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Megemlékezések
október 23-án
Írásunk a 2. oldalon.

Városházi
napló
Írásunk a 7. oldalon.

Szalagavató
a Bocskai gimnáziumban
Írásunk a 13. oldalon.

Tökfestés,
Halloween party
Írások a 20. oldalon.

Közigazgatási
reform

Írásunk a 6. oldalon.

25 ÉVES 
A RÁKÓCZI ZSIGMOND 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tudósítás a 4-5. oldalon



A városi ünnepségsorozat
október 19‑én délelőtt a Kos‑
suth téri ’56‑os obeliszknél kez‑
dődött.

A város szívében összegyűlt
hallgatóság előtt Nagy Attila
gimnáziumi tanár ünnepi gon‑
dolatai között hangsúlyozta: a
meghamisított történelem‑
könyvek, az egyoldalú híradá‑
sok és a szabad Európától való
elhatárolódás sok éven át kiol‑
totta a fényt, amiben megláthat‑
tuk volna 1956 valódi arcát.
Napjainkban ’56 méltó megün‑
neplésének nagy a tétje: emlé‑
kezni, emlékeztetni, tükröt tar‑
tani és tükörbe nézni – hangzott
el. A megemlékezést a Bocskai
István Gimnázium diákjainak
műsora színesítette. A Szép
vagy, gyönyörű vagy Magyar‑
ország című dalt Bliszkó Renáta
adta elő, majd Oleár Viktória az
1956 – Aki magyar… című
rockoperából idézett egy részle‑
tet, benne kiemelve: „Ahogy a
helyed nézed népeknek sorá‑
ban, légy büszke arra, ha csak
kicsiny kokárda vagy a világ‑
nak gomblyukában.” Az ese‑
mény zárásaként az intézmé‑
nyek, szervezetek, pártok kép‑
viselői elhelyezték koszorúikat
az emlékoszlopnál.

Ifjabb Tatay Zoltánnak, az
1956. október 24‑én hősi halált
halt szerencsi fiatalembernek a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttele‑
pen 2005‑ben felavatott emlék‑
táblájánál Gazdófné Tóth Mária
méltató szavai hangzottak el. 
– Hősnek nem születik az em‑
ber, de a jellem és az események
találkozásából keletkezhet szik‑
ra és tűz. Ilyen tűz sepert végig
1956‑ban Magyarországon a
forradalom napjaiban – idézte
fel a korabeli történéseket a pe‑
dagógus, majd hozzátette: ha a
forradalomról beszélünk, fellel‑
kesült, tiszta érzésű fiatalokra
gondolunk. Ők voltak, akik cse‑
lekedni mertek és először váltak
a lövöldözések áldozataivá,

mint a szerencsi állatorvostan
hallgató, a húszesztendős Tatay
Zoltán, akit a budapesti Har‑
minckettesek terén két lövés ért,
miközben életet próbált mente‑
ni. A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskola tanulói az évfor‑
dulóhoz kötődő gondolatokat
idéztek fel, valamint közös
énekkel gazdagították az emlé‑
kezés pillanatait a márványtáb‑
la megkoszorúzása előtt.

Az október 19‑ei szerencsi
megemlékezések a református
temetőben, ifj. Tatay Zoltán sír‑
jánál zárultak. Ringer István tá‑
rogatózenéje után Egeli Zsolt
mondott emlékbeszédet, mely‑
nek ifj. Tatay Zoltán életrajzá‑
nak ismertetése mellett az 1956‑
ról való egykori, és napjainkra
jellemző gondolkodás volt a té‑
mája. Az alpolgármester el‑
mondta, hogy a szerencsi hőst
ezrek kísérték utolsó útjára sze‑
rencsi temetése napján, de egé‑
szen 1990‑ig a családtagokon kí‑
vül nem jelentek meg gyászo‑
lók a sírnál, kivéve a Zemlényi
házaspárt, akik tudták, hogy ifj.
Tatay Zoltán kezéhez semmi‑
lyen értelemben nem tapad po‑
litikai szenny. A korabeli politi‑
kának az volt az érdeke, hogy
mindenkit besározzon, aki ’56‑
ról bármilyen módon beszélni
mert. Ma sem egyértelmű ez a
kérdés: sokfélék vagyunk, sok‑
féleképpen gondolkodunk
1956‑ról. Jó pár évnek el kell
még telnie, amíg letisztul a kép
– szögezte le Egeli Zsolt. A be‑
szédet követően ifj. Tatay Zol‑
tán sírjánál a szerencsi mártír
egykori színiakadémiai iskola‑
társa, Nagy József a forradalom
ötvenedik évfordulójára írott
versét szavalta el, majd a meg‑
jelentek elhelyezték a hantnál a
kegyelet virágait.

A hit erejével – személyes em‑
lékezés ötvenhatról. Ezzel a
címmel tartott előadást október
20‑án a szerencsi görög katoli‑
kus templomban Kuklay Antal

egri kanonok, művészettörté‑
nész. Az eseményen Csejoszki
Szabolcs parókus bevezetője
után Oleár Viktória szavalta el
Pilinszky János: Apokrif című
versét. A rendhagyó előadáson
Kuklay Antal többek között
személyes emlékeit idézte 1956.
október 23‑áról. Mint mondta,
az akkori eseményeket fiatal
papként élte meg Budapesten.

Az 1956‑os őszi események‑
ről való megemlékezések sora
október 23‑án délután ifj. Tatay
Zoltán Jókai utcai emléktáblájá‑
nál folytatódott Szerencsen. Az
ünnep alkalmából összegyűlt
hallgatóságot Ringer István tá‑
rogatódallama fogadta, majd
Hubainé Berki Beáta, a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola ta‑
nára szólt a megjelentekhez.
Hangsúlyozta: kötelességünk
az 1956‑os forradalom és a hő‑
sök – közöttük ifj. Tatay Zoltán
– emlékének a méltó megőrzé‑
se, valamint az emlékezés gyer‑
tyalángjának átadása gyerme‑
keinknek.

A koszorúk elhelyezése után
a megemlékezők Nagy Imre
néhai miniszterelnök szobrához
vonultak, ahol Korondi Klára
osztotta meg a hallgatósággal
gondolatait a Szerencs Város
Önkormányzata és a Szerencsi

Általános Művelődési Központ
által szervezett ünnepségen.

Vers és prózatöredékek sora
idézte a korabeli történéseket,
majd elhangzott, hogy mai sza‑
badságunk az 1956‑os forrada‑
lomból sarjad, melynek világ‑
történelmi hatása letagadhatat‑
lan. Ezt mutatja, hogy egyetlen
forradalom és szabadságharc
jelentőségét sem méltatják oly
sok helyen és oly sokan, mint a
magyar 1956‑ot. A Hegyalja Pe‑
dagógus Kórus műsorszáma
után az intézmények, szerveze‑
tek, pártok képviselői elhelyez‑
ték koszorúikat Nagy Imre
bronzszobránál.

A Rákóczi‑vár színháztermé‑
ben az ’56‑os forradalomra em‑
lékezve Koncz Ferenc ünnepi
gondolatai nyitották meg az al‑
kalomra szervezett rendez‑
vényt. – A magyar történelem
érdekes üzenetet küld mind‑
nyájunk számára: a múlt is
megváltozhat, mert az idő el‑
söpri a hazugságokat. Ezért em‑
lékezünk ma 1956‑ra – fogalma‑
zott a polgármester, majd visz‑
szatekintett történelmünkre: 
– Számosságát tekintve kicsiny,
de tetteiben nagy nép érkezett a
magyarság által a Kárpát‑me‑
dencébe. Népünk számos törté‑
nelmi vihart túlélt, és valahogy

mindig újra kezdtük. Az isteni
kegyelem jelölte nagy tettekre a
magyar népet. Állhatatosság,
hősiesség, kitartás – ezek a ma‑
gyar nemzet jellegzetes tulaj‑
donságai, és ezen felül a sza‑
badság szeretete – mondta
Koncz Ferenc, majd Nagy Imre
tetteinek méltatása után hozzá‑
fűzte: 1956‑ban a szabadsághar‑
cot leverték, a magyarok forra‑
dalma elbukott, de nem szenve‑
dett vereséget. A mai kor tud
kapaszkodni 1956 szellemébe.
Ma is meg kell vívni a harcain‑
kat, csak éppen nem fegyverrel,
ahogy ’56 hősei. Ez a nemzet
most is meg fogja találni a lehe‑
tőséget, és azt a személyt, aki a
nehéz helyzetből ki tudja vezet‑
ni – zárta beszédét a polgármes‑
ter.

A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskola tanulói az évfor‑
dulóhoz illő, méltó műsor‑ösz‑
szeállítással készültek az ünne‑
pi alkalomra. A diákok krono‑
lógiai sorrendben idézték fel a
legfontosabb 1956‑os történelmi
pillanatokat monológok, szava‑
latok, énekek előadásával, vala‑
mint korabeli fotók kivetítésé‑
vel. A műsort záró táncproduk‑
ció és zászlójelenet után Nagy
József szavalta el a Szózatot. 

H. R.
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Kicsiny, de tetteiben hatalmas nép forradalma
A magyar történelem érdekes üzenetet küld mindnyájunk számára: a múlt is megváltozhat, mert az idő elsöpri a hazugságokat – mondta

Koncz Ferenc polgármester az 1956‑os forradalom és szabadságharc ötvenhatodik évfordulója és a Magyarország Köztársaság 1989‑es kiki‑
áltásának az évfordulója alkalmából megrendezett szerencsi megemlékezésen. 

„Az időben minden megmarad…”
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 56. és a Magyar Köztársaság 1989. évi

kikiáltásának 23. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést 2012. október
18‑án a Bocskai István Gimnáziumban.

Takács Attila, a gimnázium
tanára megemlékező beszédé‑
ben kiemelte, hogy az 1956‑os
forradalom évfordulóját együtt
ünnepli Magyarországgal az
egész világ. – 1956 hőseinek
mindenki tisztelettel adózik. Öt‑
venhat év távlatából, a szovjet
kommunista világrendszer bu‑
kása után immár tisztán kirajzo‑
lódik a magyar forradalom és
szabadságharc történelmi jelen‑
tősége – fogalmazott a pedagó‑
gus. Mint mondta, az ünneplés‑
re okot ad, hogy végül is meg‑
valósultak a forradalom céljai,
hiszen egy olyan Magyarorszá‑
gon ünnepelhetünk, amely füg‑
getlen, demokratikus jogállam
lett. Beszédében Márai Sándor:
Ismeretlen című művét idézte
fel: „Az időben minden megma‑
rad, de olyan színtelen lesz, mint
azok a nagyon régi fényképek,
melyeket még fémlemezre rög‑
zítettek. A fény, az idő lemossa a
lemezről a vonások éles és jel‑
legzetes árnyalatait. Forgatni
kell a képet, s a világítás bizo‑

nyos fénytörése szükséges hoz‑
zá, hogy a vak fémlemezen
megismerjük azt, kinek arcvo‑
násait egyszer magába szívta a
tükörlap. Így halványodik el az
időben minden emberi emlék.
De egy napon fény hull vala‑
honnan, s akkor megint látunk
egy arcot.”

Megemlékezését folytatva Ta‑
kács Attila hangsúlyozta, hogy
ilyen fény számunkra minden
október 23‑a, mely feleleveníti
1956 őszének eseményeit. Fel‑
idézte az akkori állapotokat,
amely a budapesti diákok békés
tüntetésével kezdődött, és a
fegyveres felkelők ellenállásá‑
nak felmorzsolódásával fejező‑
dött be. Az 56‑os forradalom
Magyarország népének a sztáli‑
nista diktatúra elleni forradalma
és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca,
amely a 20. századi magyar tör‑
ténelem egyik legmeghatáro‑
zóbb eseménye volt. – Mi ma‑
gyarok nem szeretjük a bizony‑
talanságot, nem is csinálunk fel‑

fordulást. A magyar nemzet
mindig józanul, megfontoltan és
békésen akart változtatni. Így
akart ’48‑ban, ’56‑ban és
1989/90‑ben is. Ahogy a forrada‑
lom 1956‑ban egy csapásra meg‑
semmisítette a Rákosi‑rendszer
legitimitását, úgy a forradalom
nevének és becsületének vissza‑
állítása 1989‑ben a Kádár‑rend‑
szer legitimitását szüntette meg
– emelte ki Takács Attila. 

Az 56‑os forradalom fő köve‑
telései 1989‑90‑ben valósultak
meg. Magyarország független,
demokratikus jogállam lett. 
– Tisztelet illeti azokat is, akik a
80‑as években visszahozták
1956 emlékét a politikai köztu‑
datba, és a rendszerváltáshoz
vezető folyamat fontos részévé
tették – hangsúlyozta a pedagó‑
gus.

Az emlékező beszédet köve‑
tően a gimnázium diákjai Vitá‑
nyiné Papagórász Heléna és
Nagy Attila felkészítő tanárok
vezetésével adtak színvonalas
műsort.                                       E. K.
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Visszatekintés a megtett útra
De jó téged újra látni! – talán ez a mondat hangzott el legtöbbször a találkozás

önfeledt pillanatában azok között, akik október 25‑én részt vettek a Rákóczi‑várban
megrendezett, nyugalmazott önkormányzati dolgozók napján.

A Szerencs Város Önkor‑
mányzata által a hagyományte‑
remtés céljával megszervezett,
első ilyen jellegű rendezvényen
mintegy száz olyan időskorú
vendég jelent meg, akik egykor
a helyi önkormányzat – vagy a
korábbi városi tanács – oktatási,
kulturális, és egészségügyi in‑
tézményeiben, valamint a tűz‑
oltóságon, a polgármesteri hi‑
vatalban vagy más kapcsolódó
intézményben dolgoztak, és
onnan vonultak nyugdíjba. A
színházterembe érkezőket Né‑
zsi Zsuzsa: Az idősek köszönté‑
se című verséből kiragadott
mottó fogadta: „Tegyen boldog‑

gá a tudat, hogy megtetted,
amit életutad szerint tenned
kellett!”

A rendezvényt megnyitó
Koncz Ferenc köszöntő beszé‑
dében az elfutó időről, az elro‑
hanó évekről, az idős korról fej‑
tette ki gondolatait. A polgár‑
mester úgy fogalmazott, hogy
azok, akiknek megadatik a ke‑
gyelem, hogy megőszüljenek és
megismerhessék az unokáikat,
dédunokáikat, azokat biztosan
nagyon szereti az Isten. Ezt kö‑
vetően a jól ismert parancsolat
hangzott el: Tiszteld apádat és
anyádat, hogy hosszú ideig él‑
hess azon a földön, amelyet Is‑

tened, az Úr ad neked! 
A megjelentek közül néhá‑

nyan korengedménnyel men‑
tek nyugdíjba, sokan azonban
már a hetvenedik, nyolcvana‑
dik életévüket is betöltötték.
Mint Koncz Ferenc elmondta:
egymástól nagyon különböző
hétköznapokat élnek meg az
ünnepeltek, de egy dolog
mind annyiukban közös, még‑
pedig az hogy sokat tettek le az
asztalra és hosszú ideig termé‑
kenyek lehettek a munkában.

A nyugalmazott önkormány‑
zati dolgozók szórakoztatására
különféle műfajú produkciók
vonultak fel a színpadon. A
Bocskai gimnázium tanulóinak
Palotás tánca után a művészeti
iskola növendékeinek és taná‑
rainak hangszeres előadása kö‑
vetkezett. Fazekas József, a Vá‑
rosi Nyugdíjas Klub tagja az
Egy szegény nyugdíjas férfi pa‑
naszai című humoros vers el‑
szavalásával csalt mosolyt az
arcokra, majd Bliszkó Renáta
énekszámait és a Nova Táncs‑
túdió tagjainak bemutatott tán‑
cait tapsolta meg a közönség.

Az ünnepelteket apró emlék‑
tárggyal és wellness belépővel
ajándékozta meg az önkor‑
mányzat.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Önkormányzat meghívására érkezett
németországi delegáció október végén
Magyarországra. A német Rheingau‑Ta‑
unus járás közgyűlésének tagjai október
20‑án Szerencsre is ellátogattak, ahol
Koncz Ferenc fogadta a vendégeket. A
polgármester a Rákóczi‑várban tett rö‑
vid séta során bemutatta településünket,
majd a Zempléni Múzeum gyűjtemé‑
nyeit tekintették meg a résztvevők. A lá‑
togatás során többek között szó volt ar‑
ról is, hogy a németországi Rheingau‑
Taunus járásban található Szerencs
egyik testvérvárosa, Geisenheim is.

Keresztény orvosok
találkozója

Egy évtizeddel ezelőtt, 2002‑ben rendezték meg elő‑
ször a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságá‑
nak (KOMT) konferenciáját Szerencsen, azóta minden
évben két alkalommal találkoznak a szervezet tagjai.

A szerencsi református közös‑
ségi házban október 13‑án ren‑
dezték meg a Keresztény Orvo‑
sok Magyarországi Társaságá‑
nak következő konferenciáját. A
civil szervezet megalakulásakor
többek között azt a célt tűzte ki
maga elé, hogy a Krisztusban
hívő és őt követni kívánó orvo‑
sokat, akik vallják az apostoli
hitvallást, a Szentírás szellemé‑
ben összefogja és segítse.

A megnyitón
a résztvevőket
Koncz Ferenc
polgármester
köszöntötte, be‑
szédében hang‑
súlyozva, hogy
amit a társaság
tagjai tesznek a
hétköznapok so‑
rán, az a legfon‑
tosabb a szociá‑
lis szférában,
ugyanis az éle ‑

tünk jelentős része a lélekről, a
feltöltődésről szól.

Az ökumenikus esemény
résztvevői az orvosi hivatásuk
során igyekeznek a lelket is gyó‑
gyítani, és mint azt Korondi Klá‑
ra, a KOMT vezetőségi tagja
megjegyezte, érdemes elbeszél‑
getni a hívő betegekkel arról a
kérdésről, milyen segítséget
kapnak keresztény orvosoktól
gyógyulásuk során.

Szerencsi utcanevek:
Szilas A. Pál

A fenti címmel kezdődött előadássorozat október 19‑
én a Rákóczi‑várban. A Konczné Kondás Tünde és a
Kiss Attila Alapítvány által kezdeményezett rendez‑
vény első programján Szilas A. Pál életét ismerhették
meg a résztvevők.

A Rákóczi‑vár lovagtermében
Tihanyi László egyetemi tanár,
a Miskolci Egyetem Kőolaj és
Földgázintézet Igazgatója mu‑
tatta be Szilas A. Pál élettörténe‑
tét, akiről néhány esztendővel
ezelőtt a város ondi határában
neveztek el egy utcát. 

Kiderült, hogy az utca „ke‑
resztapja” Janik Kálmán bánya‑
mérnök, aki a szerencsi gázbe‑
ruházás idején állt elő az ötlettel,
miszerint Szilas A. Pálról utcát
nevezzenek el Szerencsen. Szi‑
las A. Pálnak, az Országos Ma‑
gyar Bányászati és Kohászati
Egyesület elnökének nevéhez

fűződik többek
között a hazai gáz‑
mérnök képzés
1966‑os beindítása
a Miskolci Egyete‑
men. 

Az egykori sze‑
rencsi gázprog‑
ram kivitelezésére
emlékezve Koncz
Ferenc polgármes‑
ter is felidézte em‑
lékeit. A program
végén Tihanyi

László egy Szilas A. Pál élettör‑
ténetével foglalkozó könyvet
ajándékozott Koncz Ferencnek,
illetve rajta keresztül a városve‑
zetésnek.

Szilas A. Pál oktatott az Ame‑
rikai Egyesült Államokban a
tulsai egyetemen, egy ENSZ
program szakértőjeként szintén
az USA‑ban, Indianában töltött
hosszabb időt. 1969 és 1972 kö‑
zött az OMBKE Kőolaj, Földgáz
és Víz Szakosztályának elnöke
volt. Egyéb fontos megbízatásai
mellett nagy figyelmet fordított
a selmeci‑soproni diákhagyo‑
mányok miskolci felújítására.

Emlékezés a nyelvújítóra
Szerencs Város Önkormány‑

zata megemlékezést tartott ok‑
tóber 27‑én a szerencsi Fecskés
városrészben, a nyelvújítóról el‑
nevezett utcában található Ka‑
zinczy Ferenc emléktáblánál.

Kazinczy Ferenc reformkor
előtti nyelvújító és irodalom‑
szervezői tevékenységéről Ta‑

racközi Katalin emlékezett meg.
A Bocskai gimnázium pedagó‑
gusa felidézte a nyelvújító alak‑
ját, aki a nemzeti felemelkedés
és az önállósulás ügyét szolgál‑
ta. A Kazinczy Ferenc tiszteleté‑
re rendezett koszorúzási ün‑
nepségen a Bocskai István Gim‑
názium diákjai adtak műsort,

majd az önkormányzat, a Bo‑
lyai János Katolikus Általános
Iskola, a Bocskai István Gimná‑
zium, a Szerencsi Általános
Művelődési Központ és a Szán‑
tó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet képvi‑
selői helyezték el koszorúikat
Kazinczy emléktáblájánál.

Rheingau-Taunus közgyűlésének 
tagjai jártak Szerencsen
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Honnan tudhatná az ember,
hogy mit hoz számára a jövő,
éltében történt cselekedetei
miként hatnak az utókorra,
fennmaradnak‑e a későbbi
nemzedékek tudatában a tet‑
tek és dicsőségek? Honnan
tudhatta volna az 1544‑ben
Felsővadászon született Rá‑

kóczi Zsigmond, hogy emberi
mivolta meghatározó lesz egy
ország sorsának alakulásában,
túl azon, hogy a magyar nyelv
közkinccsé tételében is szere‑
pet játszik majd? Rákóczi Zsig‑
mond akarva, vagy akaratla‑
nul alapított egy dinasztiát,
amelynek családneve, a nevek‑

hez kötődő cselekedetek vissz‑
hangjai évszázadokon íveltek
és vélhetően ívelnek még át.
Kiváló katona, remek gazdasá‑
gi érzékkel megáldott ember
volt, aki saját tehetségének kö‑
szönhetően küzdötte fel magát
a társadalmi ranglétra legma‑
gasabb fokára, amikor Erdély
fejedelmévé is megválasztot‑
ták. 

Rákóczi Zsigmond támogat‑
ta a Vizsolyi Biblia megszüle‑
tését, ezzel a magyar nyelv is‑
mert lett a legszélesebb körök‑
ben. Híres adakozásai között
említhető, amikor pénzt köl‑
csönzött a Szepesi Kamarának,
aminek ellentéteményeként
zálogba kapta meg Szerencs
városát, ahol nagy építkezé‑
sekbe kezdett, melynek ered‑
ményeként elkészült a ma is

Rákóczi‑várként ismert épület.
1989. október 29‑én Rákóczi

Zsigmond nevét vette fel az a
tanintézet, amelynek diákjai és
pedagógusai és Szerencs váro‑
sa október 15‑19. között ünne‑
pelték az iskola fennállásának
negyedszázados jubileumát.

Erdély fejedelmének csontjai ma
Szerencs református templomá‑
ban pihennek, fölötte a síremlék,
a vörös márványból faragott
tumba látható, amelynél  alsó ta‑
gozatos diákoknak tartott rend‑
kívüli történelemórát Rákóczi
Zsigmond életútjáról Aranyosi
Edit magyar‑történelem szakos
tanár. A gyermekek között bizo‑
nyára voltak olyanok, akik nem
tudták, hogy iskolájuk névadója
ezen a helyen pihen, és akinek
földi maradványai kézzelfogha‑
tó távolságon belül vannak. A je‑
lenlévők főhajtással és koszorú
elhelyezésével fejezték ki tiszte‑
letüket a neves férfi előtt. 

A református templomban
megrendezett megemlékezéssel
hétfőn kezdődött meg az iskola
25 éves évfordulójának négyna‑
pos ünnepe.

Ez a mondat abban a lelkesítő
zeneszámban is hallható, amit a
huszonötéves évfordulóra írt
Spirkó Károly zenepedagógus.
A Rákóczi iskola indulója című
szerzeményt az intézmény
énekkara adta elő, amely meg‑
lepetés volt a jelenlévők számá‑
ra, csakúgy, mint a bejárat előtt
elhelyezett székely kapu, amit
ugyancsak erre az alkalomra ké‑
szítettek egy felajánlásnak kö‑
szönhetően.

Derda Péterné művésztanár,
igazgató‑helyettes tervei alapján
a székely kapu kivitelezését és
annak költségeit a szerencsi Ku‑
sinszky András vállalta magára.
A helyi vállalkozó faműves üze‑

mében székely és egyéb népi
motívumokkal díszített kerítés ‑
elemek készülnek. Kusinszky
András érdeklődésünkre el‑
mondta, hogy a felajánlással azt
szerették volna elérni, hogy a jö‑
vő nemzedékek számára is
megmaradó alkotás díszítse
ezentúl a tanintézet bejáratát,
amelynek motívumait a Mono‑
kon élő Tóth Sándor fafaragó
mester készítette el.

Ajándékot kaptak a 25 éves
épület falai is. Az ünnepi ruha‑
ként díszelgő monumentális,
mintegy százhúsz méteres alko‑
táshoz összesen nyolc kilo ‑
gramm temperát használtak fel
a képzőművészeti tanszak diák‑

jai, régi tanítványok és pedagó‑
gusok.

Az ünnepi műsorban felvált‑
va követték egymást a történé‑
sek. A kapu avatószalagjának át‑
vágása után Lukács Pál klarinét‑
játéka mellett koszorúzták meg
a zöld lombok alatt megbúvó
kopjafát, később a legifjabb diá‑
kok ültették el azt a platánt, ami
várhatóan a következő negyed‑
százados évfordulóra nyitja
majd meg az emlékek ablakait.

A megnyitó ünnepi hangula‑
tát a Hajnali Néptánc Együttes
parádés műsora emelte. Az is‑
kola aulájában ifjú tehetségek
mutatkoztak be ezen a délutá‑
non. Különböző hangszerek szólaltak meg szólóban, vagy

éppen tanári kíséret mellett. Ha‑
marosan színpadra szólították
Erdő Zoltán közismert klarinét‑
művészt, aki azon diákok egyi‑
ke, akik elsőként ballagtak el a
Rákóczi iskolából. Volt megle‑
petés az előadónak és a közön‑
ségnek is, amikor Erdő Zoltán,
Oláh Dezső zongoraművész
társaságában megkezdte kon‑
certjét. Mielőtt a neves muzsikus
elkezdte volna hangversenyét,
levetítettek egy filmet a művész
tizenöt évvel ezelőtti, iskolai elő‑
adásából. 

Derda Péterné igazgatóhe‑
lyettes a nyitónap záróesemé‑
nyén bejelentette, hogy a zánkai
gyermekalkotások galériája két‑
évente hirdet rajzversenyt világ‑
szerte. Idén 38 országból több
mint tízezer alkotás érkezett,

akik közül Borgyánszki Anna 
3. osztályos és Pelbárt Enikő 
7. osztályos tanulók bronz dip‑
lomát kaptak a pályázatra be‑
küldött munkájuk elismerése‑
ként. 

Ezt követően korábbi rákóczis
diákok képzőművészeti alkotá‑
saiból nyílt kiállítás. Bánfalvi
Krisztina beszédében megje‑
gyezte, hogy az itt látható képek
alkotóinak tehetsége az évek so‑
rán tovább fejlődött, kiteljese‑
dett. Az iskola egykori tanulói
különböző technikákkal, más‑
más módon ábrázolják a körü ‑
löttük lévő világot. Alkotásaik‑
ban megjelenik a környezetük
sokszínűsége, műveikben hűen
tükröződik személyiségük, az
őket ért hatások, s valahol mé‑
lyen ott rejtőzik az első iskola
adta motiváció.

25 éves a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
A szerencsi 3‑as számú általános iskola 1987. október 13‑án nyitotta meg kapuit. Az akkori alapítók elsődleges célja volt, hogy az ide járó

gyermekek kiemelt óraszámú képzést kapjanak orosz nyelvből és ének‑zenéből. Az intézmény 1989‑ben vette fel Rákóczi Zsigmond nevét.
A megalakulás óta eltelt negyed évszázadra emlékeztek október 15‑19. között a tanintézet diákjai és pedagógusai a Rákóczi Zsigmond Ál‑
talános Iskolában.

Úgy élj, hogy szíved büszkeség töltse el!
Miután az iskola előtti téren felvonták az intézmény zászlaját, Ráczné Váradi Éva igazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Gondo‑

latait egy idézettel indította: Rákóczisként úgy élj, hogy szíved büszkeség töltse el!
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Talán ezzel a címmel lehetne
röviden jellemezni a Rákóczi is‑
kola ünnepének második nap‑
ját. A művészetek délutánján
Harkályné Kovács Katalin kö‑
szöntötte a város jelenlévő veze‑
tőit, az egykori kollégákat, az
érdeklődő vendégeket, majd
bemutatta a művészeti iskola
munkáját. Az intézményegy‑
ség‑vezető megjegyezte, hogy
1986‑tól működik Szerencsen a
zeneiskola. Huszonkilenc tanu‑
lóval és három, félállású tanár‑
ral indult az oktatás, akkor még
a sárospataki zeneiskola kihe‑
lyezett tagozataként. 1992‑ben,
azaz kereken két évtizede vált
önálló intézménnyé a szerencsi
részleg. 2000‑ben vette fel
Scholtz Jenő nevét, és abban az

esztendőben más művészeti
ágak oktatását is beindították.
Néptánc, színjáték, képzőmű‑
vészeti oktatás színesítette a pa‑
lettát, kezdtek összekapcsolód‑
ni a művészeti ágak, majd 2007‑
ben megszűnt a zeneiskola ön‑
állósága és létrejött az egységes
művészeti képzés.

A művészeti iskola vezetőjé‑
nek köszöntője után a diákok
léptek a világot jelentő deszkák‑
ra. Színpadi jelenetek, hangsze‑
res bemutatók szólóban és tanári
kíséret mellett, végül néptáncok
sorozata adta meg a délután
hangulatát. Külön színfoltja volt
a programnak, amikor a pedagó‑
gusokból verbuválódott alkalmi
zenekar adott elő produkciókat.
Nemcsak a művészetekről, ha‑
nem a sportról is gondoskodtak
a szervezők ezen a délutánon. Já‑
tékos bemutatók és versenyek
szemtanúi lehettek az érdeklő‑
dők a Kulcsár Anita Sportcsar‑
nokban, ahol egy rövid foci‑
meccs erejéig a tanárokból, szü‑
lőkből, valamint a tanulókból ál‑
ló válogatott csapatok mérkőztek
meg egymással.

Dráma, zene és tánc

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola fennállásának 25. év‑
fordulója alkalmából rendezett
programsorozat harmadik nap‑
ján az idegen nyelveket tanuló
diákok mutatkoztak be társaik
és a pedagógusok előtt. A nyelvi
workshop keretében évfolya‑
monként más‑más feladatot
kellett megoldaniuk a tanulók‑
nak. Amíg a legkisebbek nem‑
zetek zászlóinak kifestésével,
puzzle kirakásával foglalkoz‑
tak, idősebb társaik saját tanter‑
meikben oldottak meg a tanult
idegen nyelvhez kapcsolódó
feladványokat.

A nyelvi délutánnal párhuza‑
mosan a tornateremben ren‑
dezték meg a „legek” vetélke‑

dőjét. Kiderült, hogy kinek van
a legszebb szeme, ki tudja az
adott számú mécses lángját a
legrövidebb idő alatt elfújni, ki‑
nek van bármiből a legjobb
gyűjteménye, ki tudja a legma‑
gasabb tornyot megépíteni koc‑
kacukorból, hányszor tudja pat‑
togtatni a kosárlabdát bekötött
szemmel és hosszan lehetne
még sorolni a próbákat.

Időközben befejeződött a
workshop, majd az aula színpa‑
dán az angol és német nyelvet
tanuló diákok mutatkoztak be
produkcióikkal. Diavetítéssel
zárult a szerdai nap, amikor a
Rákóczi iskola egykori diákjai‑
nak életéről szóló képes beszá‑
molókat láthattak a jelenlévők.

A nyelvek délutánja

A délutáni órákban történelmi
vetélkedőt rendeztek a taninté‑
zetben, kicsik és nagyok együtt
vonultak a Rákóczi‑vár színház‑
termébe, ahol a négynapos ese‑
mény méltó zárásaként rendez‑
ték meg a 25 éves évforduló gá‑
laműsorát.

Koncz Ferenc polgármester
köszöntőjében örömének adott
hangot, hogy egykori Rákóczis
pedagógusként a sorok között
látja régi munkatársait és tanít‑
ványait. – 25 év a történelemben
nagyon rövid idő, de egy ember
és egy iskola életében jelentős.
Mindezt mutatja, hogy a Rákó ‑
czi iskola jelenlegi igazgatója
egykor velem együtt volt kezdő

pedagógus – fogalmazott Sze‑
rencs polgármestere, majd hoz‑
zá tette: bárhol járok az ország‑
ban mindig eldicsekszem azzal,
hogy Szerencsen milyen kiváló
oktatási intézmények vannak,
mindkét alapfokú oktatási intéz‑
ményünk tud olyan eredmé‑
nyeket felmutatni, amely csak
rájuk jellemző. Koncz Ferenc
egy bibliai idézetre emlékezte‑
tett, melyben elhangzik: "keres‑
nünk kell a drágagyöngyöt, és
ott kell keresni, ahol még meg‑
található". A polgármester sze‑
rint városunk mindkét iskolájá‑
ban érdemes kutatni a kincset,
amely a gyermekek lelkében ta‑
lálható. Koncz Ferenc beszéde

végén gratulált minden pedagó‑
gusnak és gyermeknek, majd át‑
adta a Balogh Zoltán emberi
erőforrások minisztere által alá‑
írt elismerő oklevelet Ráczné Vá‑
radi Évának, az intézmény fenn‑
állásának 25 éves évfordulója al‑
kalmából. Az intézményvezető
színpadra szólította Derda Pé‑
terné igazgatóhelyettest és Har‑
kályné Kovács Katalin intéz‑
ményegység‑vezetőt, akik nél‑
kül – mint mondta – nem való‑
sulhatott volna meg a program.
Ugyancsak a színpadra érkezett
Naszrainé Sárossy Eszter, mint
az intézmény első igazgatója,
Kulcsár Sándorné, aki 20 éven át
volt vezetője az iskolának, vala‑
mint Fábián Ottóné korábbi
igazgató. Megtisztelték a ren‑
dezvényt jelenlétükkel Kardos
Sándorné és Orosz Tiborné.

Ráczné Váradi Éva hangsú‑
lyozta, hogy ők mindannyian
sokat tettek az iskoláért az el‑
múlt 25 esztendő során. Kulcsár
Sándorné köszönetet mondott a
meghívásért és örömét fejezte ki,
hogy a Rákóczi immár második
alkalommal is megkapta a mi‑
nisztérium elismerését. Az intéz‑
mény volt igazgatója szerint erre
az iskolára mindig a nyitottság,

az összefogás, a megújulni aka‑
rás és az ötletgazdagság volt a
jellemző. – Büszke vagyok arra,
hogy 20 évig vezettem ezt a tan‑
intézetet, amelyről mindig azt
tartottam, hogy ez az életmű‑
vem és azoké a kollégáké, akik‑
kel együtt dolgoztam a két évti‑
zed alatt. 

Csodálatos műsorral kápráz‑
tatták el a közönséget a Rákóczi
iskola diákjai. A drámatagozatos
csoport gyermekei több alka‑
lommal csaltak mosolyt a kö‑
zönség arcára. Bemutatkoztak
ezen az estén az idegen nyelvi
képzésben részesülő diákok és
az intézmény néptáncos gyer‑
mekei, hogy csak néhányat em‑
lítsünk a számos tehetséges fia‑
talt felvonultató műsorból.

Színvonalas, az ünnephez
méltó programokkal készült a
25 éves évfordulóra a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola.
Ráczné Váradi Éva szerint e né‑
hány nap is kevés volt ahhoz,
hogy a diákok bemutassák
mindazt a sokszínűséget, amit
ez a tanintézet kínál a gyerme ‑
keknek. – Több olyan progra‑
munk volt, melyek megmutat‑
ták diákjaink kivételes tehetsé‑
gét. Goethe szerint „a legtöbb,

amit gyerekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.” Ez az is‑
kola mindig is arra törekedett,
hogy megfelelő gyökereket ad‑
jon a tanulóinak az elindulás‑
hoz, ugyanakkor lehetőségeket
a szárnyaik kipróbálásához –
emelte ki az igazgató.

Ráczné Váradi Éva többek kö‑
zött köszönetet mondott az is‑
kola pedagógusainak, a szülők‑
nek és a gyermekeknek, hiszen
mint mondta ez az a három pil‑
lér, amely segítette ezt az iskolát
az elmúlt 25 esztendőben és tá‑
mogatást nyújtott a négynapos
programsorozat megszervezé‑
sében is. – Jó volt az elmúlt hét.
Rengeteg munka előzte meg, de
azt hiszem boldogok lehetünk
és azt kívánom mindenkinek,
hogy kicsit maradjon mindig
gyerek és tudjon játszani egész
élete során!

Utcabállal ért véget a Rákóczi
iskola 25 éves évfordulója alkal‑
mából rendezett ünnepségsoro‑
zat. A kivilágított és feldíszített
intézmény előtt táncra perdül‑
tek a diákok. A gálaműsorral
egybekötött, késő estébe nyúló
vigadalom méltó befejezése volt
az intézmény negyed évszáza‑
dos jubileumának.      M. Z. – SfL

A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak
A huszonöt éves évforduló zárónapján megérkezett az ötszáz szeletből álló, tűzĳátékkal díszített születésnapi torta. A siserahad rövid

idő alatt tűntette el a negyed századot egyedi módon jelképező édességet. Nem maradt el az ünnephez méltó zenei aláfestés sem, hiszen
pedagógusok, diákok közösen énekelték a Boldog születésnapot! című dalt.
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A kor‑
mány in‑
tézkedései
révén szá‑
mos feladat
– és ezzel
egy időben
a működési
nehézsége‑
ket okozó

költségek jelentős része is – lekerül
az önkormányzatok válláról. Mind‑
ez lehetővé teszi, hogy a 2013. janu‑
ár 1‑jétől, illetve az azt követően fel‑
álló új rendszerben a helyhatóságok
megerősödve tudják ellátni telepü‑
lésüzemeltetési, igazgatási felada ‑
tai kat.

A járási hivatal mellett az önkor‑
mányzatokra is komoly feladatokat
ró az átszervezés. Ilyen például az a
törvényi rendelkezés, mely szerint
azok a községek, melyek lakosság‑
száma nem éri el a kétezer főt, a jö‑
vőben nem tarthatnak fenn önálló
polgármesteri hivatalt.

– A közös önkormányzati hi‑
vatalokról keveset beszélünk
napjainkban, pedig e folyamat
az elkövetkező két hónapban
szintén fel fog gyorsulni – ma‑
gyarázza Ináncsi Tünde. – Fon‑
tos megjegyezni, hogy a nagy‑
szabású átszervezés elsősorban
az emberek érdekeit szolgálja,
hogy lehetőleg minden ügyü‑
ket egy helyen, a lakóhelyük‑
höz legközelebb tudják elintéz‑
ni. E mellett természetesen az
egész rendszer hatékonyabb,
gazdaságosabb működését is
várjuk, amely minden szem‑
pontból jó hatással lesz a hazai
önkormányzati, államigazgatá‑
si rendszerre.

– Említette a közös önkormány‑
zati hivatalok létrehozását. Tudo‑
másom szerint Szerencs és Monok
között várható ilyen megállapodás.
Mit lehet erről tudni?

– Ez egy rendkívül fontos
kérdés, amiért érdemes tisztá‑
ban lenni az egész folyamat hát‑
terével: 2013. január 1‑jétől a
2000 fő lakosságszám alatti tele‑
püléseknek más önkormányza‑

tokkal kell létrehozniuk közös
hivatalaikat. Ez nem lehetőség,
erre törvény kötelezi a helyha‑
tóságokat. A tervezést és a kivi‑
telezést már most el kell kezde‑
ni, még akkor is, ha 2013. január
1‑jétől 60 nap áll rendelkezésre
erre a feladatra.

– Téved, aki azt hiszi, hogy
például a mi járásunkban csak
Szerenccsel, mint járási szék‑
hellyel lehet közös önkormány‑
zati hivatalt létrehozni. Azt tud‑
ni kell, hogy a jogszabály értel‑
mében, ha ide bejelentkezik egy
2000 fő alatti, törvényileg köte‑
lezett községi önkormányzat,
mi – mint város – kötelesek va‑
gyunk fogadni.

Monok közigazgatásilag ha‑

táros Szerenccsel, a község ve‑
zetésének nem titkolt szándéka
volt, hogy a hivatalok működé‑
sét illetően városunkhoz szeret‑
nének csatlakozni. Itt azért tisz‑
tázni kell azt is, hogy e közös hi‑
vatal elsősorban gazdasági
szempontok alapján is rendkí‑
vül jó döntés mindkét település
számára, amely újra visszavetít
a teljes közigazgatási átszerve‑
zés elsődleges céljára: minél ki‑
sebb költséggel működjön az
államhatalom.

– Mint köztudott, ebben az évben
tartós betegség miatt a monoki
jegyző helyettesítése vált szükséges‑
sé, ekkor a község önkormányzata
Szerencs jegyzőjét kérte fel a felada‑
tok ellátására. Hogyan tudják majd
kamatoztatni a megszerzett tapasz‑
talatokat?

– A monoki polgármester és
az ottani képviselőtestület elő‑
relátóan, ismerve a 2013‑tól ér‑
vénybe lépő törvényi változáso‑
kat, Szerencs jegyzőjét kérték fel
e feladatra.

Az előttünk álló tennivalók
szempontjából komoly előnye
volt az eddig eltelt hat hónap‑
nak. A szerencsi jegyző számára
így már nem lesz ismeretlen a
község hivatali környezete, is‑
meri az embereket, akikkel
együtt kell majd dolgoznia a jö‑
vőben. A megszerzett tapaszta‑
latok mindenképpen segítik a
várható közös munkát, azon‑
ban ne szaladjunk a dolgok elé‑
be, hiszen az együttes felada‑
tokról a két polgármester folytat
majd tárgyalásokat, ezt követő‑
en pedig a képviselőtestületek
hozzák meg a végső döntést ar‑
ról, hogy milyen ügyintézési
idővel, milyen létszámmal mű‑
ködtetik majd a közös hivatalt.
Az bizonyos, hogy így azonos
lesz a jegyzője Szerencsnek és
Monoknak. Tehát egyértelmű‑
en látszik, hogy ennek a költsé‑
geit is együttesen viselik majd a
települések.

Muhi Zoltán

Közigazgatási reform 
– közös önkormányzati hivatal

A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok felállítása érinti a majdan ott dol‑
gozó szakembereket, és a települési önkormányzat egészét, hiszen napjainkban egy
rendkívül komplex folyamat részesei vagyunk – fogalmazott Ináncsi Tünde jegyző
(fotónkon) a Szerencsi Híreknek október 30‑án adott interjúban.

A megyei kormányhivatalok‑
nak október 31‑ig kell megálla‑
podniuk a települési önkor‑
mányzatokkal a járási hivatalok
létrehozásához szükséges hu‑
mán és infrastrukturális feltéte‑
lekről. A dokumentum aláírásá‑
hoz a helyi képviselőtestületek
döntésére is szükség van. Sze‑
rencs Város Önkormányzata az
október 12‑én megtartott rendkí‑
vüli ülés keretében fogadta el a
járási hivatal létrehozásáról szóló
előterjesztést.

A járási hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás ünnepélyes
aláírása alkalmából Demeter Er‑
vin többek között elmondta,
hogy a közigazgatás átszervezé‑
se már korábban megkezdődött
Magyarországon. A kormány‑
megbízott szerint a dokumen‑
tum aláírásával a járási hivatal
alapkövét tették le. – E megálla‑
podásnak az lesz az eredménye,
hogy a közigazgatás közelebb
kerül az emberekhez, számos
olyan ügy, amiért eddig Mis‑
kolcra kellett utazni, helyben in‑
tézhető lesz. Másik fontos fel‑
adat: azon dolgozunk, hogy létre
jöjjön az egyablakos ügyintézés,
a kormányablaknál minden ügy
beadható legyen és azt követően
ne az ügyfeleknek kelljen járkál‑
ni a különböző szakhatóságok‑
hoz – mondta el érdeklődésünk‑
re Demeter Ervin, aki úgy véli: a
novemberi és decemberi hónap‑
ban az a feladat, hogy a kialakul‑
janak helyileg, személyileg a já‑
rási hivatal működési keretei
azért, hogy január 2‑án teljes erő‑
vel tudjanak az ügyfelek rendel‑
kezésére állni – fogalmazott a
kormánymegbízott.

Koncz Ferenc, Szerencs város
polgármestere az ünnepélyes
aláíráson elmondta, hogy a sze‑
rencsi kistérség települései kö‑
zött az elmúlt időszakban kiváló
szakmai és baráti együttműkö‑
dés alakult ki. Ennek is köszön‑
hető, hogy a 14 települést érintő
járási hivatalról szóló megálla‑
podás előkészítése zökkenő‑

mentes volt az el‑
múlt időszakban.
– Példaértékű
volt a kistérség
településeinek
együttműködé‑
se, most azonban
új feladatok vár‑
nak ránk – emel‑
te ki a Szerencsi
Hírek kérdésére
Koncz Ferenc. 

– A magyaror‑
szági közigazgatás átalakulása
természetesen érinti Szerencs vá‑
rosát is. Véleményem szerint a
járási hivatal megalakulásával
megerősödik településünk köz‑
ponti szerepe. Ugyancsak jelen‑
tős változások lesznek a közok‑
tatásban, hiszen az iskolák álla‑
mi működtetésben végzik majd
feladatukat 2013 januárjától. A
mai alkalommal azonban a járási
hivatal felállítása volt napiren‑
den, amelynek személyi követ‑
kezményei is vannak. A mai na‑
pon elhangzott, hogy Demeter
Ervin kormánymegbízott no‑
vember 1‑jei hatállyal járási biz‑
tosi szerepre jelölte ki Ináncsi
Tünde jegyzőt.

Mint az korábban is kiderült,
a szerencsi járáshoz 14 település
tartozik majd január 1‑jétől. A
Demeter Ervin által kĳelölt járási
biztos feladata lesz november 1‑
jétől a hivatal kialakítása. Ináncsi
Tündét arról kérdeztük, milyen
feladatok várnak rá az elkövet‑
kező hónapokban? – Át kell te‑
kinteni a hivatalok jelenlegi
struktúráját és el kell monda‑
nom, hogy számos területen
már korábban megkezdődött az
előkészítés. Elméletben már elő‑
készítettük a teendőket, most a
fizikai megvalósítás időszaka
következik: tudjuk, hogy kik
azok a köztisztviselők, akik a jö‑
vőben kormánytisztviselőként
fogják ellátni a járási feladataikat.
Ki kell alakítanunk az ügyinté‑
zések helyszíneit, ki kell alakítani
a munkaköröket – emelte ki vá‑
laszában Ináncsi Tünde.

A hamarosan életbe lépő vál‑
tozások szerint 2013. január 1‑jé‑
től a járások veszik át az önkor‑
mányzatoktól a közigazgatási
feladatokat. A kormány az új
rendszertől az eddigieknél szak‑
szerűbb ügyintézést vár, amely
megkönnyítheti az állampolgá‑
rok, elsősorban a vidéken élők
ügymeneteit. A Szerencsi járási
hivatal az önkormányzat Rákó ‑
czi út 63. szám alatti épületében
kap majd helyet.                     M. Z.

Megállapodás a járási 
hivatal működéséről

Demeter Ervin kormánymegbízott és Koncz Ferenc
polgármester október 18‑án a szerencsi polgármesteri
hivatalban, az érintett 14 település vezetőinek jelenlé‑
tében írták alá a járási hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodást.

A jogász végzettségű
közigazgatási szakember
Demeter Ervin kormány‑
megbízott felkérésére 2012.
november 1‑jétől járási
megbízottként dolgozik a
2013‑tól felállításra kerülő
járási hivatal létrehozásán.

Ináncsi Tünde: a hivatali
feladatok ellátása, a költsé‑
gek viselése lesz közös fel‑
adat. Szó nincs arról, hogy
egyesítjük az önkormány‑
zatok működését, vagy ar‑
ról, hogy a szerencsi adófi‑
zetők pénzéből finanszí‑
roznánk a monoki rászo‑
rultakat és fordítva.

A Mötv. 85. § (1) bekez‑
dése alapján a közös ön‑
kormányzati hivatal létre‑
hozásának egyik jelentős
feltétele, hogy valamennyi,
a közös hivatalhoz tartozó
önkormányzatnak egy já‑
ráson belül kell lennie. A
járáson belüli feltétel szük‑
séges az egységes közigaz‑
gatási rendszer kialakításá‑
hoz, az önkormányzati és
az államigazgatási szervek
zavartalan együttműködé‑
séhez.

Közös önkormányzati
hivatalt azon települések
alakíthatnak, amelyeknek
közigazgatási területét leg‑
feljebb egy település köz‑
igazgatási területe választja
el egymástól. Ezen rendel‑
kezésnek megfelelően – ha
egyébként a további felté‑
telek teljesülnek – alakul‑
hatnak olyan közös önkor‑
mányzati hivatalok, ame‑
lyek földrajzilag „láncsze‑
rűen” fűződnek egymás‑
hoz oly módon, hogy (is‑
métlődően) két település
közé esik egy olyan telepü‑
lés közigazgatási területe,
amely nem tartozik a közös
hivatalhoz. Célszerű figye‑
lemmel lenni arra, hogy a
hivatal, a közszolgáltatások
a polgárok számára elérhe‑
tőek legyenek, továbbá ar‑
ra is, hogy az ügyfélfoga‑
dást (kirendeltség, idősza‑
kos ügyfélszolgálat, stb.)
valamennyi, a hivatalhoz
tartozó településen biztosí‑
tani kell.



Az ülésen többek között Sze‑
rencs Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének a mó‑
dosításáról voksoltak a képvise‑
lők, melyet Heves János ellen‑
szavazatával fogadott el a testü‑
let, majd támogatásmegelőző
hitel felvételéről döntött a gré‑
mium. A városatyák arról is ha‑
tároztak, hogy az önkormány‑
zat ismét pályázatot nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű települések támogatá‑
sára. 

Egyhangúlag hagyta jóvá a
testület  azokat az anyagi hozzá‑
járulást nem igénylő együttmű‑
ködési megállapodásokat, me‑
lyek ügyében Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a
Miskolci Turisztikai Kft. fordult

Szerencshez annak érdekében,
hogy turisztikai látogatottságot
növelő két aktuális pályázatuk
sikeres legyen. 

Turisztikai attrakciók és szol‑
gáltatások fejlesztését szolgáló,
100 %‑ban támogatott pályázat
benyújtásáról is döntés született,
melynek keretében a régi tűzol‑
tóraktár épület felújítását, turisz‑
tikai fogadóépület, kiállítótér,
valamint kerékpáros turisztikai
központ kialakítását, az egykori
várétterem új eszközökkel törté‑
nő felszerelését, a várkert várjá‑
tékokkal való gazdagítását és a
Szerencs‑Ond közötti kerékpár ‑
út felújítását tervezi az önkor‑
mányzat.

Egyhangú határozatot hoztak
Ináncsi Tünde jegyző november

1‑jétől történő végleges áthelye‑
zéséről a szerencsi járási hivatal‑
hoz, valamint a megüresedő
jegyzői állásra szóló pályázat ki‑
írásáról is. A monoki jegyzői fel‑
adatok helyettesítés keretében
történő ellátásáról Ináncsi Tün‑
de lemondott, mely feladat ellá‑
tására Monok önkormányzata
Barva Attila aljegyzőt kérte fel.
Az erről szóló határozatot He‑
ves János ellenszavazata mellett
fogadta el a testület.

A Különfélék sorában Gál
András többhavi költségtérítése
átcsoportosítását kérte az alábbi
célokra: a képviselő 38 650 forin‑
tot a Bocskai István Gimnázium
Alapítványa javára, egyenként
15 ezer forintot pedig a Szerencs
Városi Nyugdíjas Klub, a Sze‑
rencsi Nyárutó Klub, a helyi
polgárőrség, a Testvérvárosi
Egyesület, a Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak Egyesüle‑
te, valamint a szerencsi reformá‑
tus, görög és római katolikus
egyházak javára, továbbá 5 havi

költségtérítése összegét a föld‑
rajzi konferencia könyvkiadásá‑
nak támogatására ajánlotta fel.

Heves János felvetésére – mi‑
szerint többen megkeresték az‑
zal, hogy a Napsugár óvoda le‑
bontandó épületrésze helyén ne
parkolót, hanem zöld területet
létesítsenek – Szabó Lászlóné el‑
mondta: a parkoló kialakításától
nem lehet eltekinteni, ilyen tar‑
talommal kapott építési enge‑
délyt a projekt. Visi Ferenc a ká‑
tyúkkal szabdalt Lajos köz és a
Hegy utca miatt, Takács István a
37‑es számú főút mellett futó
Gyár út és a szerviz út hosszú

ideje rossz állapota miatt szólalt
fel. Nyiri Tibor felvetette, hogy a
Napsugár óvodában maradt
három óvodai csoport áthelye‑
zése is indokolt lenne a cukor‑
gyári irodaépületbe a költségha‑
tékonyság és a biztonság szem‑
pontjából. Elhangzott, hogy he‑
lyet tudnának biztosítani, az
ÁNTSZ engedélyétől függ a
megvalósítás.

A képviselő‑testület végül
zárt ülés keretében bírálta el a
legjobb tanulmányi eredményt
elért főiskolai és egyetemi hall‑
gatók támogatására beérkezett
pályázatokat.                           H. R.
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Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testü‑
lete október 25‑én tartotta munkaterv szerinti tizen‑
egyedik ülését.

Városházi napló

Eredményesen működik a Városüzemeltető Kft.

Mint elhangzott: szerteágazó
tevékenységet végző, több egy‑
ségből álló cégről van szó. A tár‑
saság kezelésében álló Szerencsi
Fürdő és Wellnessház az OEP‑
pel tavaly kötött szerződésnek
köszönhetően gyógyfürdő szol‑
gáltatónak minősül. Nagy nép‑
szerűségnek örvend a fél évvel
ezelőtt bevezetett, 18 év alatti
gyerekek csoportos gyógyúszás
foglalkozása, és a fél éve beindí‑
tott víz alatti csoportos gyógy‑
torna. Ezek első lépcsői annak a
távlati tervnek, amelyet a jövő‑
ben kíván megvalósítani a cég‑
vezető, aki elmondta: a fürdőtu‑
rizmus jelen formájában nem
tudja fenntartani magát, egy
egészségellátó centrum létesíté‑
se jelenthet megoldást iszappa‑
kolás, szénsavas fürdő, orvosi
gyógymasszázs és víz alatti víz ‑
sugár masszázs szolgáltatások
bevezetésével. Ennek megvaló‑
sítása tízmilliós nagyságrendű
költséget jelentene, és két fő al‑
kalmazását igényelné. Az előző
év azonos időszakához képest a
fürdőt tekintve némileg csök‑
kentek a negatív eredmények,
amely a megtakarításokra tö‑
rekvő szemléletnek köszönhető. 

A Városi Tanuszodánál – ahol
plusz tevékenységként ugyan‑
csak megjelent a gyógyúszás –
hasonló nagyságrendű javulás
tapasztalható, amit – többek kö‑
zött – a vízhőfok szinten tartá‑
sával tudtak elérni. A vízhőfok
további egy Celsius fokkal való
csökkentése mintegy 3 milliós

megtakarítást jelenthet. Takács
M. István kérdésként vetette fel,
hogy a januártól esedékes válto‑
zások után ki fogja rendezni a
Bocskai gimnázium gázszámlá‑
ját, amit jelenleg még a kft. fizet.
Ez utóbbi az elmúlt háromne‑
gyed évben 12 millió forint
többletterhet jelentett a társa‑
ságnak. Az ügyvezető szerint
ennek nagy része nem az uszo‑
da fenntartásához szükséges ki‑
adás.

A Kulcsár Anita Sportcsarnok
és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sportte‑
lep tekintetében is sikerült a ne‑
gatív eredményeket lejjebb szo‑
rítani. Mint elhangzott, a felsorolt
négy sportlétesítmény fenntartá‑
sához éves szinten mintegy 40
millió forint önkormányzati tá‑
mogatás szükséges. 

Az élelmezés területén megva‑
lósuló gazdálkodás kiemelten jó
számadatokat mutat. Ez többek
között annak köszönhető, hogy
tavaly szeptembertől bevezették
az egykonyhás rendszert, amely
több vonatkozásban csökkentet‑
te a kiadásokat. Idén szeptem‑
bertől az étkeztetésből befolyó
bevételek a kft. számlájára kerül‑
nek, ugyanakkor fontos lenne a
beszállítói tartozások kompenzá‑
lása is – je gyezte meg a társaság
ügyvezetője. A Városüzemeltető
Kft. részese lett a városi vendég‑
látásnak, az ebből származó há‑
rom negyedéves bevétel az alap‑
anyagköltségek számbavétele
mellett is mintegy 7‑8 millió fo‑
rint.

A média területén is jelentős
megtakarításokat ért el a cég,
ami a Szerencsi Városi Televí‑
zió tavaly szeptemberi elindí‑
tásának, a stúdió újraépítésé‑
nek, valamint a Szerencsi Hí‑
rek idén márciustól megvaló‑
sult, formátum váltásával járó

változásoknak köszönhető.
A lakásgazdálkodás – első‑

sorban a fecskeházak fenntar‑
tása, irodák bérbe adása – terü‑
letén szintén jelentős bevétel
növekedésre tett szert a kft. 

Takács M. István összegzés‑
képpen elmondta: 2012 első

háromnegyed évében – az elő‑
ző két év hasonló időszakát
alapul véve –, amellett, hogy
kevesebb önkormányzati tá‑
mogatást kapott a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit
Kft., sikerült növelni a bevéte‑
leket.

Takács M. István ügyvezető az október 25‑ei testületi
ülés keretében részletes beszámolót tartott a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012. év első három ne‑
gyedévének az eredményeiről.

Nemzetiségi helyzetkép 
Szerencsen

Az október 25‑ei testületi ülésen Árvay Attila elnök arról számolt be, hogy Sze‑
rencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata két évvel ezelőtt alakult meg négy
képviselővel, akik munkájukért sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem vesznek
fel. Célul tűzték ki a helyi német közösség építését, a hagyományápolást, a német
nyelvoktatás támogatását és a testvérvárosi kapcsolatok erősítését.

Elhangzott, hogy a választá‑
sok előtt mindössze harminchét
német nemzetiségi tag regiszt‑
rálta magát a választójegyzék‑
ben, míg az elmúlt időszakban
megtartott rendezvényeken
már több száz fő vett részt. Az
elnök úgy véli, jó úton haladnak,
bízik benne, hogy minél több
német gyökerű embert sikerül
bevonniuk a közös munkába.
Támogatják az általános és kö‑
zépiskolai nyelvoktatást, kezde‑
ményezték a szerencsi önkor‑
mányzatnál egy német nemze‑
tiségi óvodai csoport indítását. A
tervek szerint jövő szeptember‑
ben indulhat a program, ám ad‑
dig egy kísérleti csoport már
megkezdte működését a Csalo‑
gány óvodában. Elhangzott to‑
vábbá, hogy a nemzetiségi ön‑
kormányzat visszatéríti a vizs‑
gadíját mindazoknak, akik sike‑
res közép‑ vagy felsőfokú nyelv‑
vizsgát tesznek. Oroszné

Stumpf Éva muzeológus segít‑
ségével kutatják a málenkíj ro‑
botra hurcolás szerencsi vonat‑
kozásait. Széleskörű együttmű‑
ködéssel igyekeznek munkáju‑
kat végezni, ebben jó partnerre
találtak a helyi intézményekben,
civil szervezetekben. Kiegyen‑
súlyozott kapcsolatot ápolnak a
szerencsi önkormányzattal. A
város anyagi helyzete nem teszi
lehetővé, hogy konkrét pénz‑
ügyi segítséget kapjon a német
nemzetiségi önkormányzat, de
a polgármesteri és alpolgármes‑
teri felajánlások nagy segítséget
jelentenek céljaik elérésében –
mondta Árvay Attila.

Csikja Sándorné, Szerencs Vá‑
ros Roma Nemzetiségi Önkor‑
mányzatának elnöke kiemelte,
hogy az oktatás, a kultúra és ha‑
gyományápolás területén igye‑
keznek kifejteni tevékenységü‑
ket. Az idei esztendőhöz hason‑
lóan közösségi programok szer‑

vezését tervezik a jövőben is.
Kapcsolatfelvételre törekednek
az iskolákkal és óvodákkal, célul
tűzték ki a roma nyelv oktatásá‑
nak bevezetését. Képviselői fel‑
vetésekre reagálva az elnök el‑
mondta, hogy sajnos kevesen
vállalják fel roma identitásukat,
a választásokra is csak néhá‑
nyan mentek el. Mint mondta, a
cigányság szeretne felzárkózni
és normál körülmények közt él‑
ni, de nehézséget okoz számuk‑
ra a munkalehetőségek hiánya,
amit tovább súlyosbít a romák
alulképzettsége. A közösség tag‑
jainak olykor megnyilvánuló
vehemens vérmérsékletét azzal
magyarázta az elnök, hogy a ci‑
gányok úgy érzik, hátrányos
helyzetben vannak magyar tár‑
saikhoz képest. Bár a többségük
dolgozik, de kevés pénzt kap‑
nak munkájukért ezért nem
tudnak felzárkózni – fogalma‑
zott Csikja Sándorné.
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A református templom előtti
hősök emlékművénél Mengyi
Roland, a Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei Közgyűlés elnöke
tartott szónoklatot. Beszédében
megjegyezte: az ötvenhatos hő‑
sök tettei már a történések ide‑
jén példaként szolgáltak a világ
előtt. 1956 a diktatúrák és az el‑
nyomás elleni szabadságharc
örök szimbóluma nemzetünk és
a nagyvilág történetében egya‑
ránt, október 23‑a a magyar nép
szívének egyik darabja – mond‑
ta Mengyi Roland, majd arra fi‑
gyelmeztetett: az ország képes
volt a kommunista terror után
cselekedni és nem szabad elfe‑
lejteni, miért is emlékezünk öt‑

venhatra, miért állunk meg egy
főhajtás erejéig október 23‑án. A
közgyűlés elnöke hangsúlyozta,
hogy a kegyetlen kommunisták
utódalakulatai ma ugyan nem
tankokkal, hanem pénzügyi
helyzetünket támadva kezdik ki
nemzeti tartásunkat. A megya‑

szói ünnepségen alkalomhoz il‑
lő műsort adtak elő a település
iskolásai, továbbá a helyi nép‑
dalkör és a fúvószenekar.

Mezőzomboron ugyancsak
az iskolások léptek színpadra,
miután Radó Béla mondott ün‑
nepi beszédet. A polgármester
szónoklatában megjegyezte: öt‑
venhat hősei nem akartak hősök
lenni, egyszerűen csak élni sze‑
rettek volna szabadon, ember‑
hez illően. Hangsúlyozta, hogy
az álmainkat nekünk kell valóra
váltani, hiszen vágyaink, ame‑
lyek a hazáról, a szabadságról, a
boldog életről szólnak, nem tel‑
jesíthetetlenek. Az október 23‑án
tartott mezőzombori ünnepsé‑
gen a község népdalkörének
tagjai megható dallamokkal em‑
lékeztek az ötvenhat évvel ez‑
előtti eseményekre.

SfL

Ünnepi megemlékezések 
Megyaszón és Mezőzomboron

Megyaszón október 22‑én tartottak megemlékezést az 1956‑os forradalom és sza‑
badságharc ötvenhatodik évfordulója és a Magyarország Köztársaság 1989‑es ki‑
kiáltásának évfordulója alkalmából. 

Borsod‑Abaúj‑Zemplén me‑
gye jelentős részét összefogó
Hegyaljai Mesterek Népművé‑
szeti Egyesülete (HMNE) gyak‑
ran invitálja meg más tájegysé‑
gek alkotóit egy‑egy tállyai láto‑
gatásra azzal a céllal, hogy a
néphagyományok őrzői hely‑
ben mutassák be szülőföldjük

értékeit. A közelmúltban
vajdasági hímzők, októ‑
ber közepén pedig a Fel‑
vidékről gömöri népmű‑
vészek érkeztek a telepü‑
lésre. Az időjárás ugyan
még kellemes volt ezen a
hétvégén, de a résztve‑
vőknek jól esett a kandal‑
ló által nyújtott meleg a
község népművészeti
központjában. A felvidé‑
kiek által hozott termé‑
kek a tájegységre legjel‑
lemzőbb tárgyakat jelení‑
tették meg: szemet gyö‑
nyörködtető hímzések,

csipkék, porceláncsodák, míves
faragások, kézzel festett fazekas
remekek, régi idők mindennap‑
jainak eszközei, csuhéból készí‑
tett játékok és használati tár‑
gyak, kisplasztikák, fantázia‑
szobrok töltötték meg a helyisé‑
geket. Az október 13‑án meg‑
rendezett kiállítás megnyitója

előtt Dériné Érsek Ágnes csip‑
kekészítő, a civil szerveződés el‑
nöke mondta el érdeklődésünk‑
re, hogy a tárlat megvalósítását
a Nemzeti Kulturális Alap tá‑
mogatásával hozták létre.

Az eseményen Osika József
polgármester mondott köszön‑
tőt, majd Koncz Ferenc a térség
országgyűlési képviselője üd‑
vözölte a gömörieket, továbbá
az észak‑zempléni kiállítókat.
Szerencs polgármestere beszé‑
dében megjegyezte, hogy az al‑
kotóházba lépve duplán érezte
a történelem szellőjét. Mint
mondta, Zemplén minden köve
a történelemről beszél. 

A népművészeti esemény re‑
mekbe szabott tárgyai köré az
Arany Páva Díjas tállyai Nagy
György népdalai, valamint a
golopi Libabőr Néptáncegyüt‑
tes temperamentumos táncai
varázsoltak jó hangulatot.

SfL

Népművészek találkoztak 
a tállyai alkotóházban

Felvidéki alkotók részvételével rendeztek népművészeti kiállítást október 13‑án
a tállyai alkotóházban.

Az általános iskola tornacsar‑
nokában megtartott ünnepsé‑
gen Demeterné Bártfay Emese,
a község polgármestere üdvö‑
zölte a szépkorú lakosságot. Be‑
szédében megjegyezte, hogy a
megemlékezés dátumának kita‑
lálói remek párhuzamot találtak
az ünnep és az évszak között.
Most minden együtt található
meg, a hideg és a meleg, a zöld
és a sárga, a napfény és a sötét‑
ség, azaz egy olyan időszak, ami
biztos alapot ad az új eljövetelé‑
re, hiszen szántás nélkül vetés
sincs, az idősek tapasztalata nél‑
kül pedig jövő nincs. Magukban
hordozzák az örökséget, a ha‑
gyományokat, az értékeket, a
múlt híreit hordozzák, amiből
csakis tanulni lehet. A polgár‑
mester beszédét követően Men‑
gyi Roland megjegyezte, hogy a

politikusok jelenért tett és jövőn‑
kért teendő erőfeszítései mit
sem érnek az éltes kort megéltek
tapasztalatai nélkül, az idősügyi
tanácson keresztül nem véletle‑
nül tartja a kapcsolatot nyugdí‑
jas klubokkal, idősek otthonai‑
val, civil szervezetekkel. A köz‑
gyűlési elnök egészségben eltöl‑
tendő hosszú éveket kívánt a
monokiaknak, majd külön kö‑
szöntötték a legidősebbeket, az
arany‑ és gyémántlakodalmu‑
kat ünneplőket. A nap nem ma‑
radhatott el szórakoztató műso‑
rok nélkül. Dalra fakadtak az is‑
kolások, a Kossuth Lajos Nép‑
dalkör, Újvári Marika nótaéne‑
kes és meglepetéskén Straub
Dezső színművész, konferan‑
szié, az operett‑musical egyik
legjelentősebb hazai képviselője
is színpadra lépett.                      SfL

A múlt híreit hordozzák
Kossuth Lajos földjén október 19‑én rendezték meg

a községben élő idősek napját. Az eseményen köszön‑
tőt mondott Mengyi Roland, a Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Közgyűlés‑, valamint a Borsod‑Abaúj‑Zemp‑
lén Megyei Idősügyi Tanács elnöke.

Az oroszok összeíráson való
megjelenésre szólították fel a la‑
kosságot. Többen gyanakodtak
és nem jelentek meg, akik azon‑
ban eleget tettek az orosz pa‑
rancsnak, rosszul jártak. Többé
nem térhettek vissza otthonuk‑
ba, bevagonírozták őket. Szeren‑
csi gyűjtő, majd debreceni indu‑
lási hely – senki nem tudta hová
és miért vezet az út. Tizennyolc
napig utaztak marhavagonok‑
ban, a végcél a doni szénmeden‑
ce volt. Szögesdrót a lakhelyül
kĳelölt tábor körül, őrtornyok és
géppuskák. Mínusz harminc
fok a januári télben, fűtetlen he‑
lyiségek a barakkokban, hiány‑
zó ablakok, az elhurcoltak fek‑
helyéül legfeljebb három szál
deszka szolgált. A rátkaiakba
beleégett a tudat, hogy foglyok
lettek, talán mindörökre. Fatele‑
peken, kolhozokban és négy‑
száz méter mélyen fekvő szén‑
bányákban dolgoztatták őket.
Reggelire teát, ebédre csalán‑,
gersli‑, káposzta‑, uborkalevest
kaptak, a vacsora szintén tea
volt. Ritkán jutottak halhoz,
vagy marha‑, esetleg lófejhez. A
nehéz fizikai munkának, az
alultápláltságnak hamar jelent‑
keztek a következményei, min‑

den hatodik‑hetedik rátkai elha‑
lálozott. Az életben maradtak‑
nak csak reményük lehetett arra,
hogy valaha viszontlátják szülő‑
helyüket. Imáik végül meghall‑
gatásra találtak: három év eltel‑
tével az elhurcolt 215 emberből
186 fő tért haza. Évtizedekig
nem beszélhettek a történtekről.

A tragédia 67. évfordulóján az
elhurcoltakra emlékeztek Rát‑
kán. Tircsi Richárd, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
osztályvezetője tette fel a kér‑
dést: vajon mi volt a bűnük a rát‑
kaiaknak? – Az talán, hogy ide‑
gen földről érkeztek az ősök
Magyarországra? Igen – adta
meg a választ – bűnbaknak kiál‑
totta ki az egykori vezetés a né‑
met kisebbséget. Ez nem fordul‑
hat elő még egyszer, de emlé‑
keznünk kell rájuk, a még kö‑
zöttünk élő, borzalmakat túl‑
élőkkel együtt – hangsúlyozta
Tircsi Richárd. Az eseményen a
Schwarzwald Hagyományőrző
Egyesület megrendítő előadása
idézte fel a közel hét évtizeddel
ezelőtt történteket, majd kö‑
szöntötték a maroknyi túlélőt,
végül megkoszorúzták az elhur‑
coltak tiszteletére emelt emlék‑
művet.                                                 SfL

Ártatlanul hurcolták el
a rátkaiakat

Hatvanhét év elteltével sem lehet semmisé tenni azt
a tragédiát, amit a rátkaiak szenvedtek el a második vi‑
lágháború utolsó évében. 1944. december 14‑én román
csapatok előzték meg azt a szovjet GPU egységet, akik
a következő év januárjában megtizedelték a német
nemzetiségi település lakosságát. Erre az eseményre
emlékeztek október 27‑én, Rátka Közösségi Házában.



INGATLAN
• Szerencsen bútorozatlan lakás december 1-jétől,
hosszú távra kiadó. Érd.: 20/459-8092 18 óra után.
(19-20)______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es családi ház el-
adó. Érd.: 70/704-6393. (19-20)______________________________
• Bekecsen 2+2 félszobás családi ház két garázzsal,
rendezett kerttel eladó. Érd.: 20/976-7976. (19-20)______________________________
• Szerencsen a Dózsa György utcában 3 szoba össz-
komfortos, kertes családi ház rendezett udvarral, mel-
léképülettel, locsolásra alkalmas fúrt kúttal eladó.
Érd.: 47/362-788. (19-20)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti, 85
m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép környe-

zetben, garázzsal és pincével, jó állapotban eladó.
Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (19-20)______________________________
• Szerencs zöldövezetében 90 m2-es, 3 szobás, össz-
komfortos családi ház parkosított udvarral eladó. Érd.:
30/412-6918 (19-20)______________________________
• Szerencsen, a Szabadság utcán 3 szobás, gázfűtéses,
társasházi lakás erkéllyel, pincével eladó. Érd.: 30/460-
9838 (19-20)______________________________
• Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatti, 42 m2-es,
összkomfortos társasházi lakás eladó, kisebb családi
házra cserélhető. Érd.: 47/361-822. (19)______________________________
• Kétszobás, fürdőszobás családi ház 400 öl kerttel,
ásott kúttal, 70 db gyümölcsfával eladó Szerencs
szomszédságában, Bekecsen. Érd.: 20/211-1103. (19)______________________________
• Szerencsen emeletes családi ház áron alul eladó is-
kola, óvoda, bevásárló központok közelében. Vállal-
kozásra vagy nagycsaládosoknak, több generáció ré-
szére is megfelelő. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576,
20/491-4918. (19)______________________________
• Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebbre cse-
rélnénk Szerencs belvárosában lévő, két családnak és
vállalkozásra is megfelelő családi házunkat. 4+2 szo-
ba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 garázs. Csere érdekel,
helyi, budapesti vagy tokaji ingatlan. Érd.: 20/4464-
662. (19)______________________________
• Szerencsen kétszobás, társasházi lakás eladó a Sza-
badság úton (A épület). Irányár: 7,2 M Ft. Érd.:
20/266-9406, 29-265-759 egész nap. (19-21)______________________________
•Ondon borospince eladó. Érd.: 20/211-11-03. (19-20)

VEGYES
• Olyan 60 év körüli hölgyet vagy házaspárt keresek
albérlőnek, akinek nincs családja. 2 és fél szobás, össz-
komfortos kertes lakásom van, amiért nem kell al-
bérletet fizetni. Ha majd később jól kijövünk, még
akár örökölni is lehet. Rossz egyedül! Sürgős. Érd.:
47/362-199 (19-20)______________________________
• Jó állapotban lévő, szép heverő 5 000 forintért eladó.
Érd.: 47/361-822. (19)______________________________
• Eladó: piros, plüss ülőgarnitúra 17 000 Ft, szekrény-
sor 17 000 Ft, dohányzóasztal 3 000 Ft, 2 db plüss fotel
7 000 Ft, mosogató szekrény fölé 7 000 Ft, billiárdasz-
tal 45 000 Ft. Érd.: 20/468-0815. (19)______________________________
• 1 db 3x3 méteres, és 1db 3x4 méteres használt sző-
nyeg; 1 db régi típusú Csepel férfi kerékpár; 1 db gu-
mihengeres, villanymotoros szőlődaráló; 1 db 150 li-
teres Kossuth szőlőprés eladó. Érd.: 47/361-465. (19)______________________________
• Szekrények, gyerek és felnőtt heverők, gáztűzhely,
és gázpalackok eladók. Érd.: 30/460-9838. (19)______________________________
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) készí-
tését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadáshoz
szükséges. Tel.: 70/328-2971; kerizoltan77@gmail.
com (19)______________________________
• 20 hl-es lemezkád, 5q-ás középorsós-kosaras, önt-
vény szőlőprés, villany szőlődaráló, 6 kW-os villany-
kályha, sózó nyárfateknő, 20 db zsaludeszka, gáztűz-
hely 2 palackkal eladó. Érd.: 20/211-11-03. (19-20)
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kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. november 16‑ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

november 23., december 14.

November 12‑16. 
(46. hét)

HÉTFŐ
zöldborsóleves,

spagetti bolognese,
alma

KEDD
tarhonyaleves,

paradicsomos káposzta, fok‑
hagymás pulykaapró, kenyér

mignon
SZERDA

brokkolikrémleves,
pirított csirkemáj, burgonya‑

püré, csemege uborka
CSÜTÖRTÖK

csurgatott tojásleves,
lencsefőzelék, sültkolbász, 

kenyér, müzli szelet
PÉNTEK

daragaluskaleves,
rántott halfilé, zöldséges rizs,

tartármártás 

November 19‑23. 
(47. hét)

HÉTFŐ
tárkonyos pulykaraguleves,
burgonyás tészta, csemege

uborka, alma
KEDD

magyaros gombaleves,
tökfőzelék, sertéspörkölt, 

kenyér, 
csokis linzer

SZERDA
gyümölcsleves,

paprikás burgonya kolbásszal,
kenyér, tavaszi saláta

CSÜTÖRTÖK
palócbableves,
lekváros bukta

kenyér
PÉNTEK

csontleves,
rakott kelkáposzta, kenyér,

alma

Finom ebéd olcsón
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. heti me‑

nüjéből 645 Ft/ebéd áron választhatnak azok, akik ol‑
csón szeretnének finomat enni Szerencsen. 

Kérjük, hogy ebédigényüket a megelőző nap 12 órá‑
ig adják le a 47/777‑068‑as számon. 

A menüt a Bolyai iskola, vagy a kollégium ebédlő‑
jében fogyaszthatják el. Fizetni a helyszínen, vagy a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház pénztárában lehet.

Széchenyi kártyát és Erzsébet utalványt elfogadunk!

Autóalkatrészek elsősorban raktárról
vagy pár órán belüli szállítással.

Bereczk Autósbolt

Ajánlatunk az őszi olajcseréhez:
Suzuki Swifthez

2003-as évjáratig
• 10W40-es motorolaj

4 liter 4000 Ft

• olajszűrő 450 Ft

Opel Astra F és G típusok-

hoz, 2003-as évjáratig:
• 10W40-es motorolaj

4 liter 4000 Ft

• fémházas olajszűrő 450 Ft

• papírszűrőbetét 660 Ft

Ablaktörlő lapátok már 500 Ft/db-tól.

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701, 20/926-3710, 30/634-6912

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 1 liter 750 Ft

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 5 liter 3 300 Ft

Frico kék -72 Cº 1 liter 750 Ft

Frico kék -72 Cº 5 liter 3 200 Ft

Lada, VW, Suzuki gyertya 600 Ft

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

Szerencsen központjában (Csalogány köz 3.) há-
romszobás, amerikai konyhás, közművesített, kő
parasztház eladó. Megtekinthető előzetes
egyeztetés után. Irányár: 5,9 millió forint. Érd.:
70/618-1054 vagy 46/754-726. (19-20-21)

Az étrend változtatás jogát fenntartjuk!                                      (x)

Csodálatos gyógyulások!Csodálatos gyógyulások!
Ingyenes mátrix élmény bemutatót tart Böjtös Zsolt

dr. Richard Bartlet: Mátrix energetics könyve alapján (interneten megtekinthetők)

Magyarországon először!

A tanfolyam ideje:

(lehetőséged szerint).

Helyfoglalás a -ös telefonszámon.

november 23-án (pénteken) 17.30 órától

november 24-25., melynek AKCIÓS díja 15 000 25 000 forint

20/468-0815

Olyan módon változtatja meg az emberek életét, ahogy ők maguk sem hitték.

–
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IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

PIAC

CIPŐVÁSÁR
Kilóra

november 10-től
(Kisvásártér 17.)

TELJESEN ÚJ
TÉLI ÁRUKÉSZLET

ROYALCORSÓ
(Rákóczi út 47.)(Rákóczi út 77.)

Sapka, sál, kesztyű, köntös, zokni,
harisnya nagy választékban.

darabáron

november 10-től

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 18.30 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.

KIADÓ
Kis kocsma

Szerencsen 

kiadó
december 1-jétől.

Érdeklődni: 

Molnár Istvánné,
Szerencs, 

Ondi út 62.
Telefon: 

20/506-2559
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

ÁLLÁS
Szerencsi kft. 
megbízható 
kőműves 

és 
festő 

szakmunkásokat 
alkalmaz 

hosszú távon. 

Telefon:
20/549-1976



2012. november 9.SZERENCSI HÍREK ——      HHIIRRDDEETTÉÉSS      —— 11

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, 
valamint 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
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. november 23-án 

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

ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. november 23‑án jelenik meg.

Lapzárta: november 16. 10 óra

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

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén
a harmadik félnek

ingyenes a belépés.

Azon vendégeink, akik 18 óra után érkeznek, kedvezményesen
vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait az alábbi jegyárakon.

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!

18–21 (3 óra) 1300 Ft
19–21 (2 óra) 900 Ft
20–21 (1 óra) 500 Ft

Órás kedvezmény!

• Felnőtt belépő 1700 Ft
• 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1200 Ft

Téli akció!

Kobold
Turi

Pulcsik,
nadrágok,

sapkák
bodyk,
tipegők

Kabátok,
overallok,

cipők,
csizmák

180 Ft-tól

490 Ft-tól

Szerencs,
Kossuth tér 4.
(az OTP Bank mellett)

Gyermek

és felnőtt ruházat

egy helyen!

Őszi-téli

kínálatunkból:

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.)

Elérhetőség, időpont-
egyeztetés munkanapokon

7.30-15.30 óráig
a 20/979-7858-as 
telefonszámon.

KIADÓ LAKÁS
A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft., mint bérbeadó 

pályázatot hirdet 
a Szerencs Város 

Önkormányzata tulajdonában 
lévő lakás bérbeadására.

Lakás: 
Szerencs, 

Ondi út 10/B fszt. 1.
38 m2 1 lakószoba,

konyha, fürdőszoba

A pályázatot benyújtani 
a pályázathoz szükséges

adatlapon a kezelő 
Szerencsi Városüzemeltető

Nonprofit Kft. 
Szerencsi Fürdő és Wellness-
házban (Rákóczi út 94.) lévő

irodájában lehet.

A benyújtás határideje:
2012. november 21.

12 óra
A pályázati adatlap átvehető 

a Szerencsi Fürdő és Wellness-
házban, illetve Szerencs Város
Polgármesteri Hivatala ügyfél-

szolgálatán (Rákóczi út 98.),
valamint letölthető 

a szerencs.hu honlapról.

ENG.SZÁM: U-001213

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u. 13/b. lph. 208.

Tel./Fax: 46/745-593 • Tel./Fax: 47/361-612 – Szerencs
Mobil: +36-20/802-2116

E-mail: info@kiralytours.hu • Web: www.kiralytours.hu

2012. december 8-9. (2 nap/1 éj)
Advent Zakopanéban – Nowy Targi piacolással

Részvételi díj: 19 900 Ft/fő

Advent autóbusszal Szerencsről!

Részletekről érdeklődjön irodánkban személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

Figyelje a www.kiralytours.hu honlapunkat!

Egyéni és csoportos szállásfoglalás, idegenvezetés
egész Lengyelországban!

Advent Kassán és a szlovák Tátrában

Részvételi díj Miskolcról: 21 900 Ft/fő
2012. december 1-2. (2 nap/1 éj)

Próbálja ki ezt az élményekkel teli, kényelmes utazást.

ÚJDONSÁG! Advent vonattal!

Utazzon még ebben az évben, a Király Tours Utazási Irodával!
Jó program + jó hangulat = garantált sok élmény
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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
• DÓZSA GYÖRGY UTCA 9. (Kristóf László):
rendkívül jó benapozottságú, 492 m² bekerí-
tett telken, kőből épült, mintegy 85 m² hasz-
nos alapterületű, 2 szoba, étkezős-nappali,
főzőfülke, fürdőszoba, kamra, zárt veranda
helyiséges, komfortos családi ház tárolók-
kal. 2010. évben az ingatlant új tetővel látták
el. Vezetékes telefon, kábeltévé, mennyezet-
szegélyek, rozetták, redőnyök, fúrt kút, 12
gyümölcsfa. A vételár 60 százalékának meg-
fizetése után részletfizetés is kérhető. Irány -
ár: 5 500 000 Ft. Tel.: 47/362-788. 

• GÁRDONYI GÉZA UTCA 27. (Szűcs): bevá-
sárlóközponthoz közeli, 960 m² bekerített tel-
ken, ’85-ben épített, részlegesen felújított
(fűtéskorszerűsítés) földszintjén: nappali, 2
szoba, közlekedő, fürdőszoba (szerelvényezés
hiányzik), kazánház, egy kocsibeállásos ga-

rázs, emeletén: nappali, 2 szoba, konyha, ét-
kező, fürdőszoba, loggia helyiséges, kétbejá-
ratos, (160 m²), összkomfortos, egyedi gáz
központi fűtésű családi ház tárolókkal. Pad-
lószőnyeges szobák, páraelszívó, fürdőkád,
zuhanykabin, vezetékes telefon, parabola, re-
dőnyök. A két szint függetleníthető egymás-
tól, az alsó szinten a fürdőszoba befejezése és
konyha berendezése után kétgenerációs la-
kásnak is megfelelő vagy bérbeadás útján is
hasznosítható. A kertben beállt gyümölcsfák,
ásott kút. Tetőterében szükség esetén tovább
bővíthető. 
Összeköltözők vagy üzleti célú haszno-
sítási lehetőséget keresők figyelmébe
ajánljuk! Irányár: 15 500 000 Ft. Tel.:
70/655-7576 vagy 47/363-282.

BÉRBEADÁSI AJÁNLAT
• SZERENCS, GYÁR UTCA: városközponti, ren-
dezett lakókörnyezetű, felújított, tömbfű-
téses (központi) fűtési rendszerű, szoba, ét-
kezős konyha, spájz, fürdőszoba,előszoba he-
lyiségekből álló, 37 m² hasznos alapterületű,
kis rezsiköltségű, bútorozatlan belvárosi tár-
sasházi lakás igényes bérlő részére, ki-
zárólag hosszú távra bérbeadó 2012.
december 1-jétől. Új konyhabútor, laminált
padló, fürdőkádas fürdőszoba, redőnyök, ve-
zetékes telefonvonal, kiépített kábeltévé csat-
lakozás, udvari tároló. Zárt, parkosított udvar-
ra személygépkocsival beállási lehetőség. Ka-
ució (biztosíték) és munkaviszony meglété-
nek igazolása szükséges. Fiatalok részére
ideális belvárosi kis lakás! Tel.: 20/941-
5266.

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

Ó
Ű

RIÁSI
T ZIFA AKCIÓ

1790 Ft/q!

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos tarja

Comb csont nélkül

Rakott fej

Lángolt kolbász

Füstölt sertésfej

Májas hurka

1219 Ft/kg

1279 Ft/kg

829 Ft/kg

1099 Ft/kg

699 Ft/kg

759 Ft/kg

Az akció 2012. november 9-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

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

Tel./fax: 47/561-555, mobil: 20/529-2827, e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com
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Az utolsó éves diákok bevo‑
nulása alatt Verdi: Aida című
operájának részletét Kun Evelin,
Varga Máté Dániel, Hubay Csa‑
nád, Majoros Péter és Kovács
Péter végzősök adták elő hang‑
szereiken. A folytatásban Fodor
Dzsenifer és Pocsai Melinda lé‑
pett a közönség elé a Búcsúz‑
nunk kell című duettel, majd
Horváth Varga Sándor: Amit az
élettől akarok című versét Tokár
Beáta szavalta el. Zelenák Ádám
zongora és énekszámmal gaz‑
dagította a műsor színvonalát,
Bukovenszki Tamás pedig abba

a titokba avatta be a hallgatósá‑
got egy humoros prózával,
hogy mi különbözteti meg az
anyát a szülőtől. A 11. évfolya‑
mosok közül Sándor Judit és Fe‑
kete Fatime hip‑hop táncbemu‑
tatóval köszöntötte a végzősö‑
ket. A Piramis együttes: Ha vol‑
na két életem című slágerét Fo‑
dor Dzsenifer, Pocsai Melinda,
Farkas Sarolta, Szilágyi Regina
és Bliszkó Renáta adták elő, vé‑
gül a színes ünnepi műsor zárá‑
saként Bornemissza Endre: Kö‑
tődések című versét Béres Do‑
minika és Ács Alexandra mond‑

ta el. Ezt követően érkezett el az
est fénypontja: az ünnepélyes
szalagtűzés ceremóniája, ami
után Gál András igazgató kö‑
szöntő szavai hangzottak el.
Ahogy az intézményvezető a
beszédében fogalmazott: a sza‑
lagavató varázsát az ünneplőbe
öltözött maturandusok adják,
akiknek felnőttes vonásai közt
felfedezhető az a gyermek, aki
nem olyan régen megszeppen‑
ve várta az első gimnáziumi ta‑
nítási napot. – A hagyományos
Bocskai‑szalag jelzi, hogy isko‑
lánk legérettebb tanulóiként jo‑
got szereztetek annak viselésére.
A szalagtűzés ünnepélyes pilla‑
nat, olyan határkő, amely némi
megállásra késztet: gondoljátok
végig eddigi erőfeszítéseiteket, a
rátok váró feladatokat. Mindaz,
amit a középiskolában tanulta‑
tok, olyan közös élménnyé áll
össze, amelynek általános mű‑
veltség a neve – mondta a 12. év‑
folyamosokhoz szólva Gál And‑
rás. 

A szalagavató ünnepség zárá‑
saként az utolsó éves gimnazis‑
ták gazdagon koreografált tánc‑
produkcióit tekinthették meg az
ünnepségen megjelent hozzá‑
tartozók.                                    H. R.

Szalagavató 
a Bocskai gimnáziumban

Szívet, lelket melengető ren‑
dezvényre gyülekezett október
1‑jén a szerencsi Nyárutó Klub
tagsága. Szépen feldíszített
klubhelység, jó hangulat és vi‑
dámság fogadta az ötven esz‑
tendővel ezelőtt házasságot kö‑
tött Lutter Lajost és feleségét. A
civil szervezet tagjai lakodal‑
mas nótákkal, versekkel kö‑
szöntötték a fél évszázaddal ez‑
előtt frigyre lépett párt. Méltat‑
ták a házasság erős pecsétjét, a
hosszú közös utat, majd az

ajándékok átadása után az ün‑
nepeltek vendégelték meg a
klubtagokat. Volt tortavágás,
majd az ünnepeltek játékos for‑
mában adhattak számot arról,
hogy mennyire ismerték meg
egymást az 50 év alatt. Igazi jó
„buli” volt.

Programjaink: október 5‑én a
Szerencsi Testvérvárosi Egyesü‑
let idősügyi rendezvényén mu‑
tatkoztunk be a városunkban
működő másik két nyugdíjas
klubbal együtt. Október 11‑én a

szerencsi Idősek Otthonában
köszöntöttük a szeretteiktől tá‑
vol élő nyugdíjas társainkat, az
intézmény idősek hete rendez‑
vénysorozata alkalmából. Ok‑
tóber 12‑én a városi idősek nap‑
ján Nefelejcs Népdalkörünk lé‑
pett fel az ünnepi műsor kere‑
tében. Október 20‑án Országos
Borfesztiválon vettünk részt
Derecskén, ahol szűkebb pátri‑
ánkat, Tokaj‑Hegyalját képvi‑
seltük. Október 23‑án koszorú‑
záson és a városi ünnepségen
vettünk részt. Volt még egy,
számunkra nagyon kedves ese‑
mény ezen a napon. Úgy adó‑
dott, hogy még egy jubiláló há‑
zaspárt köszönthettünk – Ma‑
tula Jenőt és kedves feleségét,
akik szintén 50 éve kötöttek há‑
zasságot. Őket otthonukban ke‑
restük fel, és gratuláltunk nekik.

Így telt vázlatosan az október
hónap a Nyárutó Klubban. És
még mondja valaki, hogy nincs
aktív nyugdíjas élet Szerencsen!

Nyitrai Tiborné
a klub titkára

A Nyárutó Klubban 
mindig történik valami

A Bocskai István Gimnázium végzős tanulóinak egyik legnagyobb ünnepét ok‑
tóber 19‑én tartották az intézmény aulájában. A nagy hagyományokra visszatekintő
rendezvényen hét végzős osztály sorakozott fel és összesen 217 gimnazista ruhájára
tűzték fel a szalagot.

Egy évszázaddal ezelőtt,
1912‑ben kezdte meg működé‑
sét a Bekecs Községi Elemi
Népiskola, amelynek emlékére
nagyszabású programot ren‑
deztek a napjainkban is fennálló
alapfokú oktatási intézmény‑
ben. Volczné Simka Marianna
felidézte: az intézmény 1993‑
ban vette fel II. Rákóczi Ferenc
nevét, majd 2004‑ben indították
el az informatika‑matematika
tagozatos képzést. – Az elmúlt
években több ezer kis egyéniség
tanult, fejlődött e falak között,
rajtuk keresztül mérhető le iga‑
zán, mit is adott ez az iskola a
diákjainak és a nemzetnek. Lel‑
kiismeretes oktató‑nevelő mun‑
kával sarkalltuk tanítványainak
a megfelelő szintű tudás meg‑
szerzésére. Ezt bizonyítják az
egykori növendékek sikeres
életpályái, amellyel nemcsak
szűkebb környezetünkben, ha‑
nem az ország különböző pont‑
jain is találkozhatunk. Ha a mai
évfordulón a jövőről gondolko‑
dunk, azt mondhatjuk, hogy cé‑
lunk tovább építeni és fenntar‑
tani az iskolát a hagyományok
továbbvitelével a változó igé‑
nyek figyelembe vétele mellett
– fogalmazott az igazgató.

Irodalmi, verses, zenés össze‑
állításokkal gazdagított emlék‑
műsor következett, majd Ekker
Róbert szerencsi szobrászmű‑
vész alkotását, a centenárium
alkalmából készített életfát lep‑
lezték le az aulában. A bronz
dombormű levelein pedagógu‑
sok nevei olvashatók egyaránt
szimbolizálva a múltat, a jelent
és a jövőt, utalva a fejlődésre és
a folytonos megújulásra, mely‑
nek alapja a tudás.

A százéves múltra visszate‑
kintő iskoláról Béki József pol‑

gármester is elismerő szavakkal
szólt, kiemelve, hogy az intéz‑
mény sikere az egykori és mai
pedagógusok munkáján alapul.
– A bekecsi általános iskola ki‑
tűnő intézmény, amely a meg‑
feszített munkának, a megsok‑
szorozott figyelemnek és az alá‑
zatnak köszönhetően a legjob‑
bak közé tartozik a kistérségben
– mondta a polgármester, aki az
oktató és nevelőmunka elisme‑
réseként Balogh Zoltán, az em‑
beri erőforrások minisztere által
aláírt elismerő oklevelet adott át
az intézmény fennállásának
százéves évfordulója alkalmá‑
ból Volczné Simka Marianna
igazgatónak. 

A történelmi egyházak képvi‑
seletében megjelent lelkipászto‑
rok megáldották az általános is‑
kolát, annak diákjait és tanárait.
Emlékplakettet kaptak azok a
település‑ és intézményvezetők,
pedagógusok, akik áldozatos és
kitartó munkájukkal a legtöbbet
tettek a bekecsi iskoláért: ilyen
emléktárgyat vett át az iskola
legidősebb tanára, az idén 91
esztendős Réti András is.

A rendezvényre készült ün‑
nepi tortán fellobbantak a 100‑
as évszámot jelző gyertyák, mi‑
közben a közönség énekelve kí‑
vánt boldog születésnapot az
általános iskolának. Az ünnep‑
ség száz fehér galamb röpteté‑
sével folytatódott, majd a jubi‑
leum alkalmából egy facseme‑
tét ültettek el a játszótér mellett.
Visszatekintünk címmel iskola‑
történeti fotókiállítást is megte‑
kinthettek az érdeklődők az in‑
tézmény aulájában, majd dél‑
utánba nyúló gálaműsorral zá‑
rult a százesztendős általános
iskola ünnepsége.

H. R.

Százesztendős 
a bekecsi iskola

Egy iskola százéves történetét ünnepelni akkor je‑
lentős igazán, ha az a bizonyos intézmény él és műkö‑
dik, ha falai közül értelmes tanulók kerülnek ki, ha az
ott élő ifjúság az alapítók szellemében sajátíthatja el
az emberi méltósághoz illő magatartási formákat és a
tudás magas szintjét – hangzott el a bekecsi II. Rákóczi
Ferenc Informatika‑Matematika Tagozatos Általános
Iskola igazgatójának köszöntőjében az október 27‑én
megrendezett centenáriumi ünnepségen.



Ötvenhat bizonyítja, hogy
helyre tudjuk állítani nemze‑
tünk megingott erkölcsi alap‑
ját, mely nélkül, amint a költő
mondja: ”Róma megdől, s
rab igába görnyed!”

A magyar nép kiment az ut‑
cára, úr akart lenni saját hazá‑
jában, nem hitte el az izmuso‑
kat.

A következő év elejére a for‑
radalom aktív részvevőinek
nagy része vagy elhagyta az
országot, vagy börtönben
volt, mások lakóhely‑változ‑
tatással igyekeztek kitérni a
várható megtorlás első ke‑
mény hulláma elől. Ezért a
hatékonyabb ellenőrzés miatt
elrendelték a személyi igazol‑
ványok bélyeggel való érvé‑
nyesítését, amit csak az állan‑
dó lakhelyen lehetett végre‑
hajtani. Ezzel akarták a nem
beazonosítható tartózkodási
helyen lévő embereket kiszűr‑
ni. 

Főleg vidéken csak 1957
elején indult az általános ros‑
tálás. Elsőként megvizsgálták
a hivatalnokok forradalom
alatti viselkedését. Az újon‑
nan felálló tanácsok üléseiken
elemezték az októberi esemé‑
nyeket, illetve járási szinten a
környező falvakból jelentése ‑
ket kértek be a történtekről.
Szerencsen a Községi Tanács
március 13‑án este hét órakor
megtartott ülésén Csendes Já‑
nos, községi vb elnök vissza‑

hívásáról értekeztek. A jelen‑
lévők nem meggyőző aránya
miatt az elnök eredeti pozí ció ‑
jába történő visszaállítása
nem történhetett meg. Az áp‑
rilis 30‑ára összehívott tanács ‑
ülésen viszont már ő tartott
beszámolót az októberi ese‑
ményekről. Ismertette a félre‑
érthetetlen tényt, miszerint
hazánkban ellenforradalom
volt. Szerinte ezt a következő
okok bizonyítják: a pártveze‑
tők hibái, amik a tömegben
elégedetlenséget okoztak, a
begyűjtés törvénysértései, az
alacsony bérek, a demokrácia
korlátozása, a nemzeti érzé‑
sek megsértése, a gyenge tö‑
megkapcsolat és a vezetés bü‑
rokratikussága. Ezek a muta‑
tók tették lehetővé az ellenfor‑
radalom gyors sikerét. Sérel‑
mezte, hogy a munkástanács
tagok az oroszok kiszolgálói‑
nak bélyegezték, rákosisták‑
nak, sztálinistáknak nevezték
a tanácstagokat, és ez az álla‑
pot egészen februárig tartott
községünkben. Helyre kellett
állítani azt a rombolást, amit
az ellenforradalom a lelkek‑
ben okozott. Hangsúlyozta,
hogy nem a bosszúnak kell
vezérelnie az elkövetkezendő
időt. Ennek je gyé  ben felállí‑
tottak egy bizottságot a ta‑
nácstagok összeférhetetlensé‑
gi magatartásának felülvizs‑
gálására. Az ülés következő
határozata szerint a munkás‑

tanács által felmentett vezető‑
ket vissza kell helyezni erede‑
ti feladatkörükbe.

A Szerencsi Járási Tanács vb
áprilisi jegyzőkönyve azt tar‑
talmazza, hogy ipari és mű‑
szaki csoportja felhívta vala‑
mennyi községi tanács vb el‑
nökét, hogy az ellenforrada‑
lomban részt vett kisiparo‑
soknak – akikről jegyző‑
könyvvel lehet bizonyítani,
hogy konkrétan milyen tette‑
ket követtek el –, iparigazol‑
ványát vonják be, továbbá kö‑
zöljék azok nevét és lakhelyét,
akiket a rendőrség letartózta‑
tott, internált, illetve disszi‑
dáltak. Az oktatási bizottság
javaslata szerint népgazdasá‑
gi érdekből történő áthelye‑
zésre javasolták a járási műve‑
lődési felügyelők a szerencsi
leányiskola vezetőjét, K. Mi‑
hálynét. A határozat indoklá‑
sában nyomós érv szerepelt:
az ellenforradalom idején
kompromittálta magát. Sérel‑
mezte a tanácsi vb továbbá,
hogy az iskolai értekezletek‑
ről beérkezett jegyzőkönyvek
nem mindegyike tartalmazza
az igazgatók politikai beszá‑
molóját. A pártbizottság egyik
tagja kifogásolta, hogy az el‑
lenforradalom után is voltak
tanárok, akik felvették a kap‑
csolatot a pappal és vállalták,
hogy a gyerekeket beszerve‑
zik hittanra, illetve kĳelentet‑
ték, hogy nem tanítanak orosz

nyelvet. A művelődési osztály
vezetője szóvá tette, hogy a
pedagógusok elbírálásánál
oda kell figyelni azokra, akik
részt vettek a halállista össze‑
állításában vagy szobor‑dön‑
tögetésben, de aki a munkás‑
tanácsban vett részt, hozzá‑
szólt, esetleg nem tett semmit,
nem lehet elítélni.

Kádár kezdetben még for‑
radalomról beszélt, később
már „októberi események”
néven említette, majd a hata‑
lom teljes birtokbavétele után
bélyegezte ellenforradalom‑
nak és megkezdte felszámolni
következményeit. Hatalmi
apparátusa az első hónapok‑
ban a fegyveres ellenállás fel‑
számolására összpontosított,
a megtorlást csak fokozatosan
tudták elkezdeni. Olyan totá‑
lis megtorló gépezet indult
be, amely megpróbálta szét‑
verni a szolidaritást, megtörni
a közösségi hálókat, láncokat.
Meghalni kész belenyugvás
az elkerülhetetlenbe – jelle‑
mezte azokat, akik a megtor‑
lás alanyaivá váltak.

A községi munkástanács
vezetőit letartóztatták, perbe
fogták, Stelcz Gyula börtönbe
került. Bohus Károlyt 1957
februárjában jogerősen 5 évre
ítélték el, a határozat indoklá‑
sa szerint: „hogy soha többé
ne legyen kedvük a demokrá‑
cia ellen kezüket emelni.” If‑
jabb Tatay Zoltánt márciusi
temetésén mintegy ezer em‑
ber kísérte utolsó útjára, a sze‑
rencsi temetőben. Megjelen‑
tek azok a nemzetőrök,  aki‑

ket addig nem gyűjtöttek be,
feltették a nemzetőri karszala‑
got, és az elkövetkező napok‑
ban le is tartóztatták őket. A
nemzetőrség tagjainak ügye a
katonai bírósághoz került. Ifj.
Stelcz Gyula ezredes szaba‑
dulása után 200 km‑es körze‑
ten túl telepedhetett le és éve‑
kig csak segédmunkásként
dolgozhatott. Dr. Záhonyt
Nyíregyházára vitték, és a
Szovjetunióba akarták hurcol‑
ni, amikor Farkas Endre fe‑
nyegetésére, hogy a cukor‑
gyár kazánházát felrobbantva
leállítják a gyárat, elengedték.
A cukorgyári üzemi munkás‑
tanács vezetőit a gyár igazga‑
tója védte meg a letartóztatás‑
tól, ez viszont nem mondható
el a vasút új vezetőiről, akik
azonnal elbocsátották a mun‑
kástanács irányítóit, kiszol‑
gáltatván őket a karhatalmis ‑
táknak.

November negyedikén, a
forradalom utolsó napjának
emlékére, takaréklángra állít‑
juk az emlékezés örökmécse‑
sét. A magyarság történetét
ugyanúgy, mint a nemzet sza‑
badságharcát egy idegen ura‑
lom és ideológia ellen, az azt
követő évtizedekben hazug‑
ságokba csomagolva tálalták
és tanították. Igaz, hogy öt‑
venhatot meggyalázták, a lé‑
nyegét nem valósíthatta meg,
de mérhetetlen érdemeket csi‑
kart ki az utókor, az utódok
számára. Ilyen értelemben
igaz: „nem lehet, hogy annyi
szív hiába onta vért.”

O. Z. M.
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A forradalom végnapjai egy jegyzőkönyv tükrében 2.
„Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró

nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most
már alvad az emlékezetben.” Albert Camus: A magyarok vére.

Az évszázadok óta álló és vá‑
rosszerte ismert várkastélyt
még Némethy Ferenc tokaji ka‑
pitány építette a 16. század de‑
rekán. A keleti oldal első szint‑
jén az udvarról külső lépcsőn
megközelíthető, nyitott pitvar‑
ból két szoba nyílt északra és
délre. Rákóczi Zsigmond bir‑

toklása idején nagy átépítések,
bővítések révén a kert felőli
rész bővült az asszonyok és lá‑
nyok szobájával, a kis kinyúló
tornyocskával, melyben a mo‑
sóház, illetve a fürdőház volt.
Az új építkezések körbe fogták
a korábbi palotát. Az asszo‑
nyok szobájának bútorzata egy

fehér asztalból, két hosszú pad‑
ból, egy karosszékből, egy ágy‑
ból, a falban kialakított almári‑
umból, két vas gyertyatartóból
és egy üveg lámpásból állt. A
lányok helyiségében is hason‑
lóan egy fehér asztal állt nyolc
székkel, egy ágy, egy fali festett
almárium szolgálta a kényel‑
met, és egy zöld mázas kemen‑
ce biztosította a szoba fűtését. A
18. századtól birtoklása több
család között oszlott meg, nyu‑
gati oldalát magtárrá alakítot‑
ták és csak a kert felöli részt lak‑
ták. Az Aspremont család nem
fizette a kirótt zálog összegét,
így az ő részük is a Szirmayak
birtokába jutott. A legutolsó la‑
kója gróf Szirmay György volt,
aki mozgalmas élettel töltötte
meg a várkastélyt. Az ő idejé‑
ben tatarozták a falakat, üveg‑
házat és virágoskertet alakítot‑
tak ki a külső várudvaron és
várkertben. 1909‑ben bekövet‑
kezett halála után Szirmay Sán‑

dor gróf huszárőrnagy örökölte
az uradalmat, de rendszeresen
már nem tartózkodott a kas‑
télyban.

A háborús évek alatt széthor‑
dott és lelakott vár műemléki
helyreállítását Erdei Ferenc épí‑
tész tervezte. Valter Ilona és
László Csaba régészek irányítá‑

sával két ütemben zajlott kuta‑
tások, ásatások, helyreállítások
után 1991‑ben átadták a várat a
kultúra szolgálatára. A Zemp‑
léni Múzeum beköltözött a vár
keleti oldalszárnyába, és meg‑
nyitotta vár‑ és helytörténeti,
ex‑libris és képeslap állandó ki‑
állításait.                            O. Z. M.

Régen és ma: a Szirmay kastély, avagy a mai Rákóczi-vár
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Az eső
eloltotta a
h a l o tt a k
napi gyer‑
tyákat, és
lángra lob‑
b a n t o tt a
az emléke‑
zetet. A

novemberi szél hetvenhat éves
korában felkapta és örökre
magával ragadta költőtársun‑
kat, kedves barátunkat, a
Hegy aljai Alkotók Társulásá‑
nak alapító tagját, Újfalusy
Tóth Endrét. S mi, akik ismer‑
tük és szerettük őt, a verseit, az
írásait, a derűjét, a költészeté‑
ben megnyilvánuló szenvedé‑
lyes érzelmeit itt maradtunk a
falevelek és színek nélküli ké‑
ső őszben nélküle az emlékké‑
peinkkel.

Újfalusy Tóth Endre 1936‑
ban sokgyermekes családban
látta meg a napvilágot Cson‑
kapapiban, majd a szabolcsi
gyermekkor után iskoláit elvé‑
gezve dolgozni kezdett. Szülei
dohánykertészettel foglalkoz‑
tak.

Az irodalmat saját kedvtelé‑
sére kerülgette, nem volt, aki
vezesse kezét a líra gyűrött pa‑
pírján. Szolnokon élt, ahol pró‑
bálgatta gyúrni, formázni, oly‑
kor szellemi vésővel egyenget‑
ni a stílust, amelyen a világ felé
is kifejezheti gondolatait. Iro‑
dalmi körökhöz ez idő tájt

nem igen kapcsolódott, mégis
a magyar költészet nagyjai áll‑
tak a háta mögött verseikkel,
alkotásaikkal, s ez érződik ké‑
sőbbi írásain is. Költeményei‑
ből visszaköszön Kosztolányi
impresszionista látása, Petőfi
harciassága, Juhász Gyula táj‑
leírása.

Az alkotó az 1960‑as évek‑
ben kezdett el publikálni kü‑
lönféle lapokban. Első kötete
1995‑ben jelent meg Tűzrózsák
címmel. Ekkora tehető tulaj‑
donképpen a Hegyaljai Alko‑
tók Társulásának születése is.
Hiszen ott, akkor, abban a Ti‑
sza‑parti homályos miliőben
jelenlévő alkotók a verseskötet
sikerén felbuzdulva úgy dön‑
töttek, megalapítják az azóta is
élő HAT‑ot, felfedezvén, hogy
van helye a művészetnek, a
költészetnek.

Második könyve öt évvel
később, 2000‑ben került kia‑
dásra. Egy része az Ég és Föld
között címet viseli, s negyven ‑
évnyi verstár válogatása. A
második rész tartalmazza a
még a ’70‑es években keletke‑
zett Balfácánlovag kisregényt.
A történet hangulatában jele‑
nik meg Újfalusy Tóth Endre
valódi jelleme. Az unalmas
hétköznapokba is színeket és
tréfás mozzanatokat varázsoló
Krúdy Gyulás életvitel, élet‑
öröm. Művészbarátunk egész
lényét ez járta át mindig, s fizi‑

kai megjelenése is ezt hordoz‑
ta. Mindenhez és mindenki‑
hez olyan önzetlen odaadással
fordult, mintha most látná,
most érinthetné utoljára. Vi‑
dámsága átragadt az embe ‑
rek re. A már‑már hedonista
életszemlélet a legkomorabb
lelkeket is összekuszálta.

Még egy könyvvel örven‑
deztette meg olvasóit 2003‑
ban Az erdőháti Feneketlen‑tó
című regényével. Maga írja:
„Az erdőháti Feneketlen‑tó
kisregényt, korábban írott el‑
beszélésekkel egészítettem ki.
A regény hosszú érlelődés
után szakadt ki belőlem, s ez
megerősített hitemben, hogy
(én is) az irodalom napszámo‑
sai közé tartozom! Büszke va‑
gyok őseink fénylő tetteire,
szívemben őrzöm féltett kin‑
csünk, az anyanyelv s az igaz
szó erejét. Lehajlok a búzasze‑
mért és a Szent Anyaföldbe el‑
vetem, hogy dús kalásszá érle‑
lődjön, s hogy a szellem aszta‑
lán áldott legyen a kenyér.”

Újfalusy Tóth Endre elvetet‑
te tehát bennünk a magot, az
élni akarás, a szeretet, a hála,
az emberiesség magját. Most
pedig maggá válik maga is,
azzá, amelyből kinőtte terebé‑
lyes szívét, lelkét, ami múlha‑
tatlan. Hisz „Nem múlnak ők
el, kik szívünkben élnek,/Hiá‑
ba szállnak árnyak, álmok
évek…”.                                 V. H.

In memoriam Újfalusy Tóth Endre
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Viczai Henrietta

BARÁTI ÜDVÖZLETTEL
Szatyorban viszed a szavaid,
Műanyag a múltunk.
Mint ha egy utcasarok közeledne…
Leérnek kezeid, azokon lépsz.
Kifakultunk.

Bodnár Edit Dite

FÖLD
A föld porából vétettünk,
s a föld poráé leszünk.
Bölcsőnk az
és végső nyughelyünk.
Mint hatalmas erdők
alján foszló avar,
kihűlt testünk
már senkit sem zavar.
De ki tudja honnan,
jönnek új szelek,
és a drága földből
szárba szökkenő magvak
ott lesznek veled.

Bényei Vera

BORONGÁS
Hullong őszi permet lelkünkbe lopózva,
Múló forróságok oszolnak borongva.
Nehezülő ének kavarog a szélben,
Lassan elenyészik, csönd motoz az éjben.

Bari Gábor

ŐSZ
Hull a levél földre, tóra,
dér füröszti tegnap zöldjét.
Dús halmokban hervadókra
kegyetlen nap ölti nyelvét,
fénye mossa tarfák szobrát,
úgy csúfolja pőre voltát.

Sokszínű lomb elmenőben,
lábom alatt zizeg, jajgat,
mintha járnék temetőben
tanújaként barna bajnak,
ahol fejfák pucérsága
szólít csendes némaságra.

Elsuhanó levélsereg
szelídre szűrt fényben rohan,
fut előttem, mint rengeteg
megvert hadak rémálmomban…
Fák ruháját zord szél űzi,
a juharét tölgyre tűzi.

Színes levél tar ágvégen
tétovázgat, aztán lehull,
mint mind, akik sápadt fényben
lehullunk majd gyanútlanul.
És, ha lenn tanyára leltünk,
lesz, ki fent vigyázza lelkünk.

Újfalusy Tóth Endre

HA MÁR NEM LESZEK

Csöndesen, halkan hull a hó,
az emlékek ösvényeit, a kis dombot rég befedte.
Sóhajom köddé fagyott mezején
nem maradt más csak a feledés…

Még egyszer kérdezem magamtól:
érdemes volt élnem?
Nem!
Nem tudom számon kérni
halványan parázsló zsugoriságom,
mely még most is benned ég
a feledés lassú tüzével

Ha már nem leszek, csak egy kihalt,
széthullt meteorkőzet,
amely születését, halálát
a Te bűvkörödben való szédületes forgás
izzásában nyerte el,
érintésedre újra lángra gyúlok,
s bevilágítom lelked fázó Tejútját,
melyben – ha Te is akarod – eggyé leszünk:
mi, kihunytnak hitt
állócsillagok.

Szontágh Emil

NÉMA CSENDBEN

Kicsinyke szobámban ülök
Néma csendben oly egyedül
Ablakom alatt a tücsök
Még önfeledten hegedül

Búcsúdala az esthomály
Sötét mélyében elmerül
De a gondolatában már
Téli álomba szenderül

Búcsúznak a kertben a fák
Sárguló beteg lombjai
Nyitott ablakomon át
Nekem is üzennek valamit.

Szívemből megértem őket;
Az elmúlás nehéz szavait
Búcsúzóul én is szeretnék
Oly szép útravalót mondani

Nem hagyja el ajkamat a szó;
De hiába is szeretném
Érzem hogy jobb volna sorsom
Ha én is velük mehetnék

Amit a szép ifjúkoron
Még egyszer úgy átélhetném
Nem ülnék most olyan búsan
Az elmúlás nyűtt szekerén

Jeney András

A NAGYI SÍRJÁNÁL

Néztem, hogy ült a sámlin, krumplit hámozott.
Sovány kezében reszketett a múltja.
Míg spóron forrt a víz, s szívében fájt a gond,
Beszélt magának. Vagy nekem? – ki tudja.

„Holnap ötéves lesz, köszöntik is – talán –,
Tavaly tortát küldött az anyja néki;
Hány gyertya, s meddig ég vakoknak asztalán –
Mondd meg nekem Nagyi – azóta kérdi.

Amíg a szívcsakra – olvastam egy helyen –
Ki nem merül, s a semmit el nem éred.
Mennyivel szebb s igaz: örökre! – mennybe’ fenn,
S a földön is – mert úgy szerettek téged.

És én mit adhatok gyereknek, hogyha vak?…
Pár napja még egy traktorra gondoltam:
Játék, ha felhúzod, húsz métert is halad;
Piros vagy kék – minek örülne jobban?

Tudom, elektromos volna az igazi,
De nyugdíjból – hogyan?… Kölcsönt sem adnak;
Az özvegyek szavát nem szokták hallani,
Kik napsütötte partokon nyaralnak.

Vagy mégis mást vegyek? – hisz folyton csak farag;
Minap elkérte szétszakadt cipőmet,
S a tűsarokból lett két pompás nőalak:
Modern csodák – ámulva nézik őket.

Megvan! Bicskát veszek, vésőt, márványokat,
A krumpliból is szobrokat faragjon;
Időm úgyis lejárt – ahogy jött, elrohant –,
S ha fátyla végleg eltakarja arcom,

Majd ő faragja fejfám, s látni fog – vakon”…
Elkészült, Nagyi. 
És látlak már – ott fenn, egy csillagon.

Schlosserné Báthory Piroska rajza.

Kardos István

ESTE 
AZ ÓCEÁNPARTON

Szél simogatja a parti vizeket.
Párjával bukdácsol a sirály.
Kötényébe gyűjti fiait a Nap.
Álomra hajtja fejét bőrömön a nyár.

Új zenébe kezd a természet:
Karmester felettük a Hold.
A parti sétányon ezernyi fényükkel
Táncra perdülnek a csillagok.

A sötétség karjába simul a stég,
S megbújik benne reggelig.
Tálcán kínálja magát a Hajnal.
Csípős párától a szemem megtelik.
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A vasúti pálya felújításán
dolgozó munkagépekhez
próbált 3 000 liter engedély
nélküli gázolajat Sárospatakra
szállítani a napokban egy
szlovák vállalkozó. A kereske‑
delmi mennyiségű üzem‑
anyag szállítását azonban elő‑
zetesen nem jelentette be a

Nemzeti Adó‑
és Vámhivatal‑
nál, így az utána
fizetendő jöve‑
déki adót sem fi‑
zette ki. Így ami‑
kor a pénzügyő‑
rök egy rutinel‑
lenőrzés során
megállapították,
hogy a vállalko‑
zó nem rendel‑
kezett a szállí‑
táshoz szüksé‑

ges papírokkal, a gázolajat és
a tartálykocsit lefoglalták. A
szabálytalanul szállított
üzem anyag után felszámított
331 ezer forint jövedéki adó és
50 ezer forint mulasztási bír‑
ság kifizetését követően a le‑
foglalást megszüntette az
adóhatóság.

„Kisiklott” az üzemanyag
szállítmány

A Nemzeti Adó‑ és Vámhi‑
vatal (NAV) folyamatosan
postázza az adófolyószámla‑
kivonatokat, amelyekből az
ügyfelek tájékozódhatnak az
esetleges hátralékukról, illetve
túlfizetésükről. Amennyiben
az adófolyószámla egyenlege
tartozást mutat, az állami
adóhatóságnál nyilvántartott
fizetési kötelezettség többféle

módon is rendezhető, például
bankszámláról történő átuta‑
lással, a kĳelölt ügyfélszolgá‑
latokon bankkártyával, illetve
pénzforgalmi számla nyitásá‑
ra nem kötelezett adózók ese‑
tében csekken is. Fontos, hogy
befizetéshez csak a tartozással
érintett adónemnek megfelelő
csekket szabad használni és a
közlemény rovatban feltétle‑

nül szerepeltetni kell a feladó
adószámát, vagy az adóazo‑
nosító jelét. 

Az adóhivatal – igény ese‑
tén – biztosítja ügyfeleinek a
tartozás rendezéséhez szüksé‑
ges csekkeket, melyek telefo‑
non, postai‑, illetve elektroni‑
kus úton is kérhetők, de sze‑
mélyesen is beszerezhetők az
ügyfélszolgálatokon.

Csekkigénylés a NAV-nál

A gabonakereskedelmet érin‑
tő csalások visszaszorítása érde‑
kében az áfatörvény fordított
adózást érintő szabályait 2012.
július 1‑jétől kiterjesztették a ga‑
bonatermékekre is. Ez az adó‑
zási mód eredményesen hozzá‑

járult az áfacsalási módszerek
visszaszorításához és javította a
tisztességes vállalkozások hely‑
zetét, valamint növelte az adó‑
bevételeket. A Nemzeti Adó‑ és
Vámhivatal tapasztalatai szerint
az adózási mód‑váltás zökke‑

nőmentesen zajlott.
Egészen 2014. június 30‑áig a

fordított adózás szabályait kell
alkalmazni mindazokra az
ügyletekre, melyek teljesítési
időpontja 2012. július 1‑jére esik
vagy azt követi.

Köszönet az egy százalékért!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány köszönetét fejezi ki mind-

azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták szervezetünket. A felajánlott
71 464 Ft összeget felhasználtuk a „Nehéz út” településbiztonsági bűnmegelőzési program
megszervezésére. Ennek segítségével készítjük el a büntetőtörvénykönyv változásait fel-
dolgozó, 2013. évre vonatkozó falinaptárunkat.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány kuratóriuma

Fordított adózás 
a gabonaszektorban

A lakásokban, helyiségekben csak olyan fű‑
tési rendszer létesíthető, illetve használható,
amely rendeltetésszerű működése során nem
okoz tüzet vagy robbanást. Kizárólag engedé‑
lyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú
tüzelő‑ és fűtőberendezést szabad használni, a
gyártó által ajánlott tüzelőanyaggal, meggyő‑
ződve arról, hogy az állandó szellőzés megol‑
dott. A hibásan üzemelő gázkazán, vagy a
rosszul működő kémény szénmonoxid‑mér‑
gezést eredményezhet. Ennek megelőzésére
szénmonoxid‑érzékelő használata javasolt,
amely a mérges gáz koncentrációjának emel‑
kedése esetén hangjelzéssel figyelmeztet a ve‑
szélyre. 

A gázfogyasztó berendezések üzemképes,
biztonságos állapotban tartása a tulajdonos fe‑
lelőssége, aki köteles gondoskodni az eszközök
szakember általi műszaki felülvizsgálatáról.
Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket,
amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az
égéstermékek szabadba történő kivezetése más
módon nem megoldott, tilos üzemeltetni folya‑
matosan zárt térben! A helyiség nagyságától és
a fűtési fokozattól függően legalább egy‑másfél
óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenke‑
ző esetben a felgyülemlő égéstermékek mérge‑
zést okozhatnak. 

A tűzveszélyes folyadékkal üzemelő fűtőké‑

szüléket is rendszeresen ellenőriztetni kell
szakemberrel. Az olajat csak kihűlt állapotú be‑
rendezésbe szabad tölteni, a tartalék folyékony
tüzelőanyagot pedig megfelelően lezárt kanná‑
ban, jól szellőztetett helyiségben kell tárolni a
házon kívül. A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő
tüzelő‑ és fűtőberendezéseket csak fával, szén‑
nel, vagy engedélyezett anyaggal szabad be‑
gyújtani. Ezek közelében ne legyen éghető
anyag, a kipattanó szikra felfogására fémből
készült és vízzel töltött szerkezet használandó.
A forró hamut tilos az épületben vagy annak
közvetlen közelében üríteni, és más olyan he‑
lyen sem javasolt, ahol az tüzet okozhat.

A kéménytüzek leggyakoribb oka a kémény‑
ben lerakódott korom meggyulladása, amelyet
az intenzív fűtés és az alacsony külső hőmér‑
séklet által eredményezett huzathatás okoz. A
legtöbb kormot a szén‑ és fatüzelés termeli,
ezért az ilyen fajta kéményeket évente sepertet‑
ni kell. A gázüzemű berendezések égéstermék
elvezetőit évente, szilárd és vegyes tüzelésű be‑
rendezéseknél félévente ellenőrzik a szakem‑
berek. Amennyiben mégis tüzet fog a kémény,
távolítson el minden éghető berendezési tár‑
gyat a kályha vagy kandalló közeléből, csök‑
kentse a kéményhuzatot a nyílászárók zárva
tartásával és hívja a tűzoltókat a 105‑ös telefon‑
számon, vagy a 112‑es egységes segélyhívón.

Hasznos tanácsok a fűtési szezonra
A fűtésszezon időszakában – az ismételt figyelemfelhívások ellenére – általá‑

ban emelkedik a tüzelő‑ és fűtőberendezések meghibásodásából, vagy azok
nem rendeltetésszerű használatából adódó tűzesetek és kéménytüzek száma, és
sajnos a szén‑monoxid is minden évben szedi áldozatait. Az alábbiakban össze‑
gyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel megelőzhető a tragédia.

AUTÓ KONTRA 
KERÉKPÁR

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ság közlekedésrendészeti osz‑
tály vizsgálja annak a közúti
közlekedési balesetnek a körül‑
ményeit, ami október 11‑én dél‑
után történt Bekecsen. Mint
megtudtuk, egy férfi az általa
vezetett személygépkocsival a
Honvéd út 144. szám előtti út‑
szakaszon a menetirány szerin‑
ti bal oldali forgalmi sáv szélén
parkolt le járművével, majd az
onnan történő elinduláskor egy
Szerencs irányába közlekedő
elektromos kerékpárral ütkö‑
zött. A baleset során a kerékpárt
vezető nő nyolc napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett.

ÜTKÖZÉS A HIVATALNÁL
Szerencsen, a Rákóczi úton

személyi sérüléssel nem járó
közlekedési baleset történt ok‑
tóber 13‑án délelőtt. Egy sze‑
mélygépkocsi a Rákóczi út 89.
szám előtti parkolóból történő
elindulásakor összeütközött a
vele szemben közlekedő, ép‑
pen előzésben lévő járművel. A
baleset körülményeit a közleke‑
désrendészeti osztály vizsgálja.

KOCCANÁS 
A KÖRFORGALOMBAN
A szerencsi benzinkutaknál

lévő körforgalomban történt
közlekedési baleset október 13‑
án a déli órákban, amikor egy
Miskolc irányából Szerencs bel‑
városa felé haladó személyautó
sofőrje megállt, elsőbbséget ad‑
va a körforgalomnál lévő gya‑
logos átkelőhelyen áthaladó
személynek. Ezt észlelve az oda

érkező, következő autó is meg‑
állt, azonban az őt követő teher‑
gépkocsi vezetője már nem volt
ilyen figyelmes és járművével
az előtte lévő gépkocsinak üt‑
között. A baleset során szemé‑
lyi sérülés nem történt, az eset
körülményeit a közlekedésren‑
dészeti osztály vizsgálja.

SZÜRET UTÁNI BALESET
Három motoros Abaújszán‑

tón haladt október 20‑án kora
délután, amikor az úttesten lé‑
vő, szőlőtől származó szennye‑
ződésen megcsúsztak, majd
járművükkel elestek. A baleset
során személyi sérülés nem tör‑
tént. A baleset körülményeit a
közlekedésrendészeti osztály
vizsgálja.

LÁBA KELT 
A KAPTÁRAKNAK

A Tállyai Rendőrőrsön eljárás
indult ismeretlen tettes ellen,
aki október10‑e 18 óra és októ‑
ber 13‑a 13 óra közötti időben
Mád külterületéről eltulajdoní‑
tott három darab18 keretes Bo‑
cenádi méhkaptárt a benne lé‑
vő három méhcsaláddal együtt. 

FAVÁGÁS UTÁN 
A RÁCS MÖGÉ 

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ság megyaszói körzeti megbí‑
zottja és társa tetten értek a te‑
lepülésen egy helyi lakost októ‑
ber 15‑én délben, aki Megyaszó
külterületéről engedély nélkül
vágott ki fát és azt megpróbálta
eltulajdonítani. Az elkövetőt a
Szerencsi Városi Bíróság gyor‑
sított eljárásban elzárásra ítélte
cselekményéért.

RENDŐRSÉGI HÍREK



Igényelhető a bértámogatás
Lehetőség nyílt szeptember

21‑étől a foglalkoztatás bővítését
elősegítő bértámogatások iránti
kérelmek benyújtására, melynek
elsődleges célja a hátrányos hely‑
zetű és a megváltozott munka‑
képességű álláskeresők munka‑
viszonyban történő foglalkozta‑
tásának bővítése. Ezen támoga‑
tás keretében maximum 6 hóna‑
pos időtartamra a munkabér és
az átutalásra kerülő szociális
hozzájárulási adó együttes
összegének legfeljebb 50%‑a,
megváltozott munkaképességű
személyek esetében 60%‑a nyújt‑
ható támogatásként. A korábbi‑
akhoz hasonlóan hátrányos
helyzetű munkavállalók tovább‑
foglalkoztatása esetén is igényel‑
hető a támogatás – tette közzé
októberi hírlevelében a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Kor‑
mányhivatal Munkaügyi Köz‑
pontja.

Első munkahely garancia
Továbbra is folyamatosan igé‑

nyelhető a munkaügyi kirendelt‑
ségeken a Nemzetgazdasági Mi‑
nisztérium augusztus végén el‑
indított Első munkahely garan‑
cia nevű munkaerő‑piaci prog‑
ram. Ezzel a lehetőséggel a fiatal
álláskeresők közül a pályakezdő‑
ket, kiemelten a szakképzetlene‑
ket és a tartósan munkanélkülie‑
ket célozták meg. A támogatás
azon munkaadók részére nyújt‑
ható, akik regisztrált pályakezdő

álláskeresőt foglalkoztatnak tel‑
jes‑ vagy legalább napi 4 órát el‑
érő részmunkaidőben. Elsősor‑
ban a kis‑ és középvállalkozói
szektort célozza meg a támoga‑
tás. A munkáltatók a regisztrált
pályakezdő álláskeresők foglal‑
koztatása után igényelhetik a
bér‑ és a szociális hozzájárulási
adó összegét. A bér maximum a
minimálbér kétszereséig támo‑
gatható.

Lakhatási támogatás nyújtható
A munkaerő‑piaci mobilitás

elősegítése érdekében a nehéz
helyzetben lévő álláskeresők,
szakemberek könnyebben elfo‑
gadhatják azon kínálkozó mun‑
kalehetőséget is, mely esetében a
munkavégzés helye az állandó
lakóhelyüktől távol van (100 ki‑
lométeren túl, vagy 6 órát meg‑
haladó utazással jár), mivel a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
lakhatási támogatás nyújtható
részükre. A támogatás iránti ké‑
relmet az álláskeresőt nyilvántar‑
tó illetékes munkaügyi kirendelt‑
ségen még a munkaviszonyt
megelőzően kell benyújtania az
érintetteknek.

A fent leírt lehetőségekről to‑
vábbi információ a Borsod‑Aba‑
új‑Zemplén Megyei Kormányhi‑
vatal Munkaügyi Központja sze‑
rencsi kirendeltségén személye‑
sen (Kassa út 23.), vagy telefo‑
non, a 47/361‑909‑es számon kér‑
hető.

November 13. (kedd) 10 óra: Gyermekkönyvtári napok – mese‑
délelőtt az óvodásoknak a gyermekkönyvtárban. 

November 14. (szerda) 14 óra: Gyermekkönyvtári napok 
– könyvtári fejtörő általános iskolásoknak a gyermekkönyvtárban. 

November 14. (szerda) 14 óra: Etka jóga a gyermekkönyvtárban.
Belépődíj: 800 Ft. 

November 22. (csütörtök) 16 óra: Önismeret a numerológia tük‑
rében. Belépődíj: 300 Ft.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhiva‑
tal Munkaügyi Központja pályaválasztási kiállí‑
tást és képzési börzét szervez november 28‑án 
10‑18 óráig Szerencsen, a Kulcsár Anita Sportcsar‑
nokban. 

A rendezvény keretében a közép‑ és felsőfokú
oktatási intézmények, iskolarendszerű és iskola‑
rendszeren kívüli képzőintézmények mutatkoz‑
nak be. 

A kiállítás célja, hogy komplex információt
nyújtson az iskola‑ és pályaválasztás előtt álló ál‑
talános és középiskolai tanulóknak és szüleiknek,
a pályakezdőknek, pályakorrekció előtt álló fel‑
nőtteknek és az álláskeresőknek.

A SZÁMK programjai

Szabad a pálya!
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetés-
sel, bejelentkezés alapján tart fogadóórát a polgár-
mesteri hivatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb november 19-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap máso-
dik szerdáján, legközelebb november 14-én14–17
óráig. Tel.: 47/565-203.
Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb november 14-én 8–12 óráig. Tel.:
47/565-202.

A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG________________________________

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

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

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra.

Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási 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________________________________
November 9-11.: Centrum (ügyeletes):hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs:hétfő–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.
November 12-18.: 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 óráig, szombat 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8-20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
November 19-25.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek
8–19 óráig. Alba (ügyeletes):hétfő–péntek 17–22 óráig,
szombat–vasárnap: 12-22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár

telefonos egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésére,
rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Szerencs:
hétfő-szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

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

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Idén a pályázati feltételek
szigora enyhült, mivel a hall‑
gatóknak már nem kellett a
szociális rászorultságukat is
igazolniuk, csupán a tanul‑
mányi eredmény volt mérv ‑
adó. A képviselő‑testület jú‑
niusi döntésével a korábbi
4,5‑es átlagot lecsökkentette,
így ebben az esztendőben
már a négyes tanulmányi
eredményt meghaladó hall‑
gatók is pályázhattak. A tá‑
mogatási keretösszeg maga‑
sabb volt az előző években
megszokottól, hiszen Koncz
Ferenc polgármester a város
költségvetésében tervezett 
300 ezer forintot kiegészítet‑
te a saját illetményéből fel‑
ajánlott 200 ezer forinttal. 

A változásoknak köszön‑
hetően 2012‑ben 19 hallgató
részesülhet egyszeri, 25 ezer
forint összegű támogatás‑
ban:

Csorba Fanni Ildikó (Mis‑
kolci Egyetem, Bölcsészettu‑
dományi Kar), Nagy Petra
Kinga (Debreceni Egyetem,
Egészségügyi Főiskolai Kar),
Szentléleky Eszter (Debrece‑
ni Egyetem, Fogorvostudo‑
mányi Kar), Kovács Dóra
(Eszterházy Károly Főiskola,
Tanárképzési és Tudástech‑
nológiai Kar), Arany Katalin
(Miskolci Egyetem, Egész‑
ségügyi Kar), Németh Nóra
(Miskolci Egyetem, Állam‑ és
Jogtudományi Kar), Pogány
Alexandra (Budapesti Gaz‑
daságtudományi Főiskola,
Külkereskedelmi Kar), Géczi
Lilla (Miskolci Egyetem, Ál‑
lam‑ és Jogtudományi Kar),
Tóth Anett (Miskolci Egye‑
tem, Állam‑ és Jogtudományi
Kar), Farkas Alexandra
Anett (Miskolci Egyetem,
Egészségügyi Kar), Akácosi
Tivadar Tibor (Miskolci

Egyetem, Bölcsészettudomá‑
nyi Kar), Juhász Ildikó (Mis‑
kolci Egyetem, Comenius Ta‑
nítóképző Főiskolai Kar),
Gaál Edit (Óbudai Egyetem,
Rejtő Sándor Könnyűipari és
Környzetmérnöki Kar), Sim‑
ka Orsolya (Miskolci Egye‑
tem, Bölcsészettudományi
Kar, Molnár Ádám (Miskolci
Egyetem, Egészségügyi Kar),
Németh Anita (Debreceni
Egyetem, Gazdálkodási és
Vidékfejlesztési Kar), Szabó‑
Kovács Renáta (Miskolci
Egyetem, Comenius Tanító‑
képző Főiskolai Kar), Szar‑
vas Brigitta (Budapesti Gaz‑
dasági Főiskola), Gönczi Ad‑
rienn (Debreceni Egyetem,
Állam‑ és Jogtudományi
Kar).

Gratulálunk a főiskolások‑
nak, egyetemistáknak kima‑
gasló tanulmányi eredmé‑
nyükhöz!

Az önkormányzat támogatja 
a jó tanulmányi eredményt

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete a 2012. október 25‑ei zárt
ülésén bírálta el a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hall‑
gatók támogatásáról szóló, 6/2005. (III. 29.) önkormányzati rendelet értelmében kiírt
pályázatra beérkezett igényléseket.

ÁLLÁS-
AJÁNLATOK

A Borsod‑Abaúj‑Zem plén
Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja helyi
kirendeltségén nyilvántar‑
tott állásajánlatok alapján
Szerencsen festőként (épü ‑
let asztalos munkák, bútor),
bolti eladóként, élelmiszeri‑
pari gépkezelőként és gép‑
járműszerelőként lehet elhe‑
lyezkedni. Ugyancsak a vá‑
rosban keresnek segédmun‑
kásokat és pénzügyi taná‑
csadókat. Tel.: 47/361‑909.

Munkaügyi hírek
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Vízszintes: 1. A megfejtés első része.
12. Macskafajta. 13. Hánykolódik. 15.
A közelebbit. 16. Függőséget okozó,
nyugtató hatású szer. 17. Sylvester
Stallone beceneve. 19. Kétárbocos vi‑
torláshajó. 21. Erszényes medvékre.
23. Rangjelző szó. 24. Orvostudomá‑
nyi egyetemünk, röv. 25. Fehérje. 26.
Az üstbe tud nézni. 27. Tüskés állatok.
30. Egymást követő betűk a röv. abc‑
ben. 31. Történésekről vezetett könyv‑
féle. 34. Mindinkább, szüntelenül. 35.
Védőeszköz. 38. Irt. 39. Tó jege teszi.
40. Mértékegységrendszer. 41. Állat,
németül. 42. Kambodzsa, Luxem‑
burg gépkocsĳelzése. 43. Egyszerű ví‑
zi növénnyel. 45. Címerállat. 48.

Gyorsfagyasztott élelmiszer. 51. Út‑
mutató eszköz. 53. Földet keresztül‑
fúró. 54. Téli közlekedési eszközre. 56.
Kiejtett betű. 57. Tízen Túliak Társasá‑
ga. 58. Vonzalmat érez valaki iránt.
Függőleges: 1. Emese! 2. Közelebbi‑
vel. 3. Tömítőanyag. 4. A megfejtés
második része. 5. Amely dolog. 6.
Korrózió elleni bevonóanyag. 7. Azo‑
nosítatlan repülő tárgy. 8. Őrizetbe vé‑
tel. 9. Temetkezési eszközt. 10. Csekély
szélességű. 11. Horváth Nóra. 14.
Nem szabad. 18. Luxemburg, Indo‑
nézia gépkocsĳelzése. 19. Karkötő da‑
rabja! 20. Hidrogén, tellúr vegyjele. 22.
Tejfehér v. szivárványszínű drágakő.
24. Egyik dolog sem. 26. Össze‑vissza

borul! 28. Talpraesett. 29. Hagyatéka.
32. Függőleges, földbe vájt üreg, de
robbanólövedék is. 33. Vajon ez „fe‑
kete halál”? 34. Szagtalan gáz(etén).
35. Görög abc egyik betűjét. 36. Bör‑
tön(szleng). 37. Kozmosz. 44. Segítő
barát, ford. 46. Szeretne. 47. Máj által
termelt váladékot. 49. Mutatószó. 50.
‑…, ‑ből, ford. 52. Részben erre! 55.
Cink vegyjele. 

K. Cs.
Az október 19‑ei keresztrejtvény helyes
megfejtése: Az élet rövid, a perc röpke,
de vigyázz, mert egy perc alatt egy élet
mehet tönkre. A helyes megfejtést be‑
küldők közül Borbás Mária, Szerencs,
Kossuth tér 6/B szám alatti lakos aján‑
dékutalványt nyert a Szerencsi Fürdő
és Wellnessházba, amely a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében (Szerencs,
Népház) vehető át. A november 9‑ei
keresztrejtvény megfejtésének bekül‑
dési határideje: november 16.

Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihar elvonulását, hanem arról, hogy…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. november 9.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

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

ték ezt a szelvényt.

1

12

15

19

23

30

35

43

48

53

57

2

26

39

49

3

24

44

4

16

31

5

20

32

50

6

21

33

40

54

7

13

22

25

36

55

8

41

51

58

14

27

34

9

28

45

52

10

17

37

46

11

18

29

38

42

56

47

Méregtelenítés infraszaunával

A hideg időszak beköszönté‑
vel fokozottan oda kell figyel‑
nünk egészségünk megóvásá‑
ra, immunrendszerünk meg‑
erősítésére. Ennek kiváló és
egyben kellemes módjai a well‑
ness létesítményekben igénybe
vehető, méregtelenítő szolgál‑
tatások.

Ezek között nagy népszerű‑
ségnek örvend az infraszauna,
melynek kúraszerű vagy rend‑
szeres használata – tudatos táp‑

lálkozás mellett –
biztosítja szerve‑
zetünk védekező
képességének
megerősödését, a
fizikai és szellemi
erőnlétünk hely‑
reállítását és nö‑
velését. A hagyo‑
mányos (finn)
szaunában a kiiz‑
zadt verejték 90‑
97 százaléka víz,

míg az infraszaunában ez csak
80 százalék, a maradék 20 szá‑
zalék az egészségünkre káros
anyagokból áll, mint például a
koleszterin vagy a zsírban ol‑
dott káros anyagok, melyek a
faggyúmirigyeken keresztül tá‑
voznak az infrasugarak révén.
Ez a méregtelenítés jóval inten‑
zívebb, hatásosabb, és kíméle‑
tesebb is, mint a hagyományos
szaunázás. Az infraszauna nem
terheli meg szervezetünket,

ezért igénybe vehetik gyerekek
is. Használata után nem fáradt‑
ságot érzünk, hanem frisseb‑
bek, energikusabbak leszünk.
Ajánlott az egészség megőrzé‑
sére, betegségmegelőzésre, de
akár a fogyni vágyók számára
és bőrproblémák kezelésére
(mint például pikkelysömör,
akne, ekcéma) is. A narancsbőr
megszüntetésére, a bőr megfia‑
talítására egyaránt kiváló, vala‑
mint jótékony hatású a keringé‑
si betegségek kezelésére, az
emésztési és anyagcsere‑prob‑
lémák enyhítésére, a mozgás ‑
szervi fájdalmak csillapítására,
gyulladáscsökkentésére, sérü‑
lések kezelésére, és stresszol‑
dásra is.

Óvja egészségét ön is, vegye
igénybe a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház (Rákóczi út 94.),
valamint a Városi Tanuszoda
(Ondi út 1.) infraszaunáját.

(x)

Talán soha ennyire még nem alapozhatott a bará-
taira, mint most. Ha régóta hanyagolta őket, akkor
a legjobb időszak, hogy felújítsa velük a kapcsola-
tot. Még akkor is, ha esetleg haraggal váltak el. A
sors új barátokkal is megáldhatja, akik támogatói
lehetnek. Munkájában főképp a hónap elején lehet
kreatív, hallgasson a megérzéseire!

A gondok házában járó Uránusz balesetveszélyes
lehet, ezért munkába menet a csúszóssá váló uta-
kon legyen nagyon óvatos. Ettől eltekintve mun-
kahelyi környezete most igen barátságos. Sőt, néha
még akár túlfűtött is lehet a hangulat. A pezsdülést
a maga javára is fordíthatja, ha nem szégyelli ki-
használni egy jóravaló feljebbvalója vonzalmát.

A Szaturnusz a munka házában azt jelzi, hogy haj-
lamos lehet mostanában többet vállalni magára.
Azért ne hanyagolja el az egészségét sem. Egy zse-
niális lépéssel új egzisztenciát teremthet magának,
amivel egyben a párkapcsolatán is javíthat. A csa-
ládja nem biztos, hogy jó szemmel nézi, ha éjjel-
nappal csak a munkájának él. 

A társas kapcsolati gondjaiban nagy szerepe van a
múltbeli eseményeknek. Azt is meg kellene vizs-
gálnia, hogy a baj, amin rágódik, még mindig valós
probléma-e. A halottak napja nemcsak arra jó al-
kalom, hogy elhunyt szeretteire emlékezzen, ha-
nem arra is, hogy az élőket szeresse – és temesse
el a velük kapcsolatos rossz emlékeket. 

Biztos ön abban, hogy kivételes tehetségét jó cé-
lokra használja? A Neptunusz és a Merkúr nehéz
fényszöge az önbecsapás, illúziókergetés veszélyére
figyelmeztet a hónap elején, amit ha későn ismer
fel, azzal frusztrációt okozhat saját magának. Ha
csak a külvilággal akar elhitetni önmagáról vala-
mit, az is egy idő után fárasztani fogja.

A karrier házán átvonuló Jupiter most hozzásegít-
heti egy zsírosabb álláshoz. Az alkudozás, tárgyalás
során azonban legyen nagyon óvatos; nem mindig
bölcs dolog kimondani azt, amit gondol, legalábbis
nem pontosan úgy, ahogy gondolja. Egy baráti be-
szélgetés nagyon hasznos és kellemes, mi több ins-
piráló lehet az életében. 

Bizonyos megszorításokat kell tennie, hogy pénz-
tárcája siralmas ürességén javíthasson. Nem kell
feltétlenül a küszöböt rágnia, de okos tervezéssel,
körültekintőbb vásárlással komoly megtakarításo-
kat érhet el. Kapcsolatteremtő képességét kihasz-
nálva szponzorokat, támogatókat kereshet(ne) egy
jó ötlete megvalósításához.

Nagyon sok támogatója van, csak nyújtsa ki a kezét
feléjük. Ha nem lustálkodja el ezt az időszakot, je-
lentős haladást érhet el a kapcsolatépítés terén. Ne
feledje, nem mindegy, milyen emberekkel veszi kö-
rül magát. Ne csak az anyagi és egzisztenciális ha-
szonra gondoljon! A hírnév, az ismertség olyan tő-
ke, ami hasznára válhat önmaga kiteljesítésében. 

Eddig megoldhatatlannak tűnő problémákat old-
hat meg egy csapásra, ebben a hónapban a mély-
tudat házán áthaladó uralkodó bolygója hatására.
Érdemes ezért az álmaira is figyelni; gyakran öntu-
datlan állapotban érkeznek a megvilágosító esz-
mék. Karrierügyekben most a szokásosnál is ráme-
nősebb, sőt magát meghazudtolóan lehengerlő. 

A Mars és a Jupiter szembenállása most nagyon ak-
tívvá teszi önt az munkahelyi küzdelmek terén –
még a hátrányból is előnyt kovácsolhat magának.
Ezzel bizonyosan nem lopja be magát a riválisai szí-
vébe, de a pályáján garantált lehet az emelkedés.
Mégis, a későbbi konfliktusok érdekében, jobb ki-
csit finomítani az eszközökön, amivel a sikert eléri. 

Ha kitartóan küzd valamilyen célja eléréséért, már
ebben a hónapban learathatja fáradozása gyümöl-
csét. Pénzügyekben biztos támogatókra számíthat,
de a meggyőzésnél válogassa meg az eszközeit. A
túlzott rámenősséget, esetleges zsarolást nem fog-
ják jó néven venni. A vállalkozását érintő ügyekben
legyen nagyon mértékletes.

A Neptunusz és a Szaturnusz trigonja különösen a
magasabb tanulmányokat folytatóknak, illetve a
munkaügyben útra kelőknek kedvez, de az üzlet-
emberek is kihasználhatják kedvező erőtereit. Ne
számítsanak könnyű sikerre – váratlan segítségre
annál inkább. Az eredmény annál tartósabb és gaz-
dagabb lesz, minél nagyobb küzdelem az ára.

horoszkóp
november 9. – november 23.

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.)

Hozzávalók: 60 dkg marha‑
hús, 60 dkg sertéshús, 20 dkg
vöröshagyma, 3 gerezd fok‑
hagyma, 10 dkg füstölt szalon‑
na, 3 paradicsom, 3 zöldpapri‑
ka, 3 dl bor, 1dl olaj, só.

Elkészítés: A felaprított füs‑
tölt szalonnát félig kisütjük
olajban, majd ezen megpirítjuk
a vöröshagymát. Megszórjuk
pirospaprikával, gyorsan elke‑
verjük, és öntünk rá 1 dl vizet.
Ebben a zsiradékban megpirít‑
juk a feldarabolt marhahúst, és
egy kevés vízzel félig puhára
pároljuk. Ekkor hozzátesszük a
feldarabolt sertéshúst, a fele

bort, a para‑
dicsomot ,
f o k h a g y ‑
mát, meg‑
sózzuk és
pároljuk. Ha
egy kissé el‑
főtte a levét,
hozzáadjuk
a bor másik
felét is, és
amikor már
m a j d n e m
puha, a fel‑
s z e l e t e l t
zöldpapri‑
kát. Noked‑
livel tálaljuk.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Zempléni vegyes pörkölt galuskával
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Az olaszországi Milánóban október 13‑14‑én rendezték meg a 20. SKDUN Shoto‑
kan Karate Világbajnokságot, melyen 37 ország 1500 versenyzője mérte össze tu‑
dását. A világeseményen Szerencs Város Sportegyesületének versenyzői is képvi‑
selték magukat.

Világbajnokságon bizonyítottak 
a szerencsi karatékák

A magyar csapat közel 80 fő‑
vel, 10 bíróval, 4 edzővel vágott
neki a viadalnak. A hazánk szí‑
neiben versenyzők között össze‑
sen 12 szerencsi sportoló vett
részt, akik közül 4 karatés ért el
kiemelkedő, példaértékű telje‑
sítményt. A helyi karatékák ma‑
gabiztos fellépésükkel, jó felké‑
szültségükkel sikeresen szere‑
peltek. Az utánpótlás kategória
kumite (küzdelem) versenyszá‑
mában 10‑11 éves korosztály‑

ban Komenci Máté (fotónkon) 
I. helyezést ért el, ezzel elnyerve
a világbajnoki címet. A most na‑
rancssárga öves Máté lapunk‑
nak elárulta, hogy 9 éves kora

óta – lassan két éve – űzi ezt a
sportot. Mint mondta, az októ‑
beri világbajnokságra már nyár
óta készült, a rendszeres edzé‑
sek és a kemény munka meg‑
hozták az eredményt. Az ifjú vi‑
lágbajnok kérdésünkre arról is
beszámolt, hogy a Milánóban
töltött utolsó napon jutott egy
kis idő városnézésre is.

Ugyancsak ebben a kategóri‑
ában és versenyszámban állha‑
tott a dobogó harmadik fokára
16‑17 éves korosztályban Tamás
Klaudia (fotónkon), aki szintén
közel két éve karatézik. A na ‑
rancs öves diák mindent a mes‑
terétől, Varga Csabától sajátított

el. Mint mondta, első világbaj‑
nokságához és önmagához ké‑
pest jól teljesített, hiszen hét, ma‑
gasabb övfokozatú versenytár‑
sával kellett megmérkőznie. 
– A versenybírók nagyon kor‑
rektek voltak, és a mester is ott
volt mellettünk és támogatott
minket mindenben – fogalma‑
zott Klaudia. 

Csapat‑kumite kategóriában
három sportolótársa mellett a –
nemrég feketeövet szerzett –
szerencsi Lónárt Adrienn is fel‑
állhatott a dobogó harmadik fo‑
kára. Ugyancsak szép egyéni
eredményt ért el Dobos Dávid,
aki a népes mezőnyben az 5‑8.
helyet szerezte meg.

A veterán férfi sportolók kö‑
zött a szerencsi csapat edzője,
Varga Csaba bronzérmet nyert,
aki nagyon büszke tanítványai‑
ra, teljesítményükre. 

A Szerencsnek világhírnevet,
hazai dicsőséget szerző fiatal
sportolóinknak gratulálunk és
köszönjünk, hogy öregbítették
városunk jó hírnevét!

E. K.

Megkezdődött a küzdelemsorozat a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
által meghirdetett Kenguru Kupában, melyben Szerencs Város Sportegyesülete is
képviselteti magát.

Kosárlabda Kenguru Kupa

Az SZVSE U11‑es együttesei október 14‑én a regio‑
nális forduló első mérkőzésén léptek pályára a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. A helyi egyesület két csapatot
nevezett a bajnokságba. Nagy Lajos testnevelő tanár a
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola diákjaiból váloga‑
tott játékosokkal egy évvel ezelőtt kezdte meg az edzé‑
seket, Endrész Tamás pedig a Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskola fiait és lányait irányítja. 

A 2002‑es születésű és annál fiatalabb gyermekekből
álló szerencsi együttesek mellett Tiszaújvárosból is ér‑
kezett egy U11‑es csapat. A három gárda összecsapásai
remek mérkőzéseket hoztak. Látva a lelkes ifjakat, úgy
tűnik lesz utánpótlása a szerencsi kosárlabdának.

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Keleti csoportjának 8. fordulójában
a Szerencs VSE együttesei október 6‑án Bodroghalomban vendégszerepeltek.

Döntetlen idegenben

Az ifjúságiak mérkőzésén a csapatok fej‑fej mellett haladtak mind az első, mind a második
félidőben, amelynek eredménye 2‑2‑es döntetlen lett. (Hazai góllövők: Buri Dávid és Balogh
József). A felnőtt együttesek összecsapásán a hazaiak a 6. és 7. percben egy‑egy góllal lepték
meg az SZVSE játékosait, amelyre a mieink csak a 16. percben tudtak válaszolni. Az első félidő
2‑1‑es eredménnyel zárult, majd a második játékrészben a szerencsi csapat ugyan összeszedte
magát, és további két góllal átvette a vezetést, de a végén a Bodroghalom újabb góljával 3–3
arányú döntetlennel zárult a találkozó. (Szerencsi góllövők: Lengyel László, Suller Zsolt, Szegedi
Zsolt).

Vereség hazai pályán, 
győzelem idegenben
A negyedik fordulóhoz érke‑

zett az NB II. Észak‑kelet cso‑
portjában szereplő SZVSE I. csa‑
pata, mely október 13‑án a Rá‑
kóczi Zsigmond Általános Iskola
tornatermében megrendezett
mérkőzésen a második kiesési
rangadóját is elvesztette, a táblá‑
zaton azonos pontszámmal előt‑
te álló Gödi SE csapata ellen.

Hiába nyújtott remek teljesít‑
ményt a csapat harmadik és ne‑
gyedik számú játékosa, mindez
azonban kevés volt a sikerhez. 

Szerencs VSE I. – Gödi SE 
8–10. Egyéni eredmények: Stadler
Tamás (3 győzelem; 1 vereség),
Filácz Attila (2; 2), Köllő András 
(1; 3), Korály Tibor (1; 3), Páros
eredmények: Korály – Filácz 
(1 győzelem), Köllő – Stadler 
(1 vereség).

***
A 2012‑2013. évi B.‑A.‑Z. Me‑

gyei Bajnokság I. osztályában
szereplő tartalék csapat az első
fordulóban – idegenben – a Di‑
ósgyőri Sólymok vendégeként
lépett pályára és végig vezetve
magabiztos győzelmet aratott
október 11‑én. A MOATSZ ver‑
senyszabályzatának módosítása
alapján – a korábbi évektől elté‑
rően – az egyéni mérkőzéseken

egy‑egy cserejátékost szerepel‑
tethetnek a csapatok. Az SZVSE
cserejátékosa Csorba István volt. 

Diósgyőri Sólymok – Szerencs
VSE II. 5–13. Egyéni eredmények:
ifj. Csorba István (3 győzelem; 
1 vereség), Korály Csaba (3; 1),
Tatár Béla (3; 1), Csorba István 
(2 győzelem), Rakóczki András
(1; 1). Páros eredmények: ifj. Csor‑
ba – Tatár (1 győzelem), Korály
– Rakóczki (1 vereség).

***
Szerencs VSE I. – Vásárosna‑

ményi SE: 8–10
Szerencs Város Sportegyesüle‑

tének asztalitenisz csapata a baj‑
nokság V. fordulójában, október
28‑án, a jelenleg utolsó helyen ál‑
ló Vásárosnamény csapatát fo‑
gadta hazai pályán. A 8–10 ará‑
nyú szerencsi vereséggel záruló
mérkőzéssel nehéz helyzetbe ke‑
rült a Szerencs VSE NB II‑es asz‑
talitenisz csapata. Stadler Tamás
három, Köllő András pedig két
győzelemmel járult hozzá az
eredményhez. A páros mérkőzé‑
sek során a Korály – Filácz és
Köllő – Stadler kettős egyaránt
győzelmet ért el. 

A „B” csapat 10–8 arányban,
szintén vereséget szenvedett ok‑
tóber 28‑án Sátoraljaújhelyen.

Takács Péter, Fernando Fernandez, Francisco Gallar‑
do, Oláh Ferenc, Salamon József. Csupán néhány név
a megye legnépszerűbb futballcsapatának múltjából és
jelenéből. A DVTK egykori és mai játékosaival talál‑
kozhatott a rajongótábor október 24‑én a szerencsi Rá‑
kóczi‑vár színháztermében.

Diósgyőri focisták 
közönségtalálkozója

A Disógyőri VTK által szerve‑
zett roadshow megnyitó percei ‑
ben Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte a városba érkezett
sportolókat, megjegyezve, hogy
otthonában őriz egy diósgyőri
piros‑fehér sálat, amely jelzi,
hogy bizony nem a közelmúlt‑
ban lett a DVTK szimpatizánsa,
hiszen már az Oláh‑féle legen‑
dás csapatért is lelkesedett. 

A közönségtalálkozó alkal‑
mat adott a szurkolóknak arra,
hogy közös fotók készülhesse‑

nek a játékosokkal. Sok‑sok kér‑
dés érkezett a futballistákhoz, és
az aranycsapat egyik tagjához,
Oláh Ferenchez, aki arra is vá‑
laszt adott, hogy mitől volt kie‑
melkedően sikeres az egykori
diósgyőri együttes, mit tanul‑
hatnak a mai játékosok a régiek‑
től. Oláh Ferenc megjegyezte,
hogy az erőnlét volt a siker titka,
továbbá az, hogy ismerték egy‑
más gondolatait, lévén szinte
valamennyien diósgyőriek vol‑
tak.



A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola kéttannyelvű osztály‑
ba járó, angol tagozatos diákjai
minden esztendőben megemlé‑
keznek az angolszász kultúrából
származó Halloween ünnepről.
Korábban csak faragták, és lám‑
pást készítettek a Halloween
egyik jelképének számító tökből.
Most azonban új gondolat szü‑
letett az iskolában, a gyermekek
festéssel díszítették az olykor jó‑
korára megnőtt terméseket.

A kiváló alkotások másnap
már az intézményt díszítették,
hiszen Halloween party‑t ren‑
deztek az angol tagozatos alsós

diákok. Az iskola aulája megtelt
boszorkányokkal, de szép szám‑
mal akadtak vámpírok, min‑
denféle szellemek, megelevene‑
dett csontvázak, és ki tudja,
mennyi rémisztő maskara. A
program családias légkörét mu‑
tatta, hogy sem a szülők, sem
pedig az intézmény pedagógu‑
sai nem riadtak vissza egy kis
arcfestéstől, még akkor sem, ha
a kitalált ábra éppen pókhálót,
vagy egy arról leereszkedő pók ‑
apót ábrázolt.
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Tökfestés, majd Halloween party
Nem mindennapi vetélkedőt tartottak október 25‑én a szerencsi Rákóczi Zsig‑

mond Általános Iskolában. Az első alkalommal megrendezett tökfestő versenyen a
tanintézet alsó és felső tagozatos diákjai is részt vettek.

Takács István 1947‑ben szüle‑
tett Szerencsen, a városban járt
általános iskolába, Diósgyőrben
végezte középiskolai tanulmá‑
nyait. A Szerencsi Cukorgyár
ösztöndíjasaként a Gödöllői Ag‑
rártudományi Egyetemen kapta
meg gépészmérnöki oklevelét,

majd 1986‑ban műszaki doktori
címet szerzett. A Szerencsi Cu‑
korgyárban kezdte mérnöki pá‑
lyafutását 1971‑ben, végig járta a
ranglétrát, a cukorgyár és a Sze‑
rencsi Csokoládégyár összevo‑
nása után már a műszaki fejlesz‑
tés felelőse. Dolgozott a Szeren‑
csi Édesipari Vállalat műszaki
igazgatójaként, majd 1994 végé‑
ig a Szerencsi Csokoládégyár
igazgatója volt.

1996‑ban hozta létre társaival
a Szerencsi Bonbon Kft‑t, mely‑
nek fő célja a helyi édesség‑, a
szerencsi csokoládégyártás meg‑
mentése, Hegyalja Kapuja és
Zemplén hírnevének ápolása
volt. Megalakulása óta ügyveze‑
tője az azóta már családi vállal‑
kozásként működő társaságnak.
A cég jelenleg 100 főt foglalkoz‑
tat, Magyarország második leg‑
nagyobb csokoládégyártója,
2007‑2009 között a megye első
száz vállalata között szerepelt.
2007‑ben a Magyar Élelmiszer‑
tudományi és Technológiai

Egyesület Kossutány Tamás
Emlékéremmel, 2008‑ban a 
B.‑A.‑Z. Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Herman Lajos
Emlékéremmel tüntette ki. 2011‑
ben két elismerést is átvehetett:
Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter Élelmiszerbiztonsági
Díjjal, a Vállalkozók és Munkál‑
tatók Országos Szövetsége Az
Év Édesipari Vállalkozása Bor‑
sod‑Abaúj‑Zemplén megyében
kitüntetéssel ismerte el a cég
munkáját. Takács István a sze‑
rencsi Országos Csokoládé Fesz‑
tivál egyik legfőbb támogatója és
szervezője. Nős, felesége ma‑
gyar‑történelem szakos tanár.
Három, diplomával rendelkező
és már családos gyermekeik és
hét unokájuk van, mindannyian
Szerencsen élnek. Takács István
2002‑től Szerencs Város Önkor‑
mányzatának képviselője. A 
B.‑A.‑Z. Megyei Önkormányzat
Pro Comitatu‑díját egyedüliként
kapta meg az október 23‑ai ün‑
nepségen.                                           SfL

Díszkardot kapott a szerencsi 
vállalkozó

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Közgyűlés idén Cigándon tartotta meg október
23‑ai, ünnepi közgyűlését. A nemzeti ünnep alkalmából minden esztendőben át‑
adják a megye legmagasabb elismeréseit is. A Pro Comitatu‑díjat és az ezzel járó
díszkardot ezúttal Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője vehette át
Mengyi Rolandtól, a B.‑A.Z. Megyei Közgyűlés elnökétől.

Sváb komédia 
két felvonásban

Rendhagyó színházi előadást láthatott a közönség október 27‑
én a Rákóczi‑vár színháztermében, ahol sváb ajkú, amatőr szí‑
nészek léptek a világot jelentő deszkákra.

A régi falusi életet idéző előadás remek összeállításban jelení‑
tette meg többek között az egykor naponta látható, batyukkal
felszerelkezett piaci sváb kofákat, az akkoriban divatos használati
tárgyakat, eszközöket, kocsmajeleneteket. A két felvonásos szín‑
padi produkciót a Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkor‑
mányzata, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ
meghívására érkező solymári, németajkú csoport adta elő.

A humoros darabot sváb nyelven mutatták be a népviseletbe
öltözött solymáriak, miközben a színpadon elhangzott szöveg
magyar fordítását kivetítőn keresztül olvashatta a publikum.

A korabeli fotók arról tanús‑
kodnak, hogy a lakosság nagy
örömmel vette birtokába az új
útszakaszt, hiszen ezáltal a ke‑
rékpáros és gyalogos közleke‑
dés biztonságosabbá vált a város
és az ondi településrész között.
Mára már azonban jócskán ki‑
kezdte az idő vasfoga az út bur‑
kolatát: keresztben és hosszában
egyaránt repedések szabdalják,
gazkinövések tarkítják az egy‑
kor szebb napokat látott utat,
amit ilyen formában már nem
szívesen vesznek igénybe a ke‑
rékpárosok, hiszen balesetve‑
szélyessé vált a felület.

Szabó Lászlóné, a szerencsi
polgármesteri hivatal városfej‑
lesztési csoportvezetője lapunk
érdeklődésére elmondta: a beru‑
házás két évtizede pályázati tá‑
mogatással valósult meg. A ki‑
vitelezést követően néhány év‑
vel azonban közműhálózat‑fek‑

tetés történt: a kerékpárút
nyomvonala mellett távközlési
kábeleket helyeztek el. A mun‑
kagödör miatt fellazuló talaj vé‑
gül olyan süllyedést okozott,
ami miatt hosszirányban teljes
egészében megrepedt a kerék‑
párút burkolata. A keletkezett
hibák javítása csak jelentős rá‑
fordítással megoldható, amire
nincs fedezet a város költségve‑
tésében. Mint megtudtuk: az út‑
szakasz újraaszfaltozása annyi
alapanyagot igényelne, ameny‑
nyit a 2012‑es Start munkaprog‑
ram keretén belül a város útjai‑
nak kátyúzására felhasználtak.
Szabó Lászlóné hozzátette: az
önkormányzat a közelmúltban
döntött a Turisztikai attrakciók
és szolgáltatások fejlesztése cí‑
mű pályázat beadásáról, mely‑
nek pozitív elbírálás esetén
egyik célja a kerékpárút rendbe‑
tétele.

Rossz állapotban 
a kerékpárút

Éppen húsz esztendeje annak, hogy 1992 októberében
Szerencs és Ond között kerékpárutat avattak.


