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Az Emberi Erőforrások Mi‑
nisztériuma Alfa‑programja és
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megye
Önkormányzata által támoga‑
tott pályázat keretében valósult
meg a szerencsi Rákóczi‑vár‑
ban található Zempléni Múze‑
um új, állandó kiállítása, A Ké‑
peslap világa címmel. Az ünne‑
pélyes átadáson részt vett Balog
Zoltán tárcavezető és Koncz Fe‑
renc polgármester, majd Pusz‑
tai Tamás megyei múzeum‑
igazgató beszédében a szeren‑
csi gyűjtemény jelentőségét
méltatta. Mint elhangzott, az
intézmény minden tevékenysé‑
ge a képes‑levelezőlap kollek‑
ció köré épül, amelyből csak
egy van a világon, amit nem
szabad hagyni elpusztulni. 
– A tárgyak oda vándorolnak,
ahol szeretik őket. Ékesen bizo‑
nyítja mindezt a szerencsi mú‑
zeum, ahol a munkatársak ked‑
velik az itt őrzött emlékeket, s
ennek köszönhetően műtárgy
állományuk folyamatosan gya‑
rapszik. 

Az Emberi Erőforrások Mi‑
nisztériuma vezetője örömteli‑
nek nevezte, hogy életünkben
helyet kaphatnak az olyan kü‑
lönleges dolgok, mint például a
szerencsi képeslevelezőlap‑
gyűjtemény, és vannak szakem‑
berek, akik tudnak foglalkozni
az örökség megőrzésével. 
– A képeslap a kultúránk része,
amely nélkül nem beszélhe‑

tünk igazi értékekről. Úgy kell
megmutatni kincseinket, ered‑
ményeinket, hogy az mindenki
számára egyformán látható le‑
gyen – hangsúlyozta Balog Zol‑
tán, s hozzátette: nekünk az Is‑
ten ezt a földet adta, és ha soká‑
ig akarunk itt élni, akkor nem
szabad elengednünk sem a csa‑
ládi, sem pedig a nemzeti em‑
lékezetet, mert ezek a legfonto‑
sabbak: a történelmi és nemzeti
öntudat nélkül nincs gazdasági
felemelkedés. A mi feladatunk,
hogy felvirágoztassuk, amit
őseinktől örököltünk.

Az ünnepélyes megnyitón
Koncz Ferenc polgármester el‑
sőként köszönetet mondott Ba‑
log Zoltánnak, aki miniszteri
munkája egyik első állomása‑
ként Szerencsre látogatott, hogy
megtekintse azt a világon is
egyedülálló gyűjteményt,
amelyre méltán lehetnek büsz‑
kék a szerencsiek. – A város ön‑
kormányzata legfontosabb fel‑
adataként kezeli a munkahely‑
teremtést, hogy a felnövekvő if‑
júságnak legyen jövője e telepü‑
lésen. Mindezek mellett azon‑
ban ugyancsak fontos, hogy le‑
gyen lelke, hangulata, varázsa a
városnak, amely véleményem
szerint itt lakozik a Rákóczi‑
várban, a Zempléni Múzeum
különlegességeivel együtt –
emelte ki beszédében Koncz
Ferenc. 

Az ünnepélyes megnyitó

után Veres László, nyugalma‑
zott megyei múzeumigazgató
mutatta be a megújult kiállítást.
Fazekasné Majoros Judit, a
Zempléni Múzeum igazgatója
büszkén vezette körbe a vendé‑
geket az intézményben, amely
a képeslapok újszerű bemuta‑
tása mellett sok érdekességet
tartogat az idelátogatók számá‑
ra. 

– A sikeres pályázatunk lehe‑
tővé tette, hogy ne csak egy új
kiállítás készüljön el, hanem
egy kicsit megújítsuk a múze‑
um infrastruktúráját is – emelte
ki érdeklődésünkre az igazga‑
tó, aki szerint olyan tárlat várja
a látogatókat, amely nem csu‑
pán a képeslapot mutatja be,
hanem azt is, hogyan keletke‑
zett, mi volt a régi funkciója,
miként adták postára elődeink,
hogyan címezték. – Ezt az egy‑
szerű postai terméket szinte a
megjelentetésének pillanatától
gyűjtötték, egy olyan tárgyról
beszélünk, amely arra volt al‑
kalmas, hogy albumokba ke‑
rüljön – tette hozzá Fazekasné
Majoros Judit. 

A tárlat immár megfelel a
modern kor kihívásainak is. Je‑
lenleg 170 ezer darabból álló
adatbázisban nézelődhet a láto‑
gató egy érintőképernyős ter‑
minál segítségével. Érdekesség

és egyben újdonság a helyben
található postahivatal, ahol
nem csak vásárolni lehet az
úgynevezett reprint lapokból,
hanem bélyeggel ellátva fel is
adhatjuk őket családtagjaink‑
nak, barátainknak, ismerőse‑
inknek.

A kiállítás egyik célja, hogy
felhívja a figyelmet a képeslap‑

ra, erre a sokak által kortörténe‑
ti dokumentumnak nevezett
tárgyra, keletkezésének törté‑
netére. A modern technika se‑
gítségével pedig a képeslapok
digitális változatával is megis‑
merkedhetnek vendégek, ame‑
lyeket a hely korlátai miatt kiál‑
lításban nem tudnak bemutat‑
ni.                                             M. Z.
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A képeslap világa, a világ képeslapjai Szerencsen
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jelenlétében nyitotta meg kapuit június 15‑én a szerencsi Zempléni Múzeum közelmúltban

elkészült új, állandó kiállítása, amely az intézmény legjelentősebb kollekcióját, a nemzetközi hírű képeslevelezőlap‑gyűjteményt megújult
formában tárja a látogatók elé.

„…a vágyam az, hogy amit fáradozással, verejtékkel össze‑
gyűjtöttem, ne szóródjék szét, hanem közkinccsé váljék” –
mondta Petrikovits László 1967. július 16‑án, amikor nagyhí‑
rű képeslevelezőlap‑gyűjteményét felajánlotta és ezzel megala‑
pította a szerencsi múzeumot. Petrikovits László régi tárgyak
iránti érdeklődése, gyűjtőszenvedélye már középiskolás korá‑
ban megmutatkozott. A debreceni orvosi egyetem elvégzése
után 1928‑tól Szerencsen telepedett le, itt dolgozott körorvos‑
ként. A régi tárgyak és a természet kincseinek gyűjtése egész
életét meghatározta. A második világháború idején gyűjtemé‑
nye jelentős része megsemmisült. 1951‑ben Bartók Lajos deb‑
receni antikvárius nyolcezer darabos képeslapgyűjtemény
megvásárlását ajánlotta Petrikovits Lászlónak, ettől kezdve
minden szenvedélye, tudása, érdeklődése e tárgy gyűjtésére
irányult. Rövid idő alatt több százezres kollekcióra tett szert.
Kapcsolatba került a világ minden jelentős gyűjtőjével, klu‑
bokkal, s nemcsak gyűjtött, hanem csoportosított, feldolgozott,
rendszerezett, tanulmányozta a szakirodalmat, tudományos
vitákat folytatott, s létrehozta a képeslapok osztályozásának
azon rendszerét, amit a szerencsi Zempléni Múzeumban ma
is használnak. 

Petrikovits László adománya által ez a nagyszerű kollekció
fennmaradt az utókornak, közkinccsé vált, tovább fejlődött,
gyarapodott, és értékőrző szerepét ma már mindenki elismeri.

Az Ekker Róbert szobrász‑
művész által készített emlék‑
helynél elsőként Mihályi János‑
né, Radnóti‑díjas versmondó
szavalata hangzott el, majd Fa‑
zekasné Majoros Judit, a Zemp‑
léni Múzeum igazgatója emlé‑
kezett meg a szerencsi fogor‑
vos, műgyűjtő és múzeumala‑
pító tevékenységéről. Az igaz‑
gató beszédében kiemelte,
hogy Petrikovits László felis‑
merte: a képeslevelezőlap nem
csak egyszerű postai termék,
hanem egy kordokumentum,
amely megőrzi korának egy‑
egy mozzanatát. A szerencsi
fogorvos akkor vált igazán a
város történtének részévé, ami‑
kor 1967‑ben felajánlotta a köz
javára a mintegy 400 ezer da‑
rabból álló magángyűjtemé‑
nyét. – Ennek feltételei is voltak
– emelte ki Fazekasné Majoros
Judit –, mivel Petrikovits László
meghagyta, hogy a képeslapok
őrzésére múzeumot hozzanak

létre, a gyűjte‑
ményt nem sza‑
bad kivinni a vá‑
rosból. Az igaz‑
gatónő hangsú‑
lyozta, hogy sok
magángyűjte‑
ménytől eltérően
a szerencsi kol‑
lekció folyamato‑
san bővül, darab‑
száma napjaink‑
ban eléri az egy‑
milliót. Fazekas‑
né Majoros Judit
felhívta a figyel‑
met arra, hogy a
közelmúltban át‑
adott, új állandó
kiállítás várja a
látogatókat a Zempléni Múze‑
umban, A képeslap világa cím‑
mel. A kor követelményeinek
megfelelően megkezdődött a
képeslapok digitalizálása is,
amely révén ma már akár az in‑
terneten is megtekinthetők a ki‑

vételes gyűjtemény darabjai. 
A megemlékezésen az ön‑

kormányzat és a város intéz‑
ményeinek képviselői helyez‑
tek el koszorút Petrikovits
László domborműve előtt.

E. K.

A szerencsi múzeumalapító, Petrikovits László születésének 111. évfordulója tisz‑
teletére rendezett megemlékezésen hajtottak fejet a néhai fogorvos domborműve
előtt június 18‑án a helyi önkormányzat és az intézmények képviselői.

Emlékezés a múzeumalapítóra
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Közel 10 milliárd forintos
támogatást ítélt oda a kor‑
mány 1345 településnek – je‑
lentette be Tállai András, a Bel‑
ügyminisztérium önkor‑
mányzati államtitkára. A ked‑
vezményezettek között van
Szerencs Város Önkormány‑
zata, amely az idei első ÖNHI‑
KI pályázaton összesen 101
millió forintos kormányzati
segítséghez jut.

Mintegy tízmilliárd forintos
összeget utal napokon belül az
államkincstár azon önkor‑
mányzatoknak, amelyek ápri‑
lis 30‑ig benyújtották pályáza‑
tukat a kiegészítő támogatás‑
ra.

Mint arról a Belügyminisz‑
térium önkormányzati állam‑
titkára beszámolt, a bíráló bi‑
zottság döntése értelmében
minden pályázó, vagyis 1345
önkormányzat jut forráshoz.

Tállai András ismertette, hogy
a kiegészítő támogatásra egy
önkormányzat összesen há‑
romszor pályázhat, a most
megítélt összeg ennek megfe‑
lelően az éves, 24 milliárd 932
millió forintos keret mintegy
harmadát teszi ki. Az államtit‑
kár hangsúlyozta: az összegek
megállapításánál sok esetben

egyedi szempontokat is figye‑
lembe vettek, például a közok‑
tatási feladatok ellátásával járó
plusz feladatokat. Tállai And‑
rás elmondta, hogy míg egyes
önkormányzatok sokat tettek
a költséghatékonyság elősegí‑
téséért, addig volt példa olyan
településre is, amely 50 száza‑
lékos hiánnyal tervezte a költ‑
ségvetését. Hangsúlyozta, cél‑
juk az volt, hogy lehetőség
szerint mindenki pluszforrás‑
hoz juthasson, ugyanakkor
arányosan és méltányosan jár‑
janak el. Aláhúzta azt is, hogy
az elnyert kiegészítő támoga‑
tások kötelező feladatok fi‑
nanszírozására fordíthatóak.

A most odaítélt támogatás
legkisebb összege 249 ezer fo‑
rint volt, míg a legtöbbet, 
201 millió 103 ezer forintot
Szombathely kapta. Szerencs
a 101 105 000 forintos összeg‑
gel a kilencedik helyen szere‑
pel az országos listán. 
Megyénkben egyedül Ózd 
(102 498 000 forint) előzte meg
Szerencset.

M. Z.

A pedagógus felidézte, hogy
1958. június 16‑án azért végez‑
ték ki Nagy Imrét, mert nem ta‑
gadta meg elveit. Csak har ‑
minc egy esztendővel később,
1989. június 16‑án, – a rendszer‑
váltás első jelképes lépéseként –
rehabilitálták. Az eseményen
elhangzott az egykori miniszter
rövid életrajza is, melyben Ko‑
csis József kiemelte: Nagy Imre
legnagyobb érdeme talán nem

is az ötvenhatos szerepe volt,
hanem az 1953 – 1955 közötti
időszak, amikor megteremtette
annak lehetőségét, hogy kiala‑
kuljon az a szellemi elit, amely
az ’56‑os forradalom zászlóvi‑
vője volt. A miniszternek azért
jutott mártírsors, mert nem
tudta megtagadni múltját és
őseit, pedig csak egy aláírásába
került volna, hogy megmentse
életét. Jelképes sírban, majd a
rákoskeresztúri temető 301‑es
parcellájában nyugodott évti‑
zedekig, a rendszerváltás után
újratemetésével adták meg neki
a végtisztességet.

– Mit tanulhatunk Nagy Im‑
rétől? Állhatatosságot, kitartást,
küzdeni tudást és azt, hogy a
magyarság érdekeit képviselte
– zárta beszédét Kocsis József.

A megemlékezés jegyében
Sava Manolova: 1956. október
hőseihez című versét Kontra
László szavalta el. Az ünnepség
végén a település önkormány‑
zata és a Szerencsi Általános
Művelődési Központ képvise‑
letében megjelentek elhelyez‑
ték koszorúikat Nagy Imre
szobránál.                               H. R.

Az ország kilencedik legnagyobb ÖNHIKI támogatását – összesen 101 millió
forintot – kapott Szerencs, Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyében csupán Ózd előz
meg minket – derül ki abból a listából, amit a közelmúltban hozott nyilvános‑
ságra a kormány.hu internetes oldal.

Nagy Imre néhai miniszterelnök szobránál tartottak
megemlékezést június 15‑én Szerencsen, az Ötvenhatos
Vértanúk Emléknapja alkalmából. A volt államfő és
mártírtársai kivégzésének ötvennegyedik évfordulóján
Kocsis József gimnáziumi tanár mondott beszédet.

101 milliós ÖNHIKI támogatást
kapott Szerencs

Az 56-os vértanúkra
emlékeztek

Szerencs Város Önkormány‑
zata informális testületi ülést
tartott a Nestlé Hungária Kft.
szerencsi gyárában, ahol töb‑
bek között elhangzott, hogy
szorosabb együttműködést ter‑
vez a szerencsi városvezetés és
a Nestlé helyi üzemének veze‑
tősége.

Jean‑Pierre Polanen igazgató
kiemelte, hogy az 1991 óta a
Nestlé tulajdonában lévő gyár‑
egység immár a kakaó‑ és ká‑
vékészítmények európai régiós
központja, hiszen a Szerencsen
fejlesztett, előállított és csoma‑
golt élelmiszerek döntő többsé‑
gét 17 országba, és jelenleg még
az arab országokba is szállítják.
Nem csupán a gyártás történik
itt, hanem Szerencsen található

a régió érzékszervi vizsgáló‑
központja is, amelynek köszön‑
hetően a különböző országok
fogyasztói ízlését is ki tudják
szolgálni.

Koncz Ferenc polgármester
hangsúlyozta, hogy a szerencsi

gyár a város legnagyobb foglal‑
koztatójaként 362 helyi és kör‑
nyékbelinek biztosít állandó
megélhetést. A mostani egyez‑
tetés még inkább erősítheti a
svájci cég és Szerencs együtt‑
működését.

TISZTELT OLVASÓINK!
Tájékoztatjuk a Szerencsi Hírek olvasóit, hogy a szerkesztőség

munkatársai júliusban éves rendes szabadságukat töltik. A városi
közéleti lap legközelebb – az éves ütemezésnek megfelelően –
2012. augusztus 10-én jelenik meg, lapzárta a megjelenést meg-
előző hét pénteki napja, augusztus 3-a.

A szabadság ideje alatt állandó ügyeletet tartunk a Szerencs, Kos-
suth tér 1. szám alatt (Népház, emelet) található szerkesztőségben.
Ügyeleti telefonszámunk 20/340-6089, amelyen a fenti időszakban
is fogadjuk hívásaikat. E-mail címünk: szerencsihirek@szerencs.hu.

Tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy a Szerencsi Városi Televízió
műsora a szabadság időtartama alatt is a megszokott időben je-
lentkezik. Magazinunk minden héten pénteken 18 órától látható a
helyi kábeltelevíziós hálózaton, ismétlés vasárnap 17 órától, vala-
mint hétfőn 10 és 17 órától.

Muhi Zoltán
felelős szerkesztő

Szerencs legerősebb bástyájává válhat a Nestlé helyi
gyára, mondta el Koncz Ferenc polgármester június 
7‑én, az üzemben megtartott informális képviselő‑tes‑
tületi ülésen. A szerencsi gyár több mint 17 országba
szállít kakaó‑ és kávékészítményeket, 362 helybélit
foglalkoztat, emellett számos alvállalkozónak és be‑
szállítónak biztosít megélhetést a térségben.

A város legnagyobb
foglalkoztatója

Tállai András (a fotón jobbra) Koncz Ferenc polgármester
meghívására több alkalommal járt már Szerencsen.

Koncz Ferenc polgármester lapunk érdeklődésére el‑
mondta, hogy titkon bíztak abban, hogy a kormány ismét
kiemelten kezeli Szerencs városát, de az elmúlt esztendőben
megítélt jelentős ÖNHIKI támogatások után nem számítot‑
tak ilyen nagy összegre. Szerencs Város Önkormányzata az
árpilis 30‑ig benyújtott pályázatában 221,4 millió forintot
igényelt kiegészítő állami forrásként, amelynek 45,6 száza‑
lékát, országosan a kilencedik legnagyobb összeget ítélte
meg a kormány. Koncz Ferenc arról is tájékoztatott, hogy
ezt a forrást a jogszabályoknak megfelelően az önkormány‑
zati feladatellátás során keletkezett kifizetetlen számlatar‑
tozások csökkentésére használják fel.
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Énekszámok, szavalatok, kö‑
szöntők elhangzása után Nagy
Klaudia nyolcadikos diák kö‑
szönt el itt maradó társaitól, a
pedagógusoktól és az iskolától.
A végzősök tovább adták az if‑
jabbaknak az iskola zászlaját és
krónikáját.

Kocsisné Szabó Beáta beszé‑
dében a nyolcadikos diákokhoz
szólva elmondta: a meghitt sza‑
vak most nektek szólnak, titeket
búcsúztatnak. Emlékeket idéz‑
nek, jó tanácsot adnak, biztat‑
nak, s az alma mater mindörök‑
re gyermekévé fogad bennete‑
ket egyforma szeretettel, akár
engedelmes, jó, akár vásott, csí‑
nyekre mindig kész gyermekei
voltatok.

– Legyen ez a nap egy sikeres
út kezdete, amelyre most lép‑
tek, kívánom, hogy terveitek
váljanak valóra a jövőben – fo‑
galmazott Kocsisné Szabó Beá‑
ta, aki beszéde végén köszön‑
tötte az iskola legeredménye‑

sebb ballagóit. Könyvjutalmat
vett át Krajnyák Enikő, Nagy
Klaudia, Szabó Dániel, akik
nyolc évig kitűnő tanulmányi
eredményt értek el. Az idén
ugyancsak kiemelkedő tanul‑
mányi eredménnyel büszkél‑
kedhet Balázsfalvi Norbert,
Nagy Judit, Csurgovich Ale ‑
xandra, Dudás Evelin és Korán
Laura, ők szintén könyvjutal‑
mat kaptak.

A Kiss Attila Alapítvány idén
is jutalmazta az intézmény leg‑
sikeresebb tanulóját. Koncz Fe‑
renc polgármester köszöntőjé‑
ben a civil szervezet névadójá‑
ról, a Bocskai István Gimnázi‑
um egykori igazgatóhelyettesé‑
ről szólt, aki – mint elhangzott –
ékes bizonyítéka volt az élet‑
hosszig tartó tanulásnak, hiszen
betegsége idején is képezte ma‑
gát, fontosnak tartotta a tudás
folyamatos bővítését.

– Utolsó alkalommal állok itt,
a Bolyai iskola fenntartója kép‑

viseletében, hiszen ez az intéz‑
mény szeptembertől egyházi is‑
kolaként működik tovább – fo‑
galmazott Koncz Ferenc, aki
köszönetet mondott a pedagó‑
gusoknak, a szülőknek a támo‑
gatásért, amit a fenntartóváltás
előkészítése során tanúsítottak.
A polgármester végül átadta a
Kiss Attila Alapítvány díját
Krajnyák Enikőnek, aki az ün‑
nepségen csodálatos zongorajá‑
tékával is elkápráztatta a balla‑
gás résztvevőit.

Az intézmény minden esz‑
tendőben Bolyai‑díjjal jutalmaz
egy ballagó, jó tanuló, jó sporto‑
ló diákot. Idén ezt az elismerést
Szabó Dániel kapta. Az év tanár
elismerést – amit a tantestület
tagjai titkos szavazással ítélnek
oda – idén Molnárné Ekker Rita
vette át Kocsisné Szabó Beáta
igazgatótól, aki az ünnepség vé‑
gén kézfogással köszönt el a Bo‑
lyai János Általános Iskola bal‑
lagó diákjaitól.                       M. Z.

Búcsú a Bolyaitól
A szerencsi Bolyai János Általános Iskolában két nyolcadikos osztály intett bú‑

csút június 16‑án az intézménynek, tanáraiknak és diáktársaiknak. Megkondult az
iskolai harang, majd a végzősök osztályfőnökeik vezetésével vonultak a ballagási
ünnep helyszínére, a Kulcsár Anita Sportcsarnokba.

A nívós
elismerést
a június
29‑én tar‑
tandó év‑
záró érte‑
kezleten
veszi át a
kitünte‑
tett peda‑
gógus, aki
immár 12

esztendeje tagja a gimnázium
tantestületének.

Búzáné Tóth Márta a kollégái
titkos szavazása alapján 2009‑
ben a Kiváló Tanár plakettet
nyerte el, ezúttal pedig az isko‑
lavezetés felterjesztése szerint
jelölték az Oktatási és Kulturá‑
lis Minisztérium által adomá‑

nyozott dicséretre. Az ondi szü‑
letésű pedagógus a Bocskai
gimnáziumban érettségizett,
majd a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem biológia–
földrajz szakán szerzett diplo‑
mát 1993‑ban. Pályája kezdetén
a Debreczeni Márton Szakkép‑
ző Iskolában helyezkedett el
Miskolcon, röviddel később a
családalapításra helyeződött a
hangsúly életében: 1992‑ben
összeházasodott Búza László
állatorvossal. Még abban az
esztendőben megszületett első
gyermekük, Bálint. Blanka lá‑
nyuk 1995‑ben, Balázs fiuk pe‑
dig hét évvel később látta meg
a napvilágot. Egy bódvaszilasi
kitérő után 1998‑ban telepedtek
le Szerencsen. Búzáné Tóth

Márta akkor a tokaji gimnázi‑
umban kapott állást, majd két
évvel később csatlakozott a sze‑
rencsi Bocskai István Gimnázi‑
um kollektívájához.

A magas szintű elismerésben
részesült pedagógus elmondta,
hogy jóleső érzéssel fogadta a
dicséretet, amely megerősíti ab‑
ban, hogy jól végzi munkáját,
amit diákjai kimagasló érettsé‑
gi, felvételi és versenyeredmé‑
nyei is visszaigazolnak. – Min‑
dig is tanár akartam lenni, ak‑
kor is, amikor sokan e pálya
népszerűtlenségét hangoztat‑
ták. Igyekszem a jövőben is a
lehető legjobban ellátni a mun‑
kámmal járó feladatokat – fo‑
galmazott Búzáné Tóth Márta.

H. R.

Miniszteri dicséret a pedagógusnak
Búzáné Tóth Márta, a Bocskai István Gimnázium biológia‑földrajz szakos tanára

(fotónkon) miniszteri dicséretben részesült – jelentette be Gál András igazgató az
intézmény május 5‑én megtartott ballagási ünnepségén.

Nyiri Tibor beszédében az
oktatási év időszakát a vetéstől
az aratásig tartó ciklushoz ha‑
sonlította, amelynek a gondos
munka eredményeként gazdag
termés a jutalma. Az igazgató‑
helyettes ugyanakkor hangsú‑
lyozta: a tanév végi értesítő
nem egy évre ad biztonságot,
hanem megalapozza az utat a
jövőbe, a nagybetűs élet felé.

Mint elhangzott, az iskola ta‑
nulmányi átlaga 3,8 volt, 114 di‑
ák ért el kitűnő, illetve jeles
eredményt, akik dicséretben ré‑
szesültek. Az intézmény hu‑
szonnyolc osztályából a 11H
teljesített a legjobban (4,59), míg
2,8‑as összesített tanulmányi
eredménnyel a 10C végzett az
utolsó helyen. Tavalyhoz ha‑
sonlóan az idei tanévben is
meglehetősen magas volt az
egy főre jutó hiányzások száma
a gimnáziumban, ami össze‑
függésbe hozható az elért ta‑
nulmányi eredményekkel. A
kiemelkedő sikerek, mint pél‑
dául a nyelvvizsga‑ és verseny‑
eredmények felsorolása után
szóba került, hogy 57 diáknak

nem felhőtlen nyaralással, ha‑
nem a pótvizsgára való felké‑
szüléssel fog telni a nyári szün‑
idő. 

A Kiss Attila Alapítvány által
meghirdetett Az iskola legsike‑
resebb tanulója kitüntetésre
idén Madarasi Péter 12M osz‑
tályos tanulót javasolta a neve‑
lőtestület, melyet a civil szerve‑
zet képviseletében Koncz Fe‑
renc polgármester adott át. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás közoktatásért díját a
tantestület döntése alapján Ko‑
csis József magyar‑történelem
szakos gimnáziumi tanár kap‑
ta, aki immár 34 éve van a pe‑
dagógusi pályán. 

A tavaly karácsony előtti
adománygyűjtő akcióban való
részvételért két osztály okleve‑
let és könyvjutalmat kapott az
Együtt a Sérült Emberekért
Alapítványnak nyújtott segítsé‑
géért, valamint a Rotary Klub
szerencsi szervezetének vezető‑
je, Hidegkuti Nándor emlék ‑
plakettet adott át Nyiri Tibor‑
nak.

H. R.

Véget ért 
a 2011/12-es tanév

A Bocskai István Gimnáziumban június 15‑én tartot‑
tak tanévzáró ünnepséget. Az oktatási intézmény aulá‑
jában felsorakozó diákokat Nyiri Tibor igazgatóhelyet‑
tes tájékoztatta az idei tanév eredményeiről.

Ehhez az kell, hogy az isko‑
lák vezetői benyújtsák kérel‑
müket az alapítvány kuratóriu‑
mához, a jelölt diák megneve‑
zésével együtt. A 2011/2012‑es
iskolai évet illetően tíz település
tizenhárom iskolájából érkezett
kérés a Kiss Attila Alapítvány
kuratóriumához, a fiatalok a
tanévzáró ünnepségeken, illet‑
ve ballagásokon vehették át ju‑
talmukat. A kitüntetettek: Ök‑

rös Tamás
(Megyaszó),
Rácz Helga
(Bekecs), Len‑
gyel Krisztina
(Legyesbé‑
nye), Májer
Péter (Rátka),
Sütő Zsanett
(Vámosújfa‑
lu), Krajczár
Ilona (Takta‑
kenéz), Szabó
Kinga (Bod‑
rogkeresztúr),

Krajnyák Enikő (Szerencs, Bo‑
lyai János Általános Iskola), Fi‑
ge Balázs (Szerencs, Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola),
Madarasi Péter (Szerencs, Bocs‑
kai István Gimnázium), Szilá‑
gyi Szilvia (Tarcal), Orosz Má‑
ria (Monok), Ivanics Dániel Im‑
re (Csobaj). Felvételünk a tarcali
díjátadáson készült, a Kiss Atti‑
la Alapítványt Takács Istvánné
képviselte.

A Kiss Attila Alapítvány
díjazottjai

A Koncz Ferenc polgármester által is támogatott Kiss
Attila Alapítvány életében hagyomány, hogy a tanév
végén jutalmazza a szerencsi és a vonzáskörzetéhez
tartozó községek legeredményesebb tanulóit.
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Hagyományos ünnepség keretében búcsúztak a Rákóczi Zsigmond Általános Is‑
kolától a tanintézet nyolcadikos tanulói. A június 16‑ai ballagási eseményen három
osztály köszönt el a pedagógusoktól, a diáktársaktól.

Képes Panna fuvolajátéka és Fige Balázs zongora
előadása nyitotta meg a szerencsi művészeti iskola idei
tanévzáró ünnepségét. A Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola aulájában június 11‑én megtartott eseményen
Harkályné Kovács Katalin intézményegység‑vezető
értékelte a 2011/2012‑es oktatási évet.

Az ünnepi pillanatok kezde‑
tét jelző Himnusz elhangzása
után Sztankovics Anna szavala‑
ta nyitotta meg a Rákóczi iskola
idei ballagását. A hetedik osztá‑
lyosok által előadott versidéze‑
tek után Bakos Petra népdal
éneke következett, majd Hubay
Helga szólt tanáraihoz és ifjabb
társaihoz. A nyolcadikos lány
beszédében visszatekintett a
nyolc esztendővel ezelőtti idő‑
szakra, amikor első osztályos‑
ként először lépték át az iskola
ajtaját. Hubay Helga felidézte
az elmúlt évek szép emlékeit, a
sikereket, a kudarcokat, az él‑
ményekben gazdag osztályki‑
rándulásokat, majd így fogal‑
mazott: egy tarisznyával a vál‑
lunkon indulunk útnak, amely‑
ben magunkkal visszük itt szer‑
zett emlékeinket.

A ballagók végül átadták az
intézmény zászlaját a hetedike‑
seknek, majd a végzős osztá‑
lyok egy‑egy idézettel ellátott
szalagot kötöttek a lobogóra.
Ugyancsak az itt maradókhoz
került az iskola krónikája, majd
újabb szavalatok és ének után
Ráczné Váradi Éva szólt a balla‑

gókhoz. – Olyan útravalót sze‑
retnénk adni, amely minden
búcsúzó diák szívét megdobog‑
tatja, amit még senkitől nem
kaptatok, mégis mindenki
hasznát veszi, függetlenül attól,
merre folytatja majd az útját.
Nem lesz két egyforma út, hi‑
szen ami előttetek áll, az a lehe‑
tőségek végtelen tárháza, az is‑
meretlen kihívások izgalma,
megannyi kanyargó ösvény,
mely előtt tervekkel, álmokkal,
vágyakkal telve álltok most itt.
Mondhatnék nektek szép és
bölcs gondolatokat, felidézhet‑
ném az eredményeket, az isko‑
lai rendezvényeket, a diáknapo‑
kat, a kirándulásokat, sorolhat‑
nám a dicséreteket, az intelme‑
ket, de nem teszem, mert mint
jó tükörben, bennetek vannak a
sikereink és kudarcaink. Tud‑
notok kell: nem csak mi adtunk
nektek, mi is kaptunk tőletek
kedvességet, szeretetet, ami erőt
és biztatást ad a további mun‑
kánkhoz – fogalmazott az intéz‑
ményvezető.

Kimagasló, szerteágazó tevé‑
kenységéért Rákóczi Plakett el‑
ismerésben részesült a nyolca‑

dikos Sztankovics Anna, az Év
Tanára kitüntető címet idén
Czina Györgyné érdemelte ki.
A művészeti iskola legeredmé‑
nyesebb diákja elismerést Do‑
monkos Vivien vette át Har‑
kályné Kovács Katalin intéz‑
ményegység‑vezetőtől. Koncz
Ferenc polgármester a Kiss Atti‑
la Alapítvány díját adta át az
ugyancsak nyolcadikos Fige Ba‑
lázsnak. A Szerencsi Mezőgaz‑
dasági Zrt. díját, Osvay György
elnök vezérigazgató nevében
Ráczné Váradi Éva adta át Zöldi
Csabának. A Kulcsár Anita Ala‑
pítvány elismerését minden
esztendőben olyan diák kapja,
aki kiváló tanulmányi eredmé‑
nyei mellett a sportban is élen
jár társai között. Ebben az évben
Kerekes Márk kapta ezt a díjat.
A diákönkormányzat díját Ra‑
bócz Bence vette át.

Kitűnő tanulmányi eredmé‑
nyéért, művészeti, vagy közös‑
ségi munkájáért, illetve sikeres
nyelvvizsgákért a következő di‑
ákok részesültek elismerésben:
Bakos Petra, Hubay Helga, Ja‑
nasóczki Dávid, Juhász Márton,
Mérész Katinka, Mészáros Le‑
vente, Murvai Ádám, Örkényi
Károly, Papp Levente, Szviat‑
kovszki Dorka, Tóth Vivien,
Zsigmond Dávid.

– Utolsó kérésem a ballagók‑
hoz: vigyétek magatokkal, őriz‑
zétek meg és adjátok tovább azt
az örökséget, amit itt kaptatok!
Legyetek méltó példaképei az
utánatok jövőknek – szólt a bal‑
lagókhoz az esemény végén
Rácz né Váradi Éva igazgató,
majd az osztályok utolsó sétá‑
jukra indultak a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskolában.

M. Z.

A körzeti és megyei fordu‑
lók megnyerése után csapa‑
tunk bejutott az Országos Élet‑
vitel Versenyre.

Izgatottan indul‑
tunk Tatabányára, a
program helyszínére,
ahol tíz témakörben
vetélkedtek a csapa‑
tok. Bizonyítanunk
kellett a könyvtár‑
használat, a postafor‑
galmi ismeretek, a
háztartástan, a kör‑
nyezetvédelem, a
kreativitás, a kom‑
munikáció, a népi já‑

tékok, a múzeumpedagógia, az
informatika, a rendezvényszer‑
vezés területén. Elméleti isme‑
reteinkről tesztek kitöltésével

adtunk tanúbizonyságot. A há‑
romórás megmérettetés kellő
képpen kimerített minden részt
vevőt. Az ország 19 megyéje kö‑
zül az előkelő 5. helyet szerezte
meg csapatunk.

A három nap alatt színes, iz‑
galmas programokban volt ré‑
szünk. Kirándultunk, múze‑
umban jártunk, várost néztünk,
barátokra tettünk szert. Kö‑
szönjük felkészítő tanárunknak
Ráczné Váradi Évának ezt a ka‑
landos három napot, s a sok
hasznos ismeretet.

Farmosi Kata, Lakatos Lilla
és Takács Ádám

Legyetek méltó példaképei
az utánatok jövőknek!

Életvitel versenyen jártunk

Kiválóra minősített
tehetségpont

Mint elhangzott a az elmúlt
több mint két évtized alatt több
száz, talán több ezer gyermek
tanulta meg itt a zene, a tánc, a
művészetek szeretetét. – Kul‑
túrembereket nevelünk, akik
hangverseny, szánház‑ és kiál‑
lítás látogatókká válnak felnőtt
korukra – fogalmazott Har‑
kályné Kovács Katalin, aki töb‑
bek között elmondta, hogy
összesen 508 beiratkozott tanu‑
ló járt idén a zenei, néptánc,
színjátszás és képzőművészet
tanszakokra. A négy művésze‑
ti ágon jelenleg húsz pedagó‑
gus oktatja a diákokat, a tárgyi
feltételekben nem történt jelen‑
tős változás, hiszen idén nem
volt olyan pályázat, amely új

eszközök, tan‑
szerek vásárlá‑
sára irányult
volna. A
Scholtz Jenő
A l a p í t vá n y
nyújtotta a leg‑
több támoga‑
tást idén a mű‑
vészeti iskolá‑
nak, így tudták
finanszírozni a
g y e r m e k e k
versenyezteté‑
sét, a rászoruló
diákok térítési
díjának kifize‑

tését, 80 ezer forintot biztosítot‑
tak kisebb hangszertartók, kot‑
ták vásárlására, amely mellett
a nyári zenei tábor megvalósí‑
tásához is nagymértékben hoz‑
zájárul a Scholtz alapítvány. El‑
hangzott többek között az is,
hogy ebben a tanévben több
mint 120 fellépés áll a tanulók
mögött, akik városi, kistérségi,
vagy akár országos eseménye‑
ken öregbítették az iskola jó
hírnevét.

Az ünnepélyes tanévzáró
végén könyvjutalmat vehettek
át azok a tanulók, akik az el‑
múlt hónapokban kiemelkedő,
példamutató teljesítményük‑
kel hívták fel magukra a peda‑
gógusok figyelmét.

Az intézményünkben műkö‑
dő, tehetséget azonosító és fej‑
lesztő programok alapján, te‑
hetségpontként való akkreditá‑
cióra regisztráltunk. Kormos
Dénes, a Magyar Tehetségsegí‑
tő Tanács koordinátora, kutató
fejlesztő pedagógus és Dr. Me‑
ző Ferenc, a Debreceni Egye‑
tem Pszichológiai Intézetének
egyetemi adjunktusa június 
13‑án érkezett az akkreditáció
elvégzésére. A gondosan össze‑
állított és előkészített doku‑
mentumok alapján az alábbi öt
tehetség területet minősítették
a szakemberek: kéttannyelvű
képzés, matematika‑ logikai,
testi‑kinesztetikus, téri‑vizuális
valamint zenei képzések. A
vizsgálat során a bizottság ki‑
alakított véleménye az, hogy a
tehetségpont működése és mű‑

ködtetése kiemelkedő. Az isko‑
lában folytatott tehetséggondo‑
zó szakmai munka magas szín‑
vonalú, melynek dokumentálá‑
sa példaértékű.

Kiválóra minősített akkredi‑
tált tehetségpontként lehetősé‑
ge nyílik intézményünknek a
tehetséges gyermekek szemé‑
lyiségének, képességeinek,
készségeinek kibontakoztatását
elősegítő pályázatokon való
szélesebb körű részvételre; a
pedagógus továbbképzéseken
való aktívabb részvételre; az or‑
szág tehetségpontjaival való ta‑
pasztalatcserére, kapcsolattar‑
tásra a különböző területeken;
bekapcsolódni a tehetséghidak
kialakításának országos prog‑
ramjába.

Ráczné Váradi Éva
igazgató

Ötszáz diák 
a művészeti iskolában
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A Biokovó egyetlen hatalmas
kőtömb, ami kb. 40 km hosszú,
15 km széles és 1700 méter ma‑
gas. A hegy különlegessége,
hogy az 1762 méter magas Sv.
Jure (Szent György) csúcs a ten‑
gerpart szélétől légvonalban
mindössze 5 km távolságra van.
Ide egy 25 km hosszú szerpen‑
tin vezet fel, így Podgorát észak
felől szinte egy függőleges kőfal
védi. Ezért a nyári időjárás na‑
gyon stabil. Nem ritka, hogy 35‑
40 napon keresztül nincs eső
csak napsütés. Ha mégis esik,
akkor 2‑3 nap múlva újra jó idő
van. A tenger vize nagyon tiszta,
napsütésben akár 40 méter
mélyre is le lehet látni. Egy egy‑
szerű búvárszemüveggel már
nagyon szép halakat lehet látni
akár 2‑3 méterre a parttól. A víz
magas sótartalma miatt nagyon
könnyű benne úszni, sőt nyu‑
godtan fel lehet feküdni a vízre
és az ember nem süllyed el. Erre
a lehetőségre Makarska városá‑
ban (ami kb. 6 km‑re van Pod‑
gorától) egy külön szobor hívja
fel a figyelmet. A tengerpart ap‑
ró kavicsos, néhol van egy kis
homokos rész is. A víz hőmér‑
séklete augusztusban a 25‑27
fokot is elérheti, a levegő hőmér‑
séklete 36‑39 fok is lehet. Ami
miatt minden évben visszaté‑
rünk ide, az a mediterrán bájon
kívül az itt élő emberek vendég‑
szeretete, kedvessége, barátsá‑
ga. Nagyon rendes, becsületes,
jóindulatú, kiegyensúlyozott
emberek élnek itt. Nem rohan‑
nak, mint mi, szeretnek jókat
enni, keveset inni hozzá és be‑
szélgetni. Ha kialakul egy barát‑
ság, akkor az szent és nincs
olyan kérés, amiben ne próbál‑
na meg segíteni valaki a barát‑
ján. Ezt már az első éven, ami‑
kor ott jártunk észrevettük és
felmerült a gondolat, hogy egy
ilyen szép helyen lévő, ilyen ba‑
rátságos emberekkel lakta tele‑
püléssel jó lenne kialakítani egy
testvérvárosi kapcsolatot. Haza‑
érve megkértem Bodnár Béla al‑
jegyző barátomat, puhatolja ki a
város vezetésénél, hogy van‑e
lehetőség egy ilyen kapcsolat ki‑
alakítására. Az igenlő válasz
után 2003‑ban hozzákezdtünk a
kapcsolat kiépítéséhez. Az otta‑
ni városvezetés először örült a
lehetőségnek, majd mindenféle
kifogásokat hozva nem tett
semmit a kapcsolat kialakítása
érdekében. Míg három évvel ez‑
előtt Podgorán új településveze‑
tőt választottak, egy szimpati‑
kus, energikus fiatalembert. A
podgorai barátainkkal együtt
megkérdeztük Ante Miličić pol‑
gármestert: mit szólna egy test‑
vérvárosi kapcsolathoz? Ő na‑
gyon pozitívan ált hozzá és tá‑
mogatásáról biztosított, sőt
mindjárt meghívott egy szeren‑

csi delegációt városukba. 
E meghívás alapján 2010. júli‑

us 2‑5. között egy hatfős csoport
tett bemutatkozó látogatást
Podgorán az előző polgármes‑
ter vezetésével. Nagyon kedves
és figyelmes fogadtatásban volt
részünk, bemutatták a telepü‑
lést és a környékét. Ekkor hív‑
tuk meg Ante Miličić polgár‑
mester urat és kíséretét egy sze‑
rencsi viszontlátogatásra, amire
2010. október 21‑24. között ke‑
rült sor, amikor már Szerencs
újonnan megválasztott polgár‑
mestere fogadta a vendégeket.
Itt jutott arra a meggyőződésre
a két településvezető, hogy
nincs akadálya a két város kö‑
zötti testvérvárosi szerződés
megkötésének. Megfogalmazá‑
sával a szerencsieket bízták
meg, mivel városunknak már
több testvérvárosa is van. Több
mint egyéves előkészületek
után 2011. november 24‑én, Sze‑
rencsen került sor az aláírásra,
ünnepi testületi ülés keretében.
A delegációban részt vett Goji‑
mir Šunde barátom, nyugalma‑
zott hajóskapitány is, aki pod‑
gorai részről a motorja volt a két
város közötti kapcsolat kialakí‑
tásának és ezt az alkalmat ra‑
gadta meg, hogy meghívja a
képviselő‑testület tagjait és né‑
hány magánszemélyt a már tí‑
zedik éve hagyományosan
megrendezésre kerülő podgorai
vadászbálra, aminek ő a főren‑
dezője. A testvérvárosi szerző‑
dés podgorai részről való meg‑
erősítésére szintén egy ünnepi
testületi ülés keretében már An‑
te Miličić polgármester hívta
meg a szerencsieket. A két meg‑
hívás összevonásával 2012. feb‑
ruár 2‑án 15 fős csoport utazott
Podgorára. A megerősítő aláírás
és az alapokmányok kicserélése

után a két város vezetői jó lehe‑
tőséget látnak a kulturális és
gazdasági kapcsolatok kiépíté‑
sére. Podgora központi fekvésé‑
ből adódóan sok nevezetes hely
könnyen megközelíthető: 8 km‑
re, Makarska városában találha‑
tó a Vepric nevű zarándokhely,
amit a horvát Lourdesnek is ne‑
veznek. Mintegy 80 km‑re van
Medjugorje, ami szintén híres
szenthely. Split 80, Dubrovnik
130, Mostar 90 km‑re van. Hajó‑
járatok indulnak Korčula, Hvar
és Brač szigetére. Korčulán Mar‑
co Polo szülőháza tekinthető
meg. Hvar sziget fővárosa arról
híres, ha reggel 9 és 11 óra kö‑
zött köd van vagy esik az eső,
akkor nem kell kifizetni aznapra
a szállodát. A Brač szigeti Bol
nevű településen pedig olyan
kavicsos félsziget található, ami‑
nek az alakja a tengeráramlás és
a hullámzás miatt naponta
megváltozik. Brač sziget arról is
nevezetes, hogy innen szállítot‑
ták a követ a washingtoni fehér
ház építéséhez és ebből a kőből
van kirakva a podgorai tenger‑
parti sétány egy része is. Split‑
ben Diocletianus palotáját lehet
megtekinteni, Dubrovnikban
pedig az óvárost, amit a háború‑
ban sok aknatámadás ért, de
azóta szinte teljesen helyreállí‑
tották. És itt van a csodálatos Bi‑
okovo, amire érdemes egy
egész napot szánni. Az 1762 mé‑
ter magasan fekvő tévétoronytól
jó időben látni az olasz partokat
is. Az odavezető útvonalon pe‑
dig képet kaphatunk arról, ho‑
gyan éltek itt az emberek 200‑
300 évvel ezelőtt, ahol a kövön
kívül szinte semmi nincs, így a
házak teteje is kőből van. 15‑20
négyzetméteres kis kertekben
termelték meg és termelik ma is
az élelmiszereket. Egy kis infor‑

mációs irodában elmesélik a
hegy történetét, kialakulását és
érdekességeit. Világhírű a Bio‑
kovon termelt burgonya, ami a
legjobb ízű, kevés van belőle és
nagyon keresett. A hegy belsejé‑
ben sok barlang van, több jég‑
barlang is. Az 1900‑as évek ele‑
jén az akkor beinduló idegen‑
forgalom részére épített szállo‑
dákba háton hordták le a jeget.
Legendákat mesélnek egy pod‑
gorai hölgyről, aki egymaga 100
kiló jeget hozott le naponta a há‑
tán a hegyről. A hegyre fel lehet
menni autóval, vagy lehet bérel‑
ni robogót is. A Sarajevo felé ve‑
zető út mellett található az Izleti
(kirándulás) nevű vendéglő,
ahol a legfinomabb kiskecske
sültet lehet kapni, de térjünk
vissza a tengerpartra, ahol lehet
motorcsónakot bérelni, akár
egész napra. Roboghatunk a ví‑
zen jetskyvel, lehet parasailing‑
gel repülni, banánozni, tubézni,
vizibiciklizni és esténként ott a
promenád, a sétány, ahol éjfélig
hullámzik a tömeg. Finom éte‑
lek, halak, fagylaltok és a híre‑
sen Karlovačko sör, ami frissen
csapoltan az igazi. Abban pedig
bízhatunk, hogy podgorai bará‑
taink nagy szeretettel és kitün‑
tetett figyelemmel várnak min‑
den szerencsit.

Mint minden testvérváros,
így Podgora is meghívást kapott
az április 20‑ai Szerencs Város
Napjára, amikor lehetőség nyílt
a két település intézményeinek,
vállalkozóinak a kapcsolatfelvé‑
telére. A podgorai barátaink ké‑
rése volt, hogy szeretnének
megismerkedni Szerencs többi
testvérvárosának a vezetőivel,
és szeretnének találkozni a Kas‑
sa Európa kulturális fővárosa
2013 rendezvény szervezőivel
is. Ezeket a találkozókat meg‑

szerveztük, a podgoraiak pedig
meghívták Szerencs és összes
testvérvárosának küldötteit
szeptember 15‑16‑ára Podgorá‑
ra, ahol a horvát haditengeré‑
szet megalakulásának évfordu‑
lóját ünneplik, mivel podgorai
az ellentengernagy és itt alakult
meg a haditengerészet. A dele‑
gációk köszönettel vették a
meghívást. A podgorai iskolá‑
ban nagyon magas szintű az ok‑
tatás. Saját kis gyümölcsösük
van, ők gondozzák a növénye‑
ket, és amit megtermelnek, ab‑
ból készítenek élelmiszereket,
süteményeket. Hasznos lenne
egy diákcsere‑programot bein‑
dítani. Kulturális téren a nyári
főszezonban szívesen látnának
szerencsi népi együtteseket, ze‑
nekarokat, még fizetnének is a
fellépésükért. Náluk van egy
Milan Kurtič nevű népi együt‑
tes, őket pedig vendégül láthat‑
nánk mi, például a csokoládé‑
fesztiválon. Az egyházi kapcso‑
latok is jó irányba haladnak, hi‑
szen 50 fős katolikus csoport tett
látogatást a Makarska melletti
Vepricen és a boszniai Medju‑
gorjén. Podgorán laktak és egy
hajókirándulást tettek a környe‑
ző szigetekre. Szerintem a borá‑
szok, vadászok, tűzoltók
együttműködése is gyümölcsö‑
ző lehetne. A legfontosabb a
gazdasági kapcsolatok kiépítése
lenne. A horvátokat különösen
a szerencsi csokoládé és a hegy ‑
aljai bor érdekli. Az uniós ta‑
pasztalatainkra is kíváncsiak.
Amit ők tudnak kínálni: extra
szűz olívaolaj, amit Podgorán
készítenek Darko Acinger úr
korszerű olívabogyó feldolgozó
üzemében. A podgorai füge és
mandarin egészen kiváló minő‑
ségű, aki egyszer evett ezekből
az nem felejti el. Továbbá ide‑
genforgalmi ismeretek, tapasz‑
talatok (száz éve foglalkoznak
idegenforgalommal). Az elő és
utószezonban jelentős kedvez‑
ményeket tudnak adni a hote‑
lekben és az apartmanokban a
szerencsi testvérváros lakóinak.
A kempingben Szerencs város
részére lakókocsi elhelyezését
tudják biztosítani az egész sze‑
zonra kedvezményes áron.
2013. július 1‑je után Horvátor‑
szág is az Európai Unió tagja
lesz és szabadon lehet munkát
vállalni, Podgorán a nyári sze‑
zonban több száz munkahelyet
tudnak ajánlani. Főleg szakácso‑
kat, pincéreket, takarítókat fog‑
lalkoztatnának nagy számban.

Reméljük, közel tízéves mun‑
kánk nem volt hiábavaló és
őszinte emberi kapcsolatok, iga‑
zi barátságok fognak kialakulni
a szerencsi és a podgorai embe ‑
rek között.

Bereczk József 
és Bereczk Katalin

Ilyennek látom testvérvárosunkat, a horvátországi Podgorát
A horvátországi tengerpart legszebb része a makarskai riviéra, ahol Podgora te‑

lepülés található. Tíz évvel ezelőtt jártunk ott először és azonnal megragadott a
szépsége, a kék tenger, a település, és a Biokovó hegy fehér sziklái.



Szokták mondani, hogy a
pénznek nincs szaga, jelen eset‑
ben viszont jobb volna, ha len‑
ne, mert azok is nyomon követ‑
hetnék a polgármesteri illet‑
mény útját, akik egyébként ké‑
telkednek Koncz Ferenc közel
két évvel ezelőtt tett ígéretét il‑
letően, amit sokan kampányfo‑
gásnak tartottak. 

A polgármester megválasztá‑
sa óta nem vette fel járandósá‑
gát, több mint hatmillió forintot
költött jótékonysági célokra. A

lista, az erről készült kimutatás
hosszú, összesen ötvenöt tételt
mutat a különböző egyesüle‑
tekre, civil szerveződésekre,
egyházakra vonatkoztatva.
Nézzük a részleteket: támoga‑
tást kapott minden egyház,
ezen belül külön a Munkás
Szent József Szerencsi Római
Katolikus Templom Felépítésé‑
ért Alapítvány és a Rákóczi
Zsigmond Emlékére Alapít‑
vány.

Sport és tánc címszó alatt a
város sportegyesületének szak‑
osztályai és külön a Hathor‑

Med Bt., a Zöld Sportok Klubja,
a Gold Dance Egyesület, a Hu‑
mán Erőforrás Sport, a Kossuth
Sport Egyesület örülhetett. Szo‑
ciális, oktatás, kultúra, polgár‑
őrség címszó alatt támogatás‑
ban részesült az óvodai szülői
munkaközösség, a Csalogány
óvoda, a Szerencsi Rászorultak ‑
ért Alapítvány, a családsegítő
szolgálat, a Rákóczi Iskolasegí‑
tő Alapítvány. A polgármester
segítette a rászolrultak téli tüze‑
lővásárlását, a Bocskai István
Gimnázium Alapítványát, a
Művészeti Közhasznú Egyesü‑

letet, a Hegyalja Pedagógus Kó‑
rus Alapítványát, a Gyermek‑
kert Alapítványt, a Szerencsi
Polgárőr Egyesületet, az iskolai
szülői munkaközösségeket, a
Szerencsi Bölcsisekért Alapít‑
ványt, a Sziget Alapítványt, a
„Szerencsi Fiúk” Hagyomány ‑
őrző és Kulturális Egyesületet,
a Scholtz Jenő Alapítványt, a
Kiss Attila Alapítvány által
szervezett olvasottsági ver‑
senyt, a Kultúráért Egyesületet
és a Hajnali Kulturális Egyesü‑
letet.

Koncz Ferenc anyagilag tá‑
mogatta a Városi Tanuszodá‑
ban a szauna létesítését, a „Sze‑
rencs és Környéke Tűzvédele‑
mért” Alapítványt, a Kiss Attila
Alapítványon keresztül a cso‑
koládéfesztivált, a helyi oktatási
intézményeket. A szerencsi
mentőállomás esetkocsĳára téli
gumiabroncsot vásárolt, ami
mellett segítette a Német Ki‑
sebbségi Önkormányzatot, a
görög katolikus templom han‑
gosításának megvalósítását, a
Nyárutó Nyugdíjas Klubot.
Örülhettek a Bolyai iskola te‑
hetségei, támogatást kapott az

Összefogás az Államadóság El‑
len Alap, a Szerencsi Városgaz‑
da Nonprofit Kft. játszótér fel‑
újításhoz, Krasznahorka vára és
a Szerencs Egyesület. A támo‑
gatások mértéke különböző
nagyságrendű, a polgármester
összesen 6 315 890 forintot ado‑
mányozott különböző célokra.               

SfL

A települési önkormányza‑
toknak az átvételre kerülő ál‑
lamigazgatási feladatokhoz
kapcsolódó vagyona és vagyoni
értékű joga 2013. január 1‑jén a
feladatellátásának időtartamára
a Magyar Állam ingyenes hasz‑
nálatába kerül. Az ingyenes
használat részletkérdéseit a pol‑
gármesterek, valamint a megyei
kormányhivatalok kormány‑
megbízottjai között megkötött
megállapodás rendezi.

A megyei kormányhivatalok
vagy más államigazgatási szer‑
vek által átvett vagy megszűnt
államigazgatási feladat ellátásá‑
ra létrejött önkormányzati társu‑
lási megállapodást 2012. decem‑
ber 31. napjával fel kell monda‑
ni. A társulás tagjai a települési
önkormányzatnak a társulásba
bevitt vagyonáról kötelesek el‑
számolni.

A Magyar Államnak és a tele‑
pülési önkormányzatoknak az
ingyenes használatba vételhez
kapcsolódó megállapodásokat
2012. október 31‑ig kell megköt‑
niük. A települési önkormány‑
zatnak az átvett államigazgatási
feladatok ellátására szolgáló va‑
gyona elidegenítésére és meg‑

terhelésére a törvény hatályba
lépését követően 2013. január 1‑
jéig nem kerülhet sor.

A kormánymegbízott a járási
hivatalok felállításának előkészí‑
tésére, valamint az átadás‑átvé‑
teli megállapodás előkészítésére
járási biztost, járási biztosokat
nevezhet ki. A járási biztos meg‑
bízatása határozott időre, de leg‑
később 2012. december 31‑ig
szól. A járási biztos a megyei
kormányhivatal főosztályvezető
besorolású kormánytisztviselő‑
je.

A megyei kormányhivatal
foglalkoztatási állományába ke‑
rülnek a polgármesteri hivata‑
loknál az átvett államigazgatási
feladatokat, valamint az állam‑
igazgatási feladatok ellátásával
összefüggésben funkcionális fel‑
adatokat ellátók álláshelyei, va‑
lamint az átkerülő államigazga‑
tási feladatokkal arányos szá‑
mú, az átkerülő feladatokat ellá‑
tó köztisztviselők és munkavál‑
lalók, amennyiben megfelelnek
a közszolgálati képesítési felté‑
teleknek. Az átvett köztisztvise‑
lők jogviszonya kormányzati
szolgálati jogviszonnyá alakul
át.

A megyei kormányhivatalhoz
és a járási hivatalhoz kerülnek át
többek között a gyámhatósági
feladatok, egyes közúti közleke‑
dési feladatok, okmányirodai
feladatok, a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyil‑
vántartásával kapcsolatos‑,
egyes szociális ellátásokkal
(időskorúak járadéka, ápolási
díj, közgyógyellátás) kapcsola‑
tos feladatok, valamint a statisz‑
tikai‑, állampolgársági‑, közok‑
tatási‑, bírósági végrehajtási‑,
vízgazdálkodási‑, ingatlan‑nyil‑
vántartási‑, kulturális örökség‑
védelmi‑, honvédelmi felada‑
tok.

A megyei kormányhivatal
szakigazgatási szerveit, vala‑
mint a járási hivatal szakigazga‑
tási szerveit a Kormány rende‑
letben állapítja meg. A szakigaz‑
gatási szerv, a járási hivatal, to‑
vábbá a járási szakigazgatási
szerv a jogszabályban megálla‑
pított hatáskörét önállóan gya‑
korolja. Az általuk ellátandó
egyedi ügyben a megyei kor‑
mányhivatal, illetve annak veze‑
tője utasításadási joggal nem
rendelkezik.

A megyei kormányhivatal ki‑

rendeltségeiként járási hivatalok
működnek. A járási hivatal
székhelye a járás székhelyeként
kĳelölt városban van, így Sze‑
rencsen is lesz járási hivatal. A já‑
rási hivatal a járási hivatalvezető
által közvetlenül vezetett járási
törzshivatalból és járási szak‑
igazgatási szervekből áll.

A hivatalvezetőt a kormány‑
megbízott javaslatára a közigaz‑
gatási és igazságügyi miniszter
nevezi ki és menti fel. A hivatal‑
vezető felett az egyéb munkálta‑
tói jogokat a kormánymegbízott
gyakorolja. Hivatalvezetői mun‑
kakörbe az nevezhető ki, aki
büntetlen előéletű, az ország‑
gyűlési képviselők választásán
választható, felsőfokú végzett‑
séggel és legalább öt év közigaz‑
gatási gyakorlattal rendelkezik.
Közigazgatási gyakorlatnak mi‑
nősül az országgyűlési képvise‑
lői tevékenység és a polgármes‑
teri tisztség ellátása is. A kineve‑
zett hivatalvezető a miniszter
előtt esküt tesz. A hivatalvezető
további munkavégzésre irányu‑
ló jogviszonyt nem létesíthet,
nem lehet helyi önkormányzati
képviselő, fővárosi‑, megyei
közgyűlés tagja, polgármester,

megyei közgyűlés elnöke, főpol‑
gármester, alpolgármester, me‑
gyei közgyűlés alelnöke, főpol‑
gármester‑helyettes, nemzetisé‑
gi önkormányzat elnöke és
nemzetiségi önkormányzati
képviselő. Azonban a hivatalve‑
zető lehet országgyűlési képvi‑
selő, valamint tudományos, ok‑
tatói, művészeti, lektori, szer‑
kesztői, valamint jogi oltalom
alá eső szellemi tevékenységet is
végezhet. A hivatalvezető illet‑
ményére a közszolgálati tisztvi‑
selőkről szóló törvényben a fő‑
osztályvezetőre vonatkozó ren‑
delkezéseket kell alkalmazni.

A hivatalvezetőt hivatalveze‑
tő‑helyettes helyettesíti, a hiva‑
talvezető‑helyettes főosztályve‑
zető‑helyettes besorolású kor‑
mánytisztviselő. A hivatalveze‑
tő‑helyettest a hivatalvezető ja‑
vaslatára a kormánymegbízott
nevezi ki és menti fel. Hivatalve‑
zető‑helyettesi munkakörbe az
nevezhető ki, aki felsőfokú igaz‑
gatásszervezői, okleveles jogász
képesítéssel vagy okleveles köz‑
igazgatási menedzser, illetve
egyetemi vagy főiskolai szintű
közgazdász szakképesítéssel
rendelkezik.                            Sz. Á.
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Koncz Ferenc szerencsi polgármester a 2010‑es helyhatósági választást megelőzően azt hangoztatta, hogy ha a város lakossága megtiszteli
a bizalmával, nem veszi fel polgármesteri illetményét, azt inkább jótékonysági célokra fordítja.

Polgármesteri fizetést még nem vett fel

Az Országgyűlés 2012. június 4‑én a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési
feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának továbbnövelése és a struktúrájának
átláthatóbbá tétele érdekében alkotott törvényt.

Törvény szabályozza a járások kialakítását

Koncz Ferenc rendszeres
adományainak köszönhető‑
en a Scholtz Jenő Alapít‑
vány támogatja többek kö‑
zött a művészeti iskola ze‑
nei tanszakát. Így tudták a
rászoruló gyermekek tandí‑
ját kiegészíteni 66 ezer forint
értékben, de tavaly hozzájá‑
rultak a fiatalok versenyez‑
tetéséhez, továbbá kisebb
értékű eszközök – könyv,
kotta – vásárlásához 103
ezer forint erejéig. Az alapít‑
vány a két évtizedes jubile‑
umán már bronzplakettel
ellátott Scholtz Jenő‑díjjal
tudja elismerni az eredmé‑
nyes tanulókat.

Támogatásból újult meg a játszótér.



8 2012. június 29. ——      KKIITTEEKKIINNTTŐŐ      —— SZERENCSI HÍREK

A cég Taktaharkány határá ‑
ban található jajhalmi kerületé‑
ben Osvay György, a zrt. el‑
nök‑vezérigazgatója üdvözölte
az ország északi régióiból ér‑
kezett mezőgazdász szakem‑
bereket. Köszöntőjében megje‑
gyezte, hogy öt szervezet – a
MTA Martonvásári Mezőgaz‑
dasági Kutatóintézete, a Buda‑
pesti Műszaki és Gazdaságtu‑

dományi Egye‑
tem, a KITE Me‑
zőgazdasági Szol‑
gáltató és Keres‑
kedelmi Zrt., a
Gyermely Élelmi‑
szeripari Zrt., és a
Szerencsi Mező‑
gazdasági Zrt. –
fogadott el egy tu‑
dományos, neme‑
sítéssel foglalko‑
zó, TECH 09‑A3‑

2009‑0221 projektazonosítóval
jelzett programot. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által tá‑
mogatott projekt célul tűzte ki
az új búza fajtajelöltek, törzsek
nemesítését annak érdekében,
hogy olyan minőségi tulajdon‑
ságokkal rendelkezzenek,
amelyek előnyhöz juttatják a
külföldi piacokon történő érté‑
kesítést, ugyanakkor kedvezők

a hazai feldolgozóipari fel‑
használók számára is, főleg a
malom‑, a sütő‑ és a tésztaipar‑
ban. Osvay György megje‑
gyezte: a programon belül az ő
feladatuk – termelő cégként –
a jelenleg hazai és nemzetközi
szinten alkalmazott termeszté‑
si modellek és kezelések átfo‑
gó vizsgálata, közös kisparcel‑
lás szántóföldi kísérletek az
MTA Mezőgazdasági Kutató‑
intézetével, valamint nagypar‑
cellás és üzemi kísérletek foly‑
tatása. A tanácskozáson diaké‑
peken, grafikonokon keresztül
ismertették az elmúlt három
év tapasztalatait, külön kitérve
a hazai eredményekre, egyfajta
összehasonlító jelleggel a világ
gabonatermelését illetően. A
szakemberek az előadások
után a termőhelyen tekinthet‑
ték meg az új búzafajtákat.

Búzanemesítés pályázati 
támogatással

A Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari
feldolgozási rendszerének fejlesztése címmel tartott szakmai bemutatót és konzul‑
tációt június 21‑én a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.

Néhány évtizeddel ezelőtt
megszokott látvány volt a ki‑
sebb településeken, amikor a
gazdák a legelőre, majd haza
hajtották a csordát. Napjaink‑
ban már érdekesség számba
megy, ha lakott területen, vagy
annak környékén tűnik fel né‑
hány termetes állat. Még az
idősebb korosztály számára is
különlegességnek számított,
amikor június 11‑én és 12‑én
Monok és Golop településeken
terelték át a Kossuth szülőfaluja
melletti tanyán nevelt, mintegy
háromszáz szürkemarhát.

A tanyagazdától azt is meg‑
tudtuk, hogy a Magyarorszá‑
gon őshonos, kiváló minőségű
húst adó szürkemarha állo‑
mányt jó magyar takarmányo‑
zással, a legelőhelyek változta‑
tásával tartják e vidéken. A köz‑
úton történő hajtáshoz engedé‑
lyekre van szükség a közút
fenntartójától a rendőrségtől, az

érintett települések polgármes‑
teri hivatalaitól, hogy a jó hajtók
felleléséről már ne is beszél‑
jünk. A tulajdonos tállyai Palota
Borház Kft. végül mindent be‑
szerzett és indulhatott a terelés
a Szerencsi Rendőrkapitányság
munkatársainak útbiztosítása
mellett.

A magyar szürkemarha csor‑
da végül szerencsésen megér‑
kezett új, nyári legelőterületére.
Széchenyi mondta egykor,
hogy „Akit magyarnak terem‑
tett az Úristen, és nem fogja
pártját nemzetének, nem derék
ember.” E mondatból fakad,
hogy a magyar termék vásárlá‑
sa elsősorban nem ideológiai
kérdés, nem a politikai elköte‑
lezettség függvénye, azonban
nagyon fontos, hogy a növekvő
nemzetközi versenyben felis‑
merjük a helyi értékek erejét,
nemzeti kincseink gazdagsá‑
gát.                                                SfL

Marhaterelés közúton
Az állattartásban hungarikumnak számít a szürke

szarvasmarha, vagy ahogy a hétköznapokban emlege‑
tik, a magyar szürkemarha. A fajta létszáma a hatvanas
évekig folyamatosan csökkent, majd elindult egy
emelkedő tendencia, köszönhetően néhány gazdálko‑
dónak, akik fontosnak tartják a hazánkban őshonos,
védett háziállat tenyésztését.

A Szerencsi Rendőrkapi‑
tányság közlekedésrendé‑
szeti osztályának munkatár‑
sai voltak a szervezők segít‑
ségére. Az eseményről Sze‑
mán Ákos, a helyi polgárőr‑
ség elnöke adott tájékozta‑
tást.

– A Taktaközi Közlekedés‑
biztonsági Kupa elnevezésű
versenyt hetedikes és nyolca‑
dikos diákok számára írtuk
ki most első alkalommal.
Gyakorlati és elméleti meg‑
mérettetésről van szó, első‑
sorban a biztonságos kerék‑
pározásra helyeztük a hang‑

súlyt. Szeretnénk felhívni a
diákok figyelmét a vakáció
veszélyeire, a közlekedési
szabályok betartásának fon‑
tosságára, nem árt ha isme‑
rik a KRESZ rendelkezéseit.
Most kiléptek a tanintézmé‑
nyek kapuin, de szeptember‑
ben visszavárják őket – fo‑
galmazott Szemán Ákos.

A vetélkedőre nevezett is‑
kolák közül Tiszalúc diákjai
szerezték meg az első helyet,
ezüstérmes lett Taktakenéz
csapata, a képzeletbeli dobo‑
gó harmadik fokára Takta‑
harkány fiataljai állhattak fel.

A legfontosabb a biztonság
Közlekedésbiztonsági vetélkedőt rendezett június 7‑én a Taktaharkányi Polgárőr

Egyesület. Az eseményen a taktaközi települések általános iskolás csapatai vettek részt.

Nem is olyan régen, április 15‑
én rendezték meg első alkalom‑
mal a Mezőzombor közigazga‑
tási területéhez tartozó Disznó‑
kő Szőlőbirtokon a Tokaj Hegy ‑
alja Piac elnevezésű vásárt,
amely azóta minden hónap má‑
sodik vasárnapján várja az ér‑
deklődőket.

A kezdeményezés úgy tűnik,
hagyományt teremtett, és a
szervezők nem titkolt célja volt,
hogy felpezsdítsék a helyi gaz‑

daságot, népszerű‑
sítsék a vidék érté‑
keit, az itt készülő
tradicionális termé‑
keket.

A Tokaj Hegyalja
Piac szervezőinek
szándéka, hogy a
helyi értékeket be‑
mutassák a vásárlá‑
togatóknak, ezért
kizárólag olyan áru‑
sokat fogadnak,

akik saját maguk által előállított
termékeket kínálnak, mint pél‑
dául az illatozó házi sajt, vagy a
környéken megtermelt mézek,
gyümölcslekvárok sokasága, a
legízletesebb házi sütésű pékter‑
mékek, és nem maradhat ki a
sorból a vidék kiváló nedűje, a
tokaji bor, illetve a szőlőből, bor‑
ból készített különlegességek.

Az élelmiszerek mellett ter‑
mészetesen helyet kapnak a
kézműves remekek is.

Tokaj-hegyaljai piac

Művészeti vizsga Tállyán
A tállyai Zempléni

Árpád Általános Iskola
év végi eseményeit tet‑
ték színesebbé az alap‑
fokon képzőművészetet
tanuló diákok agyag‑
szobrokból, kisplaszti‑
kákból, grafikákból és
festményekből összeál‑
lított tárlatai. A kiállítá‑
soknak különleges han‑
gulatot adtak a népze‑
nei szakon citerázást ta‑
nuló fiatalok koncertjei.

Fajtaszemle a jajhalmi termőhelyen.
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A Business Telecom Nyrt.
(BTel) az idei évben biztosan
nem hárítja át ügyfeleire az új,
percalapú távközlési adót,
amely augusztustól 2 forinttal
terheli a telefonhívások minden
megkezdett percét, valamint
minden elküldött SMS és MMS
díját.

Takács Krisztián, a Business
Telecom Nyrt. (BTel) elnök‑ve‑
zérigazgatója elmondta: Míg az
adóbevételek növelését célzó
kormányzati tervek érthetőek,
minden érintett számára ko‑
moly bizonytalansági tényező
az adó percdíj‑alapú kiszámítá‑
sa. A percdíj‑alapú adó egyik
legfőbb hátránya szolgáltatói ol‑
dalon a működési, számlázási
és behajtási rendszerek átalakí‑
tásának költség‑, és időigényes‑
sége; az állam számára pedig a
forgalom makroszintű mérsék‑
lődéséből következő áfabevétel‑
kiesés. A BTel beruházási politi‑
káját, ugyanakkor, nem befolyá‑
solja az új adó bevezetése, for‑
galmát pedig kis mértékben
ugyan, de kedvezőtlenebbül
érintené az áthárítás, mint az
adóteher átvállalása. A Business
Telecom Nyrt. vezetősége ezért
úgy döntött, a társaság a telefo‑

nadót 2012‑ben biztosan nem
terheli át előfizetőire.

A BTel Magyarország egyik
legdinamikusabban fejlődő al‑
ternatív távközlési szolgáltatója.
A 2006‑ban Kecskeméten alapí‑
tott, a Budapesti Értéktőzsdén
jegyzett társaság közel 60 főt
foglalkoztat. A BTel új és meglé‑
vő ügyfeleinek a legújabb és leg‑
költséghatékonyabb távközlési
megoldásokat biztosítja, vala‑
mint a piaci igényeknek leg‑
megfelelőbb internetalapú meg‑
oldások fejlesztésén és haszno‑
sításán dolgozik. Alternatív táv‑
közlési szolgáltatóként vezeté‑
kes hang‑, szélessávú internet‑,
mobilinternet‑ és SAT TV‑szol‑
gáltatást, valamint egyéb kap‑
csolódó szolgáltatásokat nyújt
országszerte. Kapcsolódó szol‑
gáltatásai közé tartoznak az
IPTV, IP alapú telefonszolgálta‑
tások, az eFax szolgáltatás, VPN
kapcsolatok kiépítése, szerver‑
elhelyezés, szerverbérlet, vala‑
mint a domain‑regisztráció. A
Business Telecom 2011/2012‑es
évi kötvényprogramja kereté‑
ben kibocsátott vállalati kötvé‑
nyei forognak a Budapesti Ér‑
téktőzsdén. www.btel.hu                           

(x)

A BTel nem hárítja át 
az ügyfelekre a telefonadót

INGATLAN
• Szerencsen a Dózsa Gy. út 9. szám alatt lévő össz-
komfortos, háromszobás, családi ház (az udvarban
ásott kút) eladó. Érd.: 47/362-788. (12-13)______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében kétgenerációs, te-
hermentes, kifogástalan állapotú családi ház,
amely műanyag nyílászárós, vegyes tüzelésű, szu-
terénos. Az alsó szint és a lépcsőház lambériázott.
A házhoz egy, akár építkezésre is alkalmas kert tar-
tozik, valamint szépen rendben tartott udvar. Érd.:
20/218-51-65. (12-13)______________________________
• Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított, Bekecsen

85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/8363-302. (12)______________________________
• Szerencs, Kölcsey utca 19. szám alatt, külön be-
járatú lakrész albérletbe kiadó. Érd.: 20/287-0836.
(12)______________________________
• Szerencsen a Petrikovits utcában szintes családi
ház eladó, gyönyörű udvar és kilátás. Érd.: 30/618-
0963. (12)______________________________
• Kiadó vagy eladó a Spar közelében 40 m2-es,
összkomfortos garzonlakás. Érd.: 20/4987-009,
70/511-0386 16 óra után. (12)______________________________
• Mezőzomboron a Petőfi utcában háromszobás,
összkomfortos családi ház nagy kerttel, azonnali
beköltözéssel eladó. Érd.: 70/379-4872, 70/388-
0277. (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. (12)______________________________
• Szerencs központjában lakás kiadó. Érd.: 70/542-
17-62. (12)______________________________
• Szerencs központjában, a Jókai utcában eladó 75
m2-es, összkomfortos családi ház vállalkozásnak,
irodának is alkalmas. Érd.: 70/704-6393. (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. (12)______________________________
• Szerencs-Ond, Monoki út 11. szám alatt 1,5 szo-
bás családi ház 400 négyszögöl kerttel sürgősen el-
adó. Érd.: 70/515-3373. (12)______________________________
• Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatti második
emeleti, kétszobás lakás július 1-jétől albérletbe
kiadó vagy eladó. Érd.: 20/387-89-05, 20/396-56-
46. (12)______________________________
• 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. (12-13)

VEGYES
• 1940. előtti filléres-pengős ponyvaregényeket,
képeslapokat, régi pénzeket, egyebeket vásárolnék.
Tel.: 30/8722-179. (12-13)______________________________
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77@
gmail.com. (12)______________________________
• 40x40-es bontott pala eladó 20 Ft/db áron. Érd.:
70/338-4097. (12)______________________________
• Választási malac eladó Bekecsen. Tel.: 70/269-
4462. (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. (12)

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. augusztus 3-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

augusztus 10., augusztus 24.

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
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ROYAL

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

(Rákóczi út 47.)

JÚLIUS 2-án

TELJESEN ÚJ

ÁRUKÉSZLET

CORSÓ
(Rákóczi út 77.)

PIAC
(kisvásártér 17.)

AKCIÓ!

MELLTARTÓ 490 Ft/db

BIKINI 990 Ft/db

CIPŐVÁSÁR
JÚNIUS 30-tól

NEXT, GEORGE, DOROTHY PERKINS, RALPH LAUREN

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

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 koordi-
nációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint segíti a légzésszabá-
lyozást. A vízben történő mozgás hat a mozgatórendszer 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 keringési megbetegedésekre,

légúti betegségek és ortopédiai betegségekre panaszkodnak.

Mindkét foglalkozás részvételi díja: 9000 Ft/10 alkalom
További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

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
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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. augusztus 10-én 

jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó
munkanapján 10 óra.

ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. augusztus 10‑én jelenik meg.

Lapzárta: augusztus 3. 10 óra

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti
csoportos gyógyúszás időpontjai:

BABAÚSZÁS
minden szombaton 10 és 10.30 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 óra: középhaladó

17-17.45 óra: középhaladó

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: középhaladó

16-16.45 óra: középhaladó

17-17.45 óra: középhaladó

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

15.15-16 óra: haladó

17.45-18.30 óra: haladó

14.30-15.15 óra: kezdő

15.30-16.15 óra: kezdő

A Szerencsi Város -
üzemeltető Nonprofit Kft.

értesíti ügyfeleit, hogy 

a Városi Tanuszoda
(Ondi út 1.), 

a Szerencsi Hírek és
Szerencsi Városi 

Televízió
szerkesztősége 
(Kossuth tér 1.), 

a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház

(Rákóczi út 94.), 
valamint a Népház

(Kossuth tér 1.) 

bankkártya 
elfogadóhely,

továbbá elfogadunk
Szép kártyát és

Erzsébet utalványt is.

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
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 19.( Muróczki-Né-
ző): az egészségügyi központtól néhány percre,
622 m² saroktelken,  2000. évben  részben  fel-
újított, nappali, 2 szoba, konyha-étkező (kony-
hapultos rendszerrel), fürdőszoba, előtér helyi-
séges, gáz konvektoros családi ház (90 m²) a
konyhából megközelíthető pincével (25 m²).
Egyedi konyhabútor, hálószobai beépített szek-
rények, laminált padló, sarokkád, redőnyök, ve-
zetékes telefon. Külön épületben  két állású ga-
rázs, külön tároló kamra. Parkosított pihenőkert.
Bővíthető alapterület. Az utca végén buszme-
gálló. Megfelelőség esetén szerencsi,legalább 2
szobás, elsősorban gázfűtéses társasházi ingat-
lant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
10 500 000 Ft. Tel.: 70/603-2859.
BEKECSI ÚT 17.: a Bekecsi úton, 945 m² zárt
telken, rendkívül jó benapozottságú, korszerűen
és igényesen bővített, tégla, szilikát, kőépítésű,
terméskő lábazatos, cserépfedésű, összkomfor-

tos családi ház (100 m²). Az utca felé két külön
bejáratú szoba van. Udvarra néző nappali-étke-
ző, innen nyíló konyha, a  konyhából spájz, to-
vábbá fürdőszoba (abból nyíló wc helyiséggel),
továbbá tároló, valamint hátsó szoba. A házzal
egybeépített, két külön bejáratú garázs. A ga-
rázsból két részből álló pince nyílik. Az ingatlan
padlástere tovább bővíthető. Műanyag nyílá-
szárók, egyedi gáz-központi fűtés, gáz vízmele-
gítő. A nappali-étkező és a szobák parkettásak.
Fürdőkádas fürdőszoba, vezetékes telefon, pa-
rabola. Az ingatlan kertkapcsolatos, ásott kúttal.
A járdás, kocsibeállós, kiépített, rendezett pá-
zsitos, díszfás udvar mögött konyhakert, gyü-
mölcsfa. Vállalkozás céljára, telephelynek, iro-
dának vagy orvosi rendelőnek is kiválóan alkal-
mas a Bekecsi úton kialakított parkolási lehető-
ségre figyelemmel. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.:
30/836-3302. 

BEKECS, BEM JÓZSEF UTCA 19.: (Tóth Ferenc-
né): nyugodt környezetű, 1631 m² telken, rend-

bentartott, tégla és kő építésű, terméskő lába-
zatos, cserép fedésű, 2004. évben felújított, két
épületes ingatlan. A főépületben 3 szoba kony-
ha-étkező, spájz, fürdőszoba, előszoba helyisé-
gekből álló, gázkovektoros, családi ház (85 m²),
külön bejáratú tüzelőtárolóval. A házzal szem-
ben lévő másik épületben kályhafűtéses nyári
konyha, spájz, külön bejáratú kamrával, az épü-
let utca felőli részén tárolóval. Laminált padló,
szőnyegpadló, fürdőkád, zuhanyzó, átfolyós
rendszerű gáz vízmelegítő, vezetékes telefon,
redőny. Az előszobai bejárati ajtó és ablak új, a
fa szerkezetű nyílászárók is felújításra kerültek.
Szükség esetén néhány héten belül beköltöz-
hető. Vállalkozás vagy gazdálkodás céljára is al-
kalmas. Irányár: 6 800 000 Ft. Tel.: 30/836-3302.

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

Valutaváltás kedvező árfolyamonValutaváltás kedvező árfolyamon
cégeknek és magánszemélyeknekcégeknek és magánszemélyeknek

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

Akciós csomagárak

KORFU repülővel – 8 nap/7 éj
Yannis apt. Messonghi július 4. július 11. július 18., 25.

2 fős stúdió ÖE 39 900 Ft/fő 49 900 Ft/fő 49 900 Ft/fő

4 fős apartman 34 900 Ft/fő 47 900 Ft/fő 47 900 Ft/fő

Külön fizetendő: reptéri illeték: 24 000 Ft/fő, kerozin felár: 7 000 Ft/fő,
transzfer: 7 000Ft/fő, foglalási díj: 1 000 Ft/fő,

1% stornobiztosítás, BBP 500/650/830 Ft/fő/nap.

ÖE

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement

Fűrészáru

Sóder 0,24-es

Homok 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.

2 599 Ft

58 900 Ft-tól

2 799 Ft

3 199 Ft

1 390 Ft/m -től2

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 29-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

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



Bara Éva Szerencsen végezte
általános iskolai tanulmányait,
majd Sátoraljaújhelyen járt kö‑
zépiskolába. Hogyan került
kapcsolatba a képzőművészet‑
tel? Ahogy ő fogalmazott: ta‑
nácstalan, csapongó kezdőként,
egy gyermekkori barátja taná‑
csára ismerte meg a kerámiá‑
zás, a porcelánkészítés rejtel‑
meit. – Hollóházán magasak
voltak a követelmények a ke‑
zünkből kikerülő tárgyakra vo‑
natkozóan, én mégis kitartot‑
tam: iskola után egy sárospata‑
ki mestertől tanultam a vörös ‑
agyaggal való játszadozást, a
hagyományos korongozást.
Igazi boszorkánykonyha volt a
sátoraljaújhelyi művelődési ház
korongozó helyisége is, ahol
magunk mázaztuk és égettük
ki a kreációinkat. Amikor az
egész éjszakai égetés után ki‑
nyithattuk a kemence ajtaját és
végre láthattuk az előző hetek
saját készítésű korsóit, vázáit,
hamutálait, vicces figuráit, az
valódi sikerélményt jelentett.
Ez egy boldog időszak volt az
életemben. A középiskolai ta‑
náraim különösen nagyszerű,
ritka emberek voltak, igazi ta‑
nítók, nevelők, akik ma is sokat
jelentenek nekem – vallja az al‑
kotó, aki azt is elárulta, hogy
később a logisztika területe felé
vette az irányt. Amikor a lánya
egy éves lett, kereskedelmi ta‑
nulmányokat folytatott egy ala‑
pítványon keresztül, hogy mi‑
nél sokoldalúbb ismereteket
szerezzen. Jól sikerült szakdol‑
gozatát az egyik kozmetikai
cég működéséről írta.

– Tizennyolc éves koromban
készítettem az első képeimet,
amikor egy lakásfestés alkal‑
mával rájöttem, hogy nem sze‑
retem a magam körül látott tár‑
gyakat. Úgy gondoltam, a leg‑
jobb, ha a saját falamra aggatott
képeimet én magam festem
meg. Alkotói vénámat a nagy‑
mamámtól örököltem, gyer‑
mekkoromban szájtátva bá‑
multam, milyen gyönyörűen
használja a ceruzát. Ha a világ
más szegletébe született volna,

ma már híresek lennének a gra‑
fikái – idézi fel Bara Éva, aki al‑
kotói módszerét tekintve saját
metódust fejlesztett ki, amit ab‑
lak technikának nevez. Mint
mondta, ennek lényege a figye‑
lem egy fókuszba történő össz‑
pontosítása, ami nagyon jól al‑
kalmazható a tempera‑vízfes‑
ték‑lakk kombinációjú portréi‑
nál és életképeinél. 

– Nem tudom, hogy ez egy
létező, mások által is használt
technika‑e, mert én az emberi
agy és szem reakcióit figyelem‑
be véve találtam rá. Nem kutat‑
tam utána, nem kerestem a
képviselőit, de részemről kipró‑
bált és bizonyított dolog, hogy
működik. Néhány képemnél
Gulyás László festőművész
munkáit vettem alapul, ami so‑
kat segített a helyes fény‑ár‑
nyék alkalmazás megismerésé‑
ben. Különösen tisztelem őt,
minden képe vonzó számom‑
ra, azokat időnként nagy szere‑
tettel csodálom és tanulmányo‑
zom. Szerencsére szívesen fo‑
gadta a művei iránti érdeklődé‑
semet és egy‑egy munkámhoz
ő is gratulált, amit ezúton is kö‑
szönök neki – hangsúlyozta az
alkotó.

Bara Éva művei megtekint‑
hetők honlapján, és egyéb fes‑
tőművész portálokon egyaránt.
Kapcsolatot tart más alkotók‑
kal, akik nem rejtik véka alá vé‑
leményüket és szívesen adnak
neki hasznos instrukciókat. 
– Bevallom, nem mindig ve‑
szem figyelembe a jó tanácso‑
kat, de meghallgatom őket, én
ugyanis nem törekszem a töké‑
letesre. Igyekszem azonban
maradandót alkotni és olyan
dekorációt létrehozni, ami fe‑
lülemelkedik az aktuális tren‑
deken, a divaton, szerethetővé
és otthonossá varázsolja a teret.
Nem számoltam össze, hogy az
elmúlt évek alatt összesen hány
képet festettem és mennyi talált
gazdára, de a tapasztalat azt
mutatja, hogy egy rövidebb is‑
merkedéses időszak után az
emberek nyitottan és pozitívan
állnak az alkotásaimhoz. Kö‑
rülbelül egy évvel ezelőtt, a ré‑
giségek iránti szeretetemnek
köszönhetően megismerked‑
tem Galyó Béla úrral, az Eger‑
ben havonta megrendezésre
kerülő régiségvásár főszervező‑
jével, akinek meghívására 2011
júliusában először én is részt
vettem a vásáron a képeimmel.
Hálával tartozom neki, mert az
ő támogatásának köszönhetően
Egerben ma már sokan ismerik
és kedvelik a festményeimet, és

ott kiélhetem a régi tárgyakhoz,
bútorokhoz, kárpitokhoz fűző‑
dő szenvedélyemet is. 

A jelenről szólva Éva el‑
mondta, hogy sok örömteli do‑
log történt vele idén, kiemelve,
hogy májusban Debreczeni Ta‑
más meghívására részt vett a
Konzervatórium Galéria kiállí‑
tásának megnyitóján, ahol
büszkén képviselte települé‑
sünket. A galériavezető külön
köszöntötte, mint Szerencsről
érkező alkotót, és kiemelte, mi‑
lyen fontosnak tartaná, hogy
városunk is csatlakozzon a
szervezésében létrejövő kiállítá‑
sokhoz, amelyek tárlatanyagát
Debrecenben és Párizsban is
bemutatják. E találkozón felve‑
tődött annak lehetősége is,
hogy Bara Éva műveit önálló és
csoportos kiállítás keretében is
bemutassák Debrecenben a kö‑
vetkező esztendőkben. A sze‑
rencsi nagyközönséggel idén
ősszel szeretné megismertetni
az alkotásait, ami nagyon fon‑
tos számára, hiszen ebben a vá‑
rosban él és itt dolgozik. Életé ‑
ben a képzőművészeti alkotás
mellett nagy szerepet kap a jó‑
tékonykodás is. – Vallom és hi‑
szem, hogy karnyújtásnyi tá‑

volságban fele‑
lősek vagyunk
a világért, vala‑
mint azt, hogy
adni kell ahhoz,
hogy kapjunk,
és minél többet
adunk, annál
többet kapunk
mi is. Ezért, ha
tehetem, szíve‑
sen és büszkén
állok a jó ügyek
szolgálatába –
emelte ki a fes‑
tő, aki tavaly egy képe eladási
árával a Bohócdoktorokat segí‑
tette, idén pedig a Nagy‑Mély‑
kuti Mária által szervezett ado‑
mánygyűjtésre ajánlotta fel
egyik festményét, amit aukción
értékesítettek Tápióbicskén,
hogy a befolyt összeget egy
műtét után lebénult kislány
gyógyítására fordítsák.

– Itt a nyár, dolgozom és fes‑
tek. Szerencsés vagyok, mert
immár hét éve lehetek egy
nagyszerű csapatnak a tagja,
aminek Balogh Sándor úr a
motorja, a mozgatórugója. A
Balogh Sándor Alapítvány szá‑
mos szerencsi diákot támoga‑
tott az elmúlt években, az Afri‑

kai Magyar Egyesület tevé‑
kenysége pedig mutatja, hogy
nem állunk meg az országha‑
tárnál, ha segítségnyújtásról
van szó. Közeljövőbeli terveim
között szerepel, hogy részt ve‑
gyek a szentléleki pálos kolos‑
torrom önkéntes munkáiban.
Úgy gondolom, ez remek nyári
elfoglaltság és lélekemelő mun‑
ka, mert ahhoz, hogy szebb le‑
gyen a holnapunk, a folyama‑
tos pusztító életünkben az épí‑
tésből is ki kell vennünk a ré‑
szünket. Az e célból megalakult
Csatárlánc csapat pedig ponto‑
san ezt tűzte ki céljául – zárta
gondolatait a szerencsi alkotó. 

H. R. 
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Akvarellek és portrék

Patchariya Chaliewchala (a fotónkon jobbra), vagy ahogy a diáktársak emlegetik,
Aim, a thaiföldi Bangkok szülötte a cserediák‑programon belül került hazánkba.

Megtanult magyarul, 
a japánt elfelejtette

A miskolci születésű, Szerencsen élő Bara Éva (fotónkon) jellegzetes stílusjegyeket viselő akvarell életképeit és portréit bizonyára sokan
ismerik már. Alkotásait 2001‑ben a szerencsi Rákóczi‑vár kiállítótermében, 2002‑ben Tokajban, 2004‑ben pedig egy miskolci galériában
mutatta be. Képei láthatók művészeti portálokon, az egri régiségvásáron, valamint sok festménye talált már gazdára, amelyek egy‑egy mű‑
kedvelő otthonát díszítik.

Jelenleg a szerencsi Bocskai
István Gimnázium tanulója, jól
beszéli a magyart, amiből nem‑
rég középfokú nyelvvizsga bi‑
zonyítványt szerzett. A Szeren‑
csi Hírek érdeklődésére el‑
mondta: országunkról és a ma‑
gyar nyelvről az interneten
szerzett tudomást, s mivel azt
olvasta, hogy ez a világ máso‑
dik legnehezebb nyelve, ez

azonnal kíváncsivá tette. – Ez
az információ nagyon felkeltet‑
te az érdeklődésemet, minden‑
képpen szerettem volna megis‑
merni a magyarokat. Most a
Bocskai gimnáziumba járok és
a tanulás olyannyira lekötötte a
figyelmemet, hogy közben elfe‑
lejtettem a korábban tanult ja‑
pán nyelvet, lesz mit pótolnom,
ha hazatérek. Ha végzek a ta‑

nulmányaimmal, szeretnék
esetleg nagykövetségen dol‑
gozni. Megszerettem az orszá‑
got, a szerencsieket és persze
fogadott testvéremet, Tamás
Laurát, hiszen az ő családjánál
lakom szerencsi tartózkodá‑
som alatt. Remélem, hamaro‑
san én is vendégül láthatom őt
Bangkokban – fogalmazott Pat‑
chariya.

A cserediák program számos
középiskolásnak ad lehetőséget
a jellemzően tengeren túli tanu‑
láshoz, hozzájárul a személyi‑
ségfejlődéshez, idegen kultú ‑
rák, szokások megismeréséhez
és elfogadásához. A fogadó csa‑
ládok számára is kiváló lehető‑
ség egy távoli ország minden‑
napjainak, hagyományainak
megismeréséhez, hosszú távú
barátságok kötéséhez. Patcha‑
riya és Laura barátsága meg‑
köttetett, sziklaszilárdnak tű‑
nik, ám hogy miként alakul
kapcsolatuk, az már a jövő ze‑
néje.                                                   SfL
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Tíz éve történt – július, augusztus, szeptember

A helyiek így nevezik a Gei‑
senheim tér és a néhai cukor‑
gyár közti útszakaszt, amely a
város vérkeringésében a 20. szá‑
zad elején a Főutca nevet viselte.
Jelenlegi formájának kialakítása
is erre az időre tehető. A cukor‑
gyári építkezések beindulásával

párhuzamosan
változott a vá‑
ros építészeti
arculata is. Az
eklektikus stí‑
lusban átépült
főutca szecesz‑
sziós hatások‑
kal egészült ki.
Az épületek
utcára néző ré‑
szében keres‑
kedő üzleteket

alakítottak ki, míg a hátsó udvar
felé raktárak, laká sok, általában
a tulajdonos háza állt. Kitünte‑
tett helynek számítottak keres‑
kedelmi szempontból is a sar‑
kon, minden oldalról jól látható
és megközelíthető részen emelt
létesítmények. Ilyen forgalmas

helyen épült a kép bal oldalán
látható gyógytár, az Alsópatika
– ahogy a szerencsiek nevezték
–, melynek tulajdonosa a szá‑
zadfordulón Kolos Tibor okle‑
veles gyógyszerész volt egészen
a háború végéig. Az államosítás
után a Borsod Megyei Gyógy‑
szertár Vállalat Szerencsi I. szá‑
mú Gyógyszertára lett. Napja‑
inkban a Ciklámen üzlet bővíti
kínálatával a helyi kereskede‑
lem választékát. Mellette a Pol‑
gári Fiúiskola volt épülete,
amely az államosítás óta szám‑
talan funkciót ellátott, többek
között a Zempléni Múzeumnak
is helyet adott egy időben. Ma
üresen áll az R épület, újra hasz‑
nosítás lehetőségére várva.

Az utca túloldalán a gyógy‑

tárral szemben
álló épületben,
az említett kor‑
ban, a Miskolci
Takarékpénz‑
tár kirendeltsé‑
ge elégítette ki
a lakosság ta‑
karékossági és
hiteligényeit.
Később a hon‑
védség szolgá‑
latában állt,
mára ebben az épületben is a
kereskedelem vette át az ural‑
mat. Az utcának ezen az oldalán
további üzletek sorakoznak,
melyek az évtizedek alatt szá‑
mos tulajdonváltáson mentek
keresztül, ám a boltok homlok‑
zatának stílusa ugyanaz ma‑

radt. Erről elsősorban Salamin
Ferenc, a város főépítésze gon‑
doskodott, hiszen az volt a tö‑
rekvése, hogy a város központi
része őrizze meg a századfordu‑
lós, korabeli hangulatot, ami
maradéktalanul sikerült. 

O. Z. M.

NÉPSZERŰ SZERENCSI
MŰVÉSZTELEP

Az Alkotótábori Egyesület
2002. július 14‑28. között nyol‑
cadik alkalommal rendezte
meg Nyári Képzőművészeti
Alkotótáborát Szerencsen. A
szabadiskolába a hazai és kül‑
földi résztvevői kiváló feltéte‑
lek mellett csiszolhatták tehet‑
ségüket az eseménynek helyet
adó Bocskai István Gimnázi‑
umban. 

ROZSNYÓI VENDÉGEK
2002 júliusának második he‑

tében a rozsnyói ifjúság képvi‑
seletében szlovák diákok ér‑
keztek Szerencsre. A fiatalokat
még az előző esztendőben hív‑
ták meg a településünkre, ami‑
kor testvérvárosi szerződésük
aláírásának tízedik évforduló‑
ját ünnepelte Rozsnyó és Sze‑
rencs önkormányzata. 

AZÉRT A VÍZ AZ ÚR!
Embert próbáló idők jártak

2002. augusztus első felében
Szerencsen és környékén. A rö‑
vid idő alatt lezúduló hatalmas
mennyiségű csapadék miatt a
hegyoldalról hömpölygő víz a
városban és Ond településré‑
szen több ingatlanhoz is meg‑
találta az utat, iszappal árasz‑
totta el az épületek pincéit, és
kőtengerrel borította be a por‑
tákat és a kerteket.

SZÍVÜGYÜK A MENTÉS
Tíz évvel ezelőtt új eszkö‑

zökkel bővült a szerencsi men‑
tőállomás felszereltsége, ami‑
kor a Szerencsi Cukorgyár Rt.,
a Nestlé Hungária Kft. Szeren‑
csi Gyára, valamint az Orszá‑
gos Mentőszolgálat Életmenté‑
si Alapítványának pénzügyi tá‑
mogatásából egy háromváku‑
umos végtagrögzítőt sikerült

vásárolniuk, amely szükség
esetén nagy segítséget nyújtott
a gyermekek ellátásában.

JÁTÉKMACKÓK 
A VÁRBAN

Mackó úr utazásai Zemplén‑
ben címmel szerveztek kiállí‑
tást 2002. augusztus 18‑án a
Rákóczi‑várban a játékmackók
100. születésnapja alkalmából.
Az ünnepi eseményen a játé‑
kok tervezője és készítője: Tóth‑
né Fábián Eta, szerencsi szár‑
mazású iparművész köszön‑
tötte az érdeklődőket.

ZEMPLÉNI EURÓPA 
NAPOK

Az uniós csatlakozás jegyé ‑
ben négy városban – köztük
Szerencsen – többnapos prog‑
ramsorozat gazdag kínálatával
csalogatták a jövő iránt érdek‑
lődőket a 2002‑es Zempléni
Európa Napok szervezői.  Az
augusztus 23‑26. között a Ma‑
gyar Köztársaság Külügymi‑
nisztériuma támogatásával
megtartott rendezvények kö‑
zött a kulturális és szórakozta‑
tó események mellett politikai
és szakmai konferenciák szere‑
peltek a térséget kiemelten
érintő mezőgazdasági, idegen‑
forgalmi, ifjúsági, oktatási és
kisebbségi kérdésekről.

HIT ÉS GYÓGYÍTÁS
A Keresztény Orvosok Ma‑

gyarországi Társasága VI. Or‑
szágos Konferenciájára vala‑
mint közgyűlésére közel száz ‑
ötven hazai és külföldi gyógyí‑
tó és egészségügyi szakember
érkezett 2002. augusztus 23‑25.
között a Bocskai gimnáziumba.
Az esemény megnyitóján Ko‑
rondi Klára főszervező hang‑
súlyozta: napjainkban egyre
nagyobb szükség van a keresz‑

tény orvoslás nyílt vállalására,
mert fontos, hogy mindenapja‑
inkat minél tisztább természeti,
társadalmi és lelki környezet‑
ben élhessük.

ÖTVEN ÉVE 
BOLDOGSÁGBAN

Aranylakodalmát ünnepelte
2002. augusztus 23‑án a szeren‑
csi Nagy András és felesége,
Kádas Mária. A hetvenedik
életévüket is betöltött házaspár
egykoron fiatal vasutasként is‑
merkedett meg, hiszen az ondi
földműves családból származó
Bandi bácsi vontatási munkás‑
ként, Marika néni pedig pálya‑
fenntartási alkalmazottként
dolgozott az állami vállalatnál. 

MALCHINI TŰZOLTÓK
SZERENCSEN

A németországi Malchin ön‑
kéntes tűzoltósága és a Szeren‑
csi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság több mint egy évti‑
zedes kapcsolatának megerősí‑
tése érdekében 2002. augusztus
30. és szeptember 2. között a
malchiniak négyfős küldöttsé‑
ge érkezett városunkba. A
programon a személyes isme‑
retségek és barátságok elmélyí‑
tésén túl szakmai kérdésekről
is eredményesen egyeztettek a
felek.

PARTNERSÉGBEN 
A TESTVÉRVÁROSOK

Szerencs város Hespringen
és Malchin testvérvárosokkal
együtt pályázott a Phare által
meghirdetett Europolis prog‑
ramra, mely a kis‑és középvál‑
lalkozások piacra jutási esélyei ‑
nek javítását szolgálta. A há ‑
rom éves program zárását
megelőzően 2002. szeptember
6‑7‑én irányítóbizottsági ülést
tartottak Szerencsen, ahol az

érintett városok és vállalkozá‑
sok példaértékű együttműkö‑
dését említették a projekt egyik
eredményeként. 

ÖSSZEFOGÁS 
SZERENCSÉRT

Orbán Viktor részvételével
tartott választási nagygyűlést
2002. szeptember 16‑án az Ösz‑
szefogás Szerencsért Szövetség
a Rákóczi‑vár udvarán. Az ese‑
mény keretében Koncz Ferenc

bemutatta az együttműködés‑
ben résztvevő pártok és a Vá‑
rosszépítő Egyesület közös je‑
löltjeit, akik az egyes választó‑
kerületekben indultak a képvi‑
selői mandátumért. Orbán
Viktor beszédében kiemelte:
Koncz Ferenc elszántan és
eredményesen dolgozott a tér‑
ség felemelkedéséért. 

Összeállította: 
Hegymegi Rita

Régen és ma: az Alsó-Rákóczi út

Hitoktatásban résztvevő diá‑
kok alkotásaiból nyílt tárlat jú‑
nius 17‑én a szerencsi reformá‑
tus közösségi házban. Börzsö‑
nyi József, a Zempléni Refor‑
mátus Egyházmegye esperese
megjegyezte köszöntőjében,
hogy a kiállítást megtisztelők a
kibontakozás lehetőségének, a
jól végzett munka örömének a
szemtanúi. Matuscsák Sándor‑
né művésztanár kiemelte meg‑
nyitó beszédében, hogy az alko‑
tás megtanít szeretni. – Az isko‑

la dolga, hogy felkeltse a tudás
iránti vágyat, az egyházi közös‑
ség a lelki megerősödésben se‑
gít. Köszönet az esperes úrnak,
hogy támogatja gyermekeink
egyéni fejlődését – fogalmazott
Matuscsák Sándorné, majd
egyenként értékelte Harkály
Ivett, Nagy Panni Barbara, Pel‑
bárt Enikő és Zvolenszki Anna
kiállított képeit. Az eseményen
részt vettek a fiatalok tanárai,
valamint a helyi oktatási intéz‑
mények iskoláinak vezetői.

Kiállítás a református
közösségi házban
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Szerencs, Bekecs, Legyesbé‑
nye és Mezőzombor lakosságá‑
nak ivóvízellátását jelenleg há‑
rom kút biztosítja, amelyből
kettő a városunkkal szomszé‑
dos Bekecsen található. A Bor‑
sodvíz Zrt. által üzemeltetett,
úgynevezett kettes telepen má‑
jus elején felújítási munkák kez‑
dődtek, mivel a rendszeres el‑
lenőrzések során kiderült, hogy
a téli időszakban megsérült a
kút szerkezete. A szolgáltató
igyekezett mindent megtenni
annak érdekében, hogy a meg‑
kezdett javítás ne befolyásolja a
négy település ivóvízellátását.
Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt.
üzemvezetője elmondta érdek‑
lődésünkre, hogy a tél folya‑
mán észleltek egy kis kavicsbe‑
áramlást, kissé csökkent a víz‑
hozam, illetve megállapították,
hogy nincs meg a korábbi,

mint egy hatvankét méteres
talpmélység. – Számos szakirá‑
nyú mérést végeztünk el, ame‑
lyekből kiderült az is, hogy
vannak szakaszok, ahol a külső
nyomás miatt csökkent a csőve‑
zeték háromszáz milliméteres
átmérője – sorolja az üzemve‑
zető. – Készült egy geofizikai
szakvélemény, erre alapozódott
a kútfelújítási terv, az engedé‑
lyezés után történt meg a kivi‑
telezés. A korábbival szemben
egy stabilabb, acélszerkezetű
víznyerő szerkezetet építettünk
ki, ugyanakkor megtisztítottuk
az elmangánosodott, vízköve‑
sedett szűrőberendezést, egy‑
ben visszaállítottuk az eredeti
talpmélységet is. Most úgy tű‑
nik, meg lesz a korábbi 1100‑
1200 literes percenkénti vízho‑
zam – tájékoztatott Kiss Attila.

A szolgáltató több millió fo‑
rintos beruházása révén június
közepétől ismét teljes kapaci‑
tással működik a bekecsi kettes
kút, amely négy település víz‑
ellátó rendszerének egyik leg‑
fontosabb láncszeme. Koráb‑
ban beszámoltunk arról, hogy
a 77 településen élő mintegy 90
ezer fős lakosságot érintő ivó‑
víz minőségjavító‑projekt leg‑
nagyobb fejlesztése az úgyne‑
vezett Golop – Szerencs – Tokaj
– Prügy – Taktakenéz vízellátó
rendszereket érinti. A program
várhatóan 2015‑re fejeződik be,
a vízellátást jelenleg biztosító
bekecsi és szerencsi kutaknak
eddig az időpontig kell kiszol‑
gálniuk a négy település lakos‑
ságát.

SfL

Az idei Tokaji Borfesztivál
színes kínálattal várta az ér‑
deklődőket június 1‑jén és 
2‑án. A fesztivál gasztronó‑
miai, zenei és kulturális prog‑
ramokat kínált az érdeklő‑
dőknek, és ugyancsak ezen a
hétvégén mutatták be a tokaj‑
hegyaljai Polgármesterek Bo‑
rát is.

A tokaji borvidék települé‑
seinek polgármesterei min‑
den év őszén egyenként két
mázsa szőlőt és húsz kilo ‑
gramm aszúszemet adnak
össze, majd a Tokaj Kereske‑

dőház Zrt. ebből az alap‑
anyagból készíti el a kereske‑
delmi forgalomba nem kerü‑
lő, kizárólag reprezentatív cé‑
lokat szolgáló borokat. 

A különleges nedűk ünne‑
pélyes átadásának minden
esztendőben a Tokaji Borfesz‑
tivál a házigazdája, s mint ki‑
derült, idén a 2011‑es száraz
furmint mellett a 2008‑as öt‑
puttonyos aszú jelképezi a to‑
kaj‑hegyaljai összefogást,
ugyanis ilyen borok készültek
a településvezetők által össze‑
adott szőlőből.

Ismét százszázalékos 
a bekecsi kút

Elkészült 
a Polgármesterek Bora

A Borsodvíz Zrt. karbantartást, kútjavítást végzett a
közelmúltban a Szerencs vízellátását is biztosító be‑
kecsi telephelyen.

Szerencsen tavaly kezdte
bontogatni szárnyait az a szer‑
veződés, amely Rotary Asztal‑
társaság elnevezés alatt kezdte
meg működését, majd június 9‑
én letette a Rotary Klub fogadal‑
mi esküjét. Az eseményen Hi‑
degkuti Nándor, a szerencsi
szervezet elnöke beszélt eddigi
tevékenységükről, terveikről.
Elmondta, hogy olyan em ‑
berek ből áll a közösség, akikre a
jó szándék jellemző a minden‑
napokban. – Az első jelentősebb
programunk a tavalyi kará‑
csonyhoz köthető, a tagok ado‑

mánygyűjtésben jeleskedtek.
Folytatódott az események sora
az adventi borvásárral, újévi
koncerttel, a cserediákok segít‑
ségével megtartott brazil esttel,
hat iskola bevonásával szervez‑
tünk angol nyelvű versenyt, az
I. Fejedelmi Főzőversenyt, faül‑
tetéseket, és szeretnénk felújíta‑
ni az Árpád‑hegyen található
fenyvest. Célunk a város segíté‑
se, néhány napja régi szerencsi
fotókból készített képgyűjte‑
ményt adtunk át a várban mű‑
ködő szállodának százezer fo‑
rint értékben. Mindenkinek

megpróbálunk segíteni a jövő‑
ben, hogy szebb és jobb környe‑
zetben élhessenek – mondta Hi‑
degkuti Nándor. 

Balogh György, a Rotary Klub
magyarországi kormányzója ar‑
ról adott tájékoztatást, hogy a
Rotary a történelem legnagyobb
és legrégebbi civil szerveződése,
Amerikában alakult 1905‑ben. 
– Nagyon gyorsan elterjedt a vi‑
lágban, mert egy csúnya kor‑
szakban hirdette a jót, gyakorla‑
ti példákkal alátámasztva. Ma‑
napság egymillió tagja van, ha‑
zánkban mintegy ezeregyszáz.
A szerencsi az ország negyven‑
hetedik klubja harminc fővel.
Az idei kormányzósági tevé‑
kenységemnek ez a csúcsa. Az
egy éves ciklusomban a legkie‑
melkedőbb esemény tavaly
volt, amikor tíz határon túli
gyermek életét sikerült meg‑
mentenünk, valamennyien
szív elégtelenséggel születtek,
amibe belehaltak volna. A Ro‑
tary finanszírozta a műtétjeiket
az Országos Kardiológiai Inté‑
zetben, ma már százszázalékos
életet élnek – adott tájékoztatást
Balogh György.

SfL

Jó példával szolgálnak
A Rotary Klubon belül a humanitárius szolgálat vállalásában mutatnak példaér‑

tékű munkát azok az emberek, akik magas etikai alapelveket követnek szakmai‑
és magánéletükben, továbbá arra törekednek, hogy terjesszék a világban a megér‑
tést, illetve a jó szándékot.

A zarándokok június 8‑án ér‑
keztek Szerencsre, a Rákóczi‑
vár kapujában Koncz Ferenc
polgármester fogadta őket. A
vándorok itt jegyezték meg,
hogy szeretnék közelebb hozni
az egymástól eltávolodott em‑
bereket: városit a falusival, sze‑
gényt a gazdaggal, magyart a
nemzetiségivel és az etnikai ki‑
sebbségekkel, a hívőt a világi‑
val, a jobboldalit a baloldalival,
a politikust a választóival, a
munkaadót a munkavállalóval,
egyszóval embert az emberrel.
Az engesztelő zarándoklat ha‑
zánk térképén rajzolt kereszt
négy irányából, északról, délről,
nyugatról és keletről. A Sze‑
rencsre érkező keleti csoport jú‑
nius 16‑án érkezett meg Buda‑
pestre, ahol kérték az ország ve‑
zetését, hogy a zarándokút alatt
sokak által érintett Nemzet Ke‑
resztje legyen majd elhelyezve a
Parlamentben, hirdetve az alul‑
ról érkezett szeretetet, az össze‑
tartozás tényét.

Engesztelő zarándoklat
2009‑ben Nemzeti Zarándoklat néven szervezett demonstrációt Lesovics Miklós

pálházai, és Köteles László komlóskai polgármester. Tették mindezt azért, hogy fel‑
hívják az akkor kormányzó politikai vezetés figyelmét a morális, erkölcsi és gaz‑
dasági válságból fakadó kilátástalanságra. Idén – Engesztelő Zarándoklat elneve‑
zéssel – újabb gyalogtúrát indított útjára a két településvezető.
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Nagy örömömre szolgál,
hogy márciusi felhívásunk nyi‑
tott fülekre talált és jelenleg
húsz állandó tagja van a klub‑
nak. A Szerencsi Általános Mű‑
velődési Központban kaptunk
helyet, itt tartjuk összejövetele‑
inket minden csütörtökön dél‑
után. Az intézmény vezetője és
munkatársai jó szívvel, min‑
denben segítenek minket. A ta‑

gok érdeklődési körüknek
megfelelően számítógépes fog‑
lalkozáson, angol nyelvórán
vesznek részt, vagy rajzolnak.
Ritkán tudunk egy kis zene‑
hallgatást beiktatni, mert szinte
kevés az egy délután a sok tar‑
talmas foglalkozásra. A számí‑
tógépes ismereteket Tamásné
Szabó Klára, a SZÁMK mun‑
katársa oktatja, az angol nyel‑

vet Naszrainé Sárossi Eszter, a
rajzolás művészetét Schlosser‑
né Báthory Piroska – mindket‑
ten klubtagok – ismertetik és
szerettetik meg a tagokkal, a
zene szépségeit pedig én
igyekszem tolmácsolni. Az ad‑
minisztrációs papírmunkában
nagy segítségem Kazsik Mari‑
anna könyvtáros. Mindnyájan
szívességből és szeretetből vég‑
zik munkájukat, melyért csak
köszönetet tudok mondani
minden klubtag nevében!

Foglalkozásaink körét szep‑
tembertől bővítjük az életkor‑
nak megfelelő tornával, mely‑
nek vezetésére Nagy Istvánné,
leendő klubtagunktól kaptunk
ígéretet. Egynapos kirándulást
szerveztünk június 14‑én Lilla‑
füred ‑ Bükkszentkereszt ‑
Miskolctapolca útvonalon.
Megtekintettük az István‑bar‑
langot, megcsodáltuk Magyar‑
ország egyik legmagasabban
fekvő kiemelt üdülőfaluját,
Bükkszentkeresztet, megnéz‑
tük a bükki füvesember, Szabó

Gyuri bácsi szaküzletét, a helyi
múzeumot, majd pihenőt tar‑
tottunk a híres gyógyító köve‑
ken. Kirándulásunk utolsó ál‑
lomása Miskolc‑Tapolca volt.
Utazásunk kényelmét a Pol‑
gármesteri Hivatal kisbusza
biztosította, mely ért köszöne‑
tet mondunk.

Mivel a tanév végével a ta‑
gok nagymamai feladatai meg‑
nőttek, mi is nyári szünetet tar‑
tunk, majd szeptemberben újra
folytatjuk. Továbbra is várjuk
azokat a nyugdíjasokat, akiket
érdekelnek a korábban említett
tevékenységek, és szívesen ve‑
szünk újabb ötleteket is.

Tartalmasnak és hasznosnak
tartom az elmúlt időszakot, re‑
mélem ilyen lesz a folytatás is.
A klub hivatalos bejegyzése
megtörtént, várom a számla‑
nyitáshoz szükséges adatokat.
Szeretnék támogatókat találni,
akik anyagilag segíthetnék te‑
vékenységünket.

Kardos Sándorné 
klubvezető

Az „Öreg a nénikéd” Klub első három hónapja

Négyszázötven diák kapott
év végi bizonyítványt a Bolyai
János Általános Iskolában a júni‑
us 24‑én megtartott évzáró ün‑
nepségen.

A program rendhagyó, sajnos
szomorú eseménnyel indult,
Kocsisné Szabó Beáta igazgató
meghatottan jelentette be, hogy
Maczkó László, a tanintézmény
informatika‑földrajz szakos ta‑
nára váratlanul eltávozott az
élők sorából. A pedagógusok, a
tanulók és a meghívottak egy‑
perces néma főhajtással tiszte‑
legtek a tanár úr emléke előtt a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Az igazgató a 2011/2012‑es
tanév megnyitójára emlékezte‑
tett, amikor arra kért mindenkit,
legyen a cél közös, miszerint ja‑
vítanak a tanintézmény tanul‑
mányi átlagán, a fegyelmi hely‑
zeten. – Ez megtörtént, 81 kitűnő
tanulmányi eredmény született,
213‑an példás szorgalmat, 287‑
en példás magatartást értek el 

– sorolta az igazgató. – Húsz di‑
ák nem tudta teljesíteni a tanter‑
vi követelményt, közülük tizen‑
heten tehetnek pótvizsgát au‑
gusztusban, az iskola 4,1‑es át‑
laggal zárta a tanévet. Az eltelt
időszakban nem történt kirívó
fegyelmi vétség és baleset. Bizto‑
sítottak voltak a tárgyi‑ és sze‑
mélyi feltételek, a kollektíva
nyugodt körülmények között
dolgozhatott. Az intézményve‑
zető később kitért a szabadidős
tevékenységekre is, jólesően em‑
lékezett a közös kirándulásokra,
családi sportnapokra, vetélke‑
dőkre, de nem siklott el a körzeti,
megyei és országos szintű meg‑
mérettetések sikerei fölött sem.
Külön foglalkozott a tehetség‑
gondozásban elért eredmények‑
kel, hangsúlyozva, hogy június‑
ban újra akkreditálták tehetség‑
pontjukat, kiváló minősítést kap‑
tak. Kocsisné Szabó Beáta az ün‑
nepi beszéd végén emlékeztetett
arra, hogy szeptembertől az Egri

Katolikus Fő‑
egyházmegye
lesz a fenntartó,
a saját és kollé‑
gái nevében tett
ígéretet arra,
hogy megtartják
az eddig elért
eredményeket,
igyekeznek még
hatékonyabban
hozzájárulni a
gyermekek sze‑
mélyiségfejlődé‑
séhez.

SfL

Évzáró a Bolyaiban

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskolában június 22‑én tar‑
tották meg a tanévzáró ünnep‑
séget.

Az intézmény diákjainak rö‑
vid műsora után Ráczné Vára‑
di Éva köszöntötte a fiatalokat,
kiemelve, hogy a tanév lezárá‑
sa számvetés is egyben, hogy
az év során mi mindent tudtak
megvalósítani. – „Embernek
lenni pontosan annyit jelent,
mint felelősnek lenni. Érezni,
hogy a kővel, melyet elhelyez,
a világot építi tovább” – idézett
Antoine de Saint‑Exupérytől
az intézményvezető. – Mi is
építkeztünk ebben a tanévben,
a tudás köveivel – tette hozzá.

Elhangzott, hogy az oktatási
intézményben 438 tanuló fejez‑
te be az idei tanévet. Ráczné
Váradi Éva kiemelte, hogy 73
diák kitűnő lett, 56‑an jeles bi‑
zonyítvánnyal zárták a tanévet.

Példás magatartású a gyer‑
mekek fele, példás szorgalom‑
mal a tanulók egyharmada
büszkélkedhet. Az alsósok ta‑
nulmányi átlaga 4,3, míg a fel‑
sősöké 3,7 lett. 27 tanulónak vi‑
szont nyárra is marad tenniva‑
lója, nekik pótvizsgán kell
majd bizonyítaniuk. 

Az intézményvezető köszö‑
netet mondott a szülőknek,
akik mindig partnerek voltak a
közös célok megvalósításában,
valamint a kollégáknak és a di‑
ákoknak is, hogy bizalmat sza‑
vaztak neki az igazgatóválasz‑
tás során, s így 5 évre kineve‑
zést kapott. – Kívánom, hogy a
nyár hozza el mindenkinek,
amit szeretne, és találkozzunk
újra itt, szeptemberben – zárta
beszédét Ráczné Váradi Éva,
majd lezárta a 2011/2012‑es
tanévet.

E. K.

Indulhat a szünidő

A Kosok a nyári hónapokban egy régi projektet
vagy régi munkát végeznek el, amiért elismerést
kapnak. Szerelmi téren is napos idő vár a kapcso-
latukra, függetlenül attól, hogy elvárásokkal van-
nak egymás iránt.

Váratlan házasság, eljegyzés van kilátásban, amely
felborítja terveit. A jövedelme várhatóan nőni fog.
Anyagi téren örömre és elégedettségre lesz oka.
Legyen óvatos, mert a szeretetet és szerelmet is
ápolni kell.

Sok munka és stressz vár önre ezen a nyáron. Azok
az Ikrek, akik pénzzel dolgoznak, vigyázzanak a le-
galitásokra. Vége egy romantikus kapcsolatnak,
vagy jelenlegi kapcsolata romantikus szakaszának.

Legyen óvatos és ésszerű pénzügyi kiadásait illető-
en. Ne másokat hibáztasson az anyagiak miatt, ha-
nem önmagát. Ismerje fel hibáit és vállalja a fele-
lősséget a kockázatokért.

Nehéz lesz együttdolgozni munkatársaival ezen a
nyáron. A felelősség az öné lesz, és bántja, hogy
mások hibáiért önnek származik kára. Új családtag
vagy új közeli barát kerül közvetlen környezetébe.

Váratlan változásokra számíthat idén nyáron. Egy
jövedelmi forrás, szerződés vagy kötelezettségvál-
lalás meg fog szűnni. A fiatal Szűz férfiak jó anya-
giakra számíthatnak. Más Szüzek anyagi helyzete
is pozitív irányba ível, ami nagy élvezetet hoz szá-
mukra.

Erős nyár vár a Mérlegekre, függetlenül attól hon-
nan származik jövedelme, most lesz lehetősége
stabilizálni a bevételeket és tisztázni a pénzügyi
problémákat. Legyen óvatos és megfontolt szerel-
mi életében.

Nehéz pillanatok várnak családi életét illetően, né-
mi szomorúság és csalódás éri majd, de minden
olyan hamar múlik el, mint amilyen hamar jött. A
fiatal nő Skorpióknak jóval idősebb férfival lehet
múló viszonyuk.

Pénzügyei pozitív alakulása otthonára is rányomja
bélyegét. Megszabadul egy régi adósságtól, hiteltől
vagy jelzálogtól. Szerelmi életében nehéz idősza-
kon megy keresztül.

Munkahelyén új kollégái vagy ügyfelei lesznek,
akik lehetséges, hogy rokonszenvesekké válnak. Új
barátságok vagy munkahelyi flört valószínű. Le-
gyen felkészülve egy új szerelemre vagy egy meg-
lepő szerelmi fordulatra.

A családjában van egy probléma, amin változtatni
kell. Egyes Vízöntőket lehangolja családi életük, és
„friss levegőre” vágynak. Mások javítanak otthoni
helyzetükön és kiélvezhetik a családi nyugalmat.

Egy szeretett családtag vagy barát egészségügyi
gondokkal küzd, ezért ellátással és törődéssel tar-
tozik irányába. Arra törekszik, hogy hasznos és nél-
külözhetetlen legyen. A nyár eljegyzést vagy eskü-
vőt hozhat.

horoszkóp
június 29. – augusztus 10. 

KOS (III. 21.-IV. 20.)

BIKA (IV. 21.-V. 20.)

IKREK (V. 21.-VI. 21.)

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)

BAK (XII. 22.-I. 20.)

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)

HALAK (II. 20.-III. 20.)
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb július 5-én és augusz-
tus 2-án 13–15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig or-
szággyűlési képviselői 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 és augusztus 8-
án14–17 óráig. Tel.: 47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb július 11-én, 25-én és augusztus 8-án 8–
12 óráig. Tel.: 47/565-202.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG__________________________________

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

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfog.
idő: hétfő 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 29. – 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.
Július 2–8.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–
19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 17–22 óráig,
szombaton-vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően az ügyeletes or-
vos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer
kiadását. Szerencs: hétfő-szombat 8–20 óráig, vasár-

nap 8–19 óráig.
Július 9–15.: Centrum: 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 (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. 
Július 16–22.: 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.
Július 23–29.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hét-
fő–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, vasárnap 8–19
óráig.
Július 30. – augusztus 5.: Centrum: hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–
péntek 17–22 óráig, szombaton-vasárnap: 12–22 óráig.
22 óra után a gyógyszertár telefonos egyeztetést köve-
tően az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biz-

tosítja a gyógyszer kiadását. Szerencs: hétfő–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Augusztus 6–12.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–pén-
tek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő-szom-
bat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8
óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 órá-
ig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes or-
vos kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer ki-
adását.

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 megfelelő készülék birto‑
kosai egy kétdimenziós, úgy‑
nevezett QR kód beolvasásá‑
val az interneten rögzített au‑
diovizuális tájékoztatót tud‑
nak telefonjukra letölteni, leját‑
szani. Ez a tájékoztató interne‑
tes információkat, szükség ese‑
tén hangos és fényképes tájé‑
koztatót nyújt a Rákóczi‑vár
aktuális egységéről, helyiségé‑
ről.

A www.szerencsiamk.hu ol‑
dal beolvasását és futtatását te‑
hát egy QR kód szkennelésé‑
vel lehet elérni, amely minden
június 15‑e utáni SZÁMK‑s ki‑
adványon, plakáton megtalál‑
ható.

Ha a látogató például a lo‑
vagteremre kíváncsi, akkor a
helyiségben kifüggesztett kód
beolvasásával és a program
futtatásával fényképes, hangos
tájékoztatót tekinthet meg a sa‑
ját telefonján. Internetkapcso‑

lat esetén a letöltött információ
bárhol és bármikor újra meg‑
tekinthető.

Végezetül egy lehetséges al‑
goritmus az alkalmazás hasz‑
nálatához:

1. Kapcsolódjon az internet‑
re (WIFI).

2. Az Android Marketből
töltse le és telepítse a RedLaser
alkalmazást (ingyenes).

3. Indítsa el a programot és
szkennelje a QR kódot.

Használja minél többször a
gyors és pontos mobilinformá‑
ciók eléréséhez!

Szerencs város képviselő‑tes‑
tülete a május 23‑ai ülésen hatá‑
rozott arról, hogy pályázatot
nyújt be a szociális nyári gyer‑
mekétkeztetés biztosítása céljá‑
ból. A beadvány kedvező elbírá‑
lást kapott, így június 18‑ától au‑
gusztus 31‑ig száz, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény‑
ben részesülő gyermekeknek
tud napi egyszeri meleg étkezte‑
tést biztosítani az önkormányzat
az állami költségvetésből önerő
nélkül. A támogatás egy főre jutó
napi összege 440 forint, 54 mun‑
kanapon keresztül történő ét‑

keztetés esetén ez összesen 
2 376 000 forint állami támoga‑
tást jelent. A pályázat feltétele,
hogy az élelmet – a támogatás
legalább 30 százalékának meg‑
felelő értékben – 40 kilométeres
körzeten belül gazdálkodó ős‑
termelőktől, kistermelőktől, me‑
zőgazdasági vállalkozóktól kell
beszerezni. A gyermekétkezte‑
tést a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. által üzemeltetett
konyha biztosítja az ESZEI Szo‑
ciális és Gyermekjóléti Alapszol‑
gáltatási Központ munkatársai
közreműködésével.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántartott
állásajánlatok alapaján Szerencsen gépészmérnökként,
gépjárműszerelőként, pultosként és lakatosként lehet el‑
helyezkedni. Ugyancsak a városban keresnek mérlegképes
könyvelőt, minőségbiztosítási asszisztenst, projektmérnö‑
köt, személyi titkárt és pénzügyi tanácsadókat. Erdőbé‑
nyén és Tállyán kőművest, Mádon felszolgálót, Abaújszán‑
tón gondnokot, és szőlőmunkákra mezőgazdasági segéd‑
munkást alkalmaznának. Tel.: 47/361‑909.

Telefonos idegenvezetés
a Rákóczi-várban

Állásajánlatok
Az elmúlt napokban tudo‑

másomra jutott, hogy Szeren‑
csen és környékén házalók je‑
lentek meg, akik gyógyászati
segédeszközöket, lámpákat
árusítanak több tízezer forin‑
tos összegért. A házalók azzal
igyekeznek meggyőzni az
embere ket, hogy az általuk kí‑

nált terméket egy közelmúlt‑
ban megrendezett konferenci‑
án a városi főorvos és a sze‑
rencsi háziorvosok is ajánlot‑
ták. 

Ezúton tájékoztatok min‑
denkit, hogy a városi főorvos
és a településen dolgozó házi‑
orvosok nem ajánlottak és

nem is ajánlják megvásárlásra
a házalók által kínált gyógy‑
lámpákat. Kérem a lakosságot:
ha olyan árussal találkoznak,
aki a fenti módszerrel próbálja
eladni termékeit, értesítsék a
rendőrséget!

Dr. Sütő Szilveszter
városi főorvos

A városi főorvos közleménye:
ne higgyünk a csalóknak!

Nyári szociális
gyermekétkeztetés

Július 5–6–7. (csütörtök‑szom‑
bat) 13–20.30 óra:Országos Táro‑
gatós Találkozó a Rákóczi‑vár‑
ban.

Július 5. (csütörtök) 19 óra: Jó‑
tékonysági hangverseny a refor‑
mátus templomban Krasznahor‑
ka várának és a Borsi kastély ja‑
vára.

Július 7–8. (szombat–vasár‑

nap): Mozdonyvezetők Orszá‑
gos Találkozója a Rákóczi‑várban.

Július 8. (szombat) 18 óra:
Lord koncert a Rákóczi‑várban.

Július 14. (szombat): Régiség‑
vásár a Rákóczi‑vár udvarán.

Július 19. (csütörtök): 19 óra:
Színházi előadás a Rákóczi‑vár‑
ban – Én és a kisöcsém, főszerep‑
ben: Koltai Róbert.

A Szerencsi ÁMK
programajánlata

A Szerencsi Általános Művelődési Központ június 22‑étől egyedi és egyéni ide‑
genvezetést biztosít a Rákóczi‑várba látogató okostelefon tulajdonosoknak. Szük‑
ség esetén a szolgáltatás igénybevételéhez az intézmény ingyenesen elérhető in‑
ternetes WIFI‑hálózata is igénybe vehető.



KETTEN EGY ELLEN
Garázdaság vétségének meg‑

alapozott gyanúja miatt indult
eljárás két szerencsi lakos ellen,
akik június 7‑én délután előze‑
tes szóváltást követően tettleg
bántalmaztak egy szintén helyi
lakost az Ondi úton. A sértett
nyolc napon belül gyógyuló sé‑
rüléseket szenvedett. Az intéz‑
kedő rendőrök az elkövetőket
elfogták és előállították a Sze‑
rencsi Rendőrkapitányságra.

ŐRIZETBEN 
A SÉRTETTEK IS

Ittas állapotban, botokkal fel‑
fegyverkezve jelent meg három
megyaszói lakos június 8‑án éj‑
jel – az este során velük együtt
italozó –, egy helybéli illető há‑
zánál. Az elkövetők bementek
az udvarra, ahol ordítoztak, ki‑
abáltak, majd kővel bedobálták
az ablakokat. A kiérkező rend‑
őrök elfogták a három személyt.
A sértettek közül ketten kihívó‑
an közösségellenes magatartást
tanúsítottak, amit rendőri fel‑
szólítás ellenére sem fejeztek be,
ezért őket is előállították a Sze‑
rencsi Rendőrkapitányságra,
majd szabálysértési őrizetbe ke‑
rültek. Cselekményükért a Sze‑
rencsi Városi Bíróság gyorsított
eljárásban pénzbüntetésre ítélte
őket.

LÁBA KÉLT 
A ZÁSZLÓKNAK

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki a június 8‑a és jú‑
nius 11‑e közötti időszakban a
mezőzombori Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda fő‑
bejáratánál elhelyezett fém
zászlótartót a helyéről kiszakí‑
totta, valamint a zászlótartóban
lévő két lobogót ellopta.

TOLVAJ 
A KAMIONPARKOLÓBAN

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki június 12‑ére vir‑
radó éjszaka egy bekecsi telep‑
helyre behatolt és az ott parkoló
kamionokból 150 liter gázolajat
és két akkumulátort eltulajdoní‑
tott.

ÁROKBA HAJTOTT 
A SOFŐR

Közlekedési baleset történt
június 14‑én késő este Szerencs
belterületén, amikor a Pozsonyi
útról a Nagyvárad útra közle‑
kedett egy személygépkocsi,
melynek vezetője a menetirá‑
nya szerinti jobb oldali vízelve‑
zető árokba hajtott, ahol egy be‑
tontömbnek ütközött. A baleset
következtében a járműben utas‑
ként helyet foglaló férfi könnyű
sérüléseket szenvedett. A bal‑
eset további körülményeit a
Szerencsi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztálya
vizsgálja. 

EGY MÁZSA FÉMET LOPTAK
A Tállyai Rendőrőrsön indult

eljárás ismeretlen tettes ellen,
miután június 15‑ére virradóra
egy abaújszántói lakóház udva‑
rán lévő, nyitott présházból
mint egy száz kilogramm hulla‑
dékvasat tulajdonított el. Az
ügyben végül egy boldogkőúj‑
falui, valamint egy abaújszántói
lakos ellen indult büntetőeljá‑
rás.

ELTŰNT AKNAFEDLAPOK
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ság ismeretlen tettesek ellen in‑
dított eljárást, akik június 15‑ére
virradóra Szerencs három utcá‑
jából öt darab szennyvíz akna‑
fedlapot eltulajdonítottak.

TETTENÉRÉS 
A DROGÉRIÁBAN

Az egyik szerencsi üzlet al‑
kalmazottja június 15‑én dél‑
után arról tett bejelentést a Sze‑

rencsi Rendőrkapitányságra,
miszerint az üzletben két sze‑
mélyt tetten értek lopáson. A
helyszínen kiderült, hogy két
fia talkorú taktaszadai lakos kö‑

zel 16 ezer forint értékben kísé‑
relt meg kozmetikai cikkeket el‑
tulajdonítani. A Szerencsi Városi
Bíróság gyorsított eljárásban el‑
zárásra ítélte őket.
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Vízszintes: 1. A megfejtés első
része. 13. Bármi más. 14. Dezo‑
dor. 15. ‑ra, ‑… 16. Angol segédi‑
ge. 17. Fogantyúval. 19. Tettem.
20. Meghatalmazásommal. 22.
Ősi húros hangszer. 23. Ittrium,
neon vegyjele. 24. Ijesztget. 26.
Gépjármű, keverve. 27. Becézett
női név. 28. Hal petéje. 29. Tolako‑
dik. 32. Silbak, ford. 33. Szobába.
34. Irodalmi műnem. 35. Filmbeli
bokszoló. 36. Csapadékos. 38.
Időhatározószó. 39. Kanál része!
40. Részére. 43. Gondol. 44. Kelle‑
metlen „házi” rovar. 47. Taszít. 48.
Török rang. 50. Esik. 53. Kiált. 54.

Természetes. 56. Női név. 58. Mu‑
tatószó. 59. Verses irodalmi mű.
61. Egy, németül. 62. Egyik nemet. 
Függőleges: 1. A megfejtés má‑
sodik része. 2. Ekvivalencia. 3.
Kettős betű. 4. ‑nál, ‑… 5. Építé‑
szünk (Operaház). 6. Erre a helyre
önt. 7. Színültig. 8. Testnevelő. 9.
Birtokában tartott. 10. Tízpróba.
11. Eredményesen működne. 12.
Betakarítunk. 18. Korából. 21. Öt
tó egyike. 25. Malom része. 30. …
Vilmos, angol király. 31. Macska‑
féle. 37. Iskola, németül. 41. Vers ‑
írót. 42. Rendszerbe soroló. 45.
Kutrica. 46. Összekuszált női fri‑

zura! 49. Lant keverve. 51. Előke‑
lősködő. 52. Luxemburg, Málta
gépkocsĳelzése. 55. Azonos be‑
tűk. 56. Testét erősíti. 57. Bátorko‑
dik. 60. Alex egynemű betűi. 62.
Tiltószó. 

K. Cs.

A június 15‑ei keresztrejtvény he‑
lyes megfejtése: Három dolog
nem tér vissza: a kilőtt nyíl, a ki‑
mondott szó és az elmúlt nap. A
helyes megfejtést beküldők közül
Halász Andrásné, Szerencs, Köl‑
csey út 6. szám alatti lakos aján‑
dékutalványt nyert a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházba, amely a
Szerencsi Hírek szerkesztőségé‑
ben (Szerencs, Népház) vehető át.
A június 29‑ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határ‑
ideje: augusztus 3.

Az ember értékét nem az adja meg, hogy…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. június 29.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

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

ték ezt a szelvényt.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Még nem túl népszerű a söralátét
Az elmúlt évet érintő vállalkozási és személyi jövedelemadó bevallások tapasz‑

talatairól június 19‑én tartott sajtótájékoztatót Olasz András, a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Adóigazgatóság vezetője és Baranyi Istvánné adóügyi igazgató‑
helyettes.

Olasz András elmondta, hogy
a vállalkozások adóterhelése
2011‑ben érezhetően kisebb lett,
a jövedelmezőség javulása és az
adóterhelés csökkenése miatt a
rendelkezésre álló adózott ered‑
mény tavaly 5 733 millió Ft, ami
19 százalékkal magasabb az elő‑
ző évinél B.‑A.‑Z. megyében.
Kedvező jelenség, hogy az egyé‑
ni vállalkozók adózott eredmé‑
nyéből és az elszámolt érték‑
csökkenésből álló tiszta, vállal‑
kozói jövedelme – ami egyben
saját forrás is – 14,5 százalékkal
nőtt 2011‑ben. Az elmúlt eszten‑
dők válsághatásai a társas vállal‑
kozásokhoz képest súlyosabban
érintették az egyéni vállalkozá‑
sokat, mivel azok az egyre szü‑
külő belföldi piacon – elsődlege‑
sen a lakossági ellátásban – ér‑

dekeltek, míg a kivitel miatt vi‑
lágpiacon is érdekelt társasá‑
goknál az export élénkülése je‑
lenthet kiutat a válságból. A bel‑
ső fogyasztás folyamatosan
csökkent, többek között a lakos‑
sági reáljövedelmek inflációtól
való elmaradása miatt. A KSH
mérése szerint a monetáris vál‑
ság miatt csökkent a – fizetőké‑
pes keresletnél meghatározó –
alkalmazottak száma, sokan át‑
tértek a teljes munkaidős foglal‑
koztatásról a részmunkaidőben
történő foglalkoztatásra. A forint
árfolyamának gyengülése to‑
vábbi fogyasztásra fordítható jö‑
vedelemforrásokat vont el az
egyre dráguló import és lakos‑
sági devizahitelek növekvő tör‑
lesztőrészlete miatt.

Baranyi Istvánné a személyi
jövedelemadózásról megemlí‑
tette, hogy az adózók nagyobb
fele csak májusban adta be sze‑
mélyi jövedelemadó bevallását,
az adózási szokások nem vál‑
toztak érezhetően, a megye 
224 610 bevallása, illetve annak
feldolgozása éppen ezért nehe‑
zítette a gördülékeny feldolgo‑
zást. Az adózók döntő többsége
– 81% – még ragaszkodik a pa‑
píralapú bevalláshoz, viszont a
hibák előfordulásának csökke‑

nését tapasztalták azon szemé‑
lyeknél, akik az internetes kitöl‑
tő‑program segítségével készí‑
tették el bizonylataikat. A leg‑
több hibát az egységcsomagban
kiküldött nyomtatványok ese‑
tén tapasztalták, ezek kĳavításá‑
hoz csak akkor kérik az adózók
segítségét, ha a hivatali adatok
alapján nem tudják azt megten‑
ni. Legtöbbször az aláírások hi‑
ánya, vagy az adók visszaigény‑
lésével kapcsolatos rendelkezé‑
sek hiányossága fordul elő, az
adóhatóság ettől függetlenül
tartja a visszautalás határidejét.
A köztudatban söralátét néven
elterjedt adónyilatkozat nyom‑
tatványt ezerhatszázötvenen vá‑
lasztották megyénkben, persze
ezt csak megszabott feltételek‑
kel lehetett használni. Tömege‑
sen kértek segítséget az adózók
az 1153‑as jelzéssel ellátott be‑
vallás kitöltéséhez, önellenőrzé‑
séhez, illetve a kitöltött nyomtat‑
ványok ellenőrzéséhez a be‑
nyújtási határidő közeledtével,
több esetben jelentett gondot,
hogy hiányoztak a bevallás ki‑
töltéséhez szükséges kifizetői
igazolások. Ezek azon adózók‑
nál fordultak elő jellemzően,
akiknek időközben megszűnt a
foglalkoztatója.
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Bár a fiatalok jobban szeretik,
ha művésznevükön szólítják
őket, azonban most mégis be‑
mutatjuk a csapatok tagjait.
Kezdjük a Freedom Squad for‑
mációval, amelynek Pozsa
Norbert (Sqech) és Takács Alex
(Exta) a tagjai. A következő rap
csapat a Törvény, amelyben Pa‑
lánkai Ádám (Rhya) és Virág
Lajos (Ikon) kergeti a mondato‑
kat. Az érem másik oldala pe‑
dig a Killer Surprise rockzene‑
kar – Beregi Dániel (gitár), Pus‑
kás Gergely (basszusgitár),
Smál József (dob), Török Béla
(ének, gitár) – amelynek tagjai
már eddig is több alkalommal
szórakoztatták a közönséget.

Miért is említjük együtt e há‑
rom csapatot? A válasz egysze‑
rű: a közelmúltban elkészült
egy videoklip az Ébredned kell
című dalhoz, amely kivételes
sikert arat az egyik legnépsze‑
rűbb videómegosztó portálon.
A klip operatőre Kelemen Zsolt
(Kechu) volt, a rendező Pozsa
Norbert, aki a vágási és utó‑
munkálatokat is végezte.

– Régen tervezzük már ezt a
közös produkciót – mondja Tö‑
rök Béla, aki a történet kezdeté‑
ről így mesélt: Pozsa Norbi fel‑
hívott, hogy ugorjak fel hozzá,
mivel készített egy zenei alapot,
és örülne, ha meghallgatnám.
Így is történt, majd kezembe
vettem egy gitárt és amint hall‑
gattam a refrént, azonnal beug‑
rottak a dallamok. Néhány nap
múlva a szöveget is megírtuk
és nagyon rövid idő alatt össze‑
állt  a dal, ami egy kicsit rock‑
zene, egy kicsit rap, tehát mind‑
két műfaj kedvelői találhatnak

benne számukra érdekes dol‑
got – idézi fel Török Béla.

– Miről is szól ez a dal? – Sze‑
rettünk volna egyfajta ébresztőt
kiáltani az embereknek. Ha va‑
laki kicsit odafigyel a szövegre,
hallhatja, hogy ez egy igazi op‑
timista hangulatú szám, szeret‑
tük volna elfeledtetni az em ‑
berekkel a pesszimizmust, a
kétségbeesést és a depressziót –
fogalmaz Török Béla, aki hoz‑
zátette, hogy a Killer Surprise
ugyan egy kőkemény rockze‑
nekar, de a tagok örömmel fo‑
gadták az együttműködés lehe‑
tőségét. 

Pozsa Norbert arról beszélt,
hogy mindhárom együttes tag‑
jai jó barátságban vannak egy‑
mással, nem zárkóznak el egy‑
más zenei stílusától. – Ezért
gondoltuk azt, hogy megpró‑
bálunk egy újszerű ötvözetet
létrehozni a magyar zenei vo‑
nalba, amire itthon még nem
volt példa. Így jött létre a közös
formáció és az Ébredned kell cí‑
mű dal, amely stílusát tekintve
rockzenei alapokon nyugvó
rapnek mondható. Mindkét stí‑
lusjegy megtalálható a dalban.
– Érdekes, hogy egy baráti vic‑
celődésből indult el az egész
dolog – meséli Norbert. – Aztán
amikor rájöttünk, hogy van
fantázia a rock és a rap össze‑
kovácsolásában, komolyan
kezdtünk gondolkodni a foly‑
tatáson. 

– A  klipforgatást megelőző‑
en terepszemlét tartottunk, be‑
jártuk Szerencs különböző
pontjait, próbáltunk ideális
helyszíneket találni a munká‑
hoz – folytatja Pozsa Norbert. 

– Amikor már letisztultak a
tervek és kész volt a forgató‑
könyv is, hozzáláttunk és két
nap alatt leforgattuk az anya‑
got. Olyan helyszínek tűnnek
fel a filmben, mint az egykori
Gyári kör épülete, a volt szeren‑
csi cukorgyár területe, ahová a
helyi önkormányzat segítségé‑
vel sikerült bejutnunk. Sokan
felismerik majd a két gyárké‑
ményt a háttérben. Ezen túl for‑
gattunk a város más‑más pont‑
jain is, ipari telephelyen, raktár‑
épületben, amelyek kevésbé
felismerhetőek, de ott inkább a
cselekményre, illetve a szerep‑
lőkre helyeztük a hangsúlyt. A
koncepció az volt, hogy a dal
témájához válasszunk képvi‑
lágban és hangulatban is illesz‑
kedő helyszíneket – tudtuk
meg a klip rendezőjétől. – Kö‑
szönetemet fejezem ki Zsebesi
Csabának, aki sok technikai se‑
gítséget nyújtott nekünk a for‑
gatáshoz és természetesen a há‑
rom banda tagjai, illetve a bará‑
ti társaságunk, akik közül so‑
kan szerepeltek például a tö‑
meges jeleneteknél. Ők mind
támogattak minket, amiért há‑
lásak vagyunk!

Az Ébredned kell című dal
tehát elindult hódító útjára, a
rapperek és rockerek ezúton
hirdetik a barátságot és azt,
hogy az embernek saját magá‑
nak is tennie kell azért, hogy
élete jobbra forduljon. A Free‑
dom Squad, a Törvény és a Kil‑
ler Surprise közös produkciója
a tervek szerint az V. Országos
Csokoládéfesztiválon is bemu‑
tatkozik majd a nagyközönség
előtt.                                        M. Z.

Csider Andor, a SZÁMK
igazgatója elmondta, hogy szo‑
katlanul nagy érdeklődést ta‑
pasztaltak mind a kereskedők,
mind a vásárlók részéről. – Bí‑
zunk abban, hogy a következő,
július második szombatján tar‑
tandó programunkra még töb‑
ben jelentkeznek, ugyanakkor
megfelelő érdeklődés esetén na‑
gyobb területet is tudunk bizto‑
sítani a vásár számára, vagyis az
udvaros palotaszárnyon túl a
hotel udvarát is, de idővel szóba

jöhet akár a vár teljes területe. A
vásárral kapcsolatos hírekről tá‑
jékoztatjuk a nagyérdeműt a
www.szerencsiamk.hu portá‑
lon – mondta érdeklődésünkre
az igazgató.

A szervezők úgy vélik, hogy
az első szerencsi régiségek vá‑
sára jó kezdeményezésnek bi‑
zonyul, és bíznak abban, hogy
a program a város egyik látoga‑
tott, idegenforgalmi szempont‑
ból is jelentős eseménye lesz a
jövőben.

Szerencsi rapperek és rockerek,
ide jöjjetek!

Négy szerencsi rapper és egy ugyancsak helyi rockzenekar közös videóklipje ke‑
ring napok óta a világhálón. A zene és a film egyre nagyobb népszerűségre tesz
szert a rajongók körében.

Régiségek vására
Új programmal gazdagította az események sorát a

Szerencsi Általános Művelődési Központ (SZÁMK). Jú‑
nius 10‑én régiségvásárt tartottak a Rákóczi‑vár udvarán
mindazoknak, akik kedvelői az ódon tárgyaknak.

Az ifjúsági mérkőzés elma‑
radt, mivel a vendégcsapat
nem érkezett meg a találkozó‑
ra, így a három pontot a Sze‑
rencs VSE kapta.

Felnőtt együttesünk már az
első félidőben kétgólos előnyre
tett szert, a megszerzett fölényt
a következő játékrészben még
további találatokkal növelték a
szerencsi játékosok. Tartalékos
csapatunk lelkes játékkal, meg‑
érdemelten nyerte meg a sze‑

zonzáró mérkőzést, amelynek
végeredménye 4‑0 lett a hazai
gárda javára.

A szezon végén a tabella első
helyén Karcsa áll, Szerencs Vá‑
rosi Sportegyesületének ifjúsá‑
gi és felnőtt labdarúgói a 16 csa‑
patot felsorakoztató mezőny‑
ben végül a nyolcadik helyen
zárták a Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei II. osztályú keleti
csoportjának labdarúgó baj‑
nokságát.

Hazai győzelem 
az utolsó fordulóban
A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság keleti cso‑

portjának harmincadik, egyben záró fordulójában jú‑
nius 17‑én a Szerencs VSE labdarúgói Tiszakarád csa‑
patát fogadták a Tatay Zoltán Sporttelepen.
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A természettel mágikus összhangban élő, kereszténységet
messze megelőző ősi ember a nyárközépi tűzgyújtással próbálta
támogatni a Nap sötétséggel vívott harcát, ugyanis megfigyelte,
hogy mikor éri el pályájának a csúcsát az égitest, mely időpontban
kezdenek hosszabbodni az éjszakák a nappalokkal szemben.

A kereszténység térhódítása a Nap megsegítésének hanyatlásá‑
val járt, ám a tűzgyújtás megmaradt, a világosság, a tisztaság, az
egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem és az örök meg‑
újulás jelképének tekintették. Napjainkban a szerelmesek éjszaká‑
jának is nevezett Szent Iván‑éj a névnap előestjét jelenti, ahol min‑
denki próbára teheti érzéseit, megerősítheti párkapcsolatát, fellán‑
golhat és új lángot gyújthat, felidézheti a múltat, bepillanthat a jö‑
vőbe, bájitaloktól bódulhat és bájitalokkal bűvölhet.

A Szerencsi Általános Művelődési Központ szervezésében jú‑
nius 23‑án tartottak tűzzsonglőrök által felvezetett máglyagyújtást,
amit kulturális programok előztek meg. Színpadra lépett a Gold
Dance, alkalomhoz illő zenedarabokkal varázsolta el a nagyérde‑
műt két zenepedagógus, Elek Boglárka elektromos hegedűn és
Szirmai Andrea zongorán előadott játéka, majd operett kupléval,
sanzonokkal, kabaréjelenetekkel folytatódott a hangulatos est. Ko‑
moly érdeklődés kísérte Nagy Imre csillagászati előadását, mint
ahogy sokan voltak kíváncsiak az univerzum rejtelmeire a vár
kertjében felállított teleszkópon keresztül. Az éjfélen áthajló ren‑
dezvényen megcsillanthatta énektudását Bliszkó Renáta, remek
produkciókat láthatott közönség a Szikra Tánciskola, a Hastánc
duó, a Nova Táncstúdió, és a Klasszik együttes előadásában is.

Szent Iván-éj,
amikor próbára
teheti szerelmét

Nyári táborok a Rákócziban
A diákoknak öröm, ám

előfordulhat, hogy néhány
szülőnek gondot jelent a
gyermekek napközbeni elhe‑
lyezése, a több mint két hó‑
napig tartó nyári vakáció ide‑
je alatt.

A szerencsi Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola szün‑
idős programokkal igyekszik
tartalmas programokat szer‑
vezni az elkövetkező időszak‑
ra. Ráczné Váradi Éva, a tanin‑
tézmény vezetője érdeklődé‑
sünkre elmondta, hogy több
táborba is várják idén a tanu‑
lókat. Három foglalkozás je‑
lenleg is folyamatban van, a
hagyományos napközis tábor
a vakáció első napjaiban kez‑
dődött. Ennek keretében
mint egy ötven diák – néhá‑
nyan a Bolyai János Általános
Iskolából is jelentkeztek – reg‑
geltől délutánig tartó foglalko‑
zásokon vettek részt, többek
között a sárospataki strandra,

a nyíregyházai Vadasparkba,
és az ondi Árpád‑hegyi hor‑
gásztóhoz látogattak el. – Pá‑
lyázati forrásból sikerült meg‑
valósítani két olyan tábort, ami
tehetséges fiatalok felkészíté‑
sére helyezi a hangsúlyt – so‑
rolja az igazgató. – Derda Pé‑
terné igazgatóhelyettes sikeres
pályázatának köszönhetően
egymillió forintot nyertünk,
képzőművészeti tehetséggon‑

dozó műhely indítására. A fel‑
ső tagozatosok Sárospatakon,
míg az alsósok Kesznyétenben
vesznek részt nyári táborban.
Elek Boglárka zenepedagógus
szintén sikeres pályázatot ké‑
szített. Az elnyert 1,1 millió fo‑
rintból a zenét tanuló gyer‑
mekeknek tudunk nyári elfog‑
laltságot biztosítani – tájékoz‑
tatott Ráczné Váradi Éva.                                                  

SfL

Múzeumok éjszakája

Ilyen helyszín volt Szerencs
városa is, ahol a Zempléni Mú‑
zeum által szervezett Ciráda
koncert nyitotta meg a Múzeu‑
mok Éjszakája programot a Rá‑
kóczi‑várban. Az est során az
érkező vendégek megtekinthet‑
ték többek között az intézmény
most megnyílt új tárlatát is.

A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ a könyvtár és a
Cukormúzeum meghosszabbí‑
tott nyitva tartással, csillagászati
előadással és ifjú szerencsi te‑
hetségek által adott nyáresti
koncerttel várta a közönséget.

A Múzeumok Éjszakája programot június 16‑án rendezték meg Magyarországon,
amikor hazánk legtöbb kulturális intézménye, múzeumok, kiállítások meghosszab‑
bított nyitva tartással, programokkal várták a látogatókat.


