú korcsoport 25 kg: 1. Takács Máté
59 pont; fiú korcsoport 30 kg: 1. Gáspár Alex 87 pont; fiú korcsoport 35 kg: 1. Maczkó Balázs 77 pont;
serdülő női korcsoport 40 kg: 1. Gáspár Karina 55 kg; serdülő fiú korcsoport 56 kg: 1. Nagy Tamás 52 kg;
85 kg‑os súlycsoport: 1. Bárány Gergő 117 kg; ifjúsági férfi korcsoport 56 kg‑os súlycsoport: 1. Takács János
130 kg; 69 kg‑os súlycsoport: 1. Gáspár Pál 177 kg; 77 kg‑os súlycsoport: 1. Runda Tamás 150 kg; +94 kg‑
os súlycsoport: 1. Ollócki István 180 kg; Junior férfi korcsoport 56 kg: 1. Gáspár Gábor 85 kg; 94 kg‑os
súlycsoport: 1. Krisztián Bence 180 kg‑os összteljesítmény.

Győzelmek és vereségek

A súlyemelők házi bajnoksága

A Szerencsi VSE játékosai a Mezőzombor együttesét fogadták a megyei II. osz‑
tályú labdarúgó bajnokság keleti csoportjának 26. fordulójában a Tatay Zoltán
Sporttelepen.

Varga Csaba négydanos mes‑
ter tanítványai közül a Magyar
Karate Szövetség által Dunaújvá‑
rosban megrendezett diákolim‑
pián Kobolák Anna (fotón balra)
küzdelemben országos bajnok
lett, Tamás Klaudia ugyancsak
küzdelemben bronzérmet szer‑
zett.

A romániai Nagykárolyban
június 2‑án kétszáz fő részvételé‑
vel tartottak nemzetközi wkf
gyermek‑ és felnőtt shotokan ka‑
rate versenyt. A tornát a magyar
SKS szövetség képviselői öt
arany, öt ezüst és tizenöt bronzé‑

remmel zárták. A csapatban he‑
lyet kapó szerencsi karatésok
eredményesen képviselték váro‑
sunkat: formagyakorlatban Tóth
Vivien első, Koleszár Barbara és
Dobos Dávid második, Komenc‑
zi Máté, Tóth Zsófia, Harsányi
Mihály, Monyók Helga és Árvay
Bálint harmadik helyen végzett.
Küzdelemben Tóth Zsófia a do‑
bogó felső fokára állhatott.
Ugyancsak küzdelemben ezüs‑
térmes Koleszár Barbara, bron‑
zérmes Tóth Vivien, Harsányi
Mihály, Tamás Klaudia és Papp
László lett.                                   Á. A.

Aranyérem a karate
diákolimpián

Szép sikereket értek el nemzetközi és országos viada‑
lokon az elmúlt időszakban Szerencs Város Sportegye‑
sülete shotokan karate szakosztályának versenyzői.

Víz alatti gyógytorna a fürdőben
A vízben alkalmazott mozgásterápia e formája: a víz alatti

csoportos gyógytorna ma már igen népszerű, és rendkívül
hatékony kezelési módszer számos problémára. Igénybevé‑
telére immár a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban is lehe‑
tőség van, ahol a közelmúltban elkészült a medence korlát‑
ja, amely a biztonságos tornát segíti.

A víz alatti gyógytorna célja a gerinc és az alsó végtagok
tehermentesítése, a terhelés csökkentése, a mozgásterjede‑
lem és az izomerő növelése, a mozgáskoordináció és az
egyensúly fejlesztése. A víz alatti torna során a tér minden
irányában, szinte bármilyen testhelyzetben tudunk aka‑
dálymentesen, szabadon mozogni, mely nemcsak az izom‑
zat és a csontrendszer különböző részeire, valamint a kerin‑
gési és a légzőszervekre, hanem az idegrendszerre is jóté‑
kony hatással bír. E mozgásforma tehát a rehabilitáció min‑
den területén és minden életkorban használható különböző
terápiás célokkal.

A víz alatti torna rendszeres alkalmazásával az ízületi vé‑
delem jegyében végezhetünk olyan kondíciójavító gyakor‑
latokat, amelyek a mindennapi életünk során is érzékelhető
változásokat eredményeznek. Segítséget jelent gerincprob‑
lémák, vénás betegségek, a váll,‑ vállöv mozgásbeszűkülése
és fájdalma, baleset utáni rehabilitáció, valamint a térérzé‑
kelést, az egyensúlyt és a koordinációt érintő neurológiai
betegségek esetén.

A víz alatti gyógytorna színesíti és eltérő jellegű terhelé‑
sével szélesíti a mozgásterápia adta lehetőségek tárát. A Sze‑
rencsi Fürdő és Wellnessházban induló csoportfoglalkozá‑
sokra továbbra is várják érdeklődők jelentkezését, szemé‑
lyesen a recepción (Rákóczi út 94.) vagy telefonon, a 47/560‑
250‑es számon.                                                                                               (X)
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A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. által szervezett
tárlatot Egeli Zsolt nyitotta
meg. Az alpolgármester beszé‑
dében a szerencsi református
egyházközség tagja, Juhász Gá‑
bor művészetét méltatta, kie‑
melve, hogy az alkotó autodi‑
dakta módon sajátította el a kü‑
lönféle festészeti technikákat és
immár tizenhat esztendeje ké‑
szíti képeit. Műveit először
2000‑ben állították ki önálló tár‑
lat keretében Szerencsen. Ju‑
hász Gábor számos festménye
a helyi közintézmények – kö‑
zöttük a Szerencsi Városi
Nyugdíjas Klub helyisége – fa‑
lait díszíti a művész jólelkű fel‑
ajánlásának köszönhetően –
hangzott el.

Zárásként maga az alkotó
szólt a látogatóközönséghez:

– Évekig kerestem azt a mó‑
dot, hogyan tudnám az érzése‑
imet, gondolataimat mások felé
közvetíteni. Művészeti irányza‑

tokat, stílusokat tanulmányoz‑
tam, igyekeztem példaképeim
alkotásait eredetiben megcso‑
dálni. Külön öröm számomra,
hogy a világ több országába is
eljutottak képeim. Festményei‑
met főként Zemplén és a Takta‑
köz, illetve Szerencs és környé‑
ke ihlette. Az itt lakóknak ez a
csodás táj mindennapos, az ide
utazóknak azonban kápráza‑
tos. Az erdők, vizek, fák és vi‑
rágok harmóniája, az itt élő em‑
berek kedvessége nagyon sokat
jelent nekem. Az alkotás szá‑
momra megnyugvást, izgal‑
mat, reményt, válaszkeresést je‑
lent. Ez a szenvedélyem – fo‑
galmazta meg művészi hitval‑
lását Juhász Gábor, majd kö‑
szönetet mondott alkotói tevé‑
kenysége támogatóinak. 

A harmincöt olajfestményt
bemutató tárlat június 30‑áig te‑
kinthető meg a fürdő épületé‑
nek alagsorában.

H. R.

Festmények és muzsika
Juhász Gábor szerencsi festőművész csendéleteiből

és tájképeiből nyílt kiállítás május 29‑én a Szerencsi
Fürdő és Wellnessház körgalériájában. A számos ér‑
deklődőt vonzó esemény nyitányaként kalotaszegi
dallamokat hallhatott a látogatóközönség Takács Or‑
solya hegedűművész előadásában. Az elmúlt napokban a sze‑

rencsi művészeti iskolában
megkezdődött a növendékek
év végi vizsgaidőszaka. A diá‑
koknak gyakorlati bemutatók
keretében kellett számot adniuk
a tanév során szerzett ismerete‑
ikről. A két hétig tartó vizsga‑
időszakot jó eredménnyel zár‑
ták a növendékek, mindenki
teljesítette a pedagógusok által
előírt követelményeket.

Négy tanszakon ért véget a
beszámolók időszaka. A nép‑
táncos gyermekek bemutatták

az elmúlt hóna‑
pokban megta‑
nult koreográfiá‑
kat, a képzőmű‑
vészeti képzés‑
ben résztvevő di‑
ákok egy‑egy al‑
kotást készítet‑
tek, a színjáték
tanszakon cso‑
portos és egyéni
improvizációs
feladatokat mu‑
tattak be a gyerekek. A zenei
képzés növendékei vizsgabi‑

zottság előtt tettek bizonyságot
a tudásukról.

Vizsgáztak a növendékek
A 2007‑től működő, napjainkra egyre népszerűbb szerencsi művészeti oktatás

keretében néptáncot, hangszeres zenét, képzőművészetet és drámajátékot tanul‑
hatnak a helyi diákok. Az államilag támogatott képzések sikerét jelzi, hogy a
2011/2012‑es tanévben több mint 500 diák vett részt a délutáni különórákon.

Május 31‑én a szerencsi Sör‑
házban találkoztak az egykori
nyolcadikosok, rendhagyó osz‑
tálytalálkozó keretén belül. 
– Ötévente tartunk összejövete‑
leket – sorolja Takács Zoltán, a
program egyik főszervezője. 
– Most úgy gondoltuk, hogy e
nevezetes, 1956‑ban ballagó osz‑
tálynak 56 esztendő után talál‑
koznia kell. Történelmi szem‑
pontból jelentős évben hagytuk

el az akkoriban még katolikus
egyház fennhatósága alatt mű‑
ködő tanintézményt. Nagy volt
az osztálylétszám, harminckét
tanulót számlált és a párhuza‑
mos osztályé is ekörül mozgott.
A mai programot persze mind‑
két évfolyam számára megtart‑
juk. Sajnos sok osztálytárs nincs
már közöttünk, összessen tizen‑
heten távoztak el az élők sorá‑
ból. Az iskolánk a római katoli‑

kus templom mellett működött,
volt ez az épület Leventeház is,
majd a hetvenes években Úttö‑
rőház néven funkcionált. Érde‑
kes évek voltak azok, hiszen a
lányok egy helyre, a jelenlegi
Bolyai János Általános Iskolába
jártak, a srácok pedig szétszór‑
tan. Minden történelmi egyház‑
nak voltak kisebb iskolái, a fiúk
attól függően jártak ezekbe a
tanintézményekbe, hogy éppen
milyen évfolyamosok voltak. Az
egyik alsós korosztály a refor‑
mátusban, a másik a görög ka‑
tolikusban, a felsősök pedig a
római katolikusban tanultak –
idézi fel az emlékeket Takács
Zoltán. – Most nosztalgiázunk
egy kicsit, azután visszazökke‑
nünk a hétköznapokba és négy
év múlva, visszatérve az ötéves
találkozók hagyományaihoz, új‑
ra összejövünk. Legalábbis vala‑
mennyien bízunk ebben.

SfL

Ötvenhat éve ballagtak
Különleges esztendőnek tartják az ideit azok a „véndiákok,” akik 1956‑ban, azaz

ötvenhat évvel ezelőtt akasztották vállukra az általános iskolai ballagó tarisznyát.

Ragyogjon rájuk napfény
A Szerencsi Városi Nyugdí‑

jas Klub életében visszatérő
program, hogy megünneplik
egymás név‑ és születésnap‑
ját. Május 18‑án a szokásosnál
nagyobb volt az izgalom, hét
klubtárs került a figyelem kö‑
zéppontjába.

Fazekas Józsefné nyolcvana‑
dik, Munkácsi Miklósné és‑
Varga Józsefné hetvenötödik,
Orgona Istvánné, Fazekas
Andrásné és Kapus János het‑
venedik, Csordás István hat ‑
van ötödik születésnapja alkal‑
mából fogadta a gratulációkat.
A remek hangulatú összejöve‑

telről nem hiányozhatott a tű‑
zĳátékkal díszített hatalmas
torta, egy korty bor és persze a
jókívánságok halmaza. A meg‑
emlékezés részeként Magyar
Jánosné klubvezető így kö‑
szöntötte az ünnepelteket:

„Azt kívánjuk mindnyájan e
szép napon, ragyogjon Rátok
napfény, legyetek boldogok
nagyon, szívetek sose féljen,
bánat Titeket sose érjen, min‑
den utatokon szerencse kísér‑
jen!”                                                   SfL

Tisztelt Olvasóink!
2012 első félévének végéhez közeledve lehetőséget biztosítunk
Olvasóinknak arra, hogy a 2012-es esztendő második félévére ked
vező feltételekkel rendeljék meg a Szerencsi Híreket. Az előfizetés
díja kilenc lapszámra 1350 Ft, azonban a szerencsések visszanyer
hetik az előfizetés árát. A 2012. június 30-áig beérkező megrendelé
sek leadói között tíz, egyenként 1500 forint értékű ajándékutal
ványt sorsolunk ki a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. További
hat előfizetőnk a Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ
által felajánlott pendrive-ot nyer, öt előfizető pedig a B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzat főjegyzője, Kovács János által felajánlott,
megyénk értékeit, szépségeit bemutató Megyekönyv című képes
albumot kap ajándékba.

-

-
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-

előfizetési akcióelőfizetési akció

Előfizetési igényüket jelezhetik

a 47 561 180-as telefonszámon,

a szerencsihirek@szerencs.hu

e-mail címen, személyesen

a Szerencsi Hírek szerkesztőségében

(Kossuth tér 1., Népház),

vagy bármely postahivatalban.
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