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Bereczk AutósboltBereczk Autósbolt

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701

Régi akcióink is tovább élnek:
Lada, VW, Suzuki gyertya
Autótakaró ponyva XXL

600 Ft
3000 Ft

Jelentősen kibővített raktárkészlettel és új
megbízható munkatárssal várjuk régi és leendő

vásárlóinkat.
Februárban, ha nem tudjuk Önt azonnal

raktárról kiszolgálni, akkor
rendeljük meg Önnek

a vásárolni kívánt alkatrészt.

Tel.: 47/362-701, 20/926-3710

20% kedvezménnyel

–10W40-es
motorolaj 4 liter

– Fagyálló:
Aluprotekt G12+

Piros -72 °C 1 liter

4000 Ft

750 Ft

Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Aszaltszilvás sonka
Sertés csontos hosszú karaj
Sertés rövid karaj
Sertés comb csont nélkül
Juhbeles virsli
Lángolt kolbász

1479 Ft/kg
1219 Ft/kg
1269 Ft/kg
1269 Ft/kg
899 Ft/kg

1099 Ft/kg

Az akció 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

Ipari beruházás Rátkán, áruház építése
uniós támogatásból Mádon

A Geoproduct Kft. 50 millió forint uniós támogatást nyert a
„Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében. A 83 millió forintos összköltségvetést meghaladó
beruházásból nemcsak új csarnokot, és bemutató áruházat építenek, hanem
igyekeznek a munkahelyek megtartásával biztonságot teremteni
munkavállalóik részére is.

AGeoproduct Kft. 1984-ben alakult családi vállalkozásként.Az elmúlt 29 év alatt, több
mint 200 termék került kifejlesztésre és piaci bevezetésre. Termékeik szinte kivétel
nélkül a Tokaji-hegység nemérces ásványi nyersanyag-bázisára épülnek. A
környezetbarát zeolitos biotermékek iránti megnövekedett piaci igény ösztönözte a
társaságot arra, hogy rátkai telephelyén megépítse második ásvány-előkészítő üzemét.
A munkálatokat engedélyek birtokában 2006-ban kezdték el, 2011 második felében az
üzemépítés befejeződött. Folyamatban vannak az üzemeltetéshez szükséges
szakhatósági engedélyek beszerzései. A közel 0,5 milliárd forint értékű beruházást
önerőből valósította meg a társaság.
Most az uniós támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílik az ásvány-előkészítő üzem
kiszolgálására alkalmas csarnok, valamint Mádon a bemutató-, diszkontáruház
megépítésére is. Míg a csarnok a közvetlen termelésbe kapcsolódik, addig az áruház
Tokaj-Hegyalja ásványi értékeinek bemutatását és értékesítését szolgálja.
A beruházásnak köszönhetően a társaság 71 fő munkavállalónak tud stabil
munkahelyet biztosítani.
A társaság távlati céljai között szerepel az ásványi nyersanyagok további hasznosítása,
kutatások kezdeményezése, valamint eredményes kutatás esetén bányatelkek fektetése
is. Jelenleg kísérleti fejlesztés alatt áll a vízszűrő, víztisztító berendezések gyártása,
melyhez szintén az itt bányászott ásványi anyagokat használják fel.
A Tokaji-hegységben található nyersanyagok Magyarország egyedülálló és páratlan
ásvány kincseinek részei. A hegység területe, az emberré válástól napjainkig ásványi
nyersanyagok tekintetében döntő szerepet játszott a Kárpát-medence gazdasági
fejlődésének folyamataiban.
Ezzel az örökséggel, a természet nyújtotta lehetőségek felhasználásával, valamint a
fejlesztési célkitűzésekkel, igyekszik biztosítani a Geoproduct Kft. hosszú távon mind
a helyi lakosság foglalkoztatását, mind pedig a helyi ipar fellendülését.
A cégről és fejlesztéseiről bővebb információt a www.geoproduct.hu oldalon
olvashatnak.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek bérbeadására.

pályázatot hirdet

KIADÓ IRODAHELYISÉGEKKIADÓ IRODAHELYISÉGEK

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő,
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Kossuth tér 1. alatt lévő irodájában lehet.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban,
illetve Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán

(Rákóczi út 89.), valamint Szerencs, Kossuth tér 1.
és letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

szám (Népház)

a Népházban ( )

A benyújtás határideje:

2013. február 7. (csütörtök) 12 óra

Iroda helyiségek bérbeadása:

1./ Szerencs, Rákóczi út 94. (Fürdő és Wellnessház)

alatti ingatlanban található helyiség.
Alapterület: 13 m

2

2./ Szerencs, Ondi út 1. (Uszoda)

alatti ingatlanban található helyiség
Alapterület: 23 m

2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +
2

áfa

(külön fizetendő a helyiség rezsije)
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Az esemé-
nyen Koncz Fe-
renc kiemelte:
reméli, hogy
minden ma-
gyar állampol-
gárnak megfe-
lelő segítséget
tudnak majd
nyújtani az al-
kalmazottak,
hiszen az ott
dolgozók kor-
rekten, lelkiis-

meretesen látják el a munkájukat. Demeter Ervin hangsúlyozta, hogy
az új év mindig a változást hozza magával. A kormánymegbízott azt is
kiemelte, hogy a közigazgatás újjászervezésének folyamatában elérke-
zett a harmadik, befejező lépés. – Az első lépésünk az volt, amikor visz-
szatértünk a megyei szintre, második lépésként a megyében szétapró-
zódott szervezeteket, állami feladatokat integráltuk a kormányhivatal-
ba, és most a kormányhivatal keretei között közelebb kerülünk a pol-
gárokhoz, amelyet a járási hivatal létrehozása céloz meg – fogalmazott
Demeter Ervin, aki hangsúlyozta, hogy az önkormányzat és a járás kö-
zött mellérendeltségi viszony áll, hiszen mindenkinek megvan a saját
feladata, amit el kell látni. A két szervezet közötti kapcsolat azonban
intenzív és erős marad, így bízik a további sikeres együttműködésben,
kapcsolatban. Demeter Ervin hangsúlyozta, hogy ez a jó kapcsolat Sze-
rencs esetében bizalommal töltötte el, hiszen mind a vezetők, mind az
alkalmazottak pozitívan álltak hozzá az új szervezet létrejöttéhez.

A jövőben az okmányirodai szolgáltatások továbbra is a polgármes-
teri hivatal épületében várják az ügyfeleket, míg egyes szociális és
gyámhivatali feladatok átkerülnek a Rákóczi út 63. szám alatti új járási
hivatalhoz.

A járási hivatalok feladatköre
2013. január 1-jétől a járási hivatalokban intézhetők a települési ön-

kormányzatok jegyzőitől átvett államigazgatási feladatok közül: egyes
gyám- és gyermekvédelmi ügyek, egyes szociális igazgatási ügyek, csa-
ládtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, menedékjogi ügyek, egyéni
vállalkozói tevékenység engedélyezés, egyes kommunális típusú ügyek
(pl. temetőengedélyezés), egyes állategészségügyi feladatok (pl. állat-
otthon engedélyezés), a szabálysértési hatósági feladatok ellátása, helyi
védelmi bizottság vezetése, egyes vízügyi, környezetvédelmi hatáskö-
rök. Ide tartoznak az okmányirodai feladatok is, melyeket Szerencs vá-
rosában továbbra is a Polgármesteri Hivatalban lévő okmányirodában
intézhetnek az ügyfelek. 

Szerencsi Járási Hivatal
Székhely: Szerencs, Rákóczi út 63.
Hivatalvezető: Ináncsi Tünde

A Szerencsi Járási Hivatalhoz tartozó települések: Alsódobsza, Be-
kecs, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka,
Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc.

Tisztelt Olvasó!

Ön a megújult Szerencsi Híreket tartja a
kezében.

Talán vannak, akik emlékeznek 2012. már-
cius 9-ére, amikor a változás első példányá-
val jelentkeztünk. Egy esztendővel ezelőtt cé-
lul tűztük ki, hogy küllemében és tartalmá-
ban is megújítjuk a városi lapot. „Egy új kor-
szak kezdete” – hangzott az akkori írás címe,
mely jelezte, hogy az újság reformálása hosz-

szú folyamat, a munka javarésze még hátra van!
2013 elejére újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A lap felelős

szerkesztőjeként hiszem, hogy az olvasó színvonalas, tartalmá-
ban és megjelenésében is minőséget tükröző újságot tart a ke-
zében. Bízom benne, hogy a Szerencsi Hírek a jövőben még in-
kább elnyeri olvasóink tetszését!

Tél van, pihen a természet, de hadd éljek mégis ezzel a hason-
lattal: úgy tűnik, az egy esztendővel ezelőtt elvetett magvak
ugyan lassan hoztak újabb és újabb hajtásokat, azonban hama-
rosan a virágzásnak örülhetünk!

Minden cselekedetünk előzménye a múltban keresendő. Nem
csak a Szerencsi Hírek megújítása volt a feladatunk, hanem az
is, hogyan tudjuk munkánk gyümölcsét eljuttatni minél több
szerencsi emberhez. Saját terjesztői hálózatunk gondoskodik
minderről.

Bizonyára sokakban felvetődik a kérdés: miért lett ingyenes
az újság? Áttekintettük az elmúlt évek lapszámait, a nyomtatási
költségeket, a terjesztési, kézbesítési díjakat, s meg kell monda-
ni, óriási számokat találtunk. Mindezek mellett döbbenten áll-
tunk a tény előtt, miszerint a lap korábbi 150 forintos ára mesz-
sze nem fedezte a költségeket. Az utóbbi időszakban olyannyira
lecsökkent az eladott példányok darabszáma, amely szükséges-
sé tette a változást. Anélkül, hogy számokkal untatnám az olva-
sót, annyit elárulhatok: a 2013-tól immár négyezer példányban
készülő Szerencsi Hírek – amely szándékunk szerint eljut min-
den itt élő emberhez – készítése idén sem kerül többe, mint a
korábbi években.

A napokban régi ismerősöm megállított az utcán. – Igaz, hogy
ezután már csak ingyenes szórólap lesz a Szerencsi Hírek? Nos
a válaszom akkor is ez volt: mint azt Ön is látja, kedves olvasó,
amit a kezében tart, nem egy hétköznapi ingyenes kiadvány. To-
vábbra is fontosnak tartjuk a hiteles, objektív tájékoztatást,
azonban e mellett értéket szeretnénk közvetíteni. Írásainkkal
úgy kívánjuk bemutatni a körülöttünk lévő világot, ahogy eddig
talán nem ismerhettük.

Jelenlegi számunk tartalma közel sem teljes. A jövőben is ta-
lálkozhatnak majd aktuális hírekkel, közérdekű információkkal,
sportesemények összefoglalóival, kultúránkat bemutató írások-
kal, irodalmi alkotásokkal.

A megújulás folyamatos, amely nem történhet meg az Ön vé-
leménye nélkül. Számítunk olvasóink észrevételeire! Mi tisztá-
ban vagyunk a feladatainkkal, de szeretnénk azt is tudni, hogy
mit látna Ön szívesen e lap hasábjain! Csak magamat ismétlem,
amikor így fogalmazok: a Szerencsi Hírek az olvasókért létezik,
és e megújulás is csak az olvasóval együtt valósulhat meg.

Miért ajánlom Önöknek a Szerencsi Híreket? Azért, mert ez az
újság a helyi embereknek készül. Igyekszünk olykor ablakot
nyitni a nagyvilágra is, de a Szerencsi Hírek továbbra is a város-
ban élők lapja marad.

Kérem fogadják szeretettel a megújuló Szerencsi Híreket!
Muhi Zoltán

felelős szerkesztő

Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Postacím: a szerkesztőség címén • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén, valamint a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
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A Szerencsi Járási Hivatal
Hivatalos keretek között nyílt meg január 2-án a Rákóczi út

63. szám alatt lévő Szerencsi Járási Hivatal, ahol Koncz Ferenc
a székhelytelepülés polgármestereként köszöntötte a megje-
lenteket. Beszédében elmondta, hogy a járási hivatal méltó
helyre, egy patinás épületbe költözött, hiszen a létesítmény ko-
rábban a polgármesteri hivatalnak adott otthont.
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Egyházi kézbe kerülhet 
a szerencsi Bocskai

gimnázium
A szerencsi látogatáson részt

vett Ternyák Csaba, az Egri Fő-
egyházmegye érseke, aki el-

mondta érdeklődésünkre, a
gimnázium átvétele már a

tavasz folyamán, a Bolyai
iskola kapcsán történt
megkereséskor is felve-
tődött, ám akkor még

túlságosan korainak tűnt
ez a kérdés. Most ismétel-

ten felszínre került a lehető-
ség, a látogatás egyfajta tájéko-
zódást elégített ki. Ternyák Csa-
ba értekezett a tantestülettel és
örömmel számolt be arról, hogy
a pedagógusok elsöprő több-
séggel szavazták meg a katoli-
kus fenntartást. Az érsek a nap
folyamán megtekintette a tanin-
tézmény minden részét, ideért-
ve a sportpályákat, valamint a
szaktantermeket, majd találko-
zott az osztályokat képviselő
szülőkkel és diákokkal, akik
szintén jó véleménnyel voltak

az esetleges fenntartóváltást il-
letően. Ternyák Csaba számos
felvetésre adott választ, a diá-
kok részéről pl. felvetődött
a ruhaviselés, a smink,
egyáltalán korunk di-
vatjának gimnáziumi
alkalmazhatósága. Az
érsek megnyugtatóan
közölte, semmiben
nem szeretnének eltérni
az eddigi szokásoktól, min-
denben konzultálnak a pedagó-
gusokkal, a diákokkal és a szü-
lőkkel, már ha az egyház és az
önkormányzat úgy dönt, hogy
változás lesz a fenntartói jogo-
kat illetően. Szerencs Város Ön-
kormányzatának képviselő-tes-
tülete a december 20-án meg-
tartott testületi ülésen foglalko-
zott a kérdéssel és egyhangúlag
döntöttek abban, hogy az ügy-
gyel kapcsolatos előterjesztést
elfogadják.

SfL

A Bocskai István Gimnázium lehet a második felekezeti tanintézet Szerencsen.
Olvasóink előtt is ismert, hogy az elmúlt esztendő tavaszán kezdődött el az a fo-
lyamat, melynek végén az Egri Főegyházmegye átvette a nagy matematikus ne-
vét viselő alapfokú oktatási intézmény fenntartását. A diákok és pedagógusok
szeptembertől már a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában kezdték el a
2012/2013-as tanévet.

Hosszú egyeztetések a szülőkkel, pedagógusokkal, városi- és egyházi vezetők,
oktatási szakemberek vizsgálták az átvétel lehetőségét. Az is igaz, hogy eleinte
nem mindenki örült a változásnak, voltak, akik úgy gondolták, gyermeküknek
nincs helye ilyen tanintézet falai között, azonban a legtöbben örültek az egyház
nyújtotta lehetőségnek. Talán nekik volt igazuk, talán nem… A tanév első néhány
hónapja azonban bebizonyította, hogy számos területen fejlődés kezdődött az
iskolában. A hírek arról szólnak, hogy a gazdasági háttér tekintetében nincs oka
panaszra a Bolyai vezetésének, a pedagógusok elégedettek, mint mondják, nyu-
godt környezetben végezhetik mindennapi munkájukat. A diákok felekezetük

szerinti, rendszeres hitoktatásban részesülnek, az egyházi emberek részesei az
iskola életének, amelynek egyesek szerint óriási fegyelmező hatása van.

Most úgy tűnik, egy helyi középiskola is hasonló módon kerülhet római ka-
tolikus fenntartásba. Az elmúlt év végén felgyorsultak az események és a gim-
názium vezetése nem titkolta, hogy a korábbi szerencsi tapasztalatok alapján
gyors egyeztetéseket kezdtek az Egri Főegyházmegyével, tájékoztatták a tanári
kart, a diáksereget, a szülőket és a többség támogatta a fenntartóváltást. Köztu-
dott volt az is, hogy január 1-jétől állami fenntartás vár a gimnáziumra, így sür-
getővé vált az intézkedések sora, sokan abban bíztak, talán kihagyható egy lépés,
azaz a 2013-as esztendőt már az egyházi irányítás alatt kezdheti a Bocskai.

A gyors váltás nem jöhetett létre, a gimnáziumot jelenleg a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ irányítja, azonban úgy tűnik, a szándék mindkét fél
részéről erős, így legkésőbb szeptembertől már a Bocskai István Gimnázium fa-
lára is felkerülhet a crucifixum, azaz a feszület.

Az a hír is elterjedt a városban, hogy a település másik általános isko-
láját a református egyház veheti szárnyai alá. Meglátjuk, mit hoz a jövő,
egy bizonyos: a szilárd erkölcsi alapokon nyugvó nevelés bizonyára nem
válhat gyermekeink kárára.

Muhi Zoltán

Az Egri Főegyházmegye ve-
zetői látogattak Szerencsre a
közelmúltban, ugyanis van
esélye annak, hogy a Bolyai
János Katolikus Általános Is-
kola után a középfokú tanin-
tézmény is a római katolikus
egyház fenntartásába kerül-
jön.

Ternyák CsAbA,
római katolikus érsek

Amikor felvetődött
a kérdés, mit szól-
nánk ahhoz, hogy a
Bocskai István Gim-
názium és Szakkö-
zépiskola is bekerül-
jön a katolikus egyház
által fenntartott iskolák
közé, igennel válaszoltam az el-
ső felvetésre. Tavasszal még kósza
ötletnek tűnt a gondolat, azt mond-
tuk, szeretnénk lépésről-lépésre ha-
ladni, erre a saját rendszerünknek,
munkatársaimnak is fel kell készül-
niük, mert a változás nagy, ezt le kell
vezényelni. Időközben megerősö-
dött az oktatási osztályunk, úgy lát-
juk, még néhány intézményt át tud
venni az egyházmegye. Főleg olyan
városokkal szeretnénk erősíteni ezt
a kapcsolatot, ahol már működik egy
általunk fenntartott általános iskola,
hiszen azok a diákok, akik idejárnak,
ugyanabban a szellemiségben foly-
tathatják tanulmányaikat a gimnázi-
umban. Tulajdonképpen ez a gondo-
latsor vezetett minket arra, hogy el-
fogadjuk a felkérést és elkezdjük a
dialógust, az információk cseréjét.
Hozzá kell tenni, ehhez – egyebek
mellett – kellett a tantestület véle-
ménye is.

Gál András,
gimnázium igazgató

Megkereső levelet küld-
tem az érsek úr felé an-
nak ellenére, hogy volt
tudomásom arról, a ka-
tolikus egyházat első-

sorban az általános isko-
lák érdeklik. Természete-

sen örömmel értesültem az
egri delegáció érkezéséről annak

fényében is, hogy a látogatási értesí-
tés szerint nem csak az érsek úr, de
jogászok és építészek is jelen lesznek
a találkozón. Az események tehát fel-
gyorsultak, a tantestületen belül le-
bonyolítottunk egy nyílt szavazást.
Ennek eredménye az lett, hogy a pe-
dagógusok – három tartózkodással
– az egyházi fenntartás mellett tették
le voksukat. Mivel nem akartam azt,
hogy a nyílt szavazáson bárki, bár-
mely okból ne a tényleges akaratát,
óhaját, gondolatát fejezze ki, megis-
mételtük a véleménynyilvánítást, de
már titkos formában. Lezárt urnába
kerültek a szavazólapok, a hatvan-
négy szavazatból hatvanketten igen-
nel válaszoltak a feltett kérdésre, egy
lap tartalmazott tartózkodást és
ugyancsak egy nemleges választ.
Magyarul, a tantestület elsöprő több-
séggel voksolt az egyházi fenntartás
mellett.

Iskolai oktatás 
szilárd erkölcsi alapokon



Csejoszki Csejoszki 
SzabolcsSzabolcs

görög katolikus 
parókus 

A Szerencsen eltöl-
tött néhány hónap
alatt legfontosabb – és
egyben elsődleges –

fe ladatomnak a közösség tagjainak meg-
ismerését tartottam. Eddig is lényegi
szempont volt számomra a különféle ta-
lálkozási pontok megszervezése, amelyek
a szertartásokon és a templomi összejö-
veteleken kívül is lehetőséget nyújtanak
a gyülekezet tagjainak egy-egy közös
programon, a közösségi életben való rész-
vételre. A hívekkel való jó kapcsolat kiala-
kítása egy nagyon fontos szempont,
amelynek figyelembevételével a görög ka-
tolikus gyülekezet már az év elején szer-
vez egy találkozót a tagok számára. Nem
titkolt szándékom, hogy legyen egy olyan
kapcsolat köztem és a gyülekezet tagjai
között, amely nem pusztán a pap és a hí-
vek kapcsolatában merül ki, hanem cé-
lom, hogy a közösség és köztem sokkal in-
kább egy együttgondolkodó, együttműkö-
dő légkör alakuljon ki. Ebbe az irányba
próbálunk az új év folyamán is lépéseket
tenni, megszólítva a meglévők mellett a
fiatalabb korosztályt is. A felújításokat il-
letően apróbb, a templomot, a parókiát és
a görög katolikus iskola épületét is érintő
beruházási terveim vannak a 2013-as év-
re vonatkozóan, amelyhez pályázati úton
is szeretnénk megfelelő támogatási hoz-
zájárulást szerezni.

Gondolatok templomainkbólGondolatok templomainkból

Börzsönyi Börzsönyi 
JózsefJózsef

református 
esperes

2012 januárjában
állt szolgálatba az
újonnan választott
presbitérium, amely-

lyel együtt arra törekszünk, hogy szoro-
sabb kapcsolatot építsünk ki azon csalá-
dokkal, akikkel nem rendszeresek a talál-
kozások. Másik fontos terület az ifjúság-
gal való foglalkozás. Erre korábban a hit-
tanórák keretében volt lehetősége az
egyháznak, azonban új lehetőséget bizto-
sít számunkra, hogy a város egyik általá-
nos iskolájának órarendjébe már beikta-
tottan szerepel a hitoktatás. Szeretnénk,
ha ez bővülne, amelyre lehetőség nyílik
majd a gimnázium egyházi kézbe kerülé-
sével. Emellett az oktatási törvény sze-
rint ettől az évtől három évfolyamon nyi-
latkozniuk kell a tanulóknak, hogy etikát
vagy hittant kívánnak-e tanulni. Az erre
való készülés és a város három intézmé-
nyében való oktatás nagy feladatot jelent,
viszont kapcsolati szempontból minden-
képpen hasznos. A 2013-as év tartogat
építési feladatokat is, amelyek a temp-
lomfelújítás alkalmával kimaradtak a
munkálatokból, és a gyülekezeti ház te-
tőzetét is szeretnénk kicserélni. Az új év-
ben is lesznek alkalmak, különféle konfe-
renciák, amelyek helyszínéül ezelőtt is
Szerencs szolgált, de tervezünk még ki-
rándulásokat is, amelyek szintén részük
a gyülekezet életé nek.

DarvasDarvas
LászlóLászló

római katolikus 
plébános

2013-ban is a leg-
főbb szempont megad-
ni az embereknek a le-
hetőséget, hogy megis-

merjék, megszeressék a keresztény élet-
módot, majd az egyén eldöntse, mennyire
kíván benne részt venni. Ehhez egymással
szemben végtelen türelem szükséges. Ta-
valy a szentmiséken kívül az egyéb alkal-
makon is megduplázódott a résztvevők
száma, nőtt a fiatal családok jelenléte. A
gyermekekkel fontos a kapcsolat, ami ál-
talános iskolában mindennapos, a gimná-
zium egyházi átvételével pedig közel ezer -
ötszáz családdal kerülünk majd kapcsolat-
ba. Szerencs életében ez történelmi lehe-
tőség, változást jelent. 2012-ben megte-
remtettük a működéshez szükséges tárgyi
feltételeket, így idén megkezdhetjük a kö-
zösség építését, működtetését. Új rendez-
vényekkel és a régiek felelevenítésével mi-
nél több ember találhatja meg helyét a kö-
zösség életében. Újra meg kívánjuk alakí-
tani az ifjúsági szervezeteket, a Katolikus
Karitászt, a férfiakat szeretnénk aktivizál-
ni. Tervezzük kirándulások, zarándokla-
tok, családi vasárnapok rendezését, hon-
lap, időszakos egyházközségi újság készí-
tését. A helyi Munkás Szent József temp-
lomot bezártuk télre, szakemberek mérik
fel: reped a kövezet, beázik, korhadnak a
gerendák. Rendbetétele a jövő feladatai
közé tartozik.

A három helyi felekezet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mit várnak a 2013-as esztendőtől.
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A chipezés törvényben megha-
tározott hatósági ára 3500 Ft, amely a chipezési
pontokon lesz érvényes. Az összeg változhat abban

az esetben, ha rendelőbe visszük be az ebet,
vagy házhoz hívjuk az állatorvost.

Arendelkezés nem azt jelenti, hogy január 1-jéig be kell ültetni az ebekbe a jelölő eszközt, csupán
arról van szó, hogy az idei évben minden kutyatulajdonosnak gondoskodnia kell a jószág mikro
chipes regisztrálásáról – mondta el lapunknak Boros László szolgáltató állatorvos, aki arról is tá-

jékoztatta a Szerencsi Híreket, hogy 2013. márciusában Szerencsen 8-10 oltópontot állítanak majd fel,
s a kutyák veszettség elleni oltása és féregtelenítése mellett szervezett keretek között beültetik az ebek-

be a kötelező mikrochipet is, amelynek egyszeri költsége 3500 Ft lesz.
– Riadtan hívnak fel az emberek: doktor úr, mi lesz, ha január 1-jéig nem lesz beültetve a chip a

kutyába? – Természetesen semmi sem történik, hiszen sokan félreértelmezik a törvényt, amely va-
lójában arról rendelkezik, hogy január 1-jétől, azaz az állatorvossal történő első találkozáskor kell
beültetni a rizsszem méretű elektronikus eszközt a házi kedvencekbe – hangsúlyozta Boros Lász-
ló. Ellenőrzésekre nem igazán kell számítania a kutyatulajdonosoknak, azonban az első adandó

alkalommal, amikor az eb találkozik az állatorvossal (ez lehet a rendszeres veszettség elleni
védőoltás időpontja is) el kell végeztetni a beavatkozást.

2013 tavaszán az oltópontokat a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft-vel közösen állítják fel. A szokásos vakci-

názás és féregtelenítés mellett (ennek költsége 2013-
ban is 3000 Ft/eb) szakemberek végzik majd el a ku-

tyák chipezését is. – Maga a beavatkozás csupán
néhány perc, azonban a hozzá tartozó adminiszt-

ráció állatonként legalább 30 percet vesz igény-
be – magyarázza a doktor.

Muhi Zoltán

Kutyanyilvántartás

CzAkó sándor:
„Ha valaki ennyit nem képes áldozni házi kedven-
céért, az hogyan tudja biztosítani számára a meg-
felelő egyéb körülményeket?”

Egyetértek a kutyák transzponderrel való ellátásával, hétköz-
napi nyelven azok chippelésével. A chip beültetésével és a regisztrá-

cióval az adatbázisban az eb és a gazdája személyes adatait vezetik fel. Ennek se-
gítségével a későbbiek során könnyen azonosíthatóvá válnak az elveszett, vagy el-
lopott állatok, illetve azok egészségügyi adatai. A regisztráció során az adatok a
MÁOK Petvetdata rendszerben kerülnek rögzítésre. 

Felelős állattartónak érzem magam, és mint kutyatenyésztő, számomra régóta
természetes, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete előírásai értelmé-
ben a kutyáim ilyen eszközzel vannak ellátva. E nélkül az állatok törzskönyvi re-
gisztrálása és külföldi utaztatása ma már elképzelhetetlen. Közös érdekünk, hogy
az állatok regisztrálva legyenek, persze nem elhanyagolható az eljárás egyszeri
költsége. Ebben a kérdésben is a felelős állattartás a szempont: ha valaki ennyit
nem képes áldozni házi kedvencéért, az hogyan tudja biztosítani számára a meg-
felelő egyéb körülményeket?

Sokan elvitték már állatorvoshoz a kutyáikat, de tudomásom szerint a Szeren-
csen várható szervezett oltásig az önkormányzat részéről türelmi időszak lép élet-
be, azaz március környékén a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. által szervezett
veszettség elleni oltópontokon mindenki elvégeztetheti ezt a beavatkozást.

A mikrochip egy számkódot
tartalmaz, amely bekerül egy
európai nyilvántartási rend-
szerbe, így később minden adat
lekérdezhető. A veszélytelen
beültetés után a kutya azono-
sítható lesz, erre szükség lehet,
akár egy kutyaharapás, vagy az
állat eltűnése esetén. Egy kódolvasó eszköz segítségével
kiderül az állat állatorvosi előélete. A kutya-chip minden
bizonnyal okozhat felháborodást egyes emberekben, a
beültetés anyagi vonzata miatt. Azt azonban látni kell,
hogy a kutyák veszettség elleni kötelező vakcinázása és
féregtelenítése évente visszatérő rendszeres költséget
jelent, míg a chip beültetés egyszeri kiadás.

Szervezett chip-beültetés
lesz Szerencsen!

A törvény szerint 2013. január 1-je után
mikrocsippel kell megjelölni a 4 hónapnál
idősebb kutyákat.
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Az évente ismétlődő eseményen a polgár-
mester megjegyezte, hogy a 2010 őszén 
történt megválasztása, majd az ezt köve-

tő tájékozódás után nem kis aggodalommal és el-
keseredettséggel kezdte a város irányítását, a
pénzügyi mutatók nem adtak okot az örömre. 

– A vállalkozói szféra tartotta életben a várost, az
eltelt bő két év után ezúton is kifejezem köszönete-
met feléjük – fogalmazott a polgármester, majd így
folytatta: a nehézségek ellenére példamutató az
adózási morál, ugyanakkor itt jegyzem meg, a város
alkalmazottainak ugyancsak kemény próbákat kel-
lett kiállniuk nem csak az első, de a második vezetői
évem alatt is. Megtettük, saját bőrünkön takarékos-
kodtunk. A vállalás mintegy százmillió forintos
megatakarítást je-
lentett 2011-ben,
Szerencs nem szen-
vedett el húsbavágó
megszorításokat.
Mögöttünk áll a problémáktól nem mentes 
2012-es év, azok a változások, amelyek a közéletben
történtek azt mutatják, hogy a város regionális súlya
tovább erősödött az eltelt egy esztendőben 
– mondta a polgármester kitérve a járási központ
kialakítására, az átalakult oktatási berendezkedés

szerencsi székhelyére, a Bolyai
János Általános Iskola katolikus
fenntartására, a Szerencsi Pol -
gár őr Egyesület országos elisme-
résére, és még számos ered-
ményre. Koncz Ferenc úgy össze-
gezte mondandójának e részét,
hogy a közigazgatásban, az okta-
tásban, a közfeladatok területén
mindenképpen a megerősödés
tapasztalható, az a munka, amit a
város önkormányzatának el kell
végezni, azt a polgármesteri hivatal apparátusa és
az intézményrendszer maradéktalanul teljesítette. 

A polgármester később körvonalazta az anyagi
helyzetet és aláhúzta,
sok köszönet illeti a
kormányzatot, a tele-
pülések felé nyújtott
állami támogatásokat

illetően országos szinten Szerencs az első tíz között
van. A kormány támogatásának eddigi mértéke
meghaladja a hétszázmilliót, a hála és a köszönet
kijár az ország vezetése felé, de a helyi munkatárs-
aknak is, az önkormányzati apparátusnak kemény
munkát kellett elvégezni a siker érdekében. A pol-

gármester a köszöntő végén kiemelte
a vállalkozói szféra adózási fegyelmét,
segítőkészségét, amely a nehézségek
ellenére is példaként mutatható fel az
ország településeit tekintve. A kö-
szöntő végén Koncz Ferenc azzal zár-
ta gondolatait, hogy bízik a vállalko-
zók és az önkormányzat további jó
együttműködésében, egy mindkét fél
számára jobb pénzügyi mutatókat
produkáló új esztendőben.

A polgármesteri beszéd után a
„Fölszállott a páva” című televíziós te-

hetségkutató első helyezettje, a Parapács Népzenei
Együttes, továbbá a Hajnali Néptáncegyüttes pará-
dés előadása szórakoztatta a megjelenteket, végül
Jolsvai János, a BOKIK Szerencsi Kirendeltségének
vezetője mondott pohárköszöntőt.                                SfL

Köszönet a helyi vállalkozóknak
koncz Ferenc polgármester január 11-én 
újév alkalmából köszöntötte szerencs 
vállalkozóit a rákóczi-vár színháztermében.

„A vállalkozói szféra tartotta 

életben a várost,…”
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A rendkívüli ülésen döntés született a Zempléni Térségi Integ-
rált Szakképző Központ felnőttképzésének átvételéről, ugyanis
2013 januárjától a közigazgatás mellett az oktatásban is változá-
sok történtek, így a társulás Szerencset, mint gesztortelepülést
kereste fel, hiszen városunk rendelkezik a felnőttképzés lehető-
ségét biztosító feltételekkel. Simon Csaba, a Zempléni Térségi In-
tegrált Szakképző Központ vezetője elmondta, hogy a képzéseket
és azok akkreditálását a Türr István Képző és Kutató Intézet fogja
végezni. A képzés intézményi hátterét a Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ biztosítja majd, ehhez azonban módosítani kell
az intézmény alapítói okiratát. Simon Csaba azt is kiemelte, hogy
a felnőttképzés az önkormányzat számára anyagi terhet nem je-
lent.

A testület határozott a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponttal való ingyenes vagyonhasználati szerződés megkötéséről,
amelyben felhatalmazást adtak a jegyzőnek és a polgármesternek,
hogy a város érdekeit szem előtt tartva folytassák le a szükséges
intézkedéseket. 

A városatyák döntöttek a Zemplén Múzeum alapítói okiratának
módosításáról, nyilatkozatot tettek Tarcal község várossá nyilvá-
nításával kapcsolatban, valamint határoztak Szerencs Város Ön-
kormányzatának adósságkonszolidációjáról is.

Módosította az önkormányzat a szociális igazgatásról és -ellá-
tásról szóló helyi rendeletet, melyben meghatározták a téli fűtés-
problémák enyhítését célzó tüzelőanyag támogatásra jogosultak
körét. E szerint az a vagyonnal nem rendelkező család jogosult
tűzifára, amelynek egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, és az alábbiak közül
két feltétellel is rendelkezik, azaz három vagy több gyermekes
családban él, gyermekét egyedül nevelő szülő, 70 éven felüli há-
zaspár, élettárs, aktív korú munkanélküli, egyedülálló, vagy jöve-
delemmel nem rendelkezik, aki 2012. január 1. és 2013. január
18-a közötti időszakban közmunkaprogramban vett, vagy vesz
részt. A támogatást azok a jogosultak vehetik igénybe, akik ha-
gyományos (vegyes tüzelésű) fűtési lehetőséggel rendelkeznek.
A támogatás mértéke családonként öt mázsa tüzelőanyag.

E. K.

Tüzelő támogatás a 
szerencsi rászorulóknak

A város tovább működteti 
a rendelőintézetet

A 2013-as év első rendkívüli ülését tartotta január 11-
én szerencs Város Önkormányzata. A képviselők töb-
bek között módosították a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásról szóló helyi rendeletet, amely szerint a
jövőben szociálisan rászorult családok kaphatnak ter-
mészetbeni, tüzelőanyag támogatást szerencsen.

szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete január
24-én tartotta soron következő ülését, ahol többek között döntés
született arról is, hogy a szántó J. endre egyesített szociális és
egészségügyi Intézet működtetése városi kézben marad.

Az első napirend a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosítása volt. Mint elhangzott, a változtatás magába foglalja a hivatal új
szervezeti struktúráját, mely alapján a törvényi előírásnak megfelelően megszűn-
nek a csoportok, mint szervezeti egységek és feladataikat az osztályok fogják el-
látni osztályvezetővel az élükön. A járási hivatal létesítése óta mintegy negyven
fős apparátussal működő Szerencsi Polgármesteri Hivatal az új SZMSZ szerint az
alábbi hat szervezeti egységre tagolódik: igazgatási és hatósági; adóügyi; város-
fejlesztési; pénzügyi; humánpolitikai, valamint informatikai és kommunikációs
osztály.

Az önkormányzat – mint a Szerencsi Járási Hivatalnak helyet adó Rákóczi út 89.
szám alatti ingatlan tulajdonosa – hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal benyújthassa akadálymentesítést szolgáló
pályázatát. A város egyúttal a fejlesztendő épületrészt a pályázó rendelkezésére
bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok
megkezdésétől számított 15 évig.

A grémium hosszas vita után a következő ülésre halasztotta egy közel kétezer
négyzetméter nagyságú, a Keleti Ipartelepen lévő ingatlan földterület eladásáról
szóló döntést. A képviselők egyetértettek abban, hogy az ingatlaneladás több
szempontból is hasznos lehet a városnak, azonban az értékesítési ár kérdésében
nem sikerült megegyezésre jutni.

Miután Korondi Klára képviselői megbízatása miatt nem láthatja el e feladatot,
új tagot kellett választani a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. felügyelő bi-
zottságába. Koncz Ferenc polgármester javaslatára egyhangúlag Alföldi Zsolt sze-
mélye mellett döntöttek a képviselők.

A városatyák módosították a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft., a Sze-
rencsi Általános Művelődési Központ, valamint a Zempléni Múzeum alapító ok-
iratát.

Egyhangú döntés született arról, hogy a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet működtetése ne kerüljön közvetlen állami irányítás alá má-
jus 1-jétől, utána is az önkormányzat lássa el a járóbeteg-szakellátó intézmény
működtetését. Bobkó Géza igazgató főorvos prezentációban mutatta be az 1990
óta fennálló, mintegy 55 ezer főt ellátó rendelőintézet országos szinten is kiemel-
kedő minőségű tevékenységét.

Határozat született az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleté-
ről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról, majd a különfélék kö-
zött szó volt a 37-es számú főút melletti szerviz utak állapotáról, a tankerületi iro-
da kialakításának költségviseléséről, valamint arról, hogy tárgyalások folynak a
Rákóczi iskola református egyházi kézbe adásáról.

H. R.

Döntött az önkormányzat
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A jogszabályok módosulása miatt azonban a helyi adókat
szabályozó törvény több ponton is változott. Többek között
változás történt a gépjárműadó mentességben, ugyanis a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyek csak abban az esetben
mentesülnek a gépjárműadó fizetési kötelezettsége alól, ha
az alább nevesített okiratok egyikével rendelkeznek: a Kor-
mányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kia-
dott szakvélemény másolat; a fogyatékossági támogatás
(MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat vagy
a megállapítás alapjául szolgáló szakhatósági állásfoglalás,
szakvélemény másolat.

Az iparűzési adó változásai közé tartozik, hogy a helyi
ipar űzési adóalap megállapítása során az eladott áruk be-
szerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együt-
tes összegének, mint nettó árbevétel csökkentő tétel levon-
hatóságának törvényi korlátozása.

A 2013. évtől bevezetett új adónemek: a kisadózó vállal-
kozások tételes adóját (KATA) és a kisvállalati adóját (KIVA)
választóknak az önkormányzati adóhatóság felé két kötele-
zettséget kell teljesíteniük: ezek a változás bejelentés a vál-
tozástól számított 15 napon belül, valamint a záróbevallás
megtétele a lezárt előző időszakra. A „Bejelentkezés, válto-
zás-bejelentési” nyomtatvány Szerencs honlapján elérhető.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési könnyí-
tés és adómérséklés iránti kérelme január 1-jétől illetékmen-
tes. A gazdálkodó szervek fizetési könnyítés és adómérséklés
iránti kérelme esetén az eljárási illeték 10 000 Ft-ra válto-
zott.

Az adókötelezettségekkel kapcsolatos kérdésekkel keres-
sék az adócsoportot telefonon a 47/565-283 számon, illetve
ügyfélfogadási időben a Rákóczi út 89. szám alatt.

A 2013-as esztendő első rendkívüli önkormányzati
ülésén a polgármester bejelentette, hogy 2013. január
15-től Sável Katalin tölti be az aljegyzői tisztséget a
szerencsi önkormányzatnál.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése értelmében

2013. január 1-jétől „A polgármester – pályázat alapján határozott időre – ne-
vezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői ki-
nevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó rendelkezéseit.”

Sável Katalin a középiskolai tanulmányait követően, a Miskolci Egyetem, Ál-
lam- és Jogtudományi Karán 2008-ban szerzett diplomát. Először a tolcsvai
önkormányzatnál helyezkedett el szociális igazgatási ügyintézőként, majd
2009 novemberétől Szerencs Város Önkormányzatának igazgatási ügyintézője
volt, feladatköréhez tartoztak a szabálysértési, a birtokvédelmi, a hagyatéki és
a szociális igazgatási ügyek, valamint a hadigondozottak ellátása. 2010-ben
tett közigazgatási szakvizsgát, 2012. november végétől a Szociális Iroda meg-
bízott irodavezetőjeként dolgozott.

– Fontosnak tartom azt, hogy az ember tevékenyen hozzájáruljon a közösség
fejlődéséhez, amiben él, ahol napjait tölti – vallja Sável Katalin. – Ennek fényé-
ben kezdetben a tanári pálya vonzott, majd az egyetem elvégzése után a köz-
igazgatás mellett tettem le a voksomat. Korábbi lakóhelyemen töltöttem rövid
időt a helyi polgármesteri hivatalban, majd rábukkantam a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal által meghirdetett igazgatási ügyintézői pályázatra. Kerestem
a szakmai fejlődés lehetőségét és a munkahelyemhez közeli otthont is keres-
tem magamnak. Szerencs minden elképzelésemnek megfelelt. Az izgalmas fel-
adatok, a szakma minden szépsége, rejtelme, a megismert emberek és mun-
katársak mind hozzájárultak ahhoz, hogy napról-napra érezzem, hogy jól dön-
töttem. Mindig örömmel fogadom az új kihívásokat, a megoldásra váró felada-
tokat és így van ez az aljegyzői megbízatásommal is. Célom, hogy tudásom leg-
javával hozzájáruljak a város, valamint a hivatal további dinamikus fejlődésé-
hez. Továbbra is szem előtt tartom az ügyfélközpontú közigazgatás fenntartá-
sát, az ennek tükrében történő munkavégzést – nyilatkozta a Szerencsi Hírek-
nek Sável Katalin.

M. Z.

Szerencs város új aljegyzője: 

Sável Katalin
„Izgalmas feladatok, a szakma minden
szépsége, rejtelme, a megismert emberek
és munkatársak…”

Az eseményen a művészeti iskola tanárai:
Elek Boglárka és Szirmai Andrea hang-
szeres előadását követően Orosz Tibor-

né megemlékező gondolatai hangzottak el. Az in-
tézmény pedagógusa, Kulcsár Anita egykori taná-
ra felidézte a néhai sportoló eltávozásának meg-
rendítő napját, majd pályafutásának főbb állomá-

sait sorolta, kiemelve, hogy Kulcsár Anitát 2004-
ben a világ legjobb női kézilabdázójának válasz-
tották.

A beszédet követően a megemlékezők egy-egy
szál virágot és koszorúkat helyeztek el a 2005. ja-
nuár 19-én elhunyt sportoló domborművénél.

H. R.

A nyolc esztendeje elhunyt világklasszis kézilabdázóra,
a szerencsi származású kulcsár Anitára emlékeztek január
21-én a rákóczi zsigmond általános Iskola aulájában. A he-
lyi születésű sportoló domborműve és márványtáblája
előtt idén is lerótták tiszteletüket a szerencsiek.

Emlékezés 
a világklasszis sportolóra

A helyi adók
2013. évi változásai
szerencs Város Önkormányzatának képviselő-

testülete a helyi adó rendeleteket január 1-jével
nem módosította, ennek értelmében sem a helyi
adók mértékében, sem pedig a mentességekben
nem történt változás – áll az adócsoport közlemé-
nyében.



Jótékony célokat szolgál

a Polgári Bál

A szerencsi Polgári együttműködés egyesület farsangi időszakhoz kötődő mulatsága
nyolc éve szolgálja a közösséget.

„Polgárnak lenni magatartás, szellem és erkölcs, amik nélkül nehezen képzelhető el hazánk felemelkedése. 
Nemzeti és kulturális örökségünk vállalása nélkül göröngyös az út Európa felé, 

a történelmi azonosságtudat érték- és érdekközösséget teremt a legkülönfélébb értelmiségi, vállalkozói, 
tulajdonosi és munkavállalói rétegek, a falvak és városok lakói között.”

A fenti gondolatsor egy országos egyesület nyilatkozatának a vezérfonala, ennek szellemében alakult meg a Szerencsi Polgári Együttmű-
ködés Egyesület. A 2001-ben hivatalosan is bejegyzett civil szervezetnek tagja lehet bárki, akit az egyesület két tagja ajánl, aki az alapszabályt
elfogadja, betartja. Ha az egyesület számos célja közül csak egyet, mégpedig a helyi közösségek fejlesztését tesszük nagyítólencse alá, máris
el lehet mondani, hogy nem dolgoznak hiába.
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ASzerencsi Polgári Együttműködés Egyesület idei bálja – hason-
lóan az elmúlt évekhez – nem szűkölködött kulturális látniva-
lókban, nem véletlen, hogy a mulatság már nem csak városha-

táron belül, de a környező településeken is hír. Erre lehet következtetni
abból, hogy a cirka négyszáz vendég között számos, kistérségi és távo-
labbi településről érkezett személy tisztelte meg az eseményt. A Bocskai
István Gimnázium pazarul berendezett aulájában Zemlényi Zoltán egye-
sületi elnök üdvözölte a megjelenteket január 19-én, beszédében kitért
– egyebek mellett – a mulatság céljára is. Megjegyezte, hogy a bál bevétele
kizárólagosan közösségi célokat szolgál, hagyományosan támogatják az
idősek otthonát, de – túl ezen – százezer forintot szántak a görög katoli-
kus templom hangosításának kialakítására tavaly. Az idei elképzelések
között szerepel a Református Gyülekezeti Ház berendezéseinek felújítá-
sa, egy kis kápolna felépítése az idősek otthonának udvarán, amelyre már
korábban sikerült hatszázötvenezer forintot összegyűjteni, végül tervezik
a görög katolikus egyház kelyhének újra aranyoztatását, és ministráns
ruhák vásárlását. Koncz Ferenc polgármester, mint fővédnök vett részt
az eseményen. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a polgári bálok fényeit
nem kulturális, társadalmi vagy politikai személyek jelenléte emeli, ha-
nem a közösség, maguk a bálozók. A polgármester köszönetet mondott
minden szervezőnek és résztvevőnek azért, hogy megtisztelték a ren-
dezvényt, támogatásukkal segítették a célok megvalósulását. 

Az est bővelkedett szórakoztató előadásokban, Ringer István tárogatós
játéka, a Hajnali Néptáncegyüttes palotás tánca, a Libabőr Néptáncegyüt-
tes néhány tagjából és a főszervezőkből frissen alakult táncosok megle-
petés produkciója, az első bálozó hölgyek köszöntése megadta az alap-
hangulatot az estnek. Később a nagyérdemű elé lépett a Ciráda zenekar,
Baricz Gergő a 2011-es X-Faktor bronzérmese, és Mészáros János Elek,
a Csillag születik c. tehetségkutató negyedik szériájának győztese. A más-
nap hajnalban még javában tartó mulatság közönsége a Midnight Exp-
ress zenekar slágereire ropta a táncot, a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. gasztronómiai különlegességei külön dicséretet kaptak. A bál
meghozta a várt sikert. A felajánlott tombolatárgyakból, belépődíjakból,
magánszemélyektől származó támogatás, egyszóval a bevétel fedezi a
mulatság elején felsorolt célok költségeit, a Szerencsi Polgári Együttmű-
ködés Egyesület elmondhatja, hogy újra megszervezte, újra lebonyolí-
totta, újra tud nemes célokat szolgálni.

SfL
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Az elmúlt év végén született meg a döntés arról, hogy
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó
Központtól Szerencs Város Önkormányzata átveszi a
Zempléni Múzeum fenntartói jogát. A testület önálló
költségvetési intézményt hozott létre, elfogadták az új
alapító okiratot, és Fazekasné Majoros Judit kapott
megbízást a múzeum vezetésére.
Az igazgató bizakodó a jövőt illetően. Véleménye sze-
rint a fenntartóváltás jó hatással lesz a múzeum életé -
re, amely az elmúlt évben sikeres pályázatai révén ha-
talmas fejlesztéseket tudott megvalósítani. Hasonló
tervekkel tekintenek a másik nagy feladat elé: január
1-jétől az immár önkormányzati fenntartású Zempléni
Múzeumhoz tartozik a Gyár úton található cukorgyűj-
temény.
Fazekasné Majoros Judit szerint óriási jelentősége van
annak, hogy január 1-jétől Szerencs Város Önkormány-

zata fenntartásában működik a Zempléni Múzeum.
Korábban, tizenhat intézménnyel együtt a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igaz-
gatósághoz tartozott a szerencsi intéz-

mény, a „nagy család” minden elő-
nyével és hátrányával együtt. 

A gazdasági döntések a me-
gyeszékhelyen születtek

és a munkáltatói jo-
gokat a megyei

igazgató gya-
korolta.

Újabb kincs
a város tulajdonában

Az önkormányzat átvette a Zempléni Múzeum fenntartását
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– Ugyan a fenntartóváltás
2013. január 1-jén történt, ez
a folyamat a múzeumok ese-
tében már két éve tart. Elő-
ször a megye közvetlen fenn-
hatósága alá kerültünk, majd
újabb egy esztendeig állami
fenntartásban működtünk, a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntar-
tó Központ égisze alatt – idézi fel Fazekasné Majo-
ros Judit. – Nehéz időszakon vagyunk túl. Az ember
mindig fél a változástól, de meggyőződésem: azzal,
hogy tisztázódott, milyen forrásokból, milyen fele-
lősséggel fogunk működni, ez intézményünk szem-
pontjából pozitív változásokat fog hozni. Az is sze-
rencsés, hogy odakerültünk, ahová valójában tar-
tozunk. Hozzáteszem, hogy a nagy megyei szerve-
zethez való tartozásnak megvolt a pozitív oldala is,
hiszen a múzeumoknak vannak olyan feladatai,
melyeket egy ilyen kis intézménynek nehéz meg-
oldania. Gondolok itt a műtárgyvédelemre, resta-
urálásra, kiállításrendezésre. Megyei szinten voltak
erre szakosodott csoportok, azt azonban elképzel-
hetőnek tartom, hogy a szakmai együttműködést
fenntartsuk a jövőben anélkül, hogy gazdaságilag
összetartoznánk.

– Úgy tűnik, Ön rendkívül optimista a jelen-
legi helyzetben.

– Valóban így van. Látjuk, hogy a változások jó
irányba haladnak. A város új létesítményeként nem
vontak össze minket más kulturális jellegű intéz-
ménnyel, de a szakmailag hozzánk közelebb álló
Cukormúzeumot – amely eddig a Szerencsi Általá-
nos Művelődési Központhoz tartozott – a mi gond-
jainkra bízta az önkormányzat. Ha ilyen tiszta pro-
filú az intézmény, akkor sokkal könnyebb a mű-
ködtetése is. Muzeológusként ehhez van meg a
szaktudásom, ilyen intézmény irányítását tudom
teljes felelősséggel vállalni. Azért is vagyok bizako-
dó, mert ha múzeumunknak sikerül önállónak ma-
radnia, akkor nagyobb eséllyel indulhatunk a pá-
lyázatokon is.

– Ha már megemlítette a Cukormúzeumot,
beszéljünk erről is! Mi lesz a sorsa ennek a kü-
lönleges gyűjteménynek?

– Nagy kihívás ez számunkra. Találhatóak szép
dolgok ebben a létesítményben, elsősorban a do-
kumentumgyűjteményt említeném meg, hiszen
Salánki István és Farkas István remek munkát vé-
geztek. Az igazi probléma azonban, hogy az épület
katasztrofális állapotban van. A falak olyan nedve-
sek, hogy az oda helyezett dokumentumok egysze-
rűen megpenészedtek. Az ingatlant mindenkép-
pen rendbe kell tenni, ha nem így lesz, a benne lévő
műtárgyak, tárgyi emlékek kerülnek veszélybe.
Mindezeken túl az épület kiválóan
alkalmas a feladatára, turisztikai
szempontból jó helyen van.

– Jelenleg is nyitva áll a látoga-
tók előtt a Cukormúzeum?

– Sajnos nem. Mint mondtam,
olyan rossz állapotban van az épület,
hogy véleményem szerint alkalmat-
lan arra, hogy látogatókat fogadjon.

– Sokan felvetették az elmúlt
időszakban azt, hogy Szerencs
történetének része a csokoládé-
gyártás és helye lenne a városban
egy ilyen jellegű kiállításnak is.

Nem lenne érdemes a kettőt ösz-
szekapcsolni, hiszen valamikor
Szerencsi Édesipari Vállalat né-
ven együtt is működött csokolá-
dé- és cukorgyár?

– Örülök a kérdésnek. Nagyon
szeretném, ha a régi asszociáció:
"Szerencs és csokoládé” meg-
maradna és megerősödne az
emberekben. Úgy érzem, ez a
város nem engedheti meg
magának, hogy ne legyen cso-
koládétörténeti bemutatója.
A Zempléni Múzeumnak van
egy ilyen témájú kiállítása is,
de meg kell mondanom, gon-
dolkodunk azon, hogy ennek
valójában a Cukormúzeum
adhatna igazi otthont. Az épü-
let alkalmas lenne mind cu-
kor-, mind pedig csokoládé-
történeti bemutatóra. 

– Hallott azokról a véle-
ményekről, miszerint az
egykori cukorgyári dolgo-
zók féltik a régi múzeumot?

– Természetesen és úgy gon-
dolom, jogosan. Hiszen ha nem teszünk mihama-
rabb lépéseket az épület megmentéséért, sokáig
nem maradhat fenn ez a gyűjtemény. Abban pedig
biztos vagyok, hogy nem válna kevesebbé a Cukor-
múzeum azzal, ha a csokoládétörténetet is ott he-
lyeznénk el.

– Van esély az épület rekonstrukciójára?
– Már elkezdtük a pályázat előkészítését. Szeret-

nénk forrást nyerni műszaki felújításra, fűtés-kor-
szerűsítésre, és hasonlóan „A képeslap világa” című
tárlatunkhoz, szeretnénk a kiállítás újrarendezé-
sére is támogatást igényelni. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma idén ismét kiírja az Alfa-prog-
ramot.  Reménykedünk abban, hogy a tavalyihoz
hasonlóan 2013-ban is érdemesnek tartanak min-
ket a támogatásra, és egy megújult épületben új,
korszerű tárlat mutatja majd be a gyárak történe-
tét. Muzeológusként azt szeretném, ha olyan kiál-
lítást tudnánk létrehozni, amely nemcsak a termé-
kek előállításának folyamatát ismerteti, de felidézi
azt is, hogy mit jelentett ez a gyár az itt és a környe-
ző településeken élő embereknek! 

El kell mondanom, hogy még semmi nincs el-
döntve. A szakmai álláspontomat elmondtam, de
nyitottak vagyunk mindenki véleményére és sze-
retném, ha minél többen mondanák el ötleteiket,
gondolataikat a Cukormúzeum jövőjével kapcso-
latban!                                                                  Muhi Zoltán

A kormány támogatja 
a települési múzeumokat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkára január 23-án
átutazóban járt városunkban. L. Simon Lász-
ló szerencsi látogatása során Koncz Ferenc
polgármesterrel folytatott tárgyalást. A be-
szélgetésen szó esett a nemrég átvett Zemp-
léni Múzeumról, melyhez kapcsolódóan az
államtitkár megjegyezte, hogy Szerencs Vá-
ros Önkormányzata számíthat a kormány
támogatására. – A szerencsi Zempléni Múze-
um olyan rendkívül értékes képes-levelező-
lap gyűjteménnyel rendelkezik, amely uni-
kálisnak számít Magyarországon. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma most fogadta el
azt a rendeletet, amely a Belügyminisztéri-
umnál rendelkezésre álló önkormányzati
kulturális forrásokból tud majd finanszíro-
zási segítséget nyújtani a települési múzeu-
mok számára. Ez a rendelet hamarosan ha-
tályba lép és utána az önkormányzat ennek
megfelelően kaphat támogatást az államtól
– tudatta lapunkkal L. Simon László.

A támogatások odaítélésénél nagy hang-
súlyt kap a szakfelügyelői jelentés, a látoga-
tottsági adatok és a szakmai munka, illetve
az, hogy milyen gyűjteményeket ápol az
adott intézmény. A Zempléni Múzeum élen
jár szakmai tevékenységével, egyre több lá-
togatót fogadnak, melyek hozzájárultak ah-
hoz, hogy kivívják a felettes szervek elisme-
rését. Ennek köszönhető az is, hogy az el-
múlt években sikerrel szerepeltek a szakmi-
nisztérium által kiírt pályázatokon, legutóbb
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Alfa-programja keretében nyertek el 23 mil-
lió forint támogatást, amelyből létrehozták
a világhírű gyűjteményt bemutató „A képes-
lap világa” című állandó tárlatot.
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Az újévi szimbólumok is arról tanúskodnak, hogy az emberek
évszázadok óta hasonló vágyakat fogalmaznak meg december
31-én éjjel. Melyek is ezek a szerencsehozó jelképek.

A képes levelezőlap az egyik leggyakoribb, amely küldésével
szerencsét kívántak a barátoknak, ismerősöknek. A lapokon lát-
ható motívumok a szerencsét és a bőséget szimbolizálták.

A négylevelű lóhere ritkaságánál fogva is a szerencsét jelké-
pezi, hiszen kitartás kell ahhoz, hogy egy a mezőn vagy a kertben
rátaláljunk. Az igazi szerencse azonban csak akkor ér el minket, ha
a négylevelű lóherére véletlenül találunk rá. A kört négyfelé osztó
kereszt alak már a kereszténység előtti időkben is fontos szimbó-
lumként létezett, és mindenütt bajelhárító szerencsehozó funkcióval
bírt. Ereje a kereszténység által csak erősödött, mivel a négy levél egy
keresztre emlékeztet, így annak csak jótevő jelentése lehet, vagyis baj-
elhárító, szerencsehozó. Jelentheti a gazdaember számára a négy év-
szakot, amit az egyik képeslap a lóhere négy levelében illusztrálva iga-
zol. A lóherének tulajdonított termékenységi erőre utal az a falusi kép,
amelyen egy asszony négylevelű lóherével eteti a malacait.

Az új év megünneplése arra ad lehetőséget, hogy átgondoljuk, mit rontot-
tunk el az előző évben, és mit szeretnénk jobban csinálni jövőre. Új célokat,
terveket kell előrevetítenünk, hogy legyen miért küzdenünk a jövőben. A lelki
egészségünk megőrzése érdekében fontos, hogy pozitív jövőképet alakítsunk
ki magunkban. A fogadalmainkkal teszünk egy lépést előre a sikereink ér-
dekében, a legtöbb ember ilyenkor boldogságról, gazdagságról álmodozik.

A szerencsét hozó jelképekhez fűződő gondolatok a világon szinte minde-
nütt ugyanazt az érzelmet váltják ki az emberekből. Egy zsák rizs, vagy ga-
bona mindenhol a bőséget jelenti. A szimbolikák tárgyai azonban már elté-
rőek a földkerekség népeinél.

Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
Eldöcögött már az ó-év szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,
Búját-baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.
S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.

(Népi költés)

SzerencsehozókSzerencsehozók
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Egykoron egy fekete ruhás,
fehér nyaksálas kéménysep-
rővel találkozni rendkívüli
mázlinak bizonyult. Ilyenkor
mindenki gyorsan egy gom-
bot keresett a ruháján, és míg
a „kéményseprőt látok, sze-
rencsét találok” versikét
mondta magában, addig há-
romszor megcsavarta a
gombot jobbról balra és ad-
dig nem engedte el, amíg
nem találkozott egy szem-
üveges, vagy egy vörös ha-
jú illetve egy szeplős em-
berrel. A kéményseprő a
család és az otthon biz-
tonságát jelentette, hi-
szen a családi tűzhelyet

mindennél jobban kel-
lett óvni és ehhez a kémény tisztasága elenged-
hetetlen volt. Eme maszatos képű úr munkájának
köszönhetően, nemcsak a tűzesetek száma csök-
kent, hanem a családok is egyben maradtak, hi-
szen házukat nem veszítették el.

Lovas nemzedék lévén a magyar mondakör-
ből ismert, hogy régen a lovakat varázserejű-
nek tartották, akik megvédték gazdájukat a
bajtól. A nagy szükségben a parasztok lovat ál-
doztak a jobb termés reményében. A lófejet a
házak ormára a kapu fölé szegezték. Később
ebből a szokásból már csak a lópatkó maradt
meg. A szerencsepatkó szerencsehozó je-
lentését mással is magyarázhatjuk: mivel a
lópatkó vasból és tűzben készült, ezért úgy
vélték, hogy elűzi a rossz szellemeket a
„tűzzel-vassal kergetlek ki” mondás alap-
ján (a talált vasnak pedig még nagyobb
ereje van).

Éjfélt ütött az óra. Az éjszakában ek-
kor fejezi be körforgását a Föld, és utána
egy újabb égi kör veszi kezdetét. Szám-
adás és tervezgetés, mulatság és ko-
molyság, bánat és öröm találkozója a
szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen
ünnepünk, mely az egész esztendőt fel-
idézi bennünk. Szilveszterre azt is
mondhatnánk, hogy magának az Idő-

nek ünnepe, ma-
gának a titokzatos földi Idő-
nek a megszentelése. Az év-
számos, vagy naptári lapo-
kon az újesztendő száma
megjelenhetett önmagában
virágkerettel, vagy szeren-
csepatkóban illetve tájkép
részeként a levegőbe montí-
rozva. Számtalan változata
készült a január elseje dá-
tummal illusztrált képesla-
poknak is.

Legismertebb jelképe az
év utolsó napjának a szil-
veszteri malac, aki kitúr-
ja a földből a szerencsén-
ket. A malac a bőség jel-
képe is, aki mindent ké-
pes felfalni és a maga ja-

vára hasznosítani. Ez a jelkép a
mai napig gyakori ajándékozási
motívum, bár már nem képeslap
formájában. A malac farkát meg-
húzni ezen a napon mindenkép-
pen a szerencse előjele volt.

A gomba a gazdagság, a család
gyarapodásának a jele, hiszen a
„nő, mint a bolondgomba” köz-
mondásunk is ebből ered. A kék-
nefelejcs, a százszorszép és a
sokszirmú virágok apró levelei
a képeslapokon szintén a bő-
ség, a növekedés jelképei, és
belőlük a boldog újévet felirat
is kirakható. A pezsgő a benne
lévő számtalan buborékkal új-
fent a gazdagság vágyának el-
érésére utal.

A pénzeszsák és a pénzér-
mék az egész évi bőséget, a

gazdasági gyarapo-

dás óhaját példázza. A ké-
peslapok ábrái szerint még a csatornából, a
csapból is pénz folyik, illetve különféle köz-
lekedési eszközökről szórják az aranytallé-
rokat a törpék, vagy a kéményseprők a ház-
tetőn állva zsákból öntik az utcára a pénzt. A
kártyavetés, a jóslás, a hatos dobókocka, ösz-
szességében a szerencsejátékok szintén ennek
a napnak a kellékei, illetve a képeslapok il-
lusztrációi. Az aranyhal a mesék világából
"hozza" a szerencsét, ő az ugyanis, aki teljesíti
három kívánságunkat. A halpikkelyek a pénzt
szimbolizálják, ezért bőséget teremtő ételnek
tartják, de szilveszterkor mégsem fogyasztjuk,
mert vele elúszik a szerencsénk.

Az óév búcsúztatása már a régi időkben is kü-
lönféle rigmusok, versek kíséretében történt. A
képeslapok bővelkednek hasonló, olykor humoros
rigmusokban. Az egyik ilyen vidám képen, egy
gyertyát tartó kislány tolmácsolásával olvashat-
juk:„a sötét éjfélkor köszönt be az újév, hogy meg-
nézzem milyen, gyertyám azért ég.”

A hagyományos magyar újévi szerencsekívánattal
mi is azt óhajtjuk minden kedves olvasónk számára,
hogy az új évben mindenkinek legyen „malaca”, és:

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Újesztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.

Ki barát volt, az maradjon, ki elindult, az haladjon.
O. Z. M.
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A január 24-én, csütörtökön este lebonyolított fő-
városi eseményre meghívást kapott városunk ve-
zetése, az önkormányzatot Egeli Zsolt alpolgármes-
ter képviselte. Balogh Sándor, az Afrikai-Magyar
Egyesület elnöke, egyben a program főszervezője a
helyszínen mondta el érdeklődésünkre, hogy az
egyesületnek hatvanöt tagja volt eddig, az évnyitó
ülés új személyek felvételét is lehetővé tette. A szá-
mos, jó hírnévnek örvendő személyiség közé pl. B.
Tóth László, közismert rádiós szakember ezen a na-

pon kapott felvételt. A
Poptarisznya c. internetes
rádiójában minden pén-
tek délelőtt hallható ösz-
szeállítás Afrikáról, ő sze-
mély szerint így segíti az
egyesület munkáját.

Az elnök szerint egyfaj-
ta befordulás jellemző hazánkra Európát illetően, a
rendszerváltást megelőző időszakban jobban is-

mert minket a világ és mi
is jobban ismertük a vilá-
got. Nyitni kell és ezt a
célt szolgálják a már em-
lített szerveződések, nem
véletlenül vállaltak mun-
kát a tagságokban olyan
emberek, akik tudnak
tenni az ügy érdekében,
akiknek a szavaira jobban
odafigyelnek az emberek.
Persze mindez nem elég,
a szakmai alátámasztáso-
kat professzorok, nagy-
követek, tudósok végzik
el. Sajnos egy világválság
kellett annak felismeré-
séhez, hogy korábbi kap-

csolataink feléleszthetők legyenek a glóbuszon, ám
a huszonnegyedik órában vagyunk. Húsz éve pl. alig
tanulnak Magyarországon fejlődő világból érkezett
diákok, holott ez a szám egykoron több tízezerre
volt tehető. A nagyvilággal való effajta kapcsolat ké-
sőbb gyümölcsöző lehet, hiszen az üzletkötések ki-
terjedhetnek az európai határokon túlra, nem be-
szélve arról, hogy felpezsdülhet a már-már kivesző-
ben lévő külkereskedelmi szakma – mondta még
stábunknak Balogh Sándor. Az eseményen szép lét-
számmal voltak jelen azon földrészek képviselői,
melyeknek a területein működnek az egyesületek.
A fővárosi programon megjelentek ízelítőt kaptak
ezen világtájak kultúrájából, öltözködési szokásai-
ból, hagyományaiból. Nehéz lenne néhány mondat-
ban megfogalmazni, hogy Balogh Sándornak meny-
nyire összetett a munkája a társaságokat illetően,
az viszont tény, hogy a budapesti program vala-
mennyi szónoka elismeréssel beszélt a szerencsi fi-
atalember erőfeszítéseiről.                                                      SfL

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nem-
zeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

E gondolatok jegyében tartották meg a magyar kultúra napját városunkban, a Rákóczi-vár lovagtermében.

Az ünnepi eseményen Koncz Fe-
renc polgármester beszédében
kitért a magyar nyelv sokszínű-

ségére, arra az egyediként is felfogható
szógazdagságra, amelynek köszönhető, hogy

az egyik legnehezebben megtanulható nyelvnek tart-
ják a magyart a nagyvilágban. – Nem véletlen, hogy a lakosság

lélekszámához képest hazánkban található a legtöbb költő és dalnok,
szókészletünk gazdagsága egyszerűen arra készteti az embereket, hogy
ékes formában vessék papírra gondolataikat. Talán az sem véletlen, hogy
az átlagosnál több Nobel-díjas magyar él bolygónkon – folytatta a pol-
gármester – ugyanis szokták mondani, ha valaki képes megtanulni a ma-
gyart, akkor az a személy bármire alkalmas. Az eseményen Schlosserné
Báthory Piroska a Hegyaljai Alkotók Társulásának (H.A.T.) titkára tolmá-

csolta Gaál Ernőnek, a H.A.T. tiszteletbeli elnökének ünnephez kapcso-
lódó gondolatait. Hangsúlyozta, hogy napjainkban örülni kell minden ki-
mondott, vagy leírt szónak akkor is, ha az nem a kultúra fényesebb útjain
menőktől, hanem a mellékutakat taposóktól, a sarat tipróktól, a porban
gázolóktól, a göröngyökön lépkedőktől érkeznek is. Viczai Henrietta a
H.A.T. elnöke a 2012-es évre tekintett vissza, megjegyezve, hogy az esz-
tendő Örkény István munkásságának jegyében telt el. Ebből az apropó-
ból értékelte a megjelentetett Egy Perc az élet?! című antológiát, annak
jelentőségét. A programot később Kazsik Marianna Örkény István egyik
egypercesének felolvasása, továbbá Rubi Kinga és Madarász Péter kö-
zépiskolai tanulók szavalatai színesítették. 

A Kölcsey Ferenc által 1823-ban írt Himnusz előtt is tisztelgő ünnep
szerencsi eseményeinek fényét Karády István megzenésített versei emel-
ték.  SfL

A Magyar Kultúra Napja Szerencsen

Múltunk maradandó értékei

Földrészek találkoztak a Budai várnegyedben
Az Afrikai-Magyar egyesület, a Magyar-

ázsia Társaság, valamint a latin-Amerikai-
Magyar egyesület budapesten, a Hadtörté-
neti Múzeumban tartotta közös évnyitó gyű-
lését abból az apropóból, hogy civil szerve-
zetként került bejegyzésre mindhárom társa-
ság. Az eseményre a szerencsi Városi Televí-
zió is meghívást kapott.
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Bekopogott 
a mulatás időszaka

farsangfarsang
Napjaink leglátványosabb far-

sangi alakoskodása a Mohácson la-
kó délszlávok csoportos busójárása.
Fából faragott álarcokban jelennek
meg, mozgásuk, viselkedésük rituá -
lisan van megszabva. A busóálarcot
eredetileg csak a felnőtt sokác férfi-
aknak volt szabad felölteniük, a le-
gények másfajta álarcot viseltek.

Az alakoskodók kis párbeszédes
jeleneteket is előadnak időnként,
ilyenkor kerül színre a tréfás halot-
tas-játék, vagy a lakodalom is.

Afarsang évenként ismétlődő, rövi debb-
hosszabb ideig tartó időszak, amelyet év-
századok óta az evés, ivás, lakodalmak,

disznótorok, egyes helyeken a jelmezes felvonulások
jellemeznek. Maga a terminus vízkereszttől, a húsvé-
tot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig,
hamvazószerdáig tart. A farsang egyben a tavaszvá-
rás ősi örömünnepe, a nagy evések, ivások ideje, célja
volt, hogy a természetet hasonló bőségre késztessék.
Fontos szerepet töltöttek be a táncmulatságok. Nem
csak legények és lányok, de házaspárok, céhek, ipar-
testületek is rendeztek – nem egyszer – batyus bálo-
kat, amik szintén az evés-ivás fontosságára fókuszál-
tak. A legjelentősebb szerepe ezeknek az események-
nek persze a párválasztás volt, a lányok ilyenkor ad-
tak a legényeknek bokrétát, akik ezt farsangvasárnap
a kalapjukra tűzték és így mentek a bálba. Ott azután
– ha valaki több leánytól kapott bokrétát – azzal
kezdte a táncot, akitől az elsőt kapta.

A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jel-
mezes-álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak
adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről, az ál-
latalakoskodások különböző formáiról. A királyi ud-
vartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánk-
ban. A XVI. századtól említik Cibere és Konc, vagyis a
böjti ételek és a húsételek tréfás küzdelmét is.

Az ország számos helyén (volt) hagyomány hús-
hagyókedden, hogy a pártában maradt leányokkal
tuskót húzattak. Ekkor szokásos volt még a lányok,
asszonyok külön farsangolása is. A gondolatkör a há-
zasság témája körül forgott, azokat a lányokat, akik
pártában maradtak farsang végén, kicsúfolták. Szat-
márban pl. kongóztak húshagyókedden, a fiúk a pár-
tában maradt lányok ablaka alatt pléhdarabokat ütö-
gettek egymáshoz. Zoborvidéken a farsang utolsó
előtti vasárnapját Talalaj-vasárnapnak (talalaj-vasár-
napi énekek), míg farsang vasárnapját Sardó-vasár-
napnak nevezték (sardózás).                                                   SfL

Befejeződött az orvosi rendelő
és védőnői szolgálat felújítása

Csobajon és Taktabájon

Az azonosító számú pályázatot Csobaj
és Taktabáj Községek Önkormányzatai az Észak-magyarországi
Regionális Operatív Program keretében meghirdetett

című pályá
zat keretein belül valósítják meg.

A projekt eredményeként felújításra kerültek a Csobaj és Taktabájon
található orvosi rendelők és eszközparkjai, valamint Csobajon új fog
orvosi rendelő létesül, így egy épületben komplex egészségügyi szol
gáltatásokat nyújtva, jobb feltételeket biztosítva a lakosságnak. A
beruházást követően az épületek teljesen megújultak, javul az energia
hatékonyságuk, továbbá megfelelnek az akadálymentes közlekedés
feltételeinek is, az intézmények lakosság-közeli hatékony egészség
ügyi működést és ellátásszervezést biztosítanak, költség-hatékonyan.

Az
című projekt az Európai Unió ERFA forrásából

megítélt támogatást kapott, a támogatás aránya 95%.

É -4.1.1/C-10-2011-0008

„Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpon
tok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a
komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben”

„Orvosi rendelő bővítése és védőnői szolgálat felújítása, Cso
bajon és Taktabájon”

59 754 215 Ft

MOP

-

-

-

-
-

-

-

Néptáncműhely támogatásból

„Taktaszadai Néptánc Műhely” elnevezés alatt a népi hagyományok
felelevenítésére, megőrzésére nyert pályázati támogatást a település ön
kormányzata. A TÁMOP-os forrás nem csak a néptánc tanulását, műve
lését teszi lehetővé, de segíti a szakághoz tartozó tárgyi alkotóművészet
gyakorlását is.

-
-

A közel hétmillió-háromszázezer forintos projekt megnyitására decem-
ber 21-én, a község művelődési házában került sor, az eseményen Filep
András polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kitért a
község eddigi eredményeire, majd Hegedűsné Orosz Nóra, a projekt me-
nedzsere ismertette a pályázat részleteit. Elmondta, hogy négy település
gyermekei, Bekecs óvodásai, Prügy, Taktakenéz és Taktaszada iskolásai
vesznek részt az egy éven át tartó programban, ami heti rendszerességgel
zajlik majd és nem csak a tanévben, de tematikus napokon és nyári tábo-
rokban is. A fiatalok maguk készítik el a néptánchoz tartozó kellékeket,
így a ruhadíszeket, a kiegészítőket, és egyéb tárgyakat, az oktatást két
néptánc pedagógus tartja.A„Taktaszadai néptánc műhely” a Taktaszadai
Művelődési Ház részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásá-
ban” című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0226 projekten belül megvalósu-
ló oktatás fő helyszíne természetesen Taktaszada Művelődési Háza lesz,
a gyermekeket a község önkormányzata szállítja majd a településre.
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Kos (III. 21.-IV. 20.) Most fokozottan
érvényes a mondás: aki a kicsit nem becsüli,
a nagyot nem érdemli. Sohase tudhatja elő-
re, hogy melyik fikarcnyi lehetőség növi ki
magát majd a nagy áttörés eseményévé._________________________________
Bika (IV. 21.-V. 20.) Ha úgy érzi, hogy
a párja ragaszkodása csak valami üres váz,
akkor jobb, ha kicsit megrettenti élete párját.
Egy kis ijedelem nem árt, ha érzi, hogy van
mit vesztenie, majd többet tesz azért, hogy
ne így legyen._________________________________
Ikrek (V. 21.-VI. 21.) Az új év új lehe-
tőségekkel indul, ezt önnél senki nem érez-
heti most jobban. Sok jó támogatót szerez-
het, és nagy erőket felsorakoztathat maga
mögé céljai megvalósításához. A Jupiter ál-
dása hosszú ideig kíséri._________________________________
Rák (VI. 22.-VII. 22.) A munka há-
zában járó bolygóegyüttállás kedvező hely-
zetbe hozhatja: egy a kollégái, főnökei tár-
saságában eltöltött pótszilveszter, még ha
nem is tűnik túl jó ötletnek, annál haszno-
sabb lehet a jövőjét illetően._________________________________
Oroszlán (VII. 23.-VIII. 23.) Jobb,
ha most nem kezd vitába a főnökséggel,
mert léte alapjait rengetheti meg az elmér-
gesedő viszony. A rejtekutakon jövő segít-
ségre azonban rábízhatja magát. Anyagi
ügyeiben változás várható._________________________________
Szűz (VIII. 24.-IX. 23.) A világot
akarja meghódítani, és most minden esélye
megvan rá, hogy a lábai előtt heverjen. Be-
csülje is meg a családja szeretetét, mert az
ő támogatásukra is szüksége lesz, ha csú-
csokat akar hódítani.

Mérleg (IX. 24.-X. 23.) Most befo-
lyással lehet kollégáira és feletteseire egy -
aránt. A Vénusz különleges fényszögben áll
a Plútóval és az Uránusszal, ez kiugró válto-
zást a hónap elején hozhat anyagiakban._________________________________
Skorpió (X. 24.-XI. 22.) Pénzügyi
helyzetében lassú javulás kezdődik, de ez
semmiképp sem szabad, hogy könnyelmű-
ségre csábítsa. A sors iróniája, hogy mások-
nak kitűnő ötletekkel szolgálhat pénzügyek-
ben._________________________________
Nyilas (XI. 23.-XII. 21.) Családi vi-
tákat is okozhat kitört szabadságvágya, ami
múltbeli, megoldatlan problémákat, vagy a
szüleivel kapcsolatos gondokat is a felszínre
hoz ismét. Szerelmi életében most minden
simán alakulhat._________________________________
Bak (XII. 22.-I. 20.) Ön sosem volt
egy jelentéktelen személyiség, aki mellett
csak úgy elmennek az emberek, de most
különösen hajlamos nagy kavarodást okozni
maga körül. Ebből még szerencsét is ková-
csolhat magának._________________________________
Vízöntő (I. 21.-II. 19.) Pénzügyek-
ben igen szerencsés lehet, az év elején akár
még kedvező hitelhez, vagy befektetéshez
juthat. Az előbbi esetben persze akkor is ér-
demes meggondolnia a dolgot, ha most biz-
tosnak érzi egzisztenciáját._________________________________
Halak (II. 20.-III. 20.) A családi
konfliktusok alááshatják egészségét, ha
mindig ön játssza a mérleg nyelvének sze-
repét, és örökké csak ön hoz áldozatokat a
béke megteremtése érdekében. Érzelmek
terén mélységeket élhet meg.

FEBRUÁR

PolgármeSTeri HivATAl
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt al-
polgármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb február 18-án 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján,
legközelebb február 13-án 14–17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján, legközelebb február 4-én és 18-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202. 
A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

SzerencSi munKAügyi KirendelTSég ügyFélFogAdáS
Hétfő–csütörtök: 8–12 óra, hétfő és szerda 13–15 óra, péntek: 8–11 óra. Tel.: 47/361-
909.

nemzeTi Adó- éS vámHivATAl ügyFélFogAdáS
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda:
14–18 óra, péntek 8–11 óra.

JáráSi néPegéSzSégügyi inTézeT ügyFélFogAdáS
Hétfő és szerda: 8–15.30 óra, péntek: 10–12 óra. Sírnyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óra,
péntek 7.30–13.30 óra. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óra, kedd: 13–15.30 óra,
szerda és csütörtök: 9–13 óra, péntek: 10–12 óra. Tel.: 47/561-025.

gyógySzerTárAK
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–
12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–
19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Nyitva
tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco Áruház. Tel.: 47/560-302, 560-303. Nyitva tartás:
H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra. Ügyeleti rend: február 1-3.: Centrum; február 4-
10.: Oroszlán; február 11-17.: Alba.
22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos ké-
résére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.

KözérdeKű TeleFonSzámoK
Orvosi ügyelet: 47/364-300. Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat: 47/362-
255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

INGATLANINGATLAN
Bekecs, Muskátli út 23. szám alatt
lakás eladó. Érd.: 30/407-63-90. (1-
2)
Szerencsen albérletbe kiadó 2 szo-
bás földszinti társasházi lakás azon-
nal beköltözhető. Érd.: 70/967-1142.
(1)
Szerencsen bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. Azonnal beköl-
tözhető. Érd.: 20/459-8092. (1-2)
Szerencsen, a József Attila u 33.
szám alatt 1,5 szobás ház eladó. Érd.:
70/597-2106. (1-2)
Monokon, a templomhoz közel 2
szobás ház melléképületekkel eladó.
Érd.: 70/597-2106. (1-2)
Szerencs, Szabadság utcán 3 szo-
bás, gázfűtéses társasházi lakás saját
pincével eladó. Érd.: 30/460-9838.
(1)
Megyaszó, Petőfi út 45. szám alatti,
összkomfortos, két részből álló csa-
ládi ház melléképületekkel, 2562 m2

udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.:
30/546-0713. (1)
Szerencs főutcáján 100 m2-es felújí-
tott családi ház (üzletnek, irodaház-
nak, rendelőnek), valamint Beke-
csen 85 m2-es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363-302. (1)
Szerencsen, a Kölcsey utca 19. szám
alatt külön bejáratú, 24 m2-es búto-
rozott lakrész albérletbe kiadó. Érd.:
20/287-0836. (1)
Szerencsen, a Dózsa György utcá-
ban 3 szoba összkomfortos, kertes
családi ház rendezett udvarral, mel-
léképülettel, locsolásra alkalmas fúrt
kúttal ela dó. Irányár: 5,5 M Ft. Érd.:
47/362-788. (1)
Szerencs központi részén 110 m2-es
családi ház eladó, melyben 3 szoba,
konyha, társalgó, fürdőszoba, WC ka-
pott helyet. A fűtés gáz központi, illet-
ve szilárd tüzelésű kazánnal történik.
A ház mellett melléképületek állnak,
itt található a kazánház is. Az udvaron
fúrt kút van. A lakáshoz 1073 m2 zárt
művelt kert tartozik. Az ingatlan kiala-
kítása, jó megközelíthetősége vállal-
kozás számára is alkalmas. Azonnal
költözhető. Érdeklődni: 30/371-
9610. (1-2-3)

Szerencsen, a Malom u. 10. szám
alatt (az uszoda mellett) két szobás,
összkomfortos családi ház nagy
nappalival, gáz és vegyes tüzelésű
kazánokkal áron alul eladó. Érd.:
47/363-530. (1) 
Szerencs, Bástya köz 1. szám alatti,
régi építésű, kétszobás családi ház
ela dó. Érd.: 47/362-619-es telefon-
számon. (1)
Szerencsen a Landler Jenő utcában
kertes, szuterénos, háromszobás
családi ház eladó. Megtekinthető
hétvégén. Érd.: 30/58-77-363. (1)
Szerencsen (állomáshoz közel) ma-
gas földszinti, 85 m2-es, összkomfor-
tos, társasházi lakás, szép környezet-
ben, garázzsal és pincével, jó állapot-
ban eladó. Érd.: 47/362-967,
30/378-6561. (1)

VEGYESVEGYES
Németnyelv. Gyakorlatias, az életben,
a munkahelyen használható, de a
nyelvvizsga követelményeknek is
megfelelő nyelvtanulásra várom
Önt/Téged korhatár nélkül. Érd.: ka-
milla.uk@freemail.hu. (1-2)
Masszázs Szerencsen hát- és derék-
fájás, izomfájdalmak elmulasztására,
valamint frissítő talpmasszázs. Sze-
retettel várok minden frissülni vá-
gyó vendéget. Érd.: 70/967-3756.
Időpont-egyeztetés szükséges.(1-2)
Barna színű polcrendszer 5 m-es
25 000 forintért, bolti műanyag ko-
sarak 350 forintért, valamint gyer-
mek télikabátok 134-es mérettől
176-ig olcsón eladók. Érd.: 20/428-
0534, 20/258-1712. (1)

Pazonyi Péter

2008. évben az ÚMVT keretében
egyszeri tőkejuttatást nyert el,

mint fiatal mezőgazdasági vállalkozó.
Az elnyert támogatás hozzásegítette

egy új gazdaság beindításához,
mely Szerencs településén szántóföldi

növénytermesztéssel foglalkozik.

Pazonyi Zoltán
2008. évben az ÚMVT keretében

egyszeri tőkejuttatást nyert el,
mint fiatal mezőgazdasági vállalkozó.
Az elnyert támogatás hozzásegítette

egy új gazdaság beindításához,
mely Szerencs településén szántóföldi

növénytermesztéssel foglalkozik.

LakosságiLakossági

apróhirdetés

Báthory György
Megy az idő

Már hat éves vagyok,
Még iskolába nem járok.
Várok még egy fél évet
S, már oda is érek.

Az év utolsó napján délután,
Megláttam a világot tisztán.
Kĳöttem ide a fényre,
Mert itt nagyon jó utóvégre.

Sok szép napot láttam már,
De mi jöhet még ezután?
Öröm, munka, szép évek,
Mind ezek elé nézek.

Pa-pa-pa
Danikának, Szerencs, 2012. december 31.
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2013-tól új formában, megújuló tartalommal jelentkezik a Szerencsi Hírek. A Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. által kiadott újság aktuális hírekkel, közér-
dekű információkkal, kulturális rovatokkal szolgálja olvasóit. 

A kor követelményeinek megfelelően magazin jellegű kiadvánnyá alakult az újság,
amelynek tartalma és tördelése dinamikusabb, könnyebben befogadható, látvá-
nyosabb lett. A lap rovatait úgy állítjuk össze, hogy minden korosztály, bármely ér-
deklődésű ember megtalálja a számára fontos információt, érdekességet.

A Szerencsi Hírek ingyenes kiadvány, 4000 példányban jelenik meg Szerencs min-
den háztartásában. Az újság A/4-es méretű, terjedelme 20 oldal.

A lap 4+4 szín nyomású oldalain cégeknek és magánszemélyeknek kínálunk hir-
detési lehetőséget, reklámfelületet, az oldalon feltüntetett méretekben és árakon.

médiAAJánlAT

HIRDETÉSI AKCIÓ!

Lakossági apróhirdetéseiket (legfel-
jebb 20 szóig) február és március hóna-
pokban e kivágott szelvény felmutatása
után, egy alkalommal ingyenesen jelen-
tetjük meg lapunkban.

Kiadja a Szerencsi
Városüzemeltető 

Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: 

Takács M. István

Szerkesztőség:
3900 Szerencs,
Kossuth tér 1.
(47) 560-180, 
(20) 340-6089

E-mail: 
szerencsihirek@

szerencs.hu

A Szerencsi Hírek hirdetési áraiból
hosszabb távú keretszerződés esetén
akár 30% kedvezményt biztosítunk. 
A szerkesztőség továbbá vállalja, hogy
a megrendelt hirdetések megjelennek
a Szerencsi Városi Televízió képújság
műsorában és a szerencsihirek.hu in-
ternetes oldalon is.

A keretes, meghatározott méretű hir-
detések mellett egyedi megrendelés és
ajánlat alapján vállaljuk: termékek, vál-
lalkozások, akár személyeket bemutató
PR cikkek írását, közlését. A Szerencsi
Hírek egyedi kézbesítése lehetővé teszi
szórólapok mellékletként való terjesz-
tését.

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREKHÍREK
KÖZÉLET • SZABADIDŐ • KULTÚRA
szerencsihirek@szerencs.hu • www.szerencsihirek.hu

INGYENES  KIADVÁNY

1/2: 42 000 Ft

1/4: 23 400 Ft 1/16: 7 200 Ft

1/8: 13 000 Ft
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