
KÖZ ÉLE TI LAP   •   MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN   •   www.szerencsihirek.hu

XXVII. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 21. Ára: 150 forint

Egyéves
a Szerencsi Városi Televízió
Írásunk a 2. oldalon.

Csapadékvíz
projekt II.
Írásunk a 6. oldalon.

Aszálykárok
a mezőgazdaságban
Írásunk a 13. oldalon.

Szerencs Triatlon 
negyedszer
Írások a 19. oldalon.

Első nap 
az iskolában

Írásunk az 5. oldalon.

SZÜRET
TOKAJ-HEGYALJÁN

Írásunk a 13. oldalon



A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. 2011 januárjá‑
ban feladatul kapta egy városi
televízió létrehozását. Az új, he‑
lyi elektronikus médium alapí‑
tása a szükséges engedélyek
beszerzése után az elmúlt év
elején megtörtént, azonban ak‑
kor még sem a személyi, sem a
tárgyi feltételek nem voltak
adottak az induláshoz. A Sze‑
rencsi Városi Televízió
(SZVTV) műsorainak elkészíté‑
sével a Szerencsi Hírek szer‑
kesztőségét bízta meg a kiadó.

A korábbi, magánkézben lé‑
vő TV 2010 végéig a Népház
épületében működött. Az ott
kialakított stúdióból tavaly ja‑
nuárban – a magán‑televízió ki‑
költözése után – csak az üres fa‑
lak maradtak: nem volt elektro‑
mos hálózat, a helyiség parket‑
taburkolata a fűtési rendszer
meghibásodása miatt elázott,
használhatatlanná és a szakem‑
berek szerint javíthatatlanná
vált. Nemhogy új TV stúdió, de
még egy egyszerű iroda kiala‑
kítása is lehetetlen volt a helyi‑
ségnek abban az állapotában. 

Mindenki előtt ismert a város
nehéz pénzügyi helyzete,
amelynek tükrében senki nem
várhatta el, hogy a hónapról
hónapra jelentkező financiális
gondok, a sorakozó beszállítói

és egyéb rezsitartozások mellett
bárki előtérbe helyezze egy új
televízió létrehozását. 

Mi azonban mégis vállalkoz‑
tunk e megoldhatatlannak lát‑
szó feladatra. Hosszú folyamat
vette kezdetét, és 2011 őszén
még mindig ott tartottunk,
hogy a városi TV csupán virtu‑
álisan létezett: a Szerencsi Hí‑
rek munkatársai készítettek
ugyan műsorokat, de a szer‑
kesztőség igazi bázisa még
nem készülhetett el, sőt, a tech‑
nikai feltételek sem voltak adot‑
tak. Takács M. István, a Szeren‑
csi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. ügyvezetője és a Szerencsi
Hírek munkatársai „saját
ügyüknek” tekintették az új he‑
lyi médium elindulását. Anyagi
források nem álltak rendelke‑
zésünkre, így önerőből, szemé‑
lyes kapcsolataink, szakmai tu‑
dásunk, tapasztalataink és lel‑
kesedésünk felhasználásával
láttunk munkához.

Az SZVTV elindításának első
lépcsője az volt, amikor 2011.
szeptember 23‑án a helyi kábel‑
televíziós hálózaton felcsendült
az új műsor szignálja. A szeren‑
csi Ciráda zenekar vezetője, Ju‑
hász Attila írta meg a főcímze‑
nét, a képi megjelenés korábbi
kollégánk, Mészáros Sándor
Gergő munkáját dicséri. A mű‑

sor elkészítését teljes egészében
a Szerencsi Hírek dolgozói vé‑
gezték. A tervezési folyamattól
a megvalósításig saját munkae‑
rőt vettünk igénybe, úgy, hogy
a stáb személyállománya a
2011‑es esztendő során csupán
összetételében változott, a lét‑
szám nem növekedett. Nem fe‑
ledkezünk meg a külsős, ön‑
kéntes segítőinkről sem, akik
minden ellenszolgáltatás nél‑
kül, lehetőségeikhez mérten
igyekeztek támogatni minket
célunk elérésében.

Mint korábban említettem,
forrás nélkül, saját lelkesedé‑
sünkből táplálkozva igyekez‑
tünk újjá varázsolni a Népház
lelakott helyiségeit: elsőként ki‑
alakítottuk a vágószobát, ahová
új bútorzat került. Ez esetben
csupán a bútorlap néhány ezer
forintos nyersanyagárával kel‑
lett számolnunk, mivel a szak‑
munkát az önkormányzat al‑
kalmazásában lévő, a Rákóczi
iskolában karbantartóként dol‑
gozó Bagi Zoltán munkaidő‑
ben végezte el, amiért ezúton is
köszönetünket fejezzük ki! A
polgármesteri hivatal informa‑
tikusa, Kondás Gábor szabad ‑
idejében, minden ellenszolgál‑
tatás nélkül megtervezte, majd
kiépítette a városi televízió új
stúdiójának elektromos hálóza‑
tát. A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. munkatársai a
helyiségek festésében voltak se‑
gítségünkre. Mezősi László kis‑
vállalkozó, ugyancsak térítés‑
mentesen készítette el a mint ‑
egy hatméteres, speciális gipsz‑
karton falat, amely szükséges
volt a felvételekhez elengedhe‑
tetlen helyiség kialakításához.
Itt szintén csak az alapanyag‑
költség jelentett kiadást, a fes‑
tést és egyéb munkákat a szer‑
kesztőség, illetve a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit
Kft. karbantartói végezték el. 

A Szerencsi Városi Televízió
működtetéséhez szükséges in‑
formatikai eszközök nem álltak
rendelkezésre, hiszen ezek be‑
szerzése szintén több millió fo‑
rintot vett volna igénybe. A szá‑
mítógépeket a Polgármesteri
Hivatal informatikusai segítsé‑
gével, a régi elavult szerkesztő‑
ségi eszközpark felújításával
igyekeztünk pótolni. E munká‑
ban Fazekas László és Csepely
Péter volt segítségünkre. Kö‑
szönjük!

Immár egy esztendeje annak,
hogy a IV. Országos Csokoládé
Fesztiválról készített összefog‑
lalóval első alkalommal jelent‑
kezett a Szerencsi Városi Tele‑
vízió. Mérföldkőhöz érkez‑
tünk. Gyakorlatban tanultuk a

televíziózást, mindennapi
munkánk mellett igyekeztünk
áthidalni olyan problémákat,
amelyekre ma már létezik tech‑
nikai megoldás, de a pénz hiá‑
nyát kreativitással, saját erővel
kellett pótolnunk. Büszkék va‑
gyunk arra, hogy ilyen körül‑
mények között elkészíttetünk
ötven magazinműsort és elju‑
tottunk az egyéves születésna‑
pig. Büszkék vagyunk mindar‑
ra, amit létrehoztunk, de nem
lehetünk elégedettek. Talán so‑
kan nem tudják, hogy a média
világában a legdrágább, legin‑
kább költségigényes műfaj a te‑
levíziózás. Úgy érzem, mi bebi‑
zonyítottuk, hogy szakmai el‑
kötelezettséggel, szorgalommal
és kitartással szinte anyagi rá‑
fordítás nélkül létrehozható
egy olyan kisvárosi elektroni‑
kus médium, amelyről bátran
állíthatjuk, hogy megállja he‑
lyét a magyarországi helyi tele‑
víziók között.

Bízunk abban, hogy a Sze‑
rencsi Városi Televízió egyéves

évfordulója csupán egy folya‑
mat első lépcsője, hiszen a tele‑
pülés, a szerencsiek TV‑je nap‑
jainkban is alakul, fejlődik. A
minimális technikai feltételek
megteremtése után a jövőben is
arra törekszünk, hogy mindin‑
kább érdekes, a település és az
itt élők mindennapjait bemuta‑
tó műsorokat készítsünk. Re‑
ményeink szerint elképzelése‑
ink összhangban lesznek a sze‑
rencsiek elvárásaival és egyre
többen tisztelnek meg minket
azzal, hogy péntek este 18 óra‑
kor megtekintik a Szerencsi Vá‑
rosi Televízió adását.

Végül, de nem utolsó sorban
a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. és a szerkesztő‑
ség valamennyi munkatársa
nevében köszönetet mondok
mindazoknak, akik a Szerencsi
Városi Televízió létrehozásán
fáradoztak, akik munkájukkal,
ötleteikkel, biztatásukkal támo‑
gattak minket!

Muhi Zoltán
felelős szerkesztő
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Egyéves a Szerencsi Városi Televízió
Egy esztendővel ezelőtt, 2011. szeptember 23‑án jelentkezett első adásával a Szerencsi Városi Televízió. Az évforduló alkalmából rövid

sétára invitáljuk az olvasót, tekintsünk vissza együtt az eltelt időszakra, ismerjék meg a város televízióját!

Talán sokan nem
tudják, hogy a Sze‑
rencsi Városüzemel‑
tető Nonprofit Kft.
által üzemeltetett he‑
lyi újságot és a televí‑

zió műsorait egyazon stáb készíti hétről‑hétre.
A Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió irányítását

a felelős szerkesztő látja el, e mellett operatőr‑vágó és szerkesz‑
tői feladatokat is végez. A szerkesztőségi munkatárs újságíró‑
ként, televíziós riporterként egyaránt dolgozik mindkét mé‑
dium számára. Két kollégánk operatőr‑vágó feladatkörben ké‑
szíti a műsorok képi anyagát, elvégzik a vágási feladatokat,
szerkesztik a 24 órában működő képújságot, illetve a médiu‑
mok internetes honlapjait, valamint fotóznak és gondoskod‑
nak a Szerencsi Hírek terjesztéséről is. A szerkesztőségi titkár
ugyancsak ellátja a lap és a televízió titkársági teendőit, hirde‑
téseket szervez, telefonos ügyeletet tart.

Az újság és a TV 
együttműködése



Kovács Péter vízépítő mér‑
nökként diplomázott, majd a
Felső‑Tisza‑vidéki Vízügyi
Igazgatóságnál kezdett dolgoz‑
ni 1988‑ban. Ezt követően a Fel‑
ső‑Tisza‑vidéki Zöldhatóságnál
folytatta munkáját környezet‑
védelmi felügyelőként. A köz‑
ponti államigazgatásban 1997
óta vállal szerepet, mindvégig a
vízgyűjtő‑gazdálkodás, vízvé‑
delem területén dolgozott. Je‑
lenlegi kinevezését megelőzően
a minisztérium Vízgyűjtő‑gaz‑
dálkodási és Vízvédelmi Főosz‑
tályát vezette. Szakmai munká‑
ja eredményeként több minisz‑
teri elismerésben részesült, töb‑
bek között Környezetünkért
Plakett kitüntetést vehetett át.
Írásait korábban több szakfo‑
lyóiratban publikálta, napjaink‑
ban hazai és nemzetközi ese‑
mények, konferenciák előadója
vagy levezető elnöke.

– Milyen indíttatásból választot‑
ta az egyetemen a vízépítő mérnöki,
illetve a vízellátás‑csatornázás
szakirányt, melyek megalapozták
pályáját és a környezetvédelem felé
irányították érdeklődést?

– Középiskolai tanulmányai‑
mat Miskolcon végeztem a 
3. számú Építőipari Szakközép‑
iskolában vízépítés‑vízgazdál‑
kodás szakon. Ezt a szakterüle‑
tet mondhatni véletlenül vá‑
lasztottam, de mindig is a mér‑
nöki pálya vonzott. A leningrá‑
di egyetemi tanulmányaimat
követően Nyíregyházán he‑
lyezkedtem el vízépítő mérnök‑
ként, majd érdeklődésem egyre
inkább a vizek mennyiségi és
minőségi védelmének irányába
fordult.

– A Vidékfejlesztési Minisztéri‑
um vízügyért felelős helyettes ál‑
lamtitkáraként hogyan értékeli azt
az ivóvízminőség‑javító projektet
(KEOP‑1.3.0/09‑11‑2011‑0046),
mely az elkövetkező három év beru‑
házásainak köszönhetően 77 észak‑
magyarországi település mintegy
91 ezer fős lakosságának biztosít
tiszta ivóvizet?

– A projekt megvalósítása je‑

lentős lépés abba az irányba,
hogy az érintett településeken a
lakosság az Európai Unió ivó‑
víz irányelvében foglalt vala‑
mennyi kémiai paraméternek
megfelelő minőségű vizet kap‑
hasson. Tudvalevő, hogy első‑
sorban a geológiai eredetű ar‑
zéntartalom okozza a legtöbb
problémát Magyarországon.
Az országos ivóvízminőség‑ja‑
vító program keretében történő
fejlesztések összességében
mint egy két és félmillió lakost
érintenek.

– Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési
Minisztérium környezetügyért fe‑
lelős államtitkára az augusztus 31‑
ei szerencsi sajtótájékoztatóján ar‑
ról számolt be, hogy hamarosan a
kormány elé kerül a nemzeti víz‑
gazdálkodási és öntözési stratégia,
mely azzal a céllal készült, hogy a
jövőben ésszerű gazdálkodás való‑
suljon meg hazánk vízkészletével.
Milyen változások várhatók e te‑
kintetben az észak‑magyarországi
régióban, mikor lesznek kézzelfog‑
ható eredményei a tervezetnek?

– A Nemzeti Vízgazdálkodá‑
si, Öntözési és Aszálykezelési
Stratégia előkészítése hosszú
ideje tart, eddig az a konzultá‑
ciós dokumentum készült el,
amelyet a kormány jóváhagyá‑
sát követően széles körű társa‑
dalmi egyeztetésre kívánunk
bocsátani. Magát a részletes
stratégiát az elkövetkező évben
fogjuk kidolgozni uniós támo‑
gatás keretében. A konzultációs
anyag azokat a főbb irányvona‑
lakat határozza meg, amelyek a
fenntartható vízgazdálkodás
feltételeit biztosítják. Kiemelt
szerepet kap a vízkészlet‑gaz‑
dálkodás, a vízvisszatartás, az
öntözéses gazdálkodás feltéte‑
leinek javítása, az aszály‑ és a
vízhiány megelőzése, káros ha‑
tásainak mérséklése, a szélsősé‑
ges időjárási jelenségek kezelé‑
se, a víziközmű‑rendszerek
korszerűsítése, a folyamatban
lévő ivóvíz‑ és szennyvízpro‑
jektek befejezése, valamint a
vízgazdálkodás szerepének
erősítése a kapcsolódó fejleszté‑
si politikákban és programok‑
ban. A célok elérésének egyik
fontos eszköze az állam szere‑
pének erősítése a vízgazdálko‑
dás területén.

A térségre vonatkozó konkrét
fejlesztési javaslatokat az úgy‑
nevezett vízgyűjtő‑gazdálkodá‑
si tervek rögzítik, amelyet az
Európai Unió Víz Keretirányel‑
vének előírásai alapján készítet‑
tünk el. A tervekben határoztuk
meg azokat a közvetlen intéz‑
kedéseket, amelyek az irányelv
célkitűzésének elérését, azaz a
vizek jó állapotának biztosítását

szolgálják. A programok egy ré‑
sze – elsősorban uniós támoga‑
tásoknak köszönhetően – már
folyamatban van, de ezek fel‑
gyorsulása az Európai Unió
2014‑től induló új támogatási
rendszerében várható.

– Melyek a legjelentősebb felada‑
tok, amelyeknek a megoldásán je‑
lenleg dolgozik?

– Mint ismeretes, az ár‑ és
belvíz elleni védekezés és meg‑
előzés év elejétől már a Bel‑
ügyminisztérium irányítása alá
tartozik, a Vidékfejlesztési Mi‑
nisztérium pedig a teljes víz‑
ügyi ágazat jogi szabályozásá‑
ért, a stratégiaalkotásért, a szak‑
mai irányításért, továbbá a
nemzetközi kapcsolatokért fele‑
lős, különös tekintettel a víz‑
gyűjtő‑gazdálkodásra és az ivó‑
vízvédelemre. Egyik legsürge‑
tőbb feladatunk a fent említett
stratégia elkészítése, de folya‑
matban van a jogszabályok

egyszerűsítése, az öntözés felté‑
teleinek javítása, a Víz Keretirá‑
nyelv által 2013‑ra előírt köz‑
benső állapotértékelés előkészí‑
tése, részvétel az Európai Unió
jogalkotási munkájában, a két‑
és többoldalú nemzetközi
egyezményekben, a határvízi
feladatokban, és még hosszasan
sorolhatnám mindazt, ami a
napi munkánk része. 

– Melyek a legkiemelkedőbb
szakmai eredmények, amelyeket ed‑
digi munkája során elért?

– Eredményeink közül kie‑
melném az uniós csatlakozás
idején megvalósult jogharmo‑
nizációs feladatok elvégzését, a
Víz Keretirányelv szerint elké‑
szített Országos Vízgyűjtő‑gaz‑
dálkodási Terv kidolgozását,
nemzetközi aktivitásunk erősí‑
tését, valamint Magyarország
hatékony képviseletét az Euró‑
pai Unió és más nemzetközi
szervezetek munkájában.

– Minisztériumi tevékenysége
során van‑e lehetősége kifejezetten
Szerencs, vagy a régió érdekeit kép‑
viselni?

– Amennyiben a város és tér‑
sége jó pályázatokat ad be,
nincs szükség különösebb lob‑
bizásra, azonban, ha pályázati
lehetőségekre fel tudom hívni a
figyelmet, azt örömmel megte‑
szem. 

– Hogyan kötődik szülővárosá‑
hoz, Szerencshez?

– A munkám Budapesthez
köt, de jelenleg is Szerencsen la‑
kom a családommal. Gyakorla‑
tilag minden szabadidőmet ott‑
hon töltöm, rendszeres látoga‑
tója vagyok az uszodának. Saj‑
nos a munkalehetőségek meg‑
lehetősen korlátozottak, többek
között ez is indokolja, hogy a
fővárosban dolgozom, ugyan‑
akkor Szerencset élhető város‑
nak tartom, szeretek itt élni. 

H. R.
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A vidékfejlesztési miniszter javaslatára 2012. március 1‑jétől Kovács Pétert (fotónkon) nevezte ki a tárca vízügyért felelős helyettes államtit‑
kárává Orbán Viktor miniszterelnök. A Szerencsen élő szakembert pályájáról, feladatairól, szakmai tapasztalatairól kérdeztük.

Szerencsi helyettes államtitkár felügyeli a vízügyet

A Rákóczi‑várban megtartott
eseményen Koncz Ferenc kö‑
szöntötte mindazon megjelen‑
teket, akik részt vettek a feszti‑
vál rendezésében. A polgár‑
mester megjegyezte, hogy ösz‑
szesen háromszázötvenen dol‑
goztak azért, hogy kiváló le‑
gyen a program. Hozzátette, a
negyedik fesztivál után nagyon
izgult, hogy sikeres legyen a
következő, most pedig már az
foglalkoztatja, vajon miként le‑
het jövőre felülmúlni az idei
fesztivál nívóját.

Koncz Ferenc köszönetét fe‑
jezte ki minden résztvevőnek,

majd Zemlényi Zoltán, a Kiss
Attila Alapítvány Kuratóriuma
elnöke számolt be arról, hogy a
civil szervezet a sport‑ és a játé‑
kos programok szervezésében,
kivitelezésében vette ki a részét,
elsősorban a fiatal generáció‑
nak próbáltak maradandó él‑
ményeket szerezni. A Szerencsi
Bonbon Kft. részéről Maszler
László a cég kereskedelmi ve‑
zetője beszédében megjegyezte,
hogy az eddigi fesztiválokon
látott, Ekker Róbert szobrász‑
művész által készített és több
Guinness‑rekorddal büszkél‑
kedő édes szobrokhoz mintegy

3600 kg csokoládét használtak
fel, a cég komoly szerepet vál‑
lalt azért, hogy Szerencs ismert‑
sége ne csak hazánkban, de a
határokon túl is növekedjen.
Csider Andor, a Szerencsi Álta‑
lános Művelődési Központ ve‑
zetője konkrét számadatokkal
szolgált. Statisztikája szerint az
anyagi kiadás és bevétel aránya
szerény, de pozitív mérleggel
zárt, a nézők száma csúcsot
döntött. Mint mondta, 59 ama‑
tőr együttesnek és 37 professzi‑
onális előadónak, összesen 96
produkciónak tapsolhatott az
érdeklődő közönség. Nyolc
csokoládét gyártó cég, har‑
mincnégy étel‑ital szolgáltató,
két autókereskedés és hatvan‑
kilenc egyéb árus gazdagította
a forgatagot. A három nap alatt
19 170 látogató volt kíváncsi a
fesztiválra, a tavalyi négyna‑
pos, mintegy 18 ezres nézői
számmal szemben. A szerencsi
látogatóknak közel a hatszoro‑
sa érkezett az ország más tele‑
püléseiről, vagy határon túlról.
A három nap összkiadása 23,1
millió forint volt. Csider Andor
szerint önfenntartó volt az V.
Országos Csokoládé Fesztivál a
maga 23,3 milliós zárásával,
azaz mintegy 200 ezer forint
nyereséggel.                                  SfL

Pozitív mérleggel zárt 
a csokoládé fesztivál

Szerencs Város Önkormányzata, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Köz‑
pont hívta program értékelő rendezvényre szeptember 7‑én mindazokat, akik részt
vettek az V. Országos Csokoládé Fesztivál szervezésében.



A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskolában a tanulói létszám
a tavalyihoz képest szinte alig
változott, annak ellenére, hogy
három nyolcadikos osztály bal‑
lagott el és csak két elsős cso‑
port indult. Nőtt az elköltözött
és az újonnan beiratkozott diá‑
kok száma is – mondta el ér‑
deklődésünkre Ráczné Váradi
Éva igazgató. 

A napközis gyermekek lét‑
száma 200 fő fölé emelkedett,
így nyolc csoportot kellett indí‑
tani a megfelelő szakmai mun‑
ka ellátásához. – Aktív kollégá‑
im a szünidőben sem szenved‑
tek gyermekhiányban, hiszen a
jól szervezett napközis, művé‑
szeti, zenei és sporttáborok
hosszú időre lekötötték és fej‑
lesztették azt a közel 200 tanu‑
lót, akik különleges programo‑
kon vettek részt – folytatta az
igazgató, aki úgy véli, az isko‑
lában példaértékű a szülői ösz‑
szefogás. – Ennek eredménye‑
ként sikeres rendezvényeink
bevételéből és a személyi jöve‑
delemadó 1%‑ának felajánlá ‑
sai ból kiépítettük az új infor‑
matikai terem villamos‑ és in‑
ternethálózatát, felújítottuk az
1. emeleti női mosdókat, kĳaví‑
tottuk a műanyag padlót a leg‑
szükségesebb helyeken – emel‑
te ki az igazgatónő. 

Mint megtudtuk, a nyár sze‑
mélyi változást is hozott az in‑
tézményben. Csider Andorné a
Bolyai János Katolikus Általá‑
nos Iskolában folytatja tovább
pedagógusi munkáját, az ő osz‑
tályát Bodnárné Pahota Zita
vette át, aki korábban ennek a
csoportnak a napközis nevelője
volt. Kerekes Réka angol sza‑
kos pedagógusnak külföldön
adódott munkalehetősége, Sá‑
giné Imri Mária teljes munka‑
időben látja majd el a könyvtári
órákat, ahol a tanulók a közös
ismeretszerzést kicsit más for‑
mában fogják megvalósítani. 
– Új kolléga Bató Boglárka, aki
a felső tagozatos angol órák egy
részét látja majd el, és Rácz Ré‑
ka, friss diplomás tanító, aki az
egyik elsős napközis csoport‑
ban várja szeretettel a kis nebu‑
lókat – tette hozzá Ráczné Vá‑
radi Éva.

Az intézményben a minden‑
napos testnevelés bevezetése
nem jelentett gondot, hiszen az
alsó tagozaton eddig is heti
négy óra testnevelés volt, a fel‑
sőben pedig heti három. A ta‑
nulók rendszeresen részt vesz‑
nek néptánc, gyógytestnevelés
foglalkozáson, valamennyi di‑
ák tagja az iskolai sportkörnek,
sokan részt vesznek a kosaras,
úszó, birkózó szakosztályok
edzésein, szervezett keretek kö‑

zött teniszeznek és jógáznak.
Az igazgatónő a beszélgetés

zárásaként hozzátette, hogy a
fenntartó, a szülők és az iskola
összefogására ebben a tanév‑
ben is nagy szükség lesz, hiszen
az intézmény 25 éves évfordu‑
lóját szeretnék méltóképpen
megünnepelni október köze‑
pén. Mint mondta: örömmel
fogadják minden partnerünk
ötletét, javaslatát és segítő tá‑
mogatását. 

A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskola idén kezdte el
működését egyházi fenntartás‑
ban, amely új feladatokat és ki‑
hívásokat állított az igazgatónő
és a tantestület elé. 

A 2012/13‑as tanévet 17 cso‑
portban, összesen 430 tanuló
kezdte meg az intézményben. 
– A létszámot tekintve lényeges
változás nincs a tavalyihoz ké‑
pest, a nyári időszakban volt
némi mozgás, hozzávetőlege‑

sen 20‑25 tanuló távozott, illet‑
ve érkezett iskolánkba. 32 pe‑
dagógusunk van, 2 új kollé‑
gánk Csider Andorné igazgató‑
helyettes, illetve Szemán Artúr
matematika‑informatika sza‑
kos tanár – mondta el Kocsisné
Szabó Beáta, majd hozzátette:
újdonság az elmúlt tanévhez
képest, hogy a diákok órarend‑
jébe beépült heti 2 hittanóra,
amit a sávos órarenddel oldot‑
tunk meg (mindenki a saját fe‑

lekezetének megfelelő hitokta‑
tásban részesül vagy etika tan‑
tárgyat tanul).

– Iskolánk fő profilja tovább‑
ra is a tehetséggondozás, a dif‑
ferenciált képességfejlesztés. A
siker érdekében jó együttmű‑
ködésre törekszünk a történel‑
mi egyházak képviselőivel, a
szülőkkel, a város és a társin‑
tézmények vezetőivel – hang‑
súlyozta az igazgató.

E. K.
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Becsengettek: megkezdődött az új tanév
A gyermekek benépesítették a két helyi általános iskola tantermeit. A 2012/2013‑as tanév kezdetéről, az első szeptemberi tapasztalatokról,

valamint a változásokról érdeklődtünk a két alapfokú oktatási intézményben.

12.H (hatosztályos tagozat):
Bató Alexandra, Miskolci

Egyetem – Bölcsészettudományi
Kar – germanisztika; Batta Orso‑
lya, Miskolci Egyetem – Bölcsé‑
szettudományi Kar – idegen ‑
nyelvi kommunikátor, Bogacskó
Bálint, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem – Rendészettudomá‑
nyi Kar – katasztrófavédelem;
Dovák Dávid, Miskolci Egyetem
– Comenius Tanítóképző Főis‑
kolai Kar – tanító; Frei Viktor Bá‑
lint, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem – Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar – had‑
mérnök; Gombos Benjámin,
Miskolci Egyetem – Műszaki
Földtudományi Kar; Gyöngyösi
Erika, Miskolci Egyetem – Böl‑
csészettudományi Kar – germa‑
nisztika; Hegyes Cintia, Debre‑
ceni Egyetem – Általános Orvos‑
tudományi Kar – általános or‑
vos; Hidegkuti Nándor, Debre‑
ceni Egyetem – Műszaki Kar –
műszaki menedzser; Kalina
Zsófia, Eötvös Loránd Tudo‑
mányegyetem – Pedagógiai és
Pszichológiai Kar – pszicholó‑
gus; Kecskés Vivien, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem – Köz‑
igazgatás Tudományi Kar –
igazgatásszervező; Kocsis Adri‑
enn, Miskolci Egyetem – Egész‑
ségügyi Kar – védőnő; Nácsa
Alexandra, Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egye‑
tem – Vegyészmérnöki és Bio‑
mérnöki Kar – vegyészmérnök;
Pető Nikolett, Eötvös Loránd
Tudományegyetem – Pedagó‑
giai és Pszichológiai Kar – peda‑
gógia; Petró Dalma, Miskolci
Egyetem – Bartók Béla Zenemű‑
vészeti Intézet – klasszikus ének;
Román Andrea, Debreceni
Egyetem – Népegészségügyi
Kar – egészségügyi gondozás és
prevenció–népegészségügyi el‑
lenőr; Rudolf Laura, Debreceni
Egyetem – Állam‑ és Jogtudo‑
mányi Kar – jogász; Soltész Mer‑
cédesz, Pázmány Péter Katoli‑

kus Egyetem – Jog és Államtu‑
dományi Kar – jogász; Szabó
Ádám, Semmelweis Egyetem –
Általános Orvosi Kar – általános
orvos; Szegedi Kristóf István,
Eötvös Loránd Tudományegye‑
tem – Bölcsészettudományi Kar
– történész; Szegedi Mónika Lil‑
la, Debreceni Református Hittu‑
dományi Egyetem – tanító; Ta‑
kács Márk, Debreceni Egyetem
– Mezőgazdaság‑ Élelmiszertu‑
dományi és Környezetgazdál‑
kodási Kar – mezőgazdasági
mérnök; Tverdota Laura, Eötvös
Loránd Tudományegyetem –
Informatika Kar – programter‑
vező informatikus; Zsíros Éva,
Miskolci Egyetem – Comenius
Tanítóképző Főiskolai Kar –
óvodapedagógus. 

12.A (angol tagozat): 
Béress Boglárka, Miskolci

Egyetem – BTK – szociális mun‑
kás; Brugger Petra, Miskolci
Egyetem – Egészségügyi kar –
egészségügyi szervező; Dudás
Balázs, Debreceni Egyetem –
Általános Jogtudományi Kar –
jogász; Gergely Amina, Miskolci
Egyetem – Műszaki Földtudo‑
mányi Kar – földrajz; Gergely
Balázs, Óbudai Egyetem – Bánki
Donát Gépész és Biztonságtech‑
nikai Kar – gépészmérnök; Har‑
sányi Csilla, Miskolci Egyetem –
Állam és Jogtudományi Kar –
munkaügyi igazgatás; Havasi
Szabina, Budapesti Kommuni‑
kációs és Üzleti Főiskola – Heller
Farkas Turisztikai és Gazdasági
Kar – turizmus és vendéglátás;
Hudák Bianka, Miskolci Egye‑
tem – Gépészmérnöki és Infor‑
matikai Kar – gépészmérnök;
Kékedi Kinga, Miskolci Egye‑
tem – Gépészmérnöki és Infor‑
matikai Kar – gépészmérnök,
Kistamás Patrícia – Debreceni
Egyetem – TTK– földrajz; Kon‑
dás Tímea, Debreceni Egyetem
– Mezőgazdaság‑ Élelmiszertu‑
dományi és Környezetgazdál‑
kodási Kar – mezőgazdasági

mérnök; Körömi Leila, Miskolci
Egyetem – Gazdaságtudományi
Kar – turizmus és vendéglátás;
Mecsei Rebeka, Eötvös Loránd
Tudományegyetem – BTK –
anglisztika; Mogyorósi Bettina,
Debreceni Egyetem – Termé‑
szettudományi és Technológia
kar – földrajz; Molnár Rita, Mis‑
kolci Egyetem – Gépészmérnöki
és Informatikai Kar – műszaki
menedzser; Németh Ferenc,
Eötvös Loránd Tudományegye‑
tem – Társadalomtudományi
Kar – nemzetközi tanulmányok;
Pableczki Kristóf, Széchenyi Ist‑
ván Egyetem – Mezőgazdasági
és Környezettudományi Kar –
környezetgazdálkodási agrár‑
mérnök; Pelyhe Adrienn, Sem‑
melweis Egyetem – gyógysze‑
résztudományi kar – gyógysze‑
rész; Runda Bianka, Debreceni
Egyetem – BTK – anglisztika; Sa‑
létros Vivien, Debreceni Egye‑
tem – Műszaki Kar – műszaki
menedzser; Tamás Zsolt, Mis‑
kolci Egyetem – BTK – politoló‑
gia; Tassi Dalma, Debreceni
Egyetem – Egészségügyi Kar –
egészségügyi szervező; Tóth
Mariann, Debreceni Egyetem –
Mezőgazdaság‑ Élelmiszertudo‑
mányi és Környezetgazdálkodá‑
si Kar – mezőgazdasági mérnök.

12.C (általános tagozat):
Haraszin Helga, Debreceni

Egyetem – anglisztika.
12.M (matematika–informatika

tagozat):
Bálint Tamás, Eötvös Loránd

Tudományegyetem – informati‑
ka; Dona Péter, Budapesti Mű‑
szaki Egyetem – építőmérnök;
Forrai Zoltán, Miskolci Egyetem
– Gépészmérnöki és Informati‑
kai Kar – villamosmérnök; Ger‑
gely Gréta, Budapesti Kommu‑
nikációs és Üzleti Főiskola –
kommunikáció és média;
György Ágnes, Eszterházy Ká‑
roly Főiskola, Eger – szociálpe‑
dagógia; Hlavács Csaba, Miskol‑
ci Egyetem – Gépészmérnöki és

Informatikai Kar – villamosmér‑
nök; Hutka Gergő, Eötvös Lo‑
ránd Tudományegyetem – Föld‑
tudományi Kar; Kovács Péter,
Széchenyi István Egyetem, Győr
– Műszaki Tudományi Kar – jár‑
műmérnök; Kristóf Réka, Eötvös
Loránd Tudományegyetem –
gyógypedagógia; Madarasi Pé‑
ter, Eötvös Loránd Tudomány‑
egyetem –TTK– matematika,
Matisz Tibor, Óbudai Egyetem –
Neumann János Informatikai
Kar – mérnökinformatikus;
Nagy Sándor, Miskolci Egyetem
– Gépészmérnöki és Informati‑
kai Kar – műszaki menedzser;
Oláh Béla Ádám, Eszterházy
Károly Főiskola, Eger – testneve‑
lés; Oláh Tibor Bence, Eszter‑
házy Károly Főiskola, Eger –
testnevelés; Orosz Bence, Debre‑
ceni Egyetem – építőmérnök;
Rontó Rózsa Margaréta, Miskol‑
ci Egyetem – Comenius Tanító‑
képző Főiskolai Kar – tanító.

12.R (rendészeti tagozat):
Ferencz József, Debreceni

Egyetem – környezetgazdálko‑
dás; Téglás Dávid, Eötvös Lo‑
ránd Tudományegyetem – taní‑
tó.

12.Kg (közgazdasági tagozat):
Bán Dalma, Miskolci Egyetem

– Gépészmérnöki és Informati‑
kai Kar – műszaki menedzser;
Ferenczi Zsófia, Miskolci Egye‑
tem – Gépészmérnöki és Infor‑
matikai Kar – műszaki mened‑
zser; Kól Vivien, Debreceni
Egyetem – Műszaki Kar – mű‑
szaki menedzser; Megyesi Máté,
Miskolci Egyetem – Műszaki
Kar – műszaki menedzser; Papp
Enikő, Debreceni Egyetem –
Műszaki Kar – műszaki mened‑
zser; Rakóczki Roland, Debrece‑
ni Egyetem – Gazdálkodási és
Vidékfejlesztési Kar – környezet‑
mérnök; Rozsnyai Krisztián,
Debreceni Egyetem – Fogorvos‑
tudományi Kar – fogorvos; Tóth
Anita, Debreceni Egyetem – élel‑
miszermérnök.

A Bocskai gimnázium továbbtanuló diákjai
A szerencsi Bocskai gimnázium idén érettségizett diákjai közül az alábbi tanulók nyertek felvételt egyetemek‑

re, főiskolákra. A listát a középiskolába beérkezett adatok alapján az intézmény bocsátotta rendelkezésünkre.



2012. szeptember 21.SZERENCSI HÍREK ——      OOKKTTAATTÁÁSS      —— 5

Koncz Ferenc polgármester adta át a Bolyai János Katolikus Általános Iskola jel‑
képes kulcsát Ternyák Csaba egri érseknek szeptember 2‑án, az intézmény ünne‑
pélyes tanévnyitóján.

A Kulcsár Anita Sportcsar‑
nokban megrendezett esemé‑
nyen a kisdiákok műsora után
a város polgármestere köszön‑
tötte az évnyitó résztvevőit.
Koncz Ferenc beszédében kie‑
melte, hogy a település önkor‑
mányzatának kölcsönös elő‑
nyökön alapuló együttműkö‑
dést sikerült kialakítania a ró‑
mai katolikus egyházzal, amely
a város lakossága és a gyerme ‑
kek számára egyaránt hasznos
lesz a jövőben. – Hiszem, hogy
az a többlet, amit az egyházi is‑
kola nyújthat gyermekeinknek,
a szerencsi ifjúság fejlődését, lel‑
ki megerősödését szolgálja a jö‑
vőben – fogalmazott a polgár‑
mester, majd átadta az iskola
jelképes kulcsát Ternyák Csaba
egri érseknek, azzal a gondolat‑
tal, hogy a város a jövőben is
ugyanúgy tekint majd erre az
intézményre, az ide járó gyer‑
mekekre, mint azt tette az el‑
múlt időszakban is. 

– Meghatott lélekkel tartom
kezemben ezt a szimbolikus
kulcsot és meggyőződésem,
hogy Szerencs Város Önkor‑
mányzata jó és bölcs döntést
hozott, amikor átadta ezt az is‑
kolát a római katolikus egyház‑
nak – fogalmazott beszédében
az Egri Főegyházmegye vezető‑
je. – Ezt a tárgyat tekinthetjük

úgy is, mint Szerencs jövőjének
a kulcsa – folytatta Ternyák
Csaba, aki tanévnyitó beszédé‑
ben a katolikus oktatás céljáról
is szólt. Az egri érsek a legki‑
sebb diákokhoz fordulva meg‑
jegyezte: azt kérem tőletek, fo‑
gadjátok el, hogy ennek a tanin‑
tézetnek a pedagógiai program‑
jába beépül egy újabb, nagyon
fontos szempont, a lelki képzés.
Az emberi test, szellem és lélek
harmóniája idézi elő azt, hogy
teljes, két lábbal a földön járó,
ugyanakkor égbemutató és oda
tekintő sikeres emberek lehes‑
sünk – fogalmazott a főpap. 

Az ünnepség folytatásában a
tanulók és a szülői munkakö‑
zösség ajándékát, egy festményt
vett át Ternyák Csaba egri érsek,
amely a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolát ábrázolja.

A tanintézet 2012/2013‑as ok‑
tatási évét Kocsisné Szabó Beáta
nyitotta meg. Az igazgató töb‑
bek között elmondta, hogy az
eredményes tanuláshoz min‑
den személyi és tárgyi feltétel
rendelkezésre áll a Bolyaiban,
ahol idén 32 pedagógus, és 11
nevelő munkát segítő alkalma‑
zott áll készen a tanévkezdésre,
valamint a 430 beiratkozott diák
fogadására. Kocsisné Szabó Be‑
áta bemutatta az intézmény új
munkatársait, elsőként az igaz‑

gatóhelyettesi feladatokat ellátó
Csider Andornét, valamint Sze‑
mán Artúr, matematika‑infor‑
matika szakos pedagógust. 

Az igazgató az első osztályo‑
sokhoz szólva azt kívánta: nyíl‑
jon meg előttetek egy titokzatos
világ, a számok és a betűk biro‑
dalma. Legyetek kíváncsiak, ér‑
deklődőek, figyelmesek és szor‑
galmasak! 

Az esemény zárásaként a két
új első osztály kisdiákjai egy‑
egy tollat és órarendet kaptak
ajándékba felsőbb évfolyamos
társaiktól.                          

M. Z.

Nyíljon meg előttetek 
egy titokzatos világ!

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában szeptember 3‑án, az első ta‑
nítási nap reggelén rendezték meg a tanévnyitó ünnepséget.

Az intézmény aulájában meg‑
tartott eseményen az iskola legif‑
jabb tanulói a színpadon foglal‑
tak helyet, majd néhány szavalat
és szünidő‑búcsúztató gondolat
után Ráczné Váradi Éva erősítet‑
te meg, hogy valóban véget ért a
nyári vakáció, a jól szervezett
napközis, zenei és sporttáborok
hosszú időre nyújtottak feledhe‑
tetlen kikapcsolódást a gyere‑
keknek. Az igazgató üdvözölte a
diákokat, közöttük az új első
osztályosokat, akik idén szep‑
temberben két csoportban kezd‑
ték meg tanulmányaikat a Rá‑
kóczi iskolában.

Ráczné Váradi Éva bemutatta
a tanintézet két új pedagógusát,
Bató Boglárkát és Rácz Rékát,
majd köszönetet mondott a
fenntartó önkormányzatnak a
nyári felújítási munkákhoz nyúj‑
tott segítségért. Az intézményve‑
zető a kollégáihoz fordulva
megjegyezte, hogy számos fel‑
adat vár a tantestületre az idén.
Nem lesz könnyű az elkövetke‑

ző időszak, hiszen a törvényi
előírások teljesítése mellett meg
kell mutatni a tanítványoknak az
élet értékeit, ajándékait, a tudást,
a kitartást, a becsületet és a sze‑
retetet. Ráczné Váradi Éva beszé‑
de után a pedagógusok felkötöt‑
ték az iskola nyakkendőjét az új
első osztályosok nyakába. 

– A 2012/2013‑as tanévet meg‑
nyitom – hangoztak el az igaz‑
gató szavai. A két új első osztály
diákjaival együtt, nyolc alsó és
kilenc felső tagozatos osztályban
összesen 435 tanuló kezdte meg
a tanévet a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskolában.

M. Z.

Első nap az iskolában

Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 6‑án a
szerencsi művészetoktatási alapintézményben. A Rá‑
kóczi iskola aulájában a zenei képzésben résztvevő di‑
ákok műsora nyitotta meg az eseményt.

Harkályné Kovács Katalin in‑
tézményegység‑vezető beszé‑
dében többek között felidézte a
Pelbárt Enikő által előadott ver‑
set, melyben megjelent mindaz,
amit a művészeti képzés nyújt a
diákoknak: a zene, a képzőmű‑
vészet, a színjáték és a néptánc.

Elhangzott, hogy az évnyitó
napjáig 440 gyermek iratkozott
be a különböző tanszakokra.
Harkályné Kovács Katalin sze‑
rint a művészeti képzésben
résztvevő gyermekek számára
a zene, a tánc, a szó ereje, a kép‑
zőművészetben való elmélyülés
olyan belső értéket, tudást ad,

amit máshol nem kaphatnak
meg. Az intézményegység‑ve‑
zető köszönetet mondott a szü‑
lőknek azért, hogy megadják
gyermekeik számára ezt a lehe‑
tőséget, és köszönet illeti Sze‑
rencs város vezetését is, hogy a
szűkös időkben is támogatják a
művészeti oktatást.

Az új tanévről szólva Har‑
kályné Kovács Katalin elmond‑
ta, hogy idén 20 pedagógus dol‑
gozik a művészeti képzésben,
változás, hogy az ütős tansza‑
kon Hagymási Péter személyé‑
ben új szakember oktatja majd
a diákokat.                              M. Z.

A zene, a tánc 
és a szó ereje
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A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Térségi Ivóvíz‑kezelési Önkormányzati Társulás sikeresen pályázott „Az észak‑magyarországi régió településein
élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP‑1.3.0/09‑11‑2011‑0046 számú projektre. A támogatási szerződés
ünnepélyes aláírása alkalmából Szerencsre látogatott Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára.

A szak‑
ember a
Szerencsi
Városi Tele‑
vízió és a
Szerencsi
Hírek kér‑
désére el‑
m o n d t a ,

hogy napjainkban egyre na‑
gyobb jelentősége van az ehhez
hasonló projekteknek. – Min‑
den ember tudja, hogy az ivó‑
víz életünk elengedhetetlen ré‑

sze, ugyanakkor nemcsak az
emberek ellátáshoz kell a tiszta,
friss víz, hanem az ipar számá‑
ra is fontos – fogalmazott az ál‑
lamtitkár. – Nincs nélküle me‑
zőgazdasági termelés, nem le‑
het gazdasági, ipari tevékeny‑
séget folytatni. Nem létezhet
egyetlen ország‑, egyetlen
nemzetgazdaság sem tiszta,
friss, ivóvíz nélkül. Ha pedig
van, akkor az a feladatunk,
hogy eljuttassuk az emberek‑
hez a lehető legjobb minőség‑

ben. Ehhez szükség van a meg‑
lévő ivóvízhálózatok korszerű‑
sítésére, tisztítására, a különbö‑
ző szennyező anyagok kon‑
centrációjának csökkentésére,
arzén‑, vagy magán‑mentesí‑
tésre. Az előírt szabványoknak
megfelelő tiszta víz mindenki
számára fontos, ezért a térség‑
ben óriási jelentősége van a 77
települést érintő, 5,7 milliárd
forintos beruházásnak, amely‑
nek 85%‑át az Európai Unió fe‑
dezi – fejtette ki Illés Zoltán.

Az észak‑magyarországi ré‑
gió településein élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellá‑
tásának biztosítását szolgáló
pályázat első szakaszának elő‑
készítő munkálatai mind szak‑
mai, mind pénzügyi szem‑
pontból sikeresen lezárultak, a
második forduló támogatási
szerződését közel nettó 5,7
milliárd forint elszámolható
költséggel hagyták jóvá, mely‑
ből 4,9 milliárd forint a meg‑
ítélt európai uniós támogatás,

a 775 millió forint saját forrást
pedig az EU Önerő Alapból kí‑
vánják finanszírozni. A Bor‑
sod‑Abaúj‑Zemplén Térségi
Ivóvíz‑kezelési Önkormányza‑
ti Társulás soron következő fel‑
adatai között a közbeszerzési
eljárások lebonyolítása, együtt‑
működési megállapodások
kötése, a belső munkaszerve‑
zet felállítása, valamint a pro‑
jektmegvalósítás pénzügyi
fenntarthatóságának a biztosí‑
tása szerepel.                        H. R.

A tiszta víz életünk elengedhetetlen része

Előző lapszámunkban Kiss Attila alpolgármester tájékoztatta az olvasókat a megvalósítás előtt álló csapadékvíz‑elvezetési projekt állásáról,
a várható megvalósítási időszakról. Az alábbiakban az alpolgármester részletes tájékoztatójának második részét olvashatják.

Mint megtudtuk, a település –
szerkezeti és domborzati viszo‑
nyai alapján – hat jól lehatárolha‑
tó vízgyűjtő területet foglal ma‑
gába, melyből a jelenlegi projekt‑
ben öt rész érintett, mivel a Fecs‑
kés településrészhez kapcsolódó
gyűjtőterület rendezése nem ré‑
sze a jelen fejlesztésnek. 

A vízgyűjtők fő vízelvezető ár‑
kai az önkormányzat kezelésé‑
ben és tulajdonában vannak,
végső befogadójuk a Szerencs‑
patak, illetve az alsóbb szaka‑
szon a Takta: az Új Hidegvölgyi,
a Régi Hidegvölgyi, a Diósi árok,
a Malom árok és az Ondi árok‑
rendszer, amelyek fő befogadói
a várost behálózó, több 10 km
hosszú mellék vízelvezető rend‑
szernek. Gyűjtő szerepük mellett
elvezető feladatuk révén juthat el
közvetve, vagy közvetlenül – az
Új Hidegvölgyi árok rendszer
esetében a Gilip patak közvetíté‑
sével – a csapadékvíz a végső be‑
fogadóba. 

Az Új hidegvölgyi árok rendszer:
Szerencs város és Bekecs község
közigazgatási határán épült ki a
külvizek biztonságos levezetésé‑
re. Nem készült el azonban a
külvizeket megfogó, elvezető
övárokrendszer a hordalékfo‑
gókkal. Az Új Hidegvölgyi árok

a 890 ha‑os külterületről és a
mintegy 43 ha‑os belterületről
összegyűlő csapadékvizeket
hordalék megfogása nélkül szál‑
lítja a befogadó Gilip patakba,
amely a Taktaközi Vízgazdálko‑
dási Társulat kezelésében van. A
patak rekonstrukciója két éve fe‑
jeződött be, így biztonságosan
tudja fogadni és továbbítani az
Új Hidegvölgyi árokkal szállított
csapadékvizeket. Az árok eseté‑
ben a fejlesztési hossz: 2 771 mé‑
ter. Tervezett beavatkozások: az
Új‑Hidegvölgyi árok belterületi
szakaszának kiépítése a Radnóti
út, valamint a Bekecsi út csatla‑
kozási pontjától kiindulva, foly‑
tatva övárok létesítésével a belte‑
rület védelmére a Felsőkert utca
felett. Emellett a Bakó J. utcai víz‑
elvezetés kiépítése és a ravatalo‑
zó, valamint a római katolikus
temető feletti külterületekről ér‑
kező vizek elvezetésének kiépí‑
tése is szerepel a tervekben. 

A Malom árok – Fenyves úti
rendszer: a Malom árok vízgyűj‑
tőjén, mely a település K‑i terü‑
letegységét érinti, a belterületi
csapadékvíz‑elvezető hálózat
már részben kiépült, azonban a
Fenyves utca vízelvezetése ren‑
dezetlen, gyakoriak a térségben
a víz‑, és iszap‑elöntések. A város

2006. évi beruházásában a Sze‑
rencs és Ond közötti állami köz‑
út mentén egy megfelelő kapaci‑
tású burkolt árkot alakítottak ki,
melynek befogadója a Szerencs
patak. E műtárgy méretezésénél
már figyelembe vették a Fenyves
utca felől érkező csapadékvíz
mennyiségét is, az utca erre a
meglévő fogadópontra csatlako‑
zik majd. Az árok esetében a fej‑
lesztési hossz: 659 méter. Terve‑
zett beavatkozások: Fenyves ut‑
cai övárok létesítése és az össze‑
gyűjtött víz átvezetése a meglévő
Ond‑déli övárok rendszerbe.

Az ondi vízgyűjtő: Ond köz‑
igazgatásilag Szerencs város bel‑

területéhez tartozik, de önálló te‑
rületi egységet képez, s ebből
adódóan vízrendezését is önál‑
lóan kell megoldani. Miután ez a
városrész a Szerencs patak völ‑
gye közelében, a dombok lábá‑
nál települt, elsősorban a külvi‑
zek veszélyeztetik. Az árok ese‑
tében a fejlesztési hossz: 349 mé‑
ter, jelen projekt keretében a tele‑
pülésrészt keresztező három víz‑
elvezető övárok rendszer közül
az egyik a Szerencs‑patakba le‑
vezető szakasza kerül rendezés‑
re. Kiinduló pontja a Fő útnak a
Monoki úttal való csatlakozási
pontja. Az állami út szelvényezés
szerinti jobb oldalánál induló

nagyszelvényű nyílt árok burko‑
lata átépítésre kerül, majd a Kos‑
suth út alatti átvezetés után, az
ondi óvoda melletti ingatlanon
folytatódó zárt csatorna tovább
folytatásában a meglévő föld‑
árok is fel lesz újítva a patakig.

Kiss Attila alpolgármester úgy
tájékoztatta lapunkat, hogy a ki‑
vitelező közbeszerzési eljárással
történő kiválasztása után részle‑
tes tájékoztatást fognak adni az
érintett utcák ingatlan tulajdono‑
sainak, illetve lakóinak. Különös
tekintettel az új burkolt árkok és
átereszek, valamint a kapubejá‑
rók várható átépítésével kapcso‑
latban.

A csapadékvíz-elvezető projekt megvalósítása II.

Területfejlesztési fórumok 
megyeszerte

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Önkormányzat fórumsorozatot szervezett a
települési önkormányzatok részére, amelyeken Mengyi Roland, a megyei közgyű‑
lés elnöke tartott tájékoztatót az önkormányzatok új típusú feladatairól.

A Szerencsi Többcélú Kistér‑
ségi Társulás polgármesterei‑
nek augusztus 16‑án a Rákó ‑
czi‑várban megtartott fórum
előtt  a politikus a Szerencsi Hí‑
reknek mondta el, hogy 2012.
január elsejétől a megyei ön‑
kormányzat felelős a település‑

fejlesztésért, területrendezé‑
sért, fejlesztéspolitikáért. 

– A 2014‑től 2020‑ig tartó, eu‑
rópai uniós pénzügyi‑ és támo‑
gatási ciklusra való felkészülés,
programalapú tervezés mun‑
káit végezzük jelenleg. Ez egy
rendkívül komoly, felelősség‑

teljes feladat, amibe be kell
vonni a társadalom széles réte‑
geit, így a településeket is, ame‑
lyeket a polgármesterek képvi‑
selnek. Kistérségenként talál‑
kozom a településvezetőkkel,
itt természetesen szó van az el‑
várásokról is, ugyanakkor tájé‑
koztatom őket azokról a felté‑
telekről, melyeknek teljesülnie
kell ahhoz, hogy elképzeléseik‑
kel részt vehessenek abban a fi‑
nanszírozási körben, amelyből
2012–2020 között uniós forrást
tudunk biztosítani. Fontos ter‑
vezési fázisban vagyunk, a pol‑
gármesterek felkészítése az
egyik legalapvetőbb feladat 
– hangsúlyozta lapunknak
adott nyilatkozatában Mengyi
Roland.

SfL



Az első napirend keretében
EU Önerő Alap pályázat be‑
nyújtásáról hoztak egyhangú
döntést a városatyák. Mint arról
korábban beszámoltunk, az Új
Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program tá‑
mogatási rendszeréhez benyúj‑
tott, KEOP 1.3.0/09‑11‑2011‑
0046 azonosítószámú projekt
támogatási szerződését ünne‑
pélyes keretek között augusztus
31‑én látta el kézjegyével Koncz
Ferenc polgármester a Rákóczi‑
várban. Az észak‑magyarorszá‑
gi régió településein élő lakos‑
ság egészséges ivóvízzel való el‑
látásának biztosítása című, 77
települést érintő beruházásnak
mintegy 5,7 milliárd forint a
nettó elszámolható költsége.
Ennek 86,4 százalékát az Euró‑
pai Unió finanszírozza, a fenn‑
maradó 775 millió forintos öne‑
rő biztosítására azonban a Bor‑
sod‑Abaúj‑Zemplén Térségi
Ivóvíz‑kezelési Önkormányzati
Társulásnak, mint kedvezmé‑
nyezettnek lehetősége van az
EU Önerő Alap igénybevételé‑
re, amennyiben 2012. október 
1‑jéig a II. fordulós pályázathoz
szükséges saját forrás támoga‑
tására pályázatot nyújt be. E
szándékról minden érintett tele‑
pülés önkormányzatának a nyi‑
latkozata szükséges a pályázat
benyújtásához, ezért Szerencs
Város Önkormányzata is hatá‑
rozatban fogalmazta meg, hogy
a társulás tagjaként elfogadja az
EU Önerő Alap pályázat beadá‑
sát. Kiss Attila alpolgármester,
mint projektfelelős hozzátette:
az EU Önerő Alapból igényel‑
hető támogatás mértéke akkor
érheti el a saját forrás 100 száza‑
lékát, ha a fejlesztés megvalósí‑
tásához szükséges munkaerőt
legalább részben közfoglalkoz‑
tatási jogviszony keretében ve‑
szik igénybe, vagy ha a közbe‑
szerzésekről szóló törvény hatá‑
lya alá tartozó építési beruházá‑
sok során a munkanélküli vagy
tartósan munkanélküli rétegek
foglalkoztatásának a megaján‑
lott mértékét, mint értékelési
szempontot alkalmazza a pá‑
lyázó.

Tájékoztató az ideiglenes 
óvodai férőhelyek 

kialakításáról
Az óvoda‑felújítási projekt in‑

dulása miatt a képviselő‑testület
legutóbbi ülésén felhatalmazta
az önkormányzatot, hogy az
egykori Szerencsi Cukorgyár
irodaépületére vonatkozóan
bérleti szerződést kössön az ide‑
iglenes óvodai férőhelyek kiala‑
kítása céljából. A gyermekek
megfelelő elhelyezése érdeké‑
ben az ÁNTSZ előírásoknak
megfelelően megkezdődtek az
átalakítások, melyek várható

befejezési határidejeként szep‑
tember 25‑ét jelölte meg Szabó
Lászlóné városfejlesztési cso‑
portvezető. A munkálatok kö‑
zül a nagyobb anyagköltséggel
járó munkanemek elvégzése az
ingatlan tulajdonosával megkö‑
tött vállalkozási szerződés alap‑
ján történik, a kisebb anyag‑, de
nagyobb élőmunka igényű fes‑
tési‑mázolási és asztalos mun‑
kákat pedig a városi intézmé‑
nyek karbantartói végzik. A ját‑
szóudvar területét szintén saját
foglalkoztatás keretében, a Vá‑
rosgazda Nonprofit Kft. bevo‑
násával valósítja meg az önkor‑
mányzat.

Szabó Lászlóné hangsúlyoz‑
ta: a korábbi ideiglenes elhelye‑
zési alternatívákkal szemben a
bérbevett épület alkalmas lesz
arra, hogy a kivitelezés teljes
időtartama alatt biztosítsa mind
a Napsugár óvoda felső épüle‑
tébe, mind pedig a Gyárkerti
óvodába járó valamennyi gyer‑
mek nyugodt körülmények kö‑
zötti elhelyezését. A csoportve‑
zető kifejtette, hogy a projekt in‑
dításakor a nyári szünet elejére
tervezett kezdés lehetővé tette
volna, hogy a két nagy óvoda‑
épület felújítását ne egyszerre,
hanem három hónappal egy‑
mástól eltolva kezdjék meg, és
ezzel néhány csoportnak egyik
épületből a másikba történő – a
kivitelezés ütemezéséhez igazo‑
dó – költöztetésével kevesebb
ideiglenes férőhelyet kellett vol‑
na kialakítani. Ez azonban a
gyermekek többszöri költözte‑
tésével járt volna, és még e mel‑
lett is két‑három csoportot más
intézményben kellett volna át‑
menetileg elhelyezni. Az ideig‑
lenes férőhelyek igénybevétele
teljes egészében nem lett volna
elkerülhető még abban az eset‑
ben sem, ha az épületek felújítá‑
sa között egyáltalán nem lett
volna átfedés, hiszen egyik épü‑
let sem alkalmas – még az átala‑
kítás után sem – a másikban lé‑
vő teljes gyermeklétszám foga‑
dására. Ezt figyelembe véve a
korábbi optimális ütemtervek is
számoltak az átmeneti elhelye‑
zéssel, a Rákóczi iskola, illetve a
Nevelési Tanácsadó részleges,
ideiglenes átalakítással járó
igénybevételével. 

A városfejlesztési csoportve‑
zető leszögezte: tény, hogy ezek
az alternatívák némileg keve‑
sebb költséggel jártak volna,
ugyanakkor – a többszöri költö‑
zés és az egyéb intézményekben
folyó tevékenységből eredő, za‑
varó hatás elkerülése érdekében
– a gyermekek számára a volt
cukorgyári épület használata
biztosít kedvezőbb elhelyezést.

Zárásként elhangzott: az iroda‑
épület alkalmas nagyobb átala‑
kítás nélkül az óvodások foga‑
dására. Mindössze egy tisztasá‑
gi festést igényelnek a helyisé‑
gek, valamint a vizesblokkot
kell kialakítani, amit a padló‑
burkolat bontása nélkül olda‑
nak meg. A fűtésrendszert te‑
kintve a kazán alkalmas a helyi‑
ségek megfelelő hőmérsékletre
való felfűtésére, továbbá ha
igény van rá, bontásból rendel‑
kezésre álló radiátorokkal a fű‑
tőtestek számát tudják bővíteni.

Elfogadták a reorganizációs 
tervet

Az ülés utolsó napirendi
pontjában az önkormányzat re‑
organizációs tervéről tájékozód‑

tak a képviselők, ám ezt zárt
ülésen tárgyalta a testület. 

Mint arról korábban beszá‑
moltunk, Pintér Sándor bel‑
ügyminiszter és Matolcsy
György nemzetgazdasági mi‑
niszter július 13‑án soron kívül
döntöttek a megyei önkor‑
mányzati tartalék, és az önhibá‑
jukon kívül hátrányos helyzet‑
ben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatásáról, melynek
alapján Szerencs Város Önkor‑
mányzata 100 millió forint visz‑
szatérítendő támogatásban ré‑
szesült. Ezt az összeget kamat‑
mentes hitelként kapta a város,
de amennyiben szeptember 15‑
éig elfogadható reorganizációs
tervet nyújt be Szerencs Város
Önkormányzata, ezt a támoga‑

tást szintén nem kell majd visz‑
szafizetni. 

Koncz Ferenc polgármester
érdeklődésünkre elmondta,
hogy az kormányzat kérése az
volt, hogy olyan terveket készít‑
sen a város, amely bemutatja azt
az elképzelést, hogyan lehet az
önkormányzatot veszteségeket
elkerülő módon működtetni. 
– A képviselő‑testület egyhan‑
gúlag támogatta a reorganizáci‑
ós tervünket – nyilatkozta a Sze‑
rencsi Híreknek Koncz Ferenc.

A terv részleteit nem ismer‑
hettük meg, azt azonban meg‑
tudtuk, hogy miután a Nemzet‑
gazdasági Minisztérium és a
Belügyminisztérium jóváhagyja
a Szerencs Város Önkormány‑
zata által elkészített dokumen‑
tumot, a helyhatóság nyilvános‑
ságra hozza annak tartalmát.                   

H. R. – M. Z.

2012. szeptember 21.SZERENCSI HÍREK ——      KKÖÖZZÉÉLLEETT      —— 7

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete szeptember 14‑én rendkí‑
vüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Városházi napló: képviselői döntések és határozatok

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása is témája volt az képviselő‑testület augusztus 30‑ai ülésének. 

Döntés született továbbá az
önkormányzat közép‑ és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervé‑
nek elfogadásáról, és határoztak
a képviselők arról, hogy pályá‑
zatot nyújtanak be az önhibáju‑
kon kívül hátrányos helyzetbe
került önkormányzatok kor‑
mányzati támogatásának máso‑
dik fordulójára is. 

A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetője júni‑
us 28‑án tartott tájékoztatót a
képviselőknek az önkormány‑
zati cég tevékenységéről. Az ak‑
kori beszámolót a cég felügyelő
bizottsága is megtárgyalta,
azonban az ügyvezető a társa‑
ság gazdasági eredményeinek
szinten tartása, illetve fejlesztése
érdekében többpontos javaslatot
terjesztett az önkormányzat elé,
amit a képviselők egy nem sza‑
vazat mellett fogadtak el. 

Ezt követően a városatyák
döntöttek a cég alapító okiratá‑
nak módosításáról, valamint ar‑
ról, hogy az ügyvezető munka‑
bére a jövőben megegyezzen a
Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének illetményé‑
vel.

A fecskési felüljáró megépíté‑
sét is támogatta a testület, amely
tartalmazza az UTIBER Kft‑vel
történő egyeztetés alapján szü‑
letett módosításokat. A cég elké‑
szítette a munkaközi tervet,
amelyen jelölték a visszamaradó
telkek megközelítését szolgáló
szerviz utakat, továbbá a lakos‑
sági fórumon elhangzott kérés‑
nek megfelelően a felüljárón a

gyalogos közlekedésre is alkal‑
mas üzemi járdát.

Az egyebek napirendi pont‑
ban egyhangúlag döntött a gré‑
mium egy végrehajtási jog átve‑
zetése iránti kérelemről, a Nem‑
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
területvásárlási kérelméről, va‑
lamint a Szerencsi Polgárőr
Egyesülettel kötendő együtt‑
működési megállapodásról. A
testület határozott a TÁMOP‑
5.4.9. pályázat benyújtásáról is,
amit a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség tett közzé „Modell‑
kísérleti program az alapszol‑
gáltatások funkcionális össze‑
kapcsolására” címmel.

Kiss Attila alpolgármester há‑
romhavi tiszteletdíjának átcso‑
portosításával összesen 571 500
forintot ajánlott fel különböző
célokra. Az alpolgármester Sze‑
rencs Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata rendezvényei‑
nek megtartására 150 ezer forin‑
tot, Szerencs Város Sportegyesü‑
lete úszó szakosztályának 
221 500 forintot, a Borsod‑Aba‑
új‑Zemplén Megyei Úszószö‑
vetségnek pedig 200 ezer forin‑
tot ajánlott fel. 

A Környezet és Energia Ope‑
ratív Program (KEOP) kereté‑
ben megvalósuló, ivóvízminő‑
ség javítását szolgáló pályázat 
I. ütemének térítés nélküli át‑
adásáról is döntöttek a képvise‑
lők. Erre azért volt szükség,
mert az I. fordulóban Szerencs
volt a gesztortelepülés, azonban
a II. fordulóban már a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Térségi Ivóvíz‑

kezelési Önkormányzati Társu‑
lás veszi át a települések közötti
ügyvivő szerepet. 

A testület határozott arról is,
hogy nyolc hónapra bérbe veszi
a cukorgyári irodaépületet, ami‑
re az óvodások és bölcsődések
elhelyezése miatt van szükség. 

A különfélék napirendi pont
alatt elsőként elismerték Damja‑
novics Pál görög katolikus paró‑
kus városunkban végzett mun‑
káját, majd az új lelkész, Cse‑
joszki Szabolcs mutatkozott be a
képviselők előtt.

A városban történő útfelújítási
munkákról Tóth István, a Sze‑
rencsi Városgazda Nonprofit
Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy a pályázatban rendelke‑
zésre álló aszfalt felét már el‑
használták, amely körülbelül 
64 köbmétert jelent. Ezt a Start
munkaprogram keretében dol‑
gozták be, amely megközelítő‑
leg 1860 négyzetméter terület ja‑
vítására volt elegendő. Az
ügyvezető arról is beszámolt,
hogy az így fennmaradó meny‑
nyiségű aszfaltból még körülbe‑
lül 2000 négyzetméter utat tud‑
nak majd kĳavítani. Mint
mondta, a munkálatok várható‑
an még egy‑, másfél hónapot
vesznek igénybe. Koncz Ferenc
beszámolt a Podgorán tett láto‑
gatásról, az augusztus 20‑ai vá‑
rosi megemlékezésről, és az 
V. Országos Csokoládé Feszti‑
válról. A polgármester köszöne‑
tet mondott az utóbbi két ese‑
ményben közreműködőknek.                  

E. K.

Rendeletek és beszámolók 
az önkormányzat ülésén
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Tatárka József polgármester
arról beszélt a Szerencsi Hírek
érdeklődésére, hogy eltértek a
korábban megszokott szüreti
nap hagyományaitól, a furmin‑
tot, mint világfajtát próbálták a
figyelem középpontjába állítani.
– Ez a szőlő jelenti településünk
múltját és jelenét, ebben rejlik a
jövőnk, azt akarjuk demonstrál‑
ni a nagyvilágban, hogy meny‑
nyiben vagyunk másak a mi‑
énktől eltérő adottsággal rendel‑
kező borvidékektől. Szeretnénk,
ha a furmint újra fellelhető lenne
a világ bortérképén – fogalma‑
zott a polgármester. 

Az ünnepet megnyitó Tállai
András belügyminisztériumi ál‑
lamtitkár arról beszélt stábunk‑
nak, hogy az ország minden te‑
lepülésének megvannak a maga
kincsei, ezek együttesen adják az

ország erejét. – Hihetetlenül
nagy a jelentőségük az ilyen
fesztiváloknak, hiszen az értéke‑
ket ezeken a rendezvényeken
keresztül lehet jól bemutatni. Az
sem árt, ha a hétköznapok során
megállunk egy‑egy pillanatra és
tisztelgünk az ősi szokások, az
elődeink által elért eredmények
előtt. Tokaj‑Hegyalja olyan törté‑
nelmi borvidék, ami a legértéke‑
sebb az országban, a legismer‑
tebb a nagyvilágban. A pátriá‑
ban élőknek az a felelősségük és
feladatuk, hogy átmentsék az ér‑
tékeket, közben olyan minőséget
állítsanak elő, hogy az egyenér‑
tékű legyen a föld, a természet
adta különlegességgel – mondta
Tállai András.

A fesztivál jellegű mádi ren‑
dezvény forgatagában Demeter
Ervin kormánymegbízott, a Bor‑

sod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Kormányhivatal vezetője jegyez‑
te meg érdeklődésünkre, hogy a
tízéves világörökségi évfordulón
rendezvénysorozatot hoztak lét‑
re a hegyaljai települések, mint
ahogy teszik ezt a világ borvidé‑
kein is. – A jó hangulatú rendez‑
vényen az ideérkezők látják,
hogy kik és milyen körülmé‑
nyek között készítik az itteni bo‑
rokat, ezen keresztül személyes
kötődések alakulhatnak ki a bor
kedvelői és termelői között. A
mádiaknak a legtöbbet kell ki‑
hozniuk az értékekből, a lehető‑
ségeket ki kell használni 
– mondta el véleményét Deme‑
ter Ervin. Koncz Ferenc, a vá‑
lasztókerület országgyűlési kép‑
viselője arra a kérdésre, hogy mit
lehet tenni az itt élők megsegíté‑
sére, a következőket válaszolta:
már az első Orbán‑kormány is
hatalmas lépéseket tett az
ügyben, azonban a jelenlegi ve‑
zetést megelőző két választási
ciklusban az emberek eljutottak
a tartalékaik végére. Most a leg‑
fontosabb lenne egy tisztességes
felvásárló, merthogy azt tartja a
mondás: a jó bor az, ami ki van
fizetve. Különleges nemzeti
kincsről van szó, erre mindany‑
nyiunknak ügyelni kell. A világ ‑
örökségi cím egy lehetőség, amit
– úgy vélem – nem használtunk
ki eddig, ezt sürgősen pótolni

kell. Erre nagyon jó példát mu‑
tatnak a mádi szőlő‑ és borter‑
melők – fejtette ki gondolatait
Koncz Ferenc.

A település rendezvényéről
nem maradhatott el a történelmi
múltat idéző szüreti felvonulás,
szórakoztató programok soka‑
sága invitálta az érdeklődőket a
főutcán felállított, úgynevezett
Furmint Színpadhoz, amelyen
fellépett mások mellett a szeren‑
csi Ciráda zenekar is. A helyi bo‑
rászatok saját portájukon, vagy
az e két napra „Furmint utcára”
keresztelt főúton felállított
standjukon kínálgatták kiváló
termékeiket, a gasztronómia
ínyencei szintén itt ismerkedhet‑
tek a régió ételkülönlegességei‑
vel. A mádi hétvégén számos hí‑
resség, ismert személyiség tette
tiszteletét. Pénteken Mengyi Ro‑
land, a B.‑A.‑Z. Megyei Közgyű‑
lés elnöke látogatta meg a Mádi
Kört, de feltűnt az érdeklődők
között Vereckei Csaba rendőr

dandártábornok, B.‑A.‑Z. Me‑
gyei rendőrkapitány, Sipos Mi‑
hály, a Muzsikás együttes prí‑
mása, és sokak meglepetésére
Risztov Éva olimpiai bajnokunk,
aki a tízezer méteres úszásban
remekelt és szerezte meg a leg‑
fényesebben csillogó érmet.

A műsorkavalkád széles pa‑
lettán mozgott, az első napon
fergeteges koncertet adott a Csík
zenakar, majd szombaton Rúzsa
Magdi varázsolta el a nagyérde‑
műt. A sztárénekesnőt az ugyan‑
csak szerencsi Classic együttes
követte, akiknek slágerei táncra
sarkallták a közönséget. Éjszaká‑
ba nyúló bál kerekedett Mád fő‑
utcáján. Ha summázni kell a két
napot, a község Furmint Ünne‑
pe úgy sikerült, mint ahogy azt
a szervezők kitalálták: tiszteleg‑
tek a bornak, a palackokba zárt
isteni lángoknak, a termelőknek,
a borászoknak, Tokaj‑Hegyaljá‑
nak.

SfL

A furmint ünnepe az egykori mezővárosban
A településen található, elsősorban helyi borászokat tömörítő Mádi Kör az önkormányzattal karöltve szervezte meg szeptember hetedikén

és nyolcadikán azt az eseménysort, amely szakított a korábbi években megszokott szüreti napok elnevezéssel. Furmint Ünnepet tartottak
a fajtaborra utaló, és a szüreti tradíciókat tiszteletben tartó programként.

Szeptember első napjának
délutánján Tirk Sándorné üdvö‑
zölte az iskolakertben megjelen‑
teket. A település polgármestere
beszédében hangsúlyozta, hogy
a hagyományos rendezvénynek
több üzenete van az emberek, a
közösségek felé. A jelenlévők
egyfajta összetartozásnak lehet‑
nek szemtanúi. A történelem vi‑
harai kitelepítések sorát hozták

magukkal, elszakadtak az anya‑
országi gyökerek, amelyek Len‑
gyelországban, Felvidéken, Er‑
délyben, Magyarországon
eresz tettek új hajtásokat, hogy
ismét egymásra találjanak Rát‑
kán. – A német közösségek ösz‑
szefogása azt is jelenti, hogy kö‑
zösek a hagyományaink, egy
vérből valók vagyunk, bárhol is
élünk a nagyvilágban. Összetar‑

tozunk – hangsúlyozta a polgár‑
mester – és ennek a szónak az ér‑
telme más vonatkozásban is fon‑
tos. Rohan a világ, de nem szük‑
ségszerű, hogy mindig a világ‑
gal rohanjunk, kell hogy legyen
szusszanásnyi idő a közös pihe‑
nésre, az ünneplésre, a feltöltő‑
désre és arra, hogy örülni tud‑
junk egymásnak.

A polgármester köszöntötte
beszédében Schubert Olíviát, a
Magyarországi Németek Orszá‑
gos Önkormányzatának hivatal‑
vezetőjét, Lukács Irént, a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Kor‑
mányhivatal főigazgatóját,
Koncz Ferenc országgyűlési
képviselőt, a testvérvárosok de‑
legációit, illetve a hazai civil szer‑
vezetek megjelent képviselőit. A
felvonulással indult rátkai ese‑
mények késő estébe nyúlóan tar‑
tottak, a kulturális programban
számos hazai és határon túli né‑
pi együttes kápráztatta el az ér‑
deklődő közönséget.

SfL

A határon túlról is érkeztek vendégek
Tizenkilencedik alkalommal várta a vendégeket Rátka község egyik legnagyobb kul‑

turális programja, a külföldi népi együtteseket is felvonultató nemzetiségi fesztivál.

A kistérségi polgárőr nap ün‑
nepélyes megnyitóján Radó Bé‑
la, a házigazda önkormányzat
vezetője köszöntötte a jelenlévő‑
ket. Mezőzombor polgármestere
többek között elmondta, hogy a
közbiztonság megteremtése és
fejlesztése ugyan állami feladat,
azonban a Magyarországon
működő polgárőrség hatéko‑
nyan járul hozzá az emberek
nyugodt hétköznapjaihoz. Radó
Béla arra kérte az önkénteseket,
hogy munkájukkal segítsék to‑
vábbra is a rendvédelmi szerve‑
zeteket, védjék gyermekeinket,
időseinket, értékeinket, a köz‑
rendet, biztosítsák nyugalmun‑
kat a települési rendezvényeken.

Koncz Ferenc ismerősként kö‑
szöntötte a megjelent polgárőr
szervezetek képviselőit, hiszen –
mint megjegyezte – a környék
településeit járva gyakran talál‑
kozik azokkal az emberekkel,
akik róják az utcákat, vigyázva
az ott élők mindennapjaira. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke köszönetet
mondott az önkénteseknek,
amiért szabadidejüket áldozzák
a köz érdekében és köszönet il‑
leti a polgárőrök családtagjait is,
akik a biztos otthon hátterével já‑

rulnak hozzá a feladatellátáshoz.
Koncz Ferenc megjegyezte,

hogy 2013‑ban Szerencs lesz a
házigazdája a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén megyei polgárőr talál‑
kozónak, amelyre szeretettel
várja a civil szervezetek tagjait.

Csóra György, a B.‑A.‑Z. Me‑
gyei Polgárőr Szövetség elnöke
arra hívta fel a figyelmet, hogy
huszonegy esztendővel ezelőtt
innen, ebből a térségből, a Takta‑
közből indult el Magyarorszá‑
gon a polgárőr mozgalom. – Ma
már nem az a kérdés, hogy
szükség van‑e polgárőrségre,
hanem az, hogyan tovább? Ho‑
gyan tud megfelelni ez a szerve‑
ződés azoknak a kihívásoknak,
amiket a társadalom és az em‑
berek támasztanak felé – fogal‑
mazott Csóra György, aki szerint
arra kell törekednie a polgár ‑
őröknek, hogy munkájuk révén
a lakosság biztonságérzete to‑
vább erősödjön a jövőben. 

A hivatalos megnyitó után a
szabadidős programoké volt a
főszerep. A fiatalabbak kispályás
labdarúgó mérkőzéseken mér‑
ték össze tudásukat, e közben
pedig a szervezetek sátrainál ki‑
sebb‑nagyobb kondérokban ro‑
tyogott az ebédre való.         M. Z.

Védjék gyermekeinket
és értékeinket

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás települé‑
sein működő polgárőr szervezetek tagjai találkoztak
szeptember 1‑jén a Mezőzombor közigazgatási terüle‑
tén található bortó partján.
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Megjelent a Nestlé negyedik,
2011‑re vonatkozó fenntartható‑
sági jelentése. A kiadványból töb‑
bek között kiderül, hogyan sike‑
rült a vállalatnak 20 százalékkal
növelnie termelését a tavalyi év‑
ben. Megtudhatjuk azt is, hová
utazott a diósgyőri gyárban gyár‑
tott 73,5 millió csokifigura, és
hogy 80 százalékban hazai alvál‑
lalkozókkal dolgozik együtt a vál‑
lalat. A jelentés idén először kiter‑
jed a Nestlé Csoporthoz tartozó
Kékkúti Ásványvíz Zrt‑re is.

A Nestlé Hungária Kft. üzleti
stratégiájának alapja a közös ér‑
tékteremtés szemlélet, amelynek
lényege, hogy hosszú távú üzleti
siker csak akkor lehetséges, ha a
vállalat és a társadalom érdekei
összhangban vannak. A Nestlé
legfontosabb célja, hogy az egész‑
séges életmódhoz, a kiegyensú‑
lyozott táplálkozáshoz hozzájáru‑
ló termékeket kínáljon. Az elmúlt
három évben a cég 121 terméke
receptúráját korszerűsítette táplál‑
kozástudományi szempontokat
figyelembe véve.

A vállalat célja nem csak az,
hogy termékei ízletesek és táplá‑
lóak legyenek, hanem hogy a le‑
hető legkisebb mértékben terhel‑
jék a környezetet. Ennek érdeké‑
ben folyamatosan törekszik kör‑
nyezeti teljesítményének javításá‑
ra.

A Nestlé a hazai élelmiszeripar
meghatározó szereplőjeként
mint egy 180 ezer tonna terméket
állított elő 2011‑ben, a késztermé‑
kek közel 40 országba jutottak el
a hazai gyárakból – derül ki a vál‑
lalat nemrég megjelent Fenntart‑
hatósági és Közös Értékteremtés
Jelentéséből. A cég két évtized
alatt 50 milliárd forint értékű be‑
ruházást létesített Magyarorszá‑
gon, illetve csak a tavalyi évben 

9 milliárd forintot tett ki az összes
államháztartási befizetése.

Munkahelyteremtés és terme‑
lés az ország öt pontján

A Nestlé Hungária Kft. gazda‑
sági súlyának megfelelően jelen‑
tős foglalkoztató. A válság ellené‑
re nem csak megőrizte munkae‑
rő‑állományát, hanem 2010‑hez
képest tavaly majdnem 200 fővel
növelte munkavállalóinak szá‑
mát. Így immár 1 614 embernek
nyújtott biztos megélhetést a bu‑
dapesti központban és a négy
gyárban. Szerencsen található a
Nestlé regionális italporgyártó és
töltőüzeme, amely évi 30 000 ton‑
na csomagolt italport állít elő. Di‑
ósgyőrben van a Nestlé egyetlen,
kizárólag üregesfigura‑gyártásra
specializálódott üzeme a világon,
ahol elsősorban a húsvéti és kará‑
csonyi szezonra gyártanak üreges
csokoládéfigurákat. Az évek so‑
rán a büki gyár a Nestlé állatele‑
del‑gyártásának kelet‑közép‑eu‑
rópai központja lett, Kékkúton
pedig ásvány‑ és forrásvizet pa‑
lackoznak a hazai piacra.

Hazai beszállítók
Magyarországi gyártótevé‑

kenységét, a beszállítók számát
tekintve 80 százalékban hazai vál‑
lalatok segítségével végzi a Nestlé
Hungária Kft. 2012‑ben a tervek
szerint 100 tonnánál is több ma‑
gyar fűszerpaprikát vásárol fel a
cég európai hálózata, mintegy 
400 000 euró értékben. A magyar
tulajdonban lévő beszállítótól ér‑
kező alapanyag felhasználásával
készülő Maggi termékek nyolc
európai országba jutnak el – a ha‑
zai boltokba idén közel 800 tonna
paprikával fűszerezett termék
(ételízesítő, leveskocka és egyéb)
kerül.

„A Nestlé továbbra is arra tö‑
rekszik, hogy meghatározó sze‑

replője legyen a magyar gazda‑
ságnak. Eredményességünket és
hosszú távú elkötelezettségünket
mi sem mutatja jobban, mint
hogy 2012‑ben egy újabb, 13 mil‑
liárd forintos beruházás révén to‑
vább növeltük büki állateledel‑
gyárunk termelőkapacitását és

újabb munkahelyeket teremtet‑
tünk. 20 év alatt nemcsak nagy
gazdasági súlyra tettünk szert,
hanem társadalmi felelősségvál‑
lalási programjaink is jelentősek.
Elég csak a Nutrikid táplálkozási
oktatóprogramunkat említeni,
ami a 2003‑as indulása óta már a

hazai általános iskolák 85 százalé‑
kát elérte. A Közös Értékteremtés
elve szerint dolgozunk tovább,
bízva abban, hogy 2012‑ben ha‑
sonlóan sikeres évet zárunk
majd”, mondta el Suhajda Krisz‑
tina, a Nestlé Hungária Kft. kom‑
munikációs vezetője.                         (x)

20 százalékkal növelte termelését tavaly a Nestlé

INGATLAN
• Megyaszó, Petőfi út 45. szám alatti, összkomfor-
tos, két részből álló családi ház melléképületekkel,
2562 m2 udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.:
30/546-0713. (16-17)______________________________
• Szerencsen vennék 1,5 szobás, összkomfortos kis
kertes házat vagy lakást. Telefon: 70/512-5423.
(16-147)______________________________
• Szerencs központjában, a kollégiummal szem-
ben, 56 m2-es lakás, (2 szoba, étkező, konyha,
spájz, WC, fürdőszoba) teljesen felújítva, azonnali
beköltéssel eladó. Érd.: 30/480-8246. (16-17)______________________________
• Szerencs, Malom u. 10. szám alatt (uszoda mel-
lett) háromszobás, összkomfortos családi ház gáz
és vegyes tüzelésű kazánokkal olcsón eladó. Érd.:
47/363-530. (16-17)______________________________
• Szegiben 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
helyiségekből álló családi ház telekkel eladó. Irány -
ár: 2,6 M Ft. Érd: 70/552-3115. (16-17)______________________________
• Szerencsen kétszobás, társasházi lakás eladó a
Szabadság úton (A épület). Irányár: 7,2 M Ft. Érd.:
20/266-9406, 29-265-759 egész nap. (16-21)______________________________
• Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebbre
cserélnénk Szerencs belvárosában lévő, két család-
nak és vállalkozásra is megfelelő családi házunkat.
4+2 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 garázs. Csere
érdekel, helyi, budapesti vagy tokaji ingatlan. Érd.:
20/4464-662. (16)______________________________

• Mezőzombor központjában, külön bejáratú csa-
ládi ház alsó szintje: szoba, konyha, albérletbe ki-
adó. Érd.: 70/382-9927. (16)______________________________
• Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is
alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (16)______________________________
• 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. (16)______________________________
• Mezőzomboron összkomfortos tehermentes csa-
ládi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 2 300 e
Ft. Érd.: 70/382-9927. (16)______________________________
• Szerencs pihenő övezetében, Ady E. út 31. szám
alatt háromszobás, nappalis, összkomfortos családi
ház parkosított udvarán kemencével sürgősen el-
adó. Érd.: 70/940-4266. (16)______________________________
• Szerencsen a városközpontban, szép, négy éve
teljesen felújított, II. emeleti, kétszobás, társasházi
lakás, körpanorámás kilátással eladó. Érd.: 30/529-
7821. (16)______________________________
• Szerencs belvárosában külön bejáratú családi ház
felső szintje kiadó, elsősorban diákoknak, gyermek-
telen házaspárnak. Garázs is kiadó. Érd.: 20/4464-
662. (16)______________________________
• Szerencs főtcáján, szép környezetben teljes körűen
feljújított, 100 m2-es családi ház, Bekecsen 85 m2-
es családi ház eladó. Érd.: 30/836-3302. (16-17)______________________________

• Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatti, 42 m2-es,
összkomfortos társasházi lakás eladó, kisebb csa-
ládi házra cserélhető. Érd.: 47/361-822. (16)

VEGYES
• Eladó 1 db, 3 éves, 200 literes Hajdú villanybojler.
Érd.: 47/361-876. (16-17)______________________________
• Négyrészes szekrénysor és háromrészes ülőgar-
nitura eladó. Érd.: 30/836-3302. (16-17)______________________________
• Keresek egy 60 év körüli, egyedülálló hölgyet
vagy idős házaspárt albérletbe, amiért fizetni nem
kell szép, kertes, összkomfortos lakásomba, vagy
idővel, ha jól kijövünk, később örökölni is lehet.
Rossz egyedül! Telefon: 47/362-199. (16)______________________________
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77@
gmail.com. (16)______________________________
• Legyesbényén, a Fő út mentén borospince feldol-
gozóval valamint 160 literes szőlőprés és kézi sző-
lődaráló eladó. Érd.: 47/361-299. (16)______________________________
• Eisenberg típusú, újszerű állapotban lévő, világos
színű faborítású pianínó kedvezményes áron; jó ál-
lapotban lévő, 75 cm átmérőjű Philips televízió va-
lamint Hajdú típusú, alig használt szárítógép sür-
gősen eladó. Érd.: 20/982-6026. (16)______________________________
• Javításra szoruló tetőhöz bontott pala ingyen el-
vihető. Cím: Szerencs, Csalogány köz 10. (16)______________________________
• Jó állapotban lévő, szép heverő 5 000 forintért és
alig használt, háromlángú gáztűzhely 10 000 fo-
rintért eladó. Érd.: 47/361-822. (16)

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

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. szeptember 28‑ig bemutatja szerkesztőségünkben.
A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

október 5., október 19.
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IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

NAPONTA MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET!

PIAC
(Kisvásártér 10.)

CIPŐVÁSÁR

2490 Ft/kg

ROYAL
(Rákóczi út 47.)

Teljesen új árukészlet
október 4.

CORSÓ
(Rákóczi út 77.)

október 1.
(hétfő) (csütörtök)

október 6.
(szombat)

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.

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

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Víz alatti csoportos gyógytorna a 18 év feletti korosztály számára
minden héten kedden 18.15 órától.

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: 8 000 Ft/10 alkalom
vagy 900 Ft/alkalom.

További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

Fájó szívvel emlékezünk 
arra a napra,

amikor két évvel ezelőtt,
2010. szeptember 16-án

Dócs András,
60 éves korában, 

örökre távozott tőlünk.

Emléked örökké őrizzük 
szerető feleséged, gyermekeid,

menyeid és kis unokáid.

„Az hal meg, kit elfelednek,
Örökké él, kit nagyon szeretnek.”

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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Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

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

Szüretelő kádak,
szüretelő zsák,

borászati felszerelések
kedvezményes áron kaphatók!

Szüretelő kádak,
szüretelő zsák,

borászati felszerelések
kedvezményes áron kaphatók!

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. október 5-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. október 5‑én jelenik meg.
Lapzárta: szeptember 28. 10 óra

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

BABAÚSZÁS
minden szombaton 10 és 10.30 órától

a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:

;
Szerencsi Fürdő és Wellnessház

Városi Tanuszoda
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

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

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: középhaladó

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

17-17.45 óra: haladó

14.30-15.15 óra: kezdő

15.30-16.15 óra: kezdő

Napok

15.15-16 óra: középhaladó

Recept nélkül a szolgáltatás
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

15-15.45 óra: középhaladó

15.15-16 óra: haladó

16-16.45 óra: középhaladó

18-18.45 óra: kezdő

14.30-15.15 óra: haladó

15.15-16 óra: haladó

17.45-18.30 óra: haladó 17-17.45 óra: kezdő

18-18.45 óra: kezdő

Vénasszonyok nyaraVénasszonyok nyara
AKCIÓ szerencsi fürdőben!aAKCIÓ szerencsi fürdőben!a

2+1 akció! (hétfő-vasárnap)2+1 akció! (hétfő-vasárnap)
2 teljes árú jegy megvásárlása esetén a harmadik félnek ingyenes a belépés.

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

Hétfő péntek–
10 18– óra:

– őtt belépő 1500 FtFeln
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1000 Ft

18–21 óra:
– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

Szombat vasárnap–

10 19– óra:
őtt belépő 1700 Ft– Feln

– 60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1200 Ft

19–22 óra:
– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

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

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

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

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

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

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.
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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 buszmeg -
álló. 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 nyílás -
zárók, 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

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement
Fűrészáru
Sóder 0,24-es
Homok 0,4-es
Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
Telefon: 20/254-9090

(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük
térkövek és lábazatburkolók

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

2

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

2 695 Ft/q
58 900 Ft-tól

2 799 Ft/m
3 199 Ft
1 390 Ft/m -től

(raklapár)

3

2
/m3

Száraz tűzifa akció!

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Parasztmájas

Comb csont nélkül

Sertés hátsó csülök

Füstölt oldalas

Füstölt sertésfej

Sertés tepertő

899 Ft/kg

1199 Ft/kg

679 Ft/kg

1199 Ft/kg

699 Ft/kg

1299 Ft/kg

Az akció 2012. szeptember 21-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, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

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

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 m .
2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +ÁFA2
(külön fizetendő a helyiség rezsije)

Kiadó üzlethelyiség
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Egyes vélemények szerint mintegy fél évszázada nem
volt olyan szárazság Magyarországon, mint az idei eszten‑
dőben. A napraforgónál és a kukoricánál közel háromszáz‑
milliárdos a veszteség, nem beszélve az egyéb gabonafé‑
lékről, mezőgazdasági ágazatokról.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetke‑
zetek Szövetségének elnöke szerint jól érzékelhető a klí‑
maváltozás, az „életben maradás” egyik feltétele, hogy
egyensúlyt kell teremteni a talajvíz háztartásban, ugyan‑
akkor fel kell tölteni a tározókat. A Szerencsi Hírek kíván‑
csi volt arra, miként érinti az aszály a szűkebb pátria me‑
zőgazdaságát, hiszen a környék érdekelt a szőlőtermesz‑
tésben, valamint az állattartásban.

Aszálykárok 
a mezőgazdaságban

Hollókői
Mihálynak
(fotónkon)
nem csak
szőlősgaz‑
daként és
bortermelő‑
ként, de a
Tállya‑Go‑

lop Hegyközség elnökeként is
rálátása van az aszály okozta
gondokra Tokaj‑hegyalján. 

– Elsősorban a tízévesnél fia‑
talabb hárslevelű ültetvények‑
nél van probléma, ezeknek a
tőkéknek a gyökerei még nem
jutottak el a föld mélyebb, vizet
tartalmazó rétegeibe. Pontosan
emiatt tapasztalható egyes he‑
lyeken a kiszáradás, vannak te‑
rületek, ahol két centiméteres
repedések láthatók a földfelszí‑
nen. A termést, a bort illetően
savhiányról kell beszélni, s

amennyiben hamarosan nem
kapunk kiadós esőt, korai szü‑
retet kell kilátásba helyezni.
Egyes dűlőkben gondot jelent
a betegségek, a peronoszpóra
és a szőlőmoly megjelenése, de
ez csak azokon a területeken
tapasztalható, ahol nem idő‑
ben, vagy nem megfelelő szer‑
rel végezték el a permetezést.
Nehéz megjósolni a termésát‑
lagot, hiszen tudni kell, hogy a
korábbi időszakban 50‑60 szá‑
zalékos fagykárt szenvedett a
muskotályos fajta. Összességé‑
ben a tavalyinak megfelelő ter‑
mésre van kilátás a mustot ille‑
tően, de csak akkor, ha kapunk
egy esős időszakot. Ha ez el‑
marad, akkor lé‑szegényebb
szüretre kell számítani, a minő‑
séggel azonban nem lesz gond
– mondta érdeklődésünkre
Hollókői Mihály.

Kiadós esőt várnak 
a szőlősgazdák

Va r k o l y
István (fotón‑
kon), a kiváló
s z e r e n c s i
bortermelő, a
Gróf Degen‑
feld Szőlőbir‑
tok borásza
átfogó képet

adott a szeptember második he‑
tére kialakult szüreti helyzetről.
– Egy rendkívül száraz nyár van
mögöttünk, sok volt a napsüté‑
ses órák száma. Ez nagyon ked‑
vezett a szőlők beérésének, a To‑
kaj Kereskedőház Zrt. például
már be is fejezte a korán érő sző‑
lőfajták felvásárlást. Az árak
mintegy tíz‑húsz százalékkal
emelkedtek a tavalyi évhez ké‑
pest, ami nagyon jó számunkra

– ismertette Varkoly István. 
– Ezzel szemben meg kell je ‑
gyezni, hogy a mai művelési
költségek mellett ezek a felvá‑
sárlási árak még mindig nem se‑
gítik a minőségi szőlőtermelést,
eltekintve néhány cégtől. Emlé‑
kezzünk a ’98‑as időszakra, már
akkor is fizettek 100‑110 forintot
egy kiló szőlőért és azóta eltelt
néhány év, tehát a jelenlegi fel‑
vásárlási árakra nem jelenteném
ki hogy rózsásak. Persze ez az
én saját véleményem – fogalmaz
a szakember és hozzáteszi, hogy
akkor lehetne a borvidéken be‑
lül tartani a szőlőt, ha magasab‑
bak lennének a felvásárlási árak.
– Főleg az alföldi területeken
voltak fagykárok az év elején –
folytatja a borász – már akkor le‑

hetett következtetni arra, hogy
az ottani készletek pótlása miatt
nem kell majd Tokaj‑Hegyalján
aggódni a felvásárlók hiányától,
akik meg is jelentek néhány te‑
lepülésen. 100‑110 forintot kínál‑
tak a tizenhét mustfokot elért,
vagy meghaladott szőlőkért.

A Tokaj Kereskedőház Zrt. is
meghirdette a furmintra és hárs‑
levelűre vonatkozó árait, ha jól
emlékszem, 100‑130 forintos ér‑
tékekben, mustfokoktól függő‑
en. Jók a kilátások, szőlő nem
marad a tőkéken, ám hallani azt
is, hogy „kirabolják Tokaj‑Hegy ‑
alját,” azaz elviszik a borvidék‑
ről a termést. Erről az a vélemé‑
nyem, hogy a kereskedőháznak
olyan árakkal kellett volna je‑
lentkeznie, ami után már nem

érné meg idejönni az alföldiek‑
nek. Számomra kérdés, hogy mi
marad majd a borvidék legna‑
gyobb felvásárlójának? Itt azért
meg kell állni egy pillanatra,
nem árt, ha a termelő csak akkor
adja oda a szőlőjét a messziről
jöttnek, ha azonnal fizet, mert
mint ahogy a korábbi években,
most is előfordulhatnak „csibé‑
szek” – figyelmeztet Varkoly Ist‑
ván majd megjegyzi, hogy kivá‑

ló minőségre lehet számítani az
aszály ellenére is. – Tulajdon‑
képpen a tízévesnél fiatalabb ül‑
tetvények szenvednek, az idő‑
sebbek gyökerei mélyen van‑
nak, ahol a föld rendelkezik víz‑
készlettel. Sokan szeretnének
aszút felvásárolni, de ha marad
az esőmentes idő, nem számít‑
hatunk aszúsodásra, főleg nem
nagyobb mennyiségre. Két hé‑
ten belül befejeződhet a betaka‑
rítás, de az biztos, hogy a szőlő‑
területek több mint ötven száza‑
lékával végeznek a termelők.
Csupán néhány cég hagy majd
kint szőlőt, abból lehet még
aszú, feltéve ha lesz eső. Min‑
dentől függetlenül lesz királyi
bor az éven, merthogy idesoro‑
landók a kiváló minőségnek ör‑
vendő furmintok és hárslevelűk
is – mondta zárszóként a szeren‑
csi borász.

SfL

Királyi bor lehet az idei termésből

Filep Ani‑
kó agrár‑
mérnök (fo‑
t ó n k o n )
olyan elán‑
nal és hozzá‑
értéssel vég‑
zi munkáját,
mint aki év‑

tizedes tapasztalatokkal rendel‑
kezik, a korát tekintve viszont a
húszas éveinek közepén járhat.
– Fő profilunk a növényter‑
mesztés, és nem ragadtunk le
egy‑két fajta mellett. Őszi búza,
repce, mustár, napraforgó, ku‑
korica, lucerna, bükköny, zab,
borsó termesztésével foglalko‑
zunk, a búza az egyik fő növé‑
nye a cégnek. A becslések azt
mutatják, hogy a termés elma‑
rad a sokévi átlagokhoz képest,
ami 32‑34 mázsát jelent hektá‑
ronként. A minőség azonban
hozza az elvárt eredményeket,
ez a jó fajtaválasztásnak, illetve
a megfelelő időben és mennyi‑
ségben kĳuttatott műtrágyák‑
nak, növényvédő szereknek kö‑
szönhető. A legnagyobb problé‑
mát az időjárás, ezen belül is a
hosszú szárazság okozza, ami a
termés mennyiségben mutatko‑
zik meg – fogalmazott Filep
Anikó.

A csapadékhiány nem csak a
mezőgazdasági növényter‑
mesztésre, de az állattartásra is
kihatással van. Monok határá ‑
ban mintegy háromszáz szürke
marhát tartank. 

Bacsó Ist‑
ván tanya‑
gazda (fo‑
tónkon) el‑
m o n d á s a
szerint az
a s z á l y k á r
miatt nagy
területeken

száradtak ki a legelők. – Ez in‑
dokolja, hogy egyik település
határából a másikba kell hajta‑
nunk az állatokat, sokszor a fal‑
vakon keresztül. A szálastakar‑
mány hiánya országos gond.
Amit sikerült betakarítani, az
nem fedezi a hazai igényeket,
már csak azért sem, mert kül‑
földre is szállítanak belőle. A ta‑
karmányárak az egekbe szök‑
tek, nem beszélve a szemes ter‑
mésekről, ezekből a kiesés öt‑
ven százalék is lehet. Egyelőre
kilátástalannak látszik a téli idő‑
szak, az állomány fenntartása
lényegesen költségesebb lesz a

korábbiakhoz képest. Kelet‑ma‑
gyarországon be lehet szerezni
a takarmányt, mi a Bodrogköz‑
ből vásároljuk, ám hazánk nyu‑
gati felében súlyosabb a helyzet,
legalábbis az érkező hírek sze‑
rint. Az itatást szerencsére nem
befolyásolta az aszály, a mé‑
lyebb rétegekben azért van víz,
a kutak nem száradtak ki, mint
ahogy a patakok sem – fogal‑
mazott Bacsó István.

A kormány uniós támogatás‑
ban bízik az aszálykárokat ille‑
tően, az előterjesztés már meg‑
született és nagyon számítanak
arra, hogy ehhez csatlakozik
Görögország és Románia is. A
károk felmérése folyamatban
van, az állattartók számára fon‑
tos források előrehozataláról,
megemeléséről már döntöttek,
és hamarabb fizetnek majd te‑
rületalapú támogatásokat is,
amelyeknek az összege 157 mil‑
liárd forint.                                      SfL

Állattartás és szántóföldi 
gazdálkodás

A Taktaszadán élő Filep család a Szada Mezőgazdasági Szövetkezet elnevezés
alatt folytatja vállalkozását, a munkák irányítása megoszlik a családfő és fiatal lánya
között.

A korai szőlőfajták, többek között a sárgamuskotály beérésével már szeptember
elején megkezdődött a szüret Tokaj‑hegyalján, ami annyit jelent, hogy lapunk meg‑
jelenésekor ezzel a betakarítással már végeztek a gazdák, a szezon javában tart.



Az eseményen – ahol 16 tele‑
pülés képviseltette magát, első‑
ként az ELMŰ‑ÉMÁSZ Hálóza‑
ti Kft. Sárospataki Üzemigazga‑
tóságánál történő változásokról
hallgattak meg tájékoztatót a
társulás tagjai. Gyöngyösi Géza,
az ELMŰ‑ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. Sárospataki Ré‑
gió üzemeltetési mérnöke is‑
mertette a jelenlévőkkel, hogy
hamarosan nyugdíjba vonul,
ezért az érintett önkormányza‑
toktól szeretett volna ilyen for‑
mában elköszönni. Gyöngyösi
Gézának ajándékcsomagot
adott át Koncz Ferenc, a társulás
elnöke, megköszönve a térség‑
ben végzett eddigi munkáját.

A második napirendi pont ke‑
retében a grémium döntött a
társulás 2012. évi költségvetésé‑
nek módosításáról, amit ez év
februárjában fogadtak el. Müller
Balázsné pénzügyi ügyintéző
elmondta, hogy erre azért volt
szükség, mivel az államháztar‑
tásról szóló törvény végrehajtási
rendeletének rendelkezései
alapján a munkaszervezet, vala‑
mint a társulás bevételeinek és
kiadásainak előirányzata elkü‑
lönül egymástól. 

A társulás által végzett szoci‑
ális, valamint gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátása is
napirendre került, amelynek
változásait Visóczkiné Farkas
Beáta szociális koordinátor is‑
mertette. Mint elhangzott, a kor‑
mány egy országos jelzési rend‑
szert működtet 2012. március 1‑
jétől, adatokat kell szolgáltatni a
szociális és gyermekjóléti szol‑
gáltatás igénybevevőiről. Az
úgynevezett Központi Elektro‑

nikus Nyilvántartás A Szolgál‑
tatást Igénybevevőkről rendszer
célja az, hogy a szolgáltatások fi‑
nanszírozását ellenőrizhessék.
Az adatszolgáltatási rendszer
július 1‑jétől működik, a jelentés
elmulasztását bírsággal bünte‑
tik. A szerencsi kistérséget min‑
den szociális szolgáltatás nyúj‑
tása esetén érinti az adatközlés,
amely jelentős adminisztratív
terhet jelent a mindennapokban.
A szociális koordinátor kiemel‑
te, hogy a jelzőrendszeres segít‑
ségnyújtás továbbra is térítés‑
mentes mindenki számára, to‑
vábbá hozzátette, hogy a segély‑
hívásokat fogadó diszpécser‑
központ májustól a Szerencsi
Rendőrkapitánysághoz került
át 2012. december 31‑éig. Az el‑
hangzott tájékoztatót a tárulási
tagok egyhangúlag tudomásul
vették. 

Koncz Ferenc és Hajdú Zsu‑
zsanna munkaszervezet vezető
tájékoztatta a megjelenteket a
kistérséget érintő változásokról.
Az elnök elmondta, hogy a jelen
társulásból négy település kivá‑
lik. Ezek közül kettő a miskolci,
kettő pedig a gönci kistérséghez
kíván tartozni a jövőben. Koncz
Ferenc javasolta a polgármeste‑
reknek, hogy gondolják át kivá‑
lási szándékukat. 

Hajdú Zsuzsanna munka‑
szervezet vezető arról tájékoz‑
tatta a megjelenteket, hogy a tár‑
sulást érintő változásokkal kap‑
csolatban kiküldött anyag egy‑
fajta gondolatébresztő. A közel‑
jövőben a települések vezetői‑
nek dönteniük kell arról, hogy
az eddig közösen elvégzett fel‑
adatokat a továbbiakban ho‑

gyan kívánják folytatni, hiszen a
járások létrehozásával 2012. de ‑
cember 31‑én a kistérség, mint
statisztikai egység megszűnik.
Ezzel kapcsolatban a tárulások‑
nak több lehetősége is van: elha‑
tározhatják, hogy megszűnnek,
nem módosítják a jogszabály
szerint a társulási megállapo‑
dást, így a törvény erejénél fog‑
va 2013. félévénél szűnik meg a
társulás, vagy az önkormányza‑
tok meghozzák a szükséges mó‑
dosításokat, amely következté‑
ben a tárulások jogfolytonosan
élnek tovább, illetve december
31‑ével a társulás megszűnik és
újat alapítanak. A döntés nehéz
helyzetbe hozza az önkormány‑
zatok vezetőit, hiszen a szerve‑
zetben 72 ember dolgozik, akik‑
nek a sorsáról is határozni kell.
Osika József, Tállya polgármes‑
tere megköszönte a társulásnak
az eddigi együttműködést. Mint
mondta, szívesen látják őket a
szervezetnél, így elgondolkod‑
tató a további, jövőbeli együtt‑
működés lehetősége. Koncz Fe‑
renc elnök hozzászólásában ki‑
emelte, hogy örül a tállyai dön‑
tésnek, mivel vannak olyan fel‑
adatok is a társulás életé ben,
amelyeket közösen kell ellátni.
Az elnök azt is javasolta, hogy
ezt a napirendi pontot egy kü‑
lön ülésen kellene megtárgyalni.
Varga László taktaharkányi pol‑
gármester kérte Hajdú Zsuzsan‑
nától, hogy az említett ülésre ál‑
lítsanak össze egy költségvetési
tervet, amely a felsorolt négy al‑
ternatívára kivetítve képet ad ar‑
ról, hogy melyik lehetőség a leg‑
jobb az önkormányzatok szá‑
mára.                                           E. K.
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa szeptember 13‑án tar‑
totta munkaterv szerinti következő ülését a szerencsi Polgármesteri Hivatalban.

A változás előtt a kistérségi társulás

A tállyai fiatalokkal a szeren‑
csi Rákóczi‑várkertben találkoz‑
tunk, ahol hamarjában elköltöt‑
ték azt az útravalót, amit a ki‑
rándulásra hoztak magukkal. A
tanítónőkkel történt beszélgetés
során tudtuk meg, hogy Sze‑
rencs nem az egyetlen állomá‑
suk volt a nap során.

Szóráthné Tres‑
tyánszky Tünde pe‑
dagógus elmondta
érdeklődésünkre,
hogy első megálló‑
juk Monok volt,
ahol a Kossuth‑ház‑
ban található múze‑
umot nézték meg. 
– A gyermekek je‑
lentős részének

nincs lehetősége a nyaralásra a
vakáció időszaka alatt, akik vi‑
szont eljutnak szüleikkel egy‑
egy pihenésre, inkább az ország
távolabbi részeibe utaztak, leg‑
jobb esetben külföldre. Általá‑
ban igaz, hogy szeretünk ismer‑
kedni más tájegységekkel, mi‑
közben semmit nem tudunk a

szomszéd települések értékeiről,
szűkebb környezetünkről. Úgy
gondoltuk, nem baj az, ha meg‑
ismertetjük a tanulókkal a kar‑
nyújtásnyira található értékeket,
tulajdonképpen ez adta az ötle‑
tet az egynapos kiránduláshoz –
mondta el a tanítónő. Az alsó ta‑
gozatosok szemmel láthatóan
élvezték a számukra eddig is‑
meretlen bemutatókat és mi‑
közben a diákok elmélyültek a
Zempléni Múzeum történelmi
értékei között, addig azt is meg‑
tudtuk, hogy a kirándulásukat
követő napon, azaz szeptember
12‑én a felsősök is útra keltek.
Ők Tokaj, Sárospatak és Vizsoly
nevezetességeit keresték fel.                                      

SfL

A tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola diákjai érkeztek szeptember 11‑én
Szerencsre. A kirándulás elsődleges célja az volt, hogy a pedagógusok megismer‑
tessék a tanulókkal szűkebb hazájuk értékeit.

Tállyai diákok a Rákóczi-várban

A járások kialakításának el ‑
vei ről és az előkészítés felada‑
tairól tavaly szeptember 1‑jén
döntött a kormány, melynek
értelmében jövő januártól or‑
szágszerte 175 járási, a főváros‑
ban pedig 23 kerületi hivatal
kezdi meg működését. Me‑
gyénkben Szerencsen kívül Ci‑
gándon, Edelényben, Encsen,
Göncön, Kazincbarcikán, Me‑
zőcsáton, Mezőkövesden, Mis‑
kolcon, Ózdon, Putnokon, Sá‑
rospatakon, Sátoraljaújhelyen,
Szikszón, Tiszaújvárosban és
Tokajban működik majd járási
hivatal. A Szerencsi Járási Hi‑
vatalhoz tartozó települések
(Szerencs székhellyel): Alsó‑
dobsza, Bekecs, Legyesbénye,
Mád, Megyaszó, Mezőzombor,
Monok, Prügy, Rátka, Takta‑
harkány, Taktakenéz, Taktasza‑
da és Tiszalúc.

A közzétett rendelet értelmé‑
ben arra is van lehetőség, hogy
a járási hivatal illetékességét
megváltoztassák, és új járási hi‑
vatalt alakítsanak ki. A jogsza‑
bály kimondja: ha a települési
képviselő‑testület határozat‑
ban kezdeményezi a település‑
nek másik járási hivatal illeté‑
kességi területéhez történő át‑
csatolását, illetve új járás kiala‑
kítását, a megyei kormányhi‑
vatal megvizsgálja az átcsato‑

lás, illetve új járás kialakításá‑
nak indokoltságát. Az ilyen
kezdeményezés különösen in‑
dokoltnak minősül akkor, ha
ezzel az államigazgatási fel‑
adatok hatékonyabb ellátása
biztosítható, vagy ha a közleke‑
dési feltételek jelentősen meg‑
változnak. A kormány döntése
alapján egy település másik já‑
ráshoz történő átcsatolása, illet‑
ve új járási hivatal kialakítása
az általános önkormányzati
választások napjával történhet
meg.

Mint ismeretes, a járások és a
járási székhelyek kialakításá‑
nak alapelve az volt, hogy a
megyék határaihoz igazodva
az állampolgárok számára biz‑
tosítsák az államigazgatási
szolgáltatásokhoz való gyors és
könnyű hozzáférést, az állam‑
polgárok egyszerűbben és
gyorsabban intézhessék el az
ügyeiket. A területi közigazga‑
tás teljes átalakítása várhatóan
2013 végére fejeződik be, ami‑
kor az egyablakos ügyintézés‑
sel egy helyszínen: a kormány‑
ablakokban lehet majd intézni
minden, az állammal kapcsola‑
tos hatósági ügyet. Az ehhez
vezető úton az egyik szervezeti
átalakítási lépcső a járások ki‑
alakítása.                       

H. R.

A Magyar Közlöny augusztus 13‑ai számában meg‑
jelent a 2013. január 1‑jétől működő járási hivatalok
székhelyét és illetékességi területét bemutató lista,
mely szerint Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyében tizen‑
hat járási székhely lesz.

Tizenhat járásközpont
lesz megyénkben

A szakmai konferencia alatt
két előadást hallgathattak meg
a résztvevők. Barva Attila al‑
jegyző beszámolt a kisebbségi
törvényekről, valamint a nem‑
zetiségek jogairól. Az aljegyző
elmondta, hogy 2011‑ben az
Alaptörvénnyel párhuzamosan
jelent meg egy új rendelkezés a
nemzetiségek jogairól. A tör‑
vény foglalkozik a nemzetisé‑
geket érintő alapvető, egyéni‑,
nemzetiségi‑, közösségi jogok‑
kal, megfogalmazza mi az
egyén, illetve a közösség köte‑
lezettsége. Fontos tudni, hogy
az új törvény alapján nem
szükséges magyar állampol‑
gárság ahhoz, hogy valaki

nemzetiségi legyen, azonban
magyarországi lakóhellyel kell
rendelkeznie. A lakosság
arányá tól függ, hogy milyen jo‑
gosultságokkal élhet a nemze‑
tiség.

A fórumot követően Váradi
Gábor roma festőművész kiál‑
lítása nyílt meg a Rákóczi‑vár‑
ban. Az eseményen rövid be‑
szédet mondott Marosvölgyi
János, Koncz Ferenc polgár‑
mester és Váradi Gábor, majd
kulturális műsor következett. 

A programok zárásaként a
festőművész egyik alkotását
ajánlotta fel Szerencs város ré‑
szére.

P. A.

Első alkalommal tartottak idén roma fórumot au‑
gusztus 31‑én a Rákóczi‑várban.  Marosvölgyi János a
Roma Polgárjogi és Hagyományőrző Egyesület elnöke
tájékoztatta lapunkat a nap programjairól. Mint meg‑
tudtuk, az egyesület célja, hogy a roma kisebbség mi‑
nél inkább részt vegyen a helyi gazdasági, politikai, il‑
letve kulturális élet alakulásában.

Roma fórum és kiállítás



Azóta változott a világ, el‑
múltak a nagy szüretek, amikor
a város utcáin nehezen lehetett
haladni, hiszen hol a helyi, hol
pedig a környékbeli hegyekbe
induló szüretelőket, vagy jár‑
műveiket kellett kerülgetniük
az embereknek. Ugyanígy csen‑
desedett el a Hegyalja a 19. szá‑
zad utolsó negyedében, amikor
filoxéra vész pusztított a vidé‑
ken. Előtte a lakosság foglalko‑
zása megoszlott a földművelés
és szőlőművelés között, de az
őszi munkák dandárját a szüret
adta mind a paraszti, mind az
uradalmi gazdálkodásban.

A Hegyalja szőlőterülete Sze‑
rencsen kezdődött és egészen
Szőlőskéig tartott. Településünk
borát régebben indokolatlanul
lebecsülték, mondván Vinum
de Szerencs, lengyelnek meg se
jelents! Ennek ellent mond az a
tény, hogy a Rákócziak rendsze‑
resen fogyasztották és ajándé‑
kozták az itt termett nedűt. Ko‑
rabeli leírásokból tudjuk, hogy
szüreteik alkalmával a kádak
duzzadásig tele lettek szőlővel,
külön szedve az aszúnak valót,
mely olyan édes volt, mint a
méz. Hordók sorakoztak az er‑
jedő musttal, amely a sajtó alól
piros csermelyben csörgedezett,
az állni való szőlők pedig kosa‑
rakban sorakoztak. Rákóczi
László sárosi várába a szerencsi
szüretekről hozatott szőlőt. A fi‑
loxéra vész utáni első kapavá‑
gás 1896‑ban történt meg az Ár‑
pád‑hegy délnyugati oldalán,
az úttörő újratelepítő Vitányi
gazda révén. 

A szüreti munkát hétszámra
menő ünnepségnek tartották,
pedig a borosgazdának komoly,
jól megtervezett feladata volt.
Már akkor kezdődött, amikor
érőben volt a szőlő. A szállóige
szerint „hegyaljai kapás, várj Si‑
mon Júdára”, tehát a szüret kez‑
dete október 28. volt. Mára ez a
dátum az évszakkezdések elto‑
lódása miatt nem tölti be a neki
szánt szerepet. Korábban a mi‑
nőségi bortermelés érdekében
az előírt szüretkezdést nagyon
szigorúan vették. A harmincas
években a Hegyközségi Tanács
a hegyaljai jó bor hírnevének
megőrzése érdekében a kezde‑
tet október 15‑ében állapította
meg, s egyben figyelmeztetett
arra, ha valaki nem tartja ezt be,
nemcsak 2000 pengő pénzbír‑
sággal sújtja, hanem mindenféle
akciókból is kizárja. A szüret
elejét az időjárás is befolyásolta,
hiszen a századelőn az volt a
szerencsés, aki már Terézia nap‑
ja előtt leszedte a szőlőjét, mert
utána eső és hideg felváltva kö‑
vették egymást. 

A gyökértetű pusztítása utáni
első szerencsi szüretet 1899‑ben
tartották. A tavaszi fagy és az
őszi esőzés ugyan megapasztot‑
ta, de a minősége jó volt. Ebben
az évben a szőlőültetvényesek
gazdag mustmennyiséggel
gyarapíthatták pincéiket: Vitá‑
nyi Bertalan 800, Simon József
400, Ohning Vilmos 280, a refor‑
mátus egyház 150, Kozlánszki
József 100, dr. Erős János pedig
60 liter bor várományosa lehe‑
tett. Az eredményességét látván

a kétkedők között is több lelke‑
sedés mutatkozott a szőlőter‑
melésben, ami ettől kezdve
nagy lendületet vett. A követke‑
ző évben már a mustért is töb‑
bet adtak, és aszúbor is készült,
ami a szőlők pusztulása óta hi‑
ánytermék volt. A problémák
természetesen ugyanúgy jelent‑
keztek, mint a korábbi fényes
szüretek alkalmával. Olykor a
szárazságot tetézte a szüretelő
munkások hiánya, illetve a hor‑
dók drágasága, ami miatt a szü‑
ret nem lett hegyen‑völgyön la‑
kodalom. Akadt olyan év, ami‑
kor inkább piaci eladásra szed‑
ték le a termést, és 36 fillérért el‑
adták kilóját, mert ez gazdasá‑
gosabbnak bizonyult, mint a
szüret. A szőlőtermesztést ne‑
hezítette, hogy a szüretek előtt
megjelenő felvásárlók a filoxéra
vész miatt elpártoltak a város‑
tól. A helyi vendéglősöktől ezért
elvárták, ne menjenek a szom‑
szédos megyékbe borért, hiszen
annyi megterem az itteni szőlő‑
hegyeken is, ami a város igé‑
nyeit kielégíti.

A háborús években változó
volt a termésátlag a szerencsi
határban, és a gazdák siránkoz‑
tak a boldog békeidők után,

amikor örömet okozott a szüret.
Panaszkodtak, hogy mikor szü‑
ret volt, ára nem volt a bornak,
amikor az ár fellendült, nem
volt mennyiség. A szőlő ellensé‑
gei a fagy, a peronoszpóra, a
lisztharmat mellett a hadviselés
állapota miatt is zokogott a sző‑
lő‑koszorúzta Árpád‑hegy.
„Lesz még szőlő s lágy kenyér”
bizakodtak, és nem reménytele‑
nül. Az 1943‑as évi szüretből a
szerencsi szőlősgazdák már kö‑
zel ötszáz liter bort adományoz‑
tak a háborúban megsebesült
katonáknak.

A gazdasági év befejezését is
a szüret jelentette. A végzés
napján a szőlőhegy birtokosá‑
nak különféle szőlőkből font
koszorút vittek, és a birtokos
házánál felfüggesztették. A gaz‑
da a tavalyi borból kínálta a lá‑
nyokat, fiúkat, akik reggelig et‑
tek, ittak, táncoltak. Rendszerint
felvonulás és bál volt az utolsó
rendezvénye a szüretnek. A sze‑
rencsi polgári olvasókör példá‑
ul 1907 októberében a Nagy
Szállodában rendezte szüreti
mulatságát, annak örömére,
hogy a termés mennyiség és
minőség tekintetében is jónak
bizonyult. A szüreti felvonulás

délután Bogdány Károly házá‑
ból indult, a szüreti bíró Kopp
László, a bíróné Fery Sára volt.
A szüreti felvonuláson elöl
ment a feldíszített hintón a szü‑
reti bíró és bíróné, környezetük‑
ben maskarás alakokkal kísér‑
ve. Utánuk a férfiak vállukon
vitték a szüreti koszorút, mö‑
göttük a népviseletbe öltözött
lányok és lovas bandérium a
többi résztvevőkkel, a sort ci‑
gányzenészek zárták.

Még él emlékezetemben az a
hajdani Szerencs, amelynek
élete ebben a hónapban csak a
szüretről szólt. Életre kelt hegy‑
oldal, nyüzsgés, vidám nevetés,
nótázás hallatszott körös‑körül.
Szekerek, vontatók, amelyek‑
ben szőlővel teli hordók sora‑
koztak, nyüzsgött az egész vá‑
ros. De mára már nem csiko‑
rognak a darálók, prések, a saj‑
tárok korhadnak, üresek a hor‑
dók. Csökkentek a szőlőterüle‑
tek, gyarapodnak a parlagon
hagyott parcellák, hegyoldalak.

A szüret eredetileg nem volt
afféle közönséges naptári termi‑
nus, a szőlő és szőlőművelés év‑
századok óta a társas együttlét
egyik szimbóluma lett.

O. Z. M.

2012. szeptember 21.SZERENCSI HÍREK ——      IIRROODDAALLOOMM      —— 15

Szerencsi szüretek: a szőlő, a puttony és az újbor

A Rákóczi út 63. szám alatti
épületet mindenki ismeri a vá‑
rosban, hiszen közel 110 éve
ékesíti főutcánkat. Amikor a ti‑
zenkilencedik század elején fel‑
vetődött egy új községháza épí‑
tésének gondolata, többen úgy
vélték, hogy településünk anya‑

gi helyzete nem
teszi lehetővé
egy ilyen beru‑
házás kivitelezé‑
sét. A terv ellen,
mely szerint az
egész községhá‑
zát lerombolják,
és helyette egy
emeletes épüle‑
tet állítanak, ami‑
nek földszintjén
a kiadott üzlet‑
helyiségek a köz‑

ség jövedelmét gyarapítanák,
többen kifogással éltek. Az el‑
lenzők véleménye szerint 1901‑
ben még fontosabb volt a járda,
az utak kövezése, fürdő, kórház,
szegényház építése, mint egy öt‑
venezer koronás beruházás,
amelyet kétezer koronába kerü‑

lő átalakítással is meg lehetne ol‑
dani. Végül kevés szavazati
többséggel, de a városatyák el‑
fogadták az új városháza építést.
A pótadó kivetésével három év
alatt megvalósult az új létesít‑
mény. Az egyszerű és komoly
kialakítású homlokzata, monu‑
mentális hatással bíró külalakja
már abban az időben is uralta a
főutcát. Az 1904‑re elkészült
községházban minden hivatal
külön helyiséget kapott, tanács‑
kozó terme kényelmes elhelye‑
zést biztosított a testületi ülések‑
nek. Falai állták az idő vasfogait,
hiszen az ötvenes években meg‑
ejtett felmérés alapján az épület
állaga jónak minősült. A későbbi
években kisebb‑nagyobb belső
átalakítások és külső tatarozá‑
sok után is megőrizte eredeti stí‑

lusát, de a bővü‑
lő feladatok ellá‑
tásából adódóan
kinőtte falait.
Helyszűke miatt
így több épületbe
kényszerültek a
különböző igaz‑
gatási osztályok,
ami megnehezí‑
tette az intéz‑
mény működé‑
sét. A város köz‑
igazgatásának
hiánytalan ügyintézése érdeké‑
ben a hivatal a régi épületéből, a
kilencvenes évek elején a jelen‑
legi városháza helyén álló léte‑
sítménybe költözött. Az egykori
városházán napjainkban külön‑
böző szociális és közellátási fel‑
adatokat teljesítő intézetek mű‑

ködnek. A turisták vagy fiatalja‑
ink, ha végig sétálnak a Rákóczi
utcán, nemigen fedezik fel, hogy
egykoron ez a műemléki épület
milyen fontos szerepet játszott a
város történelmi múltjában, hi‑
szen e tényt még csak egy em‑
léktábla sem jelzi.             O. Z. M.

Régen és ma: a szerencsi városháza

„Szüretelnek már a hegyen, hogy a hordó tele legyen
mihamarabb új borral. Nótaszóval megy a szedés, a
mesgyéknél sincs pihenés, tovább állnak egy sorral.”

Balog József a régi hegyaljai újságban így rímelte
meg a szerencsi szüretet.



Csejoszki Szabolcs augusztus
5‑én tartotta első szertartását a
szerencsi görög katolikus temp‑
lomban, családjával szeptember
elején költöztek az egyházköz‑
ség helyi parókiájára. 

– Miskolci szolgálatom idején
nagyon szép négy esztendőt töl‑
töttünk el a megyeszékhelyen
feleségemmel, Szabó Annamá‑
ria földrajz‑biológia szakos ta‑
nárral, valamint elsőszülött fi‑
unkkal, a most nagycsoportos
Zsomborral. Később, Rakaca‑
szenden hátrányos helyzetű
gyermekekkel foglalkoztunk a
feleségem által vezetett iskolá‑
ban. Megpróbáltunk értékeket
felmutatni a fiatalok számára és
az életüket szebbé tenni. Mindez
szociális munkát és lelki gondo‑
zást jelentett, valamint a helyi
gyülekezet is rám volt bízva. Ott
született második gyermekünk,
a jelenleg bölcsődés Csanád. Az
idén nyáron – Damjanovics Pál
nyugdíjba vonulását követően –
Atanáz püspök szándéka szerint
kerültünk Szerencsre – sorolta az
előzményeket a parókus, majd
terveiről így fogalmazott: 

– A Miskolcon szerzett tapasz‑
talataimat szeretném itt kibonta‑
koztatni. Azt szeretném, hogy
egy olyan görög katolikus kö‑
zösség legyen Szerencsen, ami
befogadó és nyitott mindenki
számára. Nem akarunk bezár‑
kózni a templom falai közé, ha‑
nem nyitni szeretnénk, megmu‑
tatni, hogy lehet és jó ma is derűs
kereszténynek lenni. Látva azt,
hogy a hétköznapokban meny‑
nyire el tudunk keseredni a tár‑
sadalomban fellelhető problé‑
mák és egyéb gondok miatt, fon‑
tosnak tartom, hogy a közössé‑
günk tagjai ennek ellenszerei le‑
gyenek, és egy emberként tud‑
junk a másik ember szolgálatára
lenni. Hiszen tudjuk azt, hogy
van egy sokkal okosabb veze‑
tőnk, Jézus Krisztus, aki úgy
akarja, hogy egy közösségként
gondolkodjunk, és egymás segí‑
tői legyünk. Ennek megvalósítá‑
sát tartom a legfontosabb fel‑
adatnak itt, Szerencsen – hang‑
súlyozta Csejoszki Szabolcs,
majd hozzátette: ennek része‑
ként fontosnak tartja az iskolák‑
ban megvalósuló hitoktatást. A
Bolyai iskolában 28 gyermek jár
hittanórákra és már a Rákóczi is‑

kolával is felvették a kapcsolatot.
Kiemelt szándék, hogy a gyer‑
mekeken keresztül a szülők felé
is nyitni tudjanak, illetve hogy a
miséken kívül egyéb alkalma‑
kon is találkozzon és épüljön a
közösség. A napjainkban főként
idősekből álló gyülekezetbe is
szeretnék bevonni a fiatalokat,
akár a ministrálás, akár egy kö‑
zös kirándulás, zarándoklat,
vagy táborozás révén. A felnőtte‑
ket Biblia órára, összejövetelekre
szeretnék hívni, hogy jobban
összekovácsolódjon a város leg‑
kisebb létszámú egyházközössé‑
ge. 

Csejoszki Szabolcs pályája
kezdetét is felidézte beszélgeté‑
sünkben, kiemelve, hogy sokáig
nem is gondolt arra, hogy pap
szeretne lenni. A hajdúdorogi
mezőgazdasági szakközépisko‑
la diákjaként az agráregyetemen
készült tovább tanulni, végül
1997‑ben mégis a nyíregyházi
hittudományi főiskola teológia
szakára jelentkezett. Gyermek‑
korától vallásos szellemben ne‑
velkedett és kiváló papi példák

is arra ösztönözték, hogy felnőve
ezt az utat válassza. – Mindig is
sokrétű, izgalmas kihívásnak ta‑
láltam a papi pályát. Alapvetően
szeretek emberekkel foglalkozni
és jóban lenni velük. A dinami‑
kus egyházi feladatellátás mel‑
lett az emberekkel való állandó
kommunikáció vonzott erre a te‑
rületre. Úgy érzem, hogy csodá‑
kat lehet tenni, ha szeretni tu‑
dunk, és szeretve vagyunk, ha
meghallgatunk valakit és minket
is meghallgatnak. Fontosnak tar‑
tom, hogy a nyitottság közvetlen
emberi kapcsolatokban is meg‑
nyilvánuljon, legalább egy mo‑
soly erejéig. Ezzel a párbeszéd‑
del tudom az emberszerető Is‑
tent kézzelfoghatóvá tenni. Eb‑
ben látom a hivatásom lényegét
– hangsúlyozta Szerencs új paró‑
kusa.

Csejoszki Szabolcs arról is
szólt, hogy a görög katolikus pa‑
rókiát a költözés utáni hetekben
rendbe tették és elsődleges ter‑
veik között szerepel a templom
tetőszerkezetének a felújítása is,
amelyhez pályázati forrást fog‑

nak igényelni és az önkormány‑
zat által felajánlott segítségre is
számítanak. A szertartások idő‑
rendje egyelőre változatlan ma‑
rad: minden vasárnap és egyhá‑
zi ünnepnapokon 9 órától van‑
nak a liturgiák. Ezen kívül a püs‑
pök úr szándéka szerint tervben
van a reggeli és alkonyati isten‑
tiszteletek bevezetése is.

Beszélgetésünk végén Cse‑
joszki Szabolcs a számára leg‑
kedvesebb tanítást idézte, mely‑
ben Jézus megkérdezi Pétertől:
Szeretsz engem? Az apostol
igennel válaszol, mire az Úr is‑
mét felteszi a kérdést. Erre a vá‑
lasz így hangzik: Igen Uram, te
mindent tudsz, azt is, hogy sze‑
retlek téged. – Szépnek tartom,
hogy Jézus ennek ellenére nem
elítélő, hanem toleráns és vára‑
kozó, elfogad minket a bűneink‑
kel együtt. A szeretetet sokszor
olyan nehezen tudjuk kifejezni,
hogy végül az Istenre kell bíz‑
nunk, hogy kimondja helyet‑
tünk. Ebben a tanításban maga‑
mat látom – fogalmazott a paró‑
kus.                                              H. R.
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Jó hír, hogy a szerencse nem hagyja el akár szere-
lemre, akár házasságra, vagy gyermekre vágyik:
boldog lesz hamarosan! Az otthon házán áthaladó
Vénusz a hónap elején még a felújítási, csinosítási
munkálatokban is segíti.

A munka rabjának érzi magát. Az önmegvalósítás
házán átvonuló Neptunusz végre felnyitja szemét,
és megtalálja az igazán kedvére való életcélt. Az el-
következő hetekben képes lesz túlzásokba esni,
mindjárt világmegváltó terveket is forgat.

A Jupiter az ön jegyében jár, ami garancia arra,
hogy sikert sikerre halmozzon. A másik jószerencse
bolygó, a Vénusz pedig a pénzügyek házán átha-
ladván gazdagíthatja.

Nemcsak az ég kezd felhősödni az ősz kezdetével,
a lelkén is komor hangulatok uralkodhatnak el, kü-
lönösen, ha túlzottan a karrier, az előrelépés, a
munka és az evilági sikerek kötik le érdeklődését.

Örülhet, mert a siker most elkíséri, és hamarosan
a viharfelhők is elvonulnak a boldogsága kék egé -
ről. Sőt, akár valamilyen társulásra is sor kerülhet,
vagy a nyilvánosság terén kap több szerepet.

Pénzügyi helyzetén akkor javíthat, ha hosszú távú
tervet készít, és képes is lesz betartani. Ebben az
esetben hamar enyhülhet jelenlegi anyagi helyze-
te, de a meggazdagodástól még mindig nem kell
tartania. A nyilvánosságot érintő ügyeket most in-
kább bízza egy tapasztalt kollégájára.

A helyzete nehéz, de korántsem reménytelen. Már
érzi az eljövendő jó előszelét. Kedvező álláslehető-
séget ajánlhatnak fel, kedve támadhat világgá
menni, de azért a döntéssel várjon még. Csak olyan
munkát vállaljon el, amiben igazán örömét leli.

Pénzügyi tranzakciókra, szerződéskötésre, munka-
keresésre is kedvező idő ez, csak hagyatkozzon a
megérzéseire. Az Uránusz a munka házában most
teljesen felforgathatja eddigi életét. Ne féljen a vál-
tozásoktól, hiszen minden önért történik!

Ez az időszak alkalmas a nagy munkahelyi konflik-
tusok megoldására. Az igazságosztó szerepében
tündökölhet, mindenki megelégedettségére, de ez
kevés, hogy anyagilag is honorálják teljesítményét.

Egy, a munkájával kapcsolatos utazás komoly ta-
pasztalatokkal gazdagíthatja. A nagy hajtás elle-
nére is legyen ideje magával is foglalkozni. Ön nem
egy pénzéhes fajta, most mégis kénytelen lesz ke-
zébe venni a dolgokat.

Eseménydús időszakra számíthat, rengeteg talál-
kozásban lesz része. Ideális időszak az álláskeresés-
re, ha ilyen tervei vannak, a karrier házán átvonuló
Mars fokozza aktivitását, s így támogatja ebben.

A szürke hétköznapokon sajnos van esélye megsza-
kadni. Nem gondolt még arra, hogy a munkamánia
is lehet egyfajta szenvedélybetegség? Szakítson
időt egy kis kikapcsolódásra: az utazás házában járó
Nap felébreszti önben a vágyakozást.

horoszkóp
szeptember 21. – október 5.

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.)

A szerencsi görög katolikus egyházközség vezetését augusztus 1‑jétől Csejoszki
Szabolcs parókus (fotónkon) vette át. A harminchárom esztendős, miskolci szüle‑
tésű lelkipásztort 2004‑ben, Máriapócson szentelték pappá. 2008‑ig Miskolcon látott
el segédlelkészi feladatokat, majd a jelenlegi váltásig Rakacaszenden volt parókus,
valamint oldallagos adminisztrátor.

Hivatásom lényegének a párbeszédet tartom

Immár tizenhat éve annak,
hogy rendszeresen megtartjuk
ezen alkalmakat, s ahogy végig
néztünk csapatunkon, lehet,
hogy az évek száma gyarapo‑
dott felettünk, de a lelkesedés,
hogy együtt lehessünk az Úr ne‑
vében, csak fokozódott. Krisztus
közelében mindig jó együtt len‑
ni, hiszen az élet forrása Jézus,
csak tőle kapunk segítséget, re‑
ménységet. Mindennél fonto‑
sabb lelkünk ápolása, hitünk
erősítése. A fő témánk a hit és
megtérés volt. A kezdő áhítatot
Baksyné Mózes Emese tartotta.
Jézus legyőzte a világot, legyőzte
az ősellenséget. Merjünk az Úr
Jézusba kapaszkodva megbo‑
csátani, szeretni, engedelmes‑

kedni. A hit Isten ajándéka, biza‑
lom Isten iránt – hallottuk Fü‑
löpné Vadon Erzsébet semjéni
lelkipásztor asszonytól. Az
Ószö vetségből számos személyt
említett, akik példával járnak
előttünk a hit dolgában. A töké‑
letes hit Jézusban jelenik meg, az
ő nevére minden térd meghajol.
A megtéréskor új szívet, új lelket
kapunk. Fontos, hogy bűnbána‑
tot tartsunk, Jézusnak van hatal‑
ma a bűnök bocsánatára. A meg‑
térés elfordulást jelent eddigi
életünktől, és életünk közép‑
pontjában mindig Istennek kell
állnia. Soha ne felejtsük az Úr
mindnyájunkat szeret, Istennek
terve van velünk. 

A délelőtt folyamán hallhat‑

tuk a semjéni asszonytestvérek
buzdító énekét, majd egy Túr‑
mezei Erzsébet vers hangzott el
Korondi Klára előadásában: A
legnehezebb kérés. Búza László‑
né a saját költeményeit adta elő,
majd a délelőtti alkalom végén
Börzsöny Józsefné lelkipásztor
tanított bennünket újabb éne‑
kekre. A közösen elfogyasztott
ebéd után következett az elnöki
beszámoló. Ebből csak egyetlen
dolgot emelnék ki: mi az, amiért
mégis érdemes élni? Hát azért,
hogy akárcsak egyetlen léleknek
kezet nyújtsunk és kisegítsük a
kátyúból. Nem nagy szavakra,
hatásos szónoklatokra van szük‑
sége ennek a világnak, hanem
apró, csöndes, hűséges életekre,
melyeknek a türelme hiteles. Ezt
követték Börzsönyi Józsefné já‑
tékos bibliaismereti kérdései. Ha
nem is tudtunk mindent, azért
sok kérdésre megválaszoltunk.
A záró áhítatot szintén lelkipász‑
tor testvérünk tartotta. Lélekben
megújulva, megerősödve indul‑
tunk haza. Mindenkor az Úré le‑
gyen a dicsőség!

Korondi Klára
a szerencsi református 

nőszövetség elnöke

Szeptember 3‑án reggel vidám énekszóval indultunk a református parókia elől.
Újra nagy számban gyűltünk össze, a lelki felüdülést és megújulást jelentő bózsvai
csendes napunkra. 

Csendes napunk Bózsván



A szociális hozzájárulási
adókötelezettség változása 
Idén július 1‑jétől egyes meg‑

változott munkaképességű vál‑
lalkozók mentesülnek a szociális
hozzájárulási adó meghatározott
mértékű fizetési kötelezettsége
alól. Ha az egyéni vállalkozó,
vagy társas vállalkozó 2012. janu‑
ár 1‑jétől már nem minősül saját
jogú nyugdíjasnak és más helyen
foglalkoztatási jogviszonyban
nem áll, szociális hozzájárulási
adókötelezettségét a főfoglalko‑
zású vállalkozókra irányadó sza‑
bályok szerint kell teljesítenie. Az
új rendelkezés szerint azonban
az egyéni vállalkozót a saját ma‑
ga után fizetendő adóból, a társas
vállalkozásokat és az egyéni cé‑
get a tagjára tekintettel fizetendő
adóból – legfeljebb a minimálbér
kétszeresének 27 százalékáig –
adókedvezmény illeti meg. A
fenti változásokkal érintett adó‑
zóknak tehát azon jövedelmük
után, mely nem haladja meg a
minimálbér kétszeresét, nincs
szociális hozzájárulási adófizeté‑
si kötelezettségük. A kedvez‑
mény azon egyéni vállalkozók és
tagok után érvényesíthető, akik
2011. december 31‑én I., II., III.
csoportos rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra voltak jo‑
gosultak és jelenleg rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs el‑
látásban részesülnek, valamint
akkor is, ha az egyéni vállalkozó,
illetve a tag rokkantsági ellátás‑
ban részesül és egészségi állapo‑
ta a rehabilitációs hatóság komp‑
lex minősítése szerint 50 százalé‑
kos, vagy kisebb mértékű.

Saját vagyonával felelhet 
a cégvezető

Pert indíthat a Nemzeti Adó‑
és Vámhivatal (NAV) azok ellen,
akik tönkrement cégük teljes va‑
gyonát még a felszámolás előtt
törvénytelenül eltűntetik, tarto‑

zásaikat pedig nem rendezik. A
felelőtlen cégvezetők személyes
vagyonukkal felelhetnek az ál‑
lamnak és a hitelezőknek oko‑
zott kárért.

A 2012‑ben bevezetett adóre‑
gisztrációs eljárással azonban ki‑
szűrhetők a bukott cégvezetők,
hiszen a NAV új cég alapítása, il‑
letve üzletrész átruházása, vagy
a vezető tisztségviselő változása
esetén vizsgálhatja az érintettek
adózói múltját. Azok, akik ko‑
rábban magánszemélyként vagy
az általuk képviselt cégeken ke‑
resztül egyéb tartozásaik mellett
jelentős adótartozást halmoztak
fel, felelős vezetőként már nem
vehetnek részt az üzleti életben.
Aki korábban vagyonkimentés‑
sel próbálkozott, nem ússza meg
felelősségre vonás nélkül. A cég‑
vezetők perelhetősége a csődtör‑
vény fontos hitelezővédelmet
biztosító eszköze. Lényege, hogy
az adóhatóság a felszámolási el‑
járás ideje alatt a volt képviselő
felelősségének megállapítását
kérheti a bíróságtól, ha úgy véli,
csak látszólag törvényesek azok
az eszközök, amelyekkel csök‑
kentette a vagyont. Gyakori eset,
hogy valamilyen polgárjogi
ügylettel, vagy fiktív gazdasági
esemény révén rokon, tag, eset‑
leg harmadik személy tulajdoná‑
ba kerül a teljes cégvagyon. Ha
bíróság előtt bebizonyosodik,
hogy a fizetésképtelenséggel fe‑
nyegető helyzetben nem a hitele‑
zők érdekei szerint gyakorolta
ügyvezetői hatáskörét a társaság
képviselője, és a vagyonkimen‑
téssel a követelések teljesítését
meghiúsította, magánvagyoná ‑
ból kell rendeznie az okozott
kárt, amelynek összegét a bíró‑
ság mondja ki. Akinek a csődtör‑
vény rendelkezései alapján a fe‑
lelősségét megállapítják, az a sze‑
mély új cég alapításakor nem
vállalhat ügyvezetői felelősséget.

Az egészségügyi 
szolgáltatási járulékról

A társadalombiztosításról szó‑
ló törvény rendelkezései értel‑
mében annak a belföldi magán‑
személynek, akinek az egészség‑
ügyi szolgáltatás igénybevételét
megalapozó jogviszonya rende‑
zetlen, az egészségügyi ellátás
megszerzése érdekében – tekin‑
tettel arra, hogy a társadalombiz‑
tosítás rendszerében való részvé‑
tel kötelező – egészségügyi szol‑
gáltatási járulékot kell fizetnie,
melynek összege 2012‑ben 6390
forint havonta. A járulékot az or‑
vosi ellátás igénybevételétől füg‑
getlenül meg kell fizetni.  A jog‑
szabály szerint biztosítottnak mi‑
nősülnek – többek között – a
munkaviszonyban álló szemé‑
lyek, az álláskeresési támogatás‑
ban részesülők, illetve bizonyos
feltételek fennállása esetén az

egyéni és társas vállalkozók, me‑
zőgazdasági őstermelők, megbí‑
zási vagy vállalkozási jogvi‑
szonyban munkát végzők. Az
egészségügyi szolgáltatásra
egyéb jogcímen válnak jogosult‑
tá például a nyugdíjasok, továb‑
bá a táppénzben, gyermekgon‑
dozási díjban, gyermekgondozá‑
si segélyben, rehabilitációs jára‑
dékban részesülő személyek, az
alap‑ vagy középfokú nevelési‑
oktatási vagy felsőoktatási intéz‑
ményben nappali rendszerű ok‑
tatás keretében tanulmányokat
folytató tanulók. Az, aki a tör‑
vényben felsorolt jogcímek egyi‑
ke alapján sem válhat jogosulttá
egészségügyi szolgáltatásra, kö‑
teles a fent említett egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetni. En‑
nek teljesítése érdekében a járu‑
lékfizetési kötelezettség keletke‑
zésétől számított 15 napon belül

a Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal‑
hoz (NAV) be kell jelentkezni. A
bejelentési kötelezettség teljesíté‑
sére a 12T1011 számú adatlapot
rendszeresítette a NAV, amely az
állami adóhatóság bármely ügy ‑
félszolgálatánál beszerezhető, il‑
letve a nav.gov.hu honlapról is le‑
tölthető.

További információ a 06/40‑42‑
42‑42‑es kék számon kérhető.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hírei

2012. szeptember 21.SZERENCSI HÍREK ——      KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ      —— 17

• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden
hónap első csütörtökjén, legközelebb október 4-én
13–15 óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyű-
lési képviselői fogadóórát tart a polgármesteri hiva-
talban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb október 15-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap máso-
dik szerdáján, legközelebb október 10-én14–17 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb október 3-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. Ügyfél-
fog. 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-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütör-
tök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek:
10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA________________________________
Szeptember 21-23.: Centrum: hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 órá-
ig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Szeptember 24-30.: Centrum: hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hét-
fő–péntek 17–22 óráig, szombaton–vasárnap: 12–
22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár telefonos egyez-
tetést követően az ügyeletes orvos kérésére, rendkí-
vüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.
Október 1-7.: 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): hét-
fő-szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készen-
lét: 22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–

22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon:
ügyelet: 8–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti
időszakban a gyógyszertár telefonos egyeztetést kö-
vetően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli eset-
ben biztosítja a gyógyszer kiadását.

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.) diszpécserszolgá-
lat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Az Országgyűlés 2012. július 12‑én elfogadta a Magyar Agrár‑, Élelmiszergazdasági és Vidék‑
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. (126.) törvényt. A 2012. augusztus 1‑jétől hatályos
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi szereplője szá‑
mára az új Agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatáro‑
zása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az Agrárkamarai tagságra. A
tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba,
és 5 000 Ft összegű kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) fizetni.

A kötelezettek köre: természetes személy (őstermelő, vállalkozó), gazdálkodó szervezet (agrár
főtevékenység!)

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet! A kitöltésben szükség ese‑
tén segítséget nyújtanak az Agrárkamara tanácsadói, illetve a falugazdászok. A regisztrációhoz
a következő adatokra van szükség: őstermelői (vállalkozói) igazolvány száma; MVH regisztrációs
száma; lakcím, e‑mail cím, telefonszám; tevékenységi kör a kamarai osztályba soroláshoz; hegy‑
községi tagok esetén a gazdasági akta száma.

A regisztrációról és a tennivalókról részletes tájékoztató olvasható az www.agrarkamara.hu
internetes oldalon. További információ kérhető a 47/364‑201‑es telefonszámon, és személyesen a
Falugazdász Irodán (Szerencs, Rákóczi út 63.), vagy Tokajban, a Munkaügyi Központban (Bajcsy‑
Zsilinszki út 16.) a 47/553‑067‑es telefonszámon.

Petromán István
falugazdász

A Falugazdász Iroda közleménye

VÉRADÁS

Szeptember 25. (kedd): 
Mád.

Szeptember 27. (csütörtök): 
Mezőzombor.



TRÜKKÖS 
VÍZ‑ ÉS ÁRAMLOPÁS

A Borsodvíz Zrt. tokaji
üzem vezetőségének alkalma‑
zottja augusztus 28‑án bejelen‑
tést tett a Szerencsi Rendőrka‑
pitányságra, miszerint Megya‑
szón, az egyik út végénél talál‑
ható szennyvízátemelő szi‑
vattyú ellenőrzése során azt
észlelték, hogy az óraládába is‑
meretlen személy illegálisan
vezetéket kötött be és onnan
villamos áramot tulajdonít el.
Ezt követően arra is felfigyel‑
tek, hogy az egyik vízaknában
lévő vízvezeték légtelenítő sze‑
lepére gumicső van szerelve,
amin keresztül vizet is loptak.
A kiérkező rendőrök beazono‑
sították az elkövetőket, akikkel
szemben az általuk okozott kár
függvényében folytatódik az
eljárás. 

VONAT ELÉ UGROTT 
Szerencsen, a Nagyvárad ut‑

cánál lévő nyílt vasúti síneknél
a Miskolc és Sátoraljaújhely
között közlekedő személyvo‑
nat augusztus 30‑án hajnalban
elgázolt egy személyt, aki a
korházba szállítást követően
belehalt sérüléseibe. Az eset
körülményeit a Szerencsi Ren ‑
dőrkapitányság közigazgatási
eljárás keretein belül vizsgálja. 

TETTENÉRT ELKÖVETŐK
A Szerencsi Rendőrkapi‑

tányságra szeptember 4‑én es‑
te arról érkezett bejelentés,
hogy egy szerencsi cég telep‑
helyére be akarnak törni. A
helyszínre kiérkező rendőrök
elfogtak egy férfit, aki egy lyu‑
kat vágott a kerítésen azzal a
céllal, hogy a telepről fém tár‑
gyakat tulajdonítson el. Egy

nappal később a Tállyai
Rendőr őrs szolgálatos körzeti
megbízottja és társa Golop
külterületén, a Kővágó dűlő‑
ben ért tetten két férfit, akik 
31 darab fémoszlopot és 
98 darab fémpálcát szállítot‑
tak gépjárművükben. Mint ki‑
derült, a zsákmányt röviddel
azelőtt egy szőlőültetvényről
tulajdonították el. Az elköve‑
tők ellen büntetőeljárás indult.

BETÖRÉSES LOPÁS 
SZERENCSEN

A Szerencsi Rendőrkapi‑
tányság ismeretlen tettes után
nyomoz, aki szeptember 5‑én,
a 13.40 órát megelőző időben
az ablakon keresztül betört az
egyik lakóházba, majd külön‑
böző értéktárgyakat tulajdoní‑
tott el.

BEDOBTA AZ ABLAKOT
Szerencsen, a Rákóczi úton

lévő drogéria kirakatát egy
személy garázda módon be‑
törte egy kővel – érkezett a be‑
jelentés szeptember 8‑án a déli
órákban a Szerencsi Rendőr‑
kapitányság ügyeletére. Az el‑
követőt a kiérkező rendőrök
elfogták és előállították, vele
szemben büntetőeljárás in‑
dult.

VERÉS 
A VASÚTÁLLOMÁSON
Egy encsi lakos szeptember

7‑én este a Taktaharkányi
Rendőrőrsön tett feljelentést
ismeretlen tettesek ellen, akik
aznap délután tettleg bántal‑
mazták a taktaharkányi vasút‑
állomáson. Az intézkedő ren ‑
d  őrök beazonosították és el‑
fogták az elkövetőket, akik el‑
len büntetőeljárás indult.
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Az elmúlt időszakban több változás történt a közlekedési szabályok területén.
Talán az egyik legfontosabb módosítás, hogy a törvény immár bünteti a lézerblok‑
kolók használatát, és nem kötelező tartozék a gépkocsikban a korábban nagy port
kavart elsősegélydoboz sem.

Vízszintes: 1. A megfejtés első
része. 13. Ez évi. 14. Szerzetesek
otthona. 15. Germán. 16. Duóm!
17. Könyörögnie. 19. Üres doboz!
20. Kelet‑német autó. 22. Földha‑
lom. 24. Ez, oroszul. 25. Olasz.
27. Rovar fejlődési állapota. 28.
Generáció. 30. Kisdedóvó. 32. Té‑
továzik. 35. Termést betakarítok.
36. Kaptam tőle. 37. Tetejére he‑
lyezteti. 40. Nem engedélyezve.
43. Átírta. 46. Kutrica. 47. Téli al‑
kotás. 48. Locsolócső. 50. Tőle
lentebb. 53. Szórakoztató műsor.
56. Arra a helyre. 57. Cipelne. 58.
Kiejtett betű. 59. Hazánk fia. 61.
EEE!

Függőleges: 1. Isten tulajdonsá‑
ga. 2. Berendelte. 3. A megfejtés
második része. 4. Német névelő.
5. Rendszerbe sorol. 6. Spórás
növényed. 7. Kedvelt gyümölcs.
8. Ruhadarabokat. 9. Lassú gya‑
loglás, névelővel. 10. Néma ze‑
tor! 11. Áramszolgáltató. 12. Rá‑
tonyi Róbert. 18. Nagyon szere‑
tett. 21. Rizses étel. 22. Sikkes. 23.
Orosz folyó. 26. Lyuk a jégen. 29.
A közelebbit. 30. Spóra darabka!
31. Verdi opera. 33. Ajándékoz.
34. Sebesség. 38. Van ilyen cet. 39.
Nyílás, keverve. 41. Erkölcsnek
megfelel. 42. Ültetem. 44. Átemel
egynemű betűi. 45. Vadászku‑

tyája. 49. Porció. 50. Latin üdvöz‑
lés. 51. Thaiföldi, norvég, máltai
gépkocsĳelzés. 52. Régi űrmér‑
ték. 54. ‑…, ‑vel. 55. eset. 59.
Mondani kezd! 60. Ittrium, oxi‑
gén vegyjele. 

K. Cs.

Az szeptember 7‑ei keresztrejt‑
vény helyes megfejtése: Egyetlen
nap lehet drága gyöngy is, és
száz esztendő is lehet értéktelen.
A helyes megfejtést beküldők
közül Erdélyi Károlyné, Sze‑
rencs, Bartók B. út 5. szám alatti
lakos ajándékutalványt nyert a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház‑
ba, amely a Szerencsi Hírek szer‑
kesztőségében (Szerencs, Nép‑
ház) vehető át. A szeptember 21‑
ei keresztrejtvény megfejtésének
beküldési határideje: szeptember
28.

Ami nem öl meg, az megerősít!
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. szeptember21.

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 Több pontban is módosult a KRESZ

A Kormány a közelmúlt‑
ban pontosította a KRESZ
egyes rendelkezéseit. A sza‑
bályozás célja, hogy az előírá‑
sok ne a büntetésre, hanem a
közlekedés biztonságának ja‑
vítására helyezzék a hang‑
súlyt.

Augusztusban már hatály‑
ba lépett a várakozási tilalom
enyhítése: az útmenti ingat‑
lan előtt a behajtást akadá‑
lyozva parkolók nem bírsá‑
golhatók, ha a megálláshoz
az ingatlan tulajdonosa (vagy
az azzal rendelkezni jogo‑
sult) hozzájárulását adta – ír‑
ja a kormany.hu.

A KRESZ idén szeptember‑
től érvényes módosítása
egyértelműen kimondja,
hogy tilos a közúti közleke‑
dés hatósági ellenőrzését
megakadályozni, megzavar‑
ni és az ellenőrzés eredmé‑
nyét befolyásolni. A határo‑
zott tilalom megállítja a se‑
bességellenőrzés meghiúsítá‑

sára alkalmas, így közleke‑
désbiztonsági kockázatot
hordozó lézerblokkolók to‑
vábbi terjedését. Az új szabá‑
lyozás szerint az ellenőrzést
előrejelző eszközök alkalma‑
zása megengedett.

További újdonság a torló‑
dásoknál alkalmazandó biz‑
tonsági folyosó fogalma:
szeptembertől a két‑ vagy
többsávos autópályákon és
autóutakon közlekedőknek
torlódáshoz érve a legbelső
sávban balra, míg a többi sá‑
vokban szorosan jobbra kell
húzódniuk. A forgalmat el‑
lenőrző, útfenntartó, vagy
balesetet szenvedett szemé‑
lyek, műszaki hibás jármű‑
vek mentését végző gépko‑
csik így komolyabb fennaka‑
dás nélkül, zökkenőmente‑
sen haladhatnak tovább. A
felszabadult pályarészen a
megkülönböztető jelzést
használó járművek is a tere‑
lővonalakat átlépve folytat‑

hatják útjukat. Az előírás – a
korábbi KRESZ‑módosítás‑
ban megnyitott lehetőség
alapján – az álló kocsisorok
között szabályosan előre ha‑
ladó motorkerékpárosok biz‑
tonságát is növeli.

A KRESZ egy ma is hatá‑
lyos rendelkezésének ponto‑
sításával baleset vagy egy
gépkocsi kigyulladása esetén
a nem érintett járművek ve‑
zetői kötelesek lesznek tőlük
elvárható módon segítséget
nyújtani, és ehhez a rendelke‑
zésükre álló elsősegélynyújtó
felszerelést vagy tűzoltó ké‑
szüléket használni vagy átad‑
ni. A pontosítás nyomán a
KRESZ szabályai alapján a
felsorolt eszközök hiánya egy
rutinellenőrzésen nem szank‑
cionálható, ezzel megszüntet‑
ve a korábbi elsősegély‑cso‑
mag mizériát, azonban a jár‑
mű vezetője egy baleset vagy
tűzeset kapcsán felelősséggel
tartozik a segítségnyújtás el‑
mulasztásáért. A módosítás a
közlekedők józan belátásá‑
ban bízva csak az ésszerű és
méltányos mértékben él a bír‑
ságolás eszközével. 

Az új előírások a kormány‑
párti szakpolitikusok kezde‑
ményezésére, az érintett mi‑
nisztériumok és társadalmi
szereplők bevonásával létre‑
jött munkacsoport tevékeny‑
ségének eredményeként szü‑
lettek meg. A testület a jövő‑
ben is folytatja működését a
jogszabályi környezet közle‑
kedők számára kedvező át‑
alakítása érdekében.
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Jótékony célú triatlonversenyt szervezett szeptember 9‑én a Szerencs Városi Sport‑
egyesület. Négy évvel ezelőtt azért kezdeményezték a sporteseményt, hogy népsze‑
rűsítsék a triatlont, ugyanakkor versenyzési lehetőséget biztosítsanak mindazon
amatőrök számára, akik több sportágban is erőt éreznek magukban a kihíváshoz.

Úsztak, kerékpároztak, futottak

A versenyszabályokat Kiss
Attila, a Szerencs VSE úszó‑
szakosztályának vezetője, az
esemény főszervezője ismertet‑
te a résztvevőkkel. A szeptem‑
ber 9‑ei délelőttön mintegy 81
amatőr sportoló gyűlt össze a
Bocskai István Gimnázium ud‑
varán, hogy részt vegyen az im‑
már negyedik alkalommal

megrendezett
Szerencs Triat‑
lon rendezvé‑
nyen.

Kiss Attila tá‑
jékoztatása sze‑
rint az első tri‑
atlonra mint ‑
egy ötvenen
neveztek, és ez
a szám folya‑
matosan emel‑
kedett a későb‑
biek folyamán. 

– Az idén
nyolcvanegyen
érezték úgy,

hogy vállalják a kihívást, hat‑
vannál több volt a gyermek‑ és
fiatalkorú. A triatlonra egyaránt
jelentkeztek férfiak és hölgyek,
bár az utóbbiak csak ketten vol‑
tak. Öt kategóriában próbálkoz‑
tak a vetélkedni vágyók: mini‑,
újonc‑, haladó‑, prémium‑, és
vasember távon mérettethették
meg magukat. El kell mondani,

mindenhol voltak szoros verse‑
nyek, és születtek fölényes győ‑
zelmek is. Az időjárás nagyban
segítette a versenyt, és szeren‑
csére baleset sem történt. Mind‑
össze egy apróbb sérülés ért egy
néhány éves kisfiút, nagyot
esett a kerékpárral, de nem lett
komolyabb baja, be tudta fejez‑
ni a versenyt. A nevezők több‑
nyire Szerencsről és a város
vonzáskörzetéből érkeztek,
mindamellett versenyzőként
utazott hozzánk egy család Kis‑
tarcsáról és egy Debrecenbe el‑
származott család nevezett az
idei triatlonunkra – adott tájé‑
koztatást az eseményről Kiss
Attila főszervező, a Szerencs
VSE Úszószakosztályának a ve‑
zetője. Az eredményhirdetésre
a kora délutáni órákban került
sor, a nevezési díjakból és támo‑
gatói felajánlásokból befolyt
összeget a Kulcsár Anita Alapít‑
ványnak ajánlották fel a szerve‑
zők.

A Szerencs Városi Sportegyesület birkózó szakosz‑
tályának tagjai a nyári időszakban sem tétlenkedtek. A
szünidőben történt eseményekről Illésy László, szak‑
osztályvezető, vezetőedzőtől (fotónkon) érdeklődtünk.

Birkózás:
nyári edzőtáborok

M i n t
megtud‑
tuk, au‑
gusztus‑
ban több
program‑
ban is
részt vet‑
tek az ifjú

sportolók: a hónap elején ti‑
zenhárom fő részvételével
tartották edzőtábort. A mádi
Bortónál leginkább az erőnlé‑
tüket és az állóképességüket
tették próbára a növendékek,
és Illésy László szerint közös‑
ségformáló, ‑építő célja is volt
a tábornak. Ezt követően két
birkózó – a zentai és a ceglédi
szakosztály tagjaival közösen
– egy telkibányai edzőtábor‑
ban vett részt. Augusztus
utolsó hetében két ifjú spor‑
tolónak nyílt lehetősége egy
püspökladányi edzőtáboro‑
zásra, ahol a jövő évi ifjúsági
olimpiai játékokra készültek
fel a birkózók. A szakosztály‑
vezető azt is elárulta, hogy a
2014‑es II. nyári ifjúsági olim‑
piai játékokat, amely  több
sportágat magába foglaló
nemzetközi sportesemény,
2014. augusztus 16. és 28. kö‑
zött a kínai Nankingban ren‑
dezik meg. Ennek a felkészítő
tábornak volt a részese Golo‑
pi József és Golopi Gergő sze‑
rencsi sportoló.

– Az iskolakezdéssel egy
időben kezdtük a szezont. Je‑
lenleg húsz fő vesz részt az

edzéseken – mondta el Illésy
László, majd folytatta: a fel‑
készülési időszak, az edzőtá‑
bor utáni erőnlét és állóké‑
pesség erősítésének folytatá‑
sa történik.

Az edző a tervekről szólva
elmondta, hogy idén is sze‑
retnék megrendezni a 
IV. Bonbon‑Meggymag Ku‑
pát, amelynek legfőbb feltéte‑
le a megfelelő anyagi háttér
megteremtése. Részt kíván‑
nak venni a 2013‑as korosz‑
tályos bajnokságokon, ame‑
lyeken várhatóan nagy lét‑
számmal tudja képviseltetni
magát a Szerencs VSE birkó‑
zó szakosztálya, mivel a csa‑
pat életkori összetétele ezt
már lehetővé teszi.

Az utánpótlással kapcso‑
latban megtudtuk, hogy a
nyári időszakban ismét több
szülő kereste fel a vezetőed‑
zőt, amelynek köszönhetően
várhatóan a 4‑5 éves korosz‑
tállyal bővül a kis birkózók
köre. Az őszi időszakban fel‑
kérésre szívesen tartanak be‑
mutatókat („csalogatókat”) a
helyi óvodákban. 

Illésy László szerint kihí‑
vást jelent megteremteni a
megfelelő anyagi feltételeket,
a szakosztály megfelelő mű‑
ködésre, a nevezési díjakra,
az útiköltségekre, de min‑
dent megtesznek, hogy a szü‑
lőkre minél kevesebb anyagi
teher háruljon a jövőben.

E. K.

Szerencs Város Sportegyesülete NB II‑ben szereplő
asztaliteniszezőinek „A” csapata szeptember 1‑jén Di‑
ósgyőrben játszotta a 2012/2013‑as bajnokság első mér‑
kőzését.

Döntetlen és vereség

Az egy évre kölcsönkért,
magyar serdülő válogatott
Heiszman Henrik – aki eddig
a csapat első számú játékosa
volt –, Budapesten folytatja
sportpályafutását. – Heiszman
Henrik távozásával meggyen‑
gült az együttesünk, ezért bra‑
vúrnak számít a döntetlen a
tavalyi bajnokság bronzérme‑
se ellen – fogalmazott Csorba
István.

A Diósgyőr ASE – Szerencs
VSE I. találkozó 9–9 arányú
döntetlennel zárult, győzelmet
ért el Korály Tibor (3), Stadler
Tamás (2), Köllő András (2),
Filácz Attila (1). Párosban a

Köllő – Stadler (1) egy nyertes
meccsel jegyzi a találkozót.

A csapat szeptember 9‑én
Nyírmadán vendégszerepelt.
Az idegenben lejátszott talál‑
kozón a Szerencs VSE nem
tudta megismételni a tavalyi
bravúros győzelmét Nyírma‑
da ellen.

A találkozó végeredménye:
Nyírmadai SE – Szerencs VSE I.:
12–6.

Győzelmet ért el egyéniben
Korály Tibor (2), Köllő András
(1), Stadler Tamás (1), Filácz
Attila (1). Párosban a Köllő –
Stadler (1) kettős egy nyert
meccsel zárta a napot.

A IV. Szerencs Triatlon eredményei
Mini táv (50 m úszás, 1 km ke‑

rékpár, 500 m futás) fiú 2002. és
később születettek: 1. Siha Bálint
(2002, 09:22), 2. Póczos Patrik
(2002; 09:30), 3. Juhász Benedek
(2002; 10:04), 4. Rózsa Márk
(2004, 11:02), 5. Sándor Levente
(2004; 11:32), 6. Simon Péter
(2004; 11:50), 7. Mizák Mihály
(2006; 12:49), 8. Nagy Máté (2005;
12:56), 9. Rózsa Ármin (2006;
12:57), 10. Bogoly Botond (2005;
14:03), 11. Kámán Ferenc (2007;
17:27), 12. Éliás Kristóf (2006;
17:53).

Mini táv (50 m, 1 km, 500 m)
leány 2002. és később születettek:
1. Juhász Kamilla (2005; 12:50), 
2. Lupkovics Lilla (2005; 12:58), 
3. Farmosi Panna (2003; 13:19), 
4. Fábián Léna (2006; 13:24), 
5. Horváth Luca (2006; 13:33), 
6. Varga Fanni (2003; 14:44), 
7. Batta Panka (2005; 15:35), 8. Vá‑
mos Viktória (2005; 15:41), 9. Tóth
Janka (2006; 16:26).

Újonc táv (150 m, 4 km, 1 km)
fiú 2001. és később születettek: 
1. Búza Balázs (2002; 23:54), 2. Bo‑
goly Levente (2001; 24:20), 3. Asz‑
szú Ábel (2002; 25:36), 4. Jurák
Botond (2001; 25:44), 5. Bénó Ger‑
gő (2001; 28:14), 6. Szaniszló Ben‑
ce (2001; 28:23), 7. Suga Levente
(2002; 32:08).

Újonc táv (150 m, 4 km, 1 km)
fiú 1996‑2000. születettek: 
1. Nagy Gábor (2000; 24:23).

Újonc táv (150 m, 4 km, 1 km)
férfi 1988. és korábban születet‑

tek: 1. Pallai Miklós (1943; 34:55).
Újonc táv (150 m, 4 km, 1 km)

leány 2001. és később születettek:
1. Mizák Anna (2001; 26:01), 
2. Kiss Bettina (2001; 27:39), 
3. Szarkas Edit (2004; 29:12), 
4. Vámos Eszter (2003; 30:13), 
5. Kámán Panna (2001; 36:36).

Újonc táv (150 m, 4 km, 1 km)
leány 1996 ‑ 2000. születésűek: 
1. Pálinkás Petra (2000; 25:37), 
2. Visóczki Luca (2000; 41:49).

Újonc táv (150 m, 4 km, 1 km)
női 1988. és korábban  születet‑
tek: 1. Kontra Valéria (1973;
33:18), 2. Konczné Kondás Tünde
(1966; 40:27).

Haladó táv (500 m, 12 km, 
3 km) fiú 1998. és később szüle‑
tettek: 1. Török Balázs (2000;
52:26), 2. Asszú Ádám (1999;
01:51), 3. Gál Szabolcs (2000;
1:02:56), 3. Sztankovics Attila
(2000; 1:02:56), 4. Sztankovics
András (2000;  1:03:56), 5. Farmo‑
si Zsombor (1999; 1:09:01), 
5. Laczkó Balázs (1999; 1:09:01), 
6. Varga Dávid (2000; 1:12:03), 
7. Fige Bálint (2003; 1:22:33), 
8. Gál Olivér (2004; 1:26:00), 9. Bé‑
nó Kristóf (2000; 1:26:05).

Haladó táv (500 m, 12 km, 
3 km) férfi 1997‑1989. születettek:
1. Rábai Gergő (1996; 0:52:23), 
2. Sélley Torda (1990; 0:56:37).

Haladó táv: (500 m, 12 km, 
3 km) férfi 1988. és korábban szü‑
letettek: 1. Lakatos Péter (1979;
1:00:34), 2. Bűdi Norbert (1979;
1:04:50).

Haladó táv (500 m, 12 km, 
3 km) leány 1998. és később szü‑
letettek: 1. Sztankovics Márta
(2000; 1:05:03), 2. Farmosi Kata
(1999; 1:09:06), 3. Majoros Réka
(1999; 1:10:08).

Haladó táv (500 m, 12 km, 
3 km) női 1988. és korábban szü‑
letettek: 1. Bogolyné H. Kriszti‑
na (1971; 1:12:04), 2. Endrészné
Nagy Renáta (1988; 1:15:38).

Prémium táv (750 m, 20 km, 
5 km) férfi nyílt korcsoport: 
1. Juhász Péter (1969; 1:22:43), 
2. Varga Ádám (1997; 1:32:57), 
3. Sztankovics Attila (1965;
1:36:18), 4. Fige Balázs (1998;
1:39:46), 5. Lendvai Gergely
(1988; 1:41:01), 6. Kovács Kristóf
(1998; 1:41:34), 7. Majoros Péter
(1994; 1:43:23), 8. Kovács Bálint
(1996; 1:43:40), 9. Sélley László
(1965; 1:44:05), 10. Gál Tamás
(1970; 1:46:33), 11. Fige Bertalan
(1970; 1:47:34), 12. Rábai Attila
(1970; 1:50:03).

Prémium táv (750 m, 20 km, 
5 km) női nyílt korcsoport: 1. Kiss
Viktória (1997; 1:35:13), 2. Sza‑
niszló Boglárka (1995; 1:58:37).

Vasember táv (1200 m, 30 km,
8 km) férfi nyílt korcsoport: 
1. Petrusovics Máté (1996; 2:01:37),
2. Kovács Péter (1994; 2:10:01), 
3. Vámos Imre (1976; 2:10:21), 
4. Éliás Balázs (1975; 2:13:47), 
5. Farmosi Imre (1969; 2:13:50), 
6. Lakatos László (1981; 2:15:25), 
7. Rábai Bence (1994; 2:19:52), 
8. Kiss Lajos (1965; 2:45:22).



Lónárt László, a szerencsi Pol‑
gármesteri Hivatal városfejlesz‑
tési csoportjának munkatársa a
Szerencsi Hírek érdeklődésére
elmondta, hogy az óvoda‑beru‑
házási projekt előkészítési részét
végzik el az épületben. – A mun‑
kák után azok az óvodás‑ és böl‑
csődés korú gyermekek kapnak

itt elhelyezést, akiket úgymond
ki kell költöztetni eredeti helyük‑
ről a munkák elvégzésének ide‑
jére. Az irodaház átalakításának
azt a részét végezzük jelenleg,
amit magára vállalt az önkor‑
mányzat, a helyiségek kifestése,
takarítása van folyamatban. A
gépészeti rész, azaz a vizesblok‑

kok elkészítése nagyobb falat
lesz, ezt alvállalkozó bevonásá‑
val tudjuk megoldani. Takaré‑
kossági okokból mozgósítottuk
a város intézményeinek karban‑
tartóit, az elvégzendő feladatra
mintegy másfél hét állt rendelke‑
zésünkre.

A gyermekek előreláthatóan a
jövő esztendő májusáig, júniusá‑
ig maradnak majd ezen a helyen
attól függően, hogy az illetékes
hatóságok mikor adják meg az
átépített épületek használatba‑
vételi engedélyét. Az előzetes ár‑
ajánlat alapján bruttó hétmillió
forint az átalakítás költsége, eb‑
ből mintegy hárommilliót tesz ki
a festési és takarítási munka, a
fennmaradó négymillióból kell
gazdálkodnia az alvállalkozó‑
nak – adott tájékoztatást Lónárt
László.                                                  SfL
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Óvodává alakítják 
a cukorgyári irodaházat

A Szerencs város óvodáit érintő rekonstrukciós munkálatok elengedhetetlen fel‑
tétele, hogy a kivitelezés idejére is biztonságos elhelyezést kapjanak a gyermekek.
A városvezetés átmeneti megoldásként bérelte ki a volt cukorgyári irodaépületet,
amelynek falain belül felújítási munkálatok kezdődtek.

Ajándék a városnak: 
a református templom

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház körgalériájában Juhász Gábor szerencsi festőmű‑
vész kiállítását tekinthette meg az érdeklődő közönség. A fiatal
művész pályafutása során nem ez volt az első önálló tárlat, 2000‑
ben már megismerhette munkáit a nagyérdemű. Juhász Gábor
festményei fellelhetők a város számos közintézményében, a kö‑
zelmúltban a Polgármesteri Hivatal gazdagodott egy ajándék
alkotással. Augusztus végén Egeli Zsolt alpolgármester vette át
a művésztől a református templomot ábrázoló olajképet.

Változások a rendelőintézetben

– Mit hoztál el a szerencsi kö‑
zönségnek?

– A 2012‑es legújabb ruhái‑
mat, ami egy elég gé előremuta‑
tó, progresszív dolog. Látvá‑
nyos, szórakoztató, de úgy ér‑
zem, a magyar közönség még
nem érett meg erre. Nem áru‑
lok el titkot, ez a kollekció már
Amerikába készült, a tengeren‑
túli piac számára terveztem. Ez
talán az utolsó bemutatóim
egyike Magyarországon, mert
szeretném áttenni a székhelye‑
met az Amerikai Egyesült Álla‑
mokba.

– Ezek szerint búcsút intesz
Magyarországnak?

– Ez egy hatalmas terv,
amelynek keretében szeretném
kibontakoztatni a munkásságo‑
mat és a tehetségemet. Ez a piac
túl szűk, s mint mondtam nagy
terveim vannak: az egyesült ál‑
lamokból kiindulva szeretnék
egy nagy világcéget építeni. Ez
az álmom, amiről hiszem, hogy
kellő kitartással, szorgalommal
és tehetséggel megvalósítható.
Az új vállalkozás bázisaként
csakis az USA‑t tudom elkép‑
zelni, Los Angeles, vagy New
York jöhet számításba, szeret‑
ném ha így lenne! Egyelőre a

d o l g o k
nagyon jól
állnak.

– Ez a
negyedik
bemutatód
S z e r e n ‑
csen, de
azért gyak‑
ran megfordulsz ebben a városban.

– Nem csak show‑műsorból
áll az élet, havonta jövök Sze‑
rencsre, ilyenkor a szüleimet lá‑
togatom meg, mert nagyon
szeretem őket. Ők még mindig
szerencsiek, én pedig Budapes‑
ten élek immár húsz éve. Mint
mondtam, havonta hazalátoga‑
tok, egy kicsit pihenni, kiszel‑
lőztetni a fejemet és megszeret‑
getni, megcsókolgatni őket.

– Mit jelent számodra Szerencs?
– Én itt születtem, ez a szülő‑

városom, az otthonom, a böl‑
csőm, az összes rokonom, a
családom szerencsi. Ha kérde‑
zik: honnan jöttél? Egyértelmű
a válasz: Szerencsről. Ez a város
az életem kiindulópontja, a szí‑
vem legkedvesebb nyugvóhe‑
lye, itt jó lenni, mert csendes,
nyugodt, békés, kisvárosi, rom‑
latlan és szerethető.                                 

M. Z.

Mint elhangzott, az elmúlt
időszakban kiváló szakembe‑
rekkel bővült a rendelőintézet
személyi állománya: Bazsa Gey‑
za ortopéd szakorvos, Nagy Ág‑
nes diabetológus, Veres Ilona
kardiológus, Szemerszki Terézia
ideggyógyász, Szabó Melinda
allergológus, Mercz Adrienn
ápoló asszisztens és Bató János‑
né gazdasági ügyintéző került
az intézménybe. Az értekezlet
keretében ketten jubileumi jutal‑
mat vehettek át: az egészség‑
ügyben eltöltött 30 esztendő év‑
fordulója alkalmából Gazdóf
Zoltánné pulmonológus szak‑
asszisztens, 25 éves jubileuma
alkalmából pedig Ördögné Va ‑
senszki Erika pszichiátriai szak‑

asszisztens részesült elismerés‑
ben.

Az értekezleten elhangzott,
hogy az idén felújított rendelő‑
intézet átadása óta nagymérték‑
ben megváltozott az intézmény
kapacitása: bővült a szakrende‑
lések palettája és ezzel együtt a
betegellátás, ugyanakkor a be‑
vételek és kiadások is nagyság‑
rendekkel megnőttek. Bobkó
Géza bejelentette, hogy bár oly‑
kor finanszírozási gondokkal
küzdenek, idén minden érintett
10 ezer forint iskolakezdési tá‑
mogatásban részesül gyerme ‑
ken ként, a korábban elvont havi
5 ezer forintos étkezési utal‑
ványt pedig félévre visszame‑
nőleg odaadják a dolgozóknak. 

Az igazgató főorvos arról is
tájékoztatást adott, hogy a kö‑
zeljövőben átalakítják az inté‑
zet laboratóriumának műkö‑
dését.  Mint mondta: a részle‑
get működtető vállalkozás
idén nyáron jelezte, hogy a to‑
vábbiakban nem tudja megol‑
dani a gazdaságos működte‑
tést a jelenlegi feltételek mel‑
lett. Ezért a vérminták vizsgá‑
latát – várhatóan október 1‑jé‑
től – más helyen végezteti a
rendelőintézet, amellett, hogy
a vérvétel továbbra is a szeren‑
csi laborban fog történni. A pá‑
ciensek számára ez annyiban
jelent majd változást, hogy leg‑
hamarabb másnap reggel kap‑
hatják meg vérvételi eredmé‑
nyeiket. A laboratórium átszer‑
vezésével két asszisztens mun‑
kája felszabadul, azonban elbo‑
csátások nem lesznek: a két
dolgozónak intézményen belül
biztosítanak elhelyezkedési le‑
hetőséget – hangsúlyozta Bob‑
kó Géza. 

Az értekezleten szó esett to‑
vábbá az egészségügyi dolgo‑
zók béremeléséről, valamint a
járóbeteg‑szakellátó közpon‑
tok 2013. január 1‑jétől esedé‑
kes államosításáról is, melynek
módjáról a napokban várható
végleges kormányzati döntés.

H. R.

A szülővárosom, 
az otthonom…

Az augusztus végén megrendezett V. Országos Csoko‑
ládé Fesztivál vendége volt a Szerencsről elszármazott
Herczeg Zoltán (fotónkon) divattervező, aki ezúttal is lát‑
ványos show‑műsor keretében mutatta be a szerencsi kö‑
zönségnek legújabb kollekcióját, majd a Szerencsi Városi
Televíziónak és a Szerencsi Híreknek adott interjút.

Dolgozói munkaértekezletet tartott szeptember 5‑én Bobkó Géza igazgató főorvos
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben (ESZEI). Az intéz‑
ményvezető az elmúlt félévben történt személyi és egyéb jellegű változásokról, va‑
lamint a jövőben várható történésekről tájékoztattatta a megjelenteket.


