
Elsősök
az iskolapadban

A fejedelem
hazatért

85 millió
Szerencsnek

SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY

XXVIII. évfolyam 13. szám • 2013. szeptember 13.

V. SZERENCS
TRIATLON

További részletek a 10-11. oldalon.



Őszi 2+1 akció!
2 teljes árú felnőtt belépőjegy 

megvásárlása esetén 
a harmadik félnek ingyenes a belépés.

• Felnőtt belépő (hétfőpéntek): 1 500 Ft
• Felnőtt belépő (szombatvasárnap): 1 700 Ft

Órás kedvezmény hétfőtől péntekig!
18-21 óra (3 óra): 1 300 Ft; 
19-21 óra (2 óra): 1 000 Ft; 
20-21 óra (1 óra): 600 Ft.

Órás kedvezmény 
szombaton és vasárnap!

Felnőtt 19-22 óra (3 óra): 
1 300 Ft; 

Nappali tagozatos diák, 
60 éven felüli belépő 

19-22 óra (3 óra): 
800 Ft.

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-
210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási
ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek:
8–12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester: időpont egyez-
tetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb szeptember
16-án 14–16 óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpol-
gármester: minden hónap második szerdáján, legközelebb
október 9-én 14–17 óráig. Telefon: (47) 565-203. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján, legközelebb szep-
tember 18-án 8–12 óráig. Telefon: (47) 565-202. A fogadóórák
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő: 8–12 óráig
és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig; péntek:
8–13 óráig.

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL ÉS JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csütör-
tök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hét-
fő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra,
péntek 8–11 óra.

HÁZIORVOSI RENDELŐK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit há-
ziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590.
Rendelési idő: hétfő: 12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Ren-
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; 
Ondon: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig.

III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter
háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-638 (asszisztens); 47/560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–12
óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Ren-
delési idő: hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–pén-
tek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás házi-
orvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 560-144. Ren-
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–péntek: 13–16
óráig.

GYERMEKORVOSI RENDELŐK
I. sz. házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi Csilla
házi gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.:
(47) 362-612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11
óráig; szerda: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsadás:
11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. sz. házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó Gé-
za házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési idő: hétfő: 9–12 óráig;
kedd: 13–16 óráig; tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 órá-
ig; csütörtök: 13–16 óráig; péntek: 9–12 óráig.

FOGORVOSI RENDELŐK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga Renátó fog-
szakorvos. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (ESZEI). Tel.:
47/361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–14 óráig; csü-
törtök: 13–19 óráig; péntek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné Dr. Bíró Ma-
rianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 86. (bejárat a Petőfi
utca felől). Bejelentkezni személyesen, vagy a 20/564-5064-
es telefonszámon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 órá-
ig; kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugoviczky Zsolt
Béla. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1., az iskola föld-
szintjén. Tel.: 47/362-247. Rendelési idő: hétfő–szerda: 
14–20 óráig; csütörtök: 13–19 óráig; péntek: 14–20 óráig.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszol-
gálat: (47) 362-255.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
Szeptember 13–15.: Centrum; szeptember 16–22.: Oroszlán;
szeptember 23–29.: Alba. 22 óra után a gyógyszertárak te-
lefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kéré-
sére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tar-
tás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rá-
kóczi 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. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, 
V: 8–19 óra.

ÁLLATORVOS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs Jókai utca 16. Tel.: (47) 363-330.

ZEMPLÉNI MÚZEUM
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-mail: muze-
um@szerencs.hu. A kiállítások általános nyitva tartási rendje
március 1-től november 30-ig: kedd–péntek: 8–16 óráig;
szombat és vasárnap: 10–16 óráig; hétfő: zárva.

CUKORMÚZEUM
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: (47) 777-772. 
Nyitva tartás: Telefonos bejelentkezés alapján.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-290.
Igazgató: (20) 971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-
254. Igazgató: (20) 971-0861. 

A Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ajánlatai
Gyógyúszás kezdőknek és haladóknak.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás időpontjai:
Kezdő csoport (USZODA). Időpontok: Kedd: 1515.45 óra, 1616.45 óra,

1717.45 óra. Szerda: 14.3015.15 óra. Csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.
Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Hétfő: 15.1516 óra, 1616.45
óra. Kedd: 1515.45 óra. Szerda: 14.3015.15 óra, 15.1516 óra, 1616.45 óra.

Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Kedd: 1717.45 óra, 
17.4518.30 óra. Péntek 14.3015.15 óra, 15.1516 óra.

Recept nélkül a szolgáltatás 900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.
BABAÚSZÁS minden szombaton 1011 óráig a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés: Szerencsi Fürdő és Wellnessház (Rákóczi u. 94., tel.:
47/560250); Városi Tanuszoda (Ondi u. 1., tel: 47/560254).

Kiadó lakás és irodahelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), 

mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
lakás és irodahelyiségek bérbeadására.

Lakás: 
Szerencs, Ondi út 10/B, fsz. 1.: 38 m2, szoba, konyha, fürdőszobás 

lakás. Lakbér összege: 19 912 Ft/hó. 
Irodahelyiségek:

1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban 
található helyiség. Alapterület: 23 m2.

2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) alatti
ingatlanban található helyiségek. Alapterület: 13 m2.

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. szeptember 27. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákó czi
út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út

89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

Erzsébet utalvány és SZÉP kártya elfogadóhely!
Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250   •   www.szerencsifurdo.hu



Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • 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.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató. • Tördelés: NÉMETH PÁL 
Készült: a Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 4000 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag 

a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. ISSN 1216-3066

SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY

Állami, vagy egyházi iskola?
Most is előttem van a kisfiam arca, amikor

június közepén, egy péntek reggelen azt
mondta: Apa! ma van az utolsó nap az iskolá
ban és már táskát sem kell vinnünk! De gyor
san eltelt ez a néhány hónap, itt a nyári szünet
– gondoltam, s most is hasonló érzésem tá
madt, úgy érzem alig múlt el néhány pillanat
és véget ért a szünidő. Igaz, nekünk szülőknek

csupán néhány napos szabadság jutott, gyermekeink azonban tá
borokban, családi nyaralásokon, nagyszülőknél pihenhettek – re
mélem minél többen vannak, akik az „ez volt a legszebb nyaram”
gondolattal ültek be ismét az iskolapadba.

Elérkezett a szeptember. Két alapfokú és két középfokú oktatási
intézményben több mint kétezer diák kezdte meg a 2013/2014
es tanévet. Az évkezdés fontos történése volt, hogy a több mint
fél évszázados múltra visszatekintő egykori iskolám, a Bocskai
István Gimnázium, a római katolikus egyház fenntartásában kezd
te az oktatási esztendőt. Bevallom, ma is eszembe jutnak itt töltött
diákéveim legszebb pillanatai, amikor belépek az intézmény au
lájába.

A Bolyaival együtt immár két egyházi intézmény működik vá
rosunkban. Ez a fenntartóváltás nem keltett olyan „indulatokat”
a szülők körében, mint egy esztendővel ezelőtt, amikor a már em
lített Bolyai sorsáról született döntés. Továbbra is azt tartom, a
hitoktatás, az olykor talán puritánnak mondott „papi fegyelem”
mellett történő nevelés nem válik ifjaink kárára. Az egyházi fegye
lem kifejezés netán túlzásnak tűnhet, de gondoljunk csak a mel
lettünk éppen elrohanó, technikai vívmányokkal gazdagon telí
tett, elidegenedő világunkra, ahol a bálokat már nem diszkó, ha
nem party néven emlegetik; a fiatalok „jó esetben” energiaitallal
kezükben bandukolnak reggelente; a mi korosztályunk számára
mármár ismeretlen nyelven köszöntik egymást az internetes kö
zösségi oldalakon. Mi szülők pedig – noha igyekszünk tartani a
lépést a világ változásaival – egy dologban soha nem változunk:
számunkra az első és legfontosabb a gyermek, az ő biztonsága,
egészsége, az, hogy megteremtsünk számára minden olyan kö
rülményt, amely megalapozhatja a boldog felnőttkort. Mikor, ha
nem most van egyre nagyobb szükség a hit és közösségi szellem
ben való nevelésre? Szó ne essék arról, hogy a világi, állami fenn
tartásban működő tanintézeteink nem tudják mindezt biztosítani!
Mindössze arról van szó, hogy nem kell megijednünk a változás
tól, melyek nem annyira újak, hiszen nagyszüleink többsége még
a palavessző és palatábla időszakában egyházi emberektől tanul
ták a betűvetést, meg a számtant.

Ma már Szerencsen is megadatik a választás lehetősége: állami,
vagy egyházi intézménybe íratjuk fiainkat, lányainkat. Bárhogy is
határozunk, a szülő döntése – aki gyermeke érdekét helyezi elő
térbe – soha nem kérdőjelezhető meg.

Megkezdődött az új tanév. Egyházi, vagy állami intézmény? Hit
tan vagy erkölcstan oktatás? Azt hiszem bármely választás helyes
lehet, ha gyermekünknek a legjobbat akarjuk, ha az ő érdekeit
szem előtt tartva hozzuk meg döntéseinket, fiaink és leányaink
pedig minden nap vidáman, egészségesen és szellemben gyara
podva térnek haza az iskolából.

Muhi Zoltán
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Negyven főből álló luxemburgi csoport érkezett szep
tember 4én Szerencsre. Paul Kriedel, a luxemburgi Hes
perange polgármesteri hivatalának munkatársa a Szeren
csi Hírek érdeklődésére elmondta, hogy ezúttal nem hiva
talos delegációról van szó, Szerencs testvérvárosának lakói
saját költségükön, közös kirándulás keretében érkeztek
hozzánk.

– Mint tudjuk, az Europart program keretében a három
testvérváros – a németországi Malchin, a luxemburgi Hes
perange és Szerencs – minden évben szervez találkozókat.
Általában ötven főből álló csoportokat delegálnak ilyenkor
a települések. Luxemburgban egyre többen szeretnének
részt venni az Europart találkozókon, ezért sokan most úgy
gondolták, szerveznek maguknak egy kis kirándulást. Itt
mindenki magának fizeti a költségeket – mondta el Paul
Kriedel.

A Hesperangei kirándulók programjáról megtudtuk,
hogy először Bécsben szálltak meg, majd az ottani város
nézés után érkeztek szeptember 4én Szerencsre.

Paul Kriedel a már említett Europart program keretében
korábban járt már Szerencsen. A legutóbbi Luxemburgban
rendezett program idején írt egy újságcikket a helyi lapban
városunkról, ami felkeltette a helyiek érdeklődését.

Az első estén a Hesperangei vendégek a helyi Árpádhe
gyi Pincében ismerkedtek meg a vidék jellegzetességeivel.
Varkoly Eszter és Varkoly Ádám a családi borászat törté
netét bemutatva ismertette meg a vendégeket Tokajhe
gyaljai kincseivel. Szerencs nevezetességei mellett kirán
dultak Sárospatakra, és Tokajba és a lillafüredi Palotaszálló
környékét is megtekintették.

Érdeklődnek
Szerencs iránt



AKiss Attila Alapítvány nevében
Zemlényi Zoltán, a kuratórium el
nöke idézte fel a hat esztendővel

ezelőtti kezdeteket, amikor Koncz Fe
renc ötlete nyomán megszervezték az el
ső csokoládéfesztivált. Mint elhangzott,
a Kiss Attila Alapítvány napjainkban a
sportprogramok szervezésében vállal
szerepet, így idén is volt kosárlabda baj
nokság, kispályás futballtorna és családi
úszóverseny, amit az elmúlt évek alatt
már megszokhattak a fesztivál vendégei.

Dr. Takács István a
Szerencsi Bonbon Kft.
ügyvezetője szerint
két nagy kincse volt a
városnak: az egyik a
cukorgyár, a másik
pedig a csokoládé
gyár, amiből már csak

az édességgyártás maradt meg a szeren
csieknek, akiknek abból kell erőt meríte
niük, hogy volt egy 120 éves virágzó kor
szaka a településnek, amit nem szabad
veszendőbe hagyni. Dr. Takács István
úgy véli, az idei csokoládéfesztivál mér
földkő volt a rendezvények történetében,
mert olyan országos hírnevet vívott ki
magának a program, hogy a jövőben
azoknak lesz megtiszteltetés, akik meg

jelenhetnek az Országos Csokoládé Fesz
tiválon.

A három napos esemény szakmai
programjait szervező DélZemplén Vi
dékfejlesztési Szövetség nevében dr. Sze
mán Ákos alelnök reményét fejezte ki,
hogy az idei sikeres nemzetközi konfe
rencia után 2014ben ismét részt tudnak
majd venni a szervezésben.

Koncz Ferenc pol
gármester minden je
lenlévőnek köszöne
tet mondott a munká
jáért. – Jó érzés sze
rencsinek lenni. A
fesz tivált megelőző és
az azt követő napok

ban is bárhol, bárkivel találkoztam az or
szágban, mindenki tudott a rendezvé
nyünkről. A legfőbb támogatónk, a Jóis
ten is mellettünk állt, remek időjárással

segítette a munkánkat – fogalmazott
Koncz Ferenc, majd dr. Takács István
gondolataira utalva megjegyezte: mind
annyian azon dolgozunk, hogy a Bonbon
Kft. egyszer újra a Szerencsi Csokoládé
gyár nevet viselhesse, és hozzá tette,
hogy a csokoládéfesztivál és a helyi édes
séggyártás nem öncélú dolog, inkább ar
ról szól, hogy a szerencsiek számára
munkát biztosítson, és célunk, hogy még
több embernek nyújthasson megélhe
tést a jövőben a helyi csokoládégyártás –
tette hozzá a polgármester.

Csider Andor a Szerencsi Művelődési
Központ igazgatója beszámolójából ki
derült, hogy idén összesen 151 kiállító
jelent meg a fesztiválon, ebből nyolcan
csokoládét, 49en ételt és italt, 94en
egyéb termékeket árusítottak. A kulturá
lis programokról 92 fellépő gondosko
dott. Pénteken 2692 látogatója volt a
koncertnapnak, szombaton 12865 fő
vett részt a rendezvényen, amelyből fize
tő vendég 7421 volt, mellettük 5440 kar
szalagot adtak ki a közreműködőknek és
a szerencsi lakosoknak. Vasárnap 11 000
ember látogatott ki a fesztiválra, amely
ből 5587 fizető vendég volt, és 5413 be
lépőt adtak ki a szerencsieknek és köz
reműködőknek. Az összesítés alapján a
VI. Országos Csokoládé Fesztiválon 26
553 látogató vett rész – hangzott el az
augusztus 30án megtartott záró ren
dezvényen.

M. Z.

A VI. Országos Csokoládé Fesz-
tivál záró rendezvényét tartották
augusztus 30-án a szerencsi Rá-
kóczi-várban. Az eseményre a
fesztivált szervező Szerencs Város
Önkormányzata, a Szerencsi Mű-
velődési Központ és a Kiss Attila
Alapítvány meghívta mindazo-
kat, akik részt vettek a program
előkészítésében és megvalósítá-
sában.

Több mint 26 ezer látogatója volt 
a csokoládéfesztiválnak
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A VI. Országos Csokoládé Fesztivál szervezésében idén is kiemelkedő szerepet játszott
a Szerencsi Művelődési Központ. Az augusztus 30-án megtartott záró rendezvény után
az intézmény igazgatóját kerestük fel, arról érdeklődve, mikor kezdték el szervezni a
csokoládéfesztivált és hány ember vett részt a megvalósításban?

Megkezdtük a hetedik 
fesztivál szervezését

– A koncepciót már tavaly novemberben
összeállítottuk, majd jöttek az egyeztetések
és januártól indult a konkrét szervező mun
ka, melyben mintegy háromszáz fő vett
részt. A megvalósításban, az előkészülettel
egy szűkebb, 10 fős stáb foglalkozott: volt,
aki a gazdasági kalkulációt végezte, volt
olyan munkatársam, aki az árusokkal, a saj
tóval, a reklámmal és marketinggel foglal
kozott, és természetesen külön ember felelt
a kulturális programokért. Mindezt én fog
tam össze, és rendszeresen tartottunk meg
beszéléseket. 

– A záró rendezvényen elhangzott,
hogy újabb látogatói csúcs született, 26
ezernél is több vendég érkezett a csoko-
ládéfesztiválra.

– Igen, tavaly 19 800 volt a fizető látogató
és ebben benne voltak a szerencsiek is. Idén
a szerencsiekkel együtt 26 553 látogatója
volt a rendezvénynek.

– Milyen volt ez a fesztivál a szervezők
szemével? Kezelhető volt ez az óriási tö-
meg?

– Egy esetben kicsit aggódtam. Ez a má
sodik napon történt, a Magna Cum Laude
koncert előtt, amikor minden várakozást fe
lülmúló tömeg érkezett. Külön felhívtam a
biztonságiak, illetve a polgárőrség figyelmét
arra, hogy fokozottan figyeljenek a kritikus
pontokra. Elsősorban a koncertszínpad
környékére összpontosítottuk az erőket,
hogy ne legyen semmilyen baleset. Ez volt
az elsődleges célunk, de szerencsére nem
történt semmi probléma annak ellenére,

hogy ekkora tömeg még soha nem volt a
koncertszínpad előtt.

– Mennyien látták a Magna Cum Lau-
de-t?

– 4500 ember volt este a koncertszínpad
előtt.

– Ön, mint az egész program főszerve-
zője, hogyan értékeli a három napot?

– Úgy érzem a látogatói létszámot és a
gazdasági szaldót tekintve is sikerről be
szélhetünk. A Nemzeti Kulturális Alap 8 mil
lió forinttal támogatta a rendezvényt, szol
gáltatásként sikerült 2 millió forintos szer
ződést összehoznunk, a szponzorok pedig
3,1 millió forint összegben segítették a fesz
tivált. Ennek is köszönhető, hogy az idén a
szerencsiek számára ingyenes volt a ren
dezvény. 

A kulturális és könnyűzenei programok
miatt extra költségvetésű volt a rendezvény.
Arra törekedtünk, hogy a csokoládé feszti
válon minden korosztály megtalálja a szá
mítását, de elsősorban a családok és a fiata
lok voltak a célcsoportjaink. Ha pedig a fia
taloknál tartunk, sikerült olyan élvonalbeli
zenekarokat idehozni, amelyekkel csak mé
regdrága zenei fesztiválokon találkozhatná
nak. Úgy gondolom, hogy a csokoládéfesz
tivál egyik előnye, hogy itt is az élvonalbeli,
magyar együttesek produkcióit élvezhetik
elfogadható áron.

Úgy láttuk, hogy a látogatók is üdvözölték
a programjainkat, és már a következő évi
fesztiválra is kaptam javaslatokat. El kell
mondanom, hogy a műsorkínálat összeállí

tásánál figyelembe vettük az előzetes köz
véleménykutatásokat. Internetes közössé
gi oldalon kérdeztük az érdeklődőket, hogy
milyen előadókat látnának szívesen.

– A záró rendezvényen az is elhangzott,
hogy már most elkezdődött a jövő évi
fesztivál előkészítése.

– Komoly terveink vannak a VII. Országos
Csokoládé Fesztiválra is, de erről még nem
beszélhetek. Azt azonban elmondhatom,
hogy olyan koncepciót szeretnék kialakítani
és megvalósítani, amelyhez eddig a szóbeli
támogatást már megkaptam, és remélem
nem lesz akadálya a megvalósításnak sem.
Ha valóra válnak a terveink, akkor nem csak
a csokoládéfesztivál idejére korlátozódik
majd az elképzelt turisztikai attrakció.

– Ez azt jelentheti, hogy jövőre egészen
más lesz a csokoládéfesztivál?

– Elsősorban a megjelenésen szeretnénk
változtatni. Jövőre sokkal több csokoládé
gyártót és forgalmazót szeretnék idecsábí
tani.

– Ha pedig említette, volt néhány olyan
vélemény, hogy kevés volt a csokoládé a
fesztiválon.

– Annak volt kevés, aki keveset akart látni.
25 méterenként volt csokoládé árusítási le
hetőség a rendezvény területén. Aki kereste
a csokoládét és kóstolási lehetőséget, az
megtalálta. Mi magunk két helyen árusítot
tunk csokoládét, a társszervező Szerencsi
Bonbon Kft. pedig nyolc helyszínen kínálta
termékeit. Ha valaki keresett csokoládét, az
biztosan talált. M. Z.
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Soron következő ülését tartotta augusz
tus 2án a város képviselőtestülete. Az el
ső napirend keretében Czakóné Szikszai
Orsolya, a Szerencsi Polgármesteri Hiva
tal pénzügyi osztályvezetője tájékoztatta
a városatyákat arról, hogy idén nyáron je
lent meg a belügyminiszter rendelete a
helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló kiegészítő támoga
tásról. Szerencs Város Önkormányzata jú
lius végén nyújtotta be pályázatát, majd a
Nemzetgazdasági Minisztérium augusz
tus első napjaiban átutalta a város szám
lájára a 85 millió forintos vissza nem té
rítendő támogatást, amit munkabérre,
szociális ellátások folyósítására és köz
üzemi számlák kiegészítésére használtak
fel. Koncz Ferenc polgármester megje
gyezte, hogy olyan rendkívüli kormányza
ti segítségről van szó, amely már megér
kezett Szerencsre, csupán adminisztratív
okokból van szükség a testület utólagos
egyetértésére. Dr. Bobkó Géza, a pénzügyi
bizottság nevében megjegyezte, hogy a
korábban megítélt hetven százalékos
adósságkonszolidáció után sokan nem is
remélték, hogy továbbra is ilyen kiemelt

kormányzati támogatásokra számíthat a
település. Visi Ferenc arra volt kíváncsi,
hogy sikerülhete év végére egyensúlyba
hozni Szerencs gazdálkodását? Koncz Fe
renc úgy fogalmazott, hogy a rendkívül si
keres adósságkonszolidációban a város
nem tudta érvényesíteni a kifizetetlen
számlákat. A rezsit folyamatosan fizetni
kell, és eközben biztosítani kell a város
működőképességét is, így csak a koráb
ban, a 2010ig felhalmozott tartozások fo
lyamatos kiegyenlítése történik, az új
számlákat nem sikerül időben rendezni.
A polgármester hangsúlyozta, hogy ez a
85 millió forint kellett ahhoz, hogy au
gusztusban is gondoskodni tudjon az ön
kormányzat a polgármesteri hivatalban,
az intézményekben és a városi cégeknél
dolgozó emberek családjairól. Ma már el
mondható, hogy több mint 800 millió fo
rintot tesz ki az az összeg, amit az elmúlt
három esztendő alatt rendkívüli támoga
tásként ítélt meg Szerencs számára Ma
gyarország Kormánya. Koncz Ferenc hoz
zátette, hogy a polgármester lobbi tevé
kenysége mellett, szükség volt a pénzügyi
osztály kiemelkedő munkájára és a város
alkalmazottainak türelmére, amely szin
tén hozzájárult a sikerhez. – A jövőben az
én feladatom elérni, hogy év végéig ren
dezzük a város kifizetetlen számláit. Ha ez
sikerül, akkor a város hónapról hónapra
képes lesz rendezni az aktuális rezsikölt
ségeket, az önkormányzat biztonságosan
tudja majd működtetni az intézményeit 
– fogalmazott Koncz Ferenc polgármester.

Az új óvodavezető
Az ülés második napirendi pontjában

tárgyalta a testület az óvodavezetői meg
bízatás ellátására kiírt pályázatot. A felhí

vásra a június 26ai határidőig egy bead
vány érkezett, így Angyal Györgyné támo
gatásáról hozott egyhangú döntést a gré
mium. Mint elhangzott, Angyal Györgyné
36 éve dolgozik óvodapedagógusként
Szerencsen, az évek során a megbízatás
hoz szükséges képesítéseket, szakmai
gyakorlatot megszerezte. 

(folytatás a 7. oldalon)

Újabb kormányzati támogatást
kapott a város

Tájékoztató hangzott el az
augusztus elején városunk
számlájára érkezett 85 millió
forintos rendkívüli kormány-
zati támogatásról, majd az új
óvodavezető személyéről is
döntött augusztus 29-ei ülé-
sén Szerencs Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete. Angyal Györgyné
igazgató szeptember 1-jétől
tölti be tisztségét.

Angyal György
né 36 éve dolgozik
Szerencsen óvónő
ként, így széles kö
rű ismerettel ren
delkezik a helyi ne
velési intézmé
nyek múltjáról és
jelenéről. Koráb

ban óvodavezetőként is dolgozott, az
elmúlt időszakban intézményvezető
helyettesként szerzett tapasztalatokat.

– Nagy öröm számomra, hogy a kép
viselőtestület egyhangúlag szavazott
nekem bizalmat a következő 5 éves
ciklusra a szerencsi óvoda és bölcsőde
intézményvezetői állására. Úgy gondo
lom, hogy a testület is és a szerencsi la
kosok is ismernek, hiszen 36 éve va
gyok a pályán, ismernek a szülők, a
munkatársak. Az elképzeléseimet, cél
kitűzéseimet a szülőkkel, a kollégákkal
együtt szeretném megvalósítani. A mi
pályánk során a gyermek a legfonto
sabb, az hogy biztonságban, szeretet
teljes légkörben fejlődhessenek. A
munkatársaimmal közösen olyan óvo
dai intézményt tudunk kialakítani,
ahol a szülők is biztonságban érzik a
gyermeküket.
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(folytatás a 6. oldalról.)
Korábban volt már óvodavezető, az el

múlt időszakban intézményvezetőhelyet
tesként ismerte meg a helyi nevelési intéz
mények működését. Elhangzott többek kö
zött az is, hogy az igazgatóválasztást meg
előzően a nevelőtestület 63 százaléka tá
mogatta Angyal Györgyné személyét, aki

szeptember 1jétől tölti be új tisztségét.
2004től minden esztendőben a német

országi Malchin, a luxemburgi Hesperange
és Szerencs közösen rendezi meg az EU
ROPART elnevezésű ifjúsági találkozót,
amelynek 2014ben újra városunk ad ott
hont. Az immár hagyományos program le
hetőséget ad arra, hogy a három ország 

fiataljai, zenészek, táncosok, képzőművé
szek, sportolók mutatkozzanak be egymás
előtt, és ismerkedjenek kortársaikkal 
– hangzott el a következő napirend ismer
tetésénél, melyből kiderült, hogy az Euró
pai Unió minden évben teljes egészében
támogatta a rendezvényeket. Mivel jövőre
Szerencs lesz a házigazda, így az EURO
PART találkozó megszervezésére benyúj
tandó pályázatról kellett döntést hoznia a
képviselőknek.

Kisebb vita alakult ki a helyi kisvállal
kozások támogatását tárgyaló napirend
nél. Mint elhangzott, a helyi kisvállalkozá
sok támogatásáról szóló helyi rendelet
módosítására azért van szükség, mert az
idén kiírt ötmilliós keretösszegből mind
össze 2,4 millió forintra érkezett igény.
Több képviselő egyetértett abban, hogy a
pénzmaradványt fel kell használni a kifi
zetetlen számlák teljesítésére. Koncz Fe
renc végül azt javasolta, hogy 2014ben
az idei tapasztalatok figyelembe vételével
tervezzék meg a helyi kisvállalkozók tá
mogatását. M. Z.

Véleményem szerint az ülés egyik legfontosabb pontja volt, az a
bizonyos 85 millió forintos kormányzati támogatás, amit au
gusztus elején kapott a város. 
Itt tudni kell, hogy a hetven százalékos konszolidációnak kö
szönhetően az adósságaink jelentős részétől megszabadultunk,
azonban ez az állami segítség nem vonatkozott a kifizetetlen
számlákra. A városnak még ez a nagy terhe, amit a múltból ci
pelünk magunkkal, hiszen ez több mint 300 millió forintot tett
ki a 2010es választások idején. Ez az oka annak, hogy a múlt
tartozásait igyekszünk hónapról hónapra rendezni, így nem tud
juk befizetni a jelenleg keletkező számláinkat. Ezért van az, hogy
Magyarország Kormánya időnként a város segítségére siet, most
is ez történt.  Emlékszem, egy péntek délutáni nap volt, amikor
el kellett intéznem ezt a bizonyos 85 millió forintos rendkívüli
kiutalást, amely több száz szerencsi családnak jelentett fizetést
augusztusban.
Elhangzott olyan kérdés az ülésen, hogy sikerüle év végére
egyensúlyba hozni a város gazdálkodását? Erre én azt tudom
mondani, hogy egy gazdasági negatív mérleget két módon lehet
egyensúlyba hozni: vagy csökkentjük a kiadásainkat, vagy nö
veljük a bevételeinket. Mi mindkét lépést megtettük. Évről évre,
gondos, takarékos gazdálkodással, több mint százmillió forinttal
csökkentettük a kiadásainkat. Megpróbáltuk növelni a bevéte
leinket is, de az a baj, hogy a cukorgyár bezárásával óriási adó
bevételtől is elesett a város. Az állami támogatások területén si
került azonban bevételt elérni, és bizony igaz, hogy az elmúlt
három esztendőben több mint 800 millió forinttal támogatott
minket Magyarország Kormánya. Ez kellett ahhoz, hogy a város
gazdálkodását egyensúlyba tartsuk, és kellett ahhoz, hogy a több
mint 700 embernek, akik a város alkalmazásában állnak, mun
kát biztosítsunk, fizetést tudjunk adni. Kellett ahhoz is, hogy a
város működőképességét fenntarthassuk, azaz időről időre 

fizetni tudjuk a legfontosabb számláinkat. Azt gondolom, ha egy
nagyobb „injekcióval” ki tudnánk fizetni az elmaradt szállítói
tartozásainkat, melyeket már három esztendeje cipelünk ma
gunkkal, akkor a számításaink alapján Szerencs városa önállóan
is tudna működni. 
A másik fontos napirend az új óvodavezető személyéről született
döntés volt. Az igazgatói pályázat kiírására azért volt szükség,
mert eddig a város óvodái a Rákóczi Zsigmond Általános Isko
lához tartoztak, de az új törvény miatt, miszerint az általános is
kolai oktatás átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz
ponthoz, az óvodai ellátás pedig önkormányzati feladat maradt,
ezért az új óvoda élére vezetőt kellett választani. Angyal György
né került ebbe a pozícióba, ő korábban már irányította a város
óvodáit. A most megújuló nevelési intézmények a reményeink
szerint kisebb energetikai költségekkel és jobb körülmények kö
zött várja majd a gyermekeket. Itt el kell mondanom, hogy a sze
rencsi óvodák népszerűek a szülők között, a környékbeli tele
pülésekről is szívesen hozzák a szülők gyermekeiket a mi intéz
ményeinkbe.

ÍGY LÁTJA A POLGÁRMESTER
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Újra megteltek 
a tantermek

Felvonták 
a Rákóczi iskola zászlaját

Harminchárom pedagógussal és 450 diákkal, köztük 64
elsőssel kezdte meg a tanévet szeptember 2án a Bolyai Já
nos Katolikus Általános Iskola.

Az ünnepélyes tanévnyitón az intézmény igazgatója kö
szöntötte a diákokat. Kocsisné Szabó Beáta elmondta, hogy
a 2013/2014es tanévben 18 osztályban és 7 napközis cso
portban történik majd a tanítás, továbbá négy új pedagógus
– KunderMajerik Anett, fejlesztőpedagógus, SullerMada
rász Renáta, történelem szakos tanár, Demeter Bence, test
nevelés szakos tanár, Devera Erzsébet, katolikus hitoktató
– segít majd tájékozódni a betűk és számok világában. 
– A nyári pihenés után megkezdődnek a dolgos hétközna
pok figyelni kell továbbra is a test és a szellem nevelésére 
– hangsúlyozta Kocsisné Szabó Beáta, és megnyitotta az idei
tanévet. A katolikus intézmény tanulóihoz szólva Darvas
László, római katolikus plébános elmondta: akárcsak az in
tézmény kapuinak, a léleknek is meg kell nyílnia, és ma
gunkba tekintve indulhatunk neki az újnak, lelkünk fejlesz
tésével, tudásunk gyarapításával érhető el a sikerrel teli hét
köznapok.

Tanévnyitó a katolikus gimnáziumban
Megkezdődött a 2013/2014es tanév a szerencsi Bocskai István

Katolikus Gimnáziumban. Az augusztus 28án megtartott ünne
pélyes tanévnyitó különleges esemény volt az iskola 60 éves fenn
állásának történetében, hiszen ettől az esztendőtől az intézmény
fenntartója az Egri Főegyházmegye.

Dr. Gál András, a gimnázium igazgatója beszédében elmondta,
hogy ez egy egyfajta megújulás, amiből mindenki erőt meríthet,
és ezután az iskolai oktatásba nem csak a szellemi, hanem a lelki
tanítást is tervezik. Darvas László, római katolikus plébános sze
retettel köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy ez a meg
újulás utat mutat. „Az Úr keresztény jövőt formáló jelenléte kézzel
fogható.”

A gimnázium diákjainak zenés, verses műsora után Koncz Fe
renc polgármester kifejtette, hogy nagy lehetőség és eredmény
az, hogy városunk iskoláinak nagy része már felekezeti intézmény.
Koncz Ferenc szerint a magyarok egyik értéke a szürkeállomány,
és a jövőben már nem csak a szellem és a test, hanem a keresztény
lelkiség megerősítése is fontos az iskolában. Dr. Ternyák Csaba
egri érsek úgy fogalmazott, hogy a test, a szellem és a lélek mű
velése egyaránt fontos, és úgy gondolja, ebben az iskolában szám
talan lehetőség kínálkozik a diákok testi és szellemi fejlődésére,
de „hiányzott innen Jézus és a keresztény szellemiség”– emelte ki
dr. Ternyák Csaba. Az egri érsek megáldotta az intézményt, és a
Krisztus szobor Ekker Róbert művész által készített másolatát.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 428 fővel kezdte meg
a tanévet szeptember 2án – hangzott el a tanintézet ünnepélyes tanév
nyitóján, ahol Ráczné Váradi Éva igazgató köszöntötte az iskola tanulóit
és a három első osztály gyermekeit.

Az intézményvezető beszédében kiemelte, hogy idén hatvan gyermek
iratkozott be az első osztályba, így három osztály elindításáról született
döntés. A tárgyi és személyi feltételek adottak a sikeres iskolakezdéshez.
Az év végi elégtelen tanulmányi eredmény miatt pótvizsgára kényszerült
diákok eredményesen vették a nyári akadályt. Sikeres volt a Rákóczi is
kola nyári szünideje is, hiszen nagyon sok programban vehettek részt a
vakáció alatt a diákok. Az új köznevelési törvény szerint a gyermekeknek
16 óráig biztosítani kell az iskolában való tartózkodást, aminek az intéz
mény ugyancsak eleget tesz. Az igazgató köszöntötte a szülőket, hang
súlyozva, hogy a szülő, a pedagógus és a gyermek együttműködése nél
külözhetetlen ahhoz, hogy egy iskola jól működjön.

Ráczné Váradi Éva köszönetet mondott a fenntartónak és a város ve
zetésének az iskolának nyújtott támogatásért.

A tanévnyitó utolsó perceiben az új első osztályosok megkapták az is
kola nyakkendőjét, amivel hivatalosan is rákóczis diákká fogadta őket a
közösség.

Néhány perc múlva az épület előtti térre sietett a diáksereg, ahol fel
vonták az iskola zászlaját, majd diákok és pedagógusok közösen éne
kelték el a tanintézet indulóját.
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Mintegy 450 gyermek kezdte meg a tan
évet szeptember 2án a Bolyai János Kato
likus Általános Iskolában. Az előző évekhez
képest, a nagyszámú jelentkezés miatt egy
első, és egy napközis csoporttal többet in
dítottak az intézményben. – Mivel már a
második esztendőt kezdjük egyházi intéz
ményként, így az órarend összeállítása, a
csoportbontások gördülékenyebben men
tek, mint tavaly – mondta el Kocsisné Szabó
Beáta igazgató, aki hozzátette: idén is heti
két hittan óra szerepel a tanrendben, azon
ban változás, hogy míg a felsőbb osztályok
ban választani lehetett a különböző feleke
zeti órák és az etika között, addig a most in
duló három első osztály már csak görög és
római katolikus, illetve református hitokta
tóktól tanulhat. 

Az intézményben igyekeztek hat évfo
lyam órarendjébe beiktatni a mindennapos
testnevelést, így elsőtől hatodik osztályig
heti öt órában mozoghatnak a diákok, a he
tedik és nyolcadik évfolyamnak pedig tö
megsport lehetőséget kínálnak a délutáni
fogalakozásokon. Az idén életbe lépett köz
nevelési törvény szerint az oktatási intéz
ménynek 16 óráig a szülő és a gyermek ren
delkezésére kell állnia, így a Bolyai János Ka
tolikus Általános Iskola az imént említett tö
megsportot, korrepetálásokat, művészeti
foglalkozásokat ajánl a diákoknak a délutá
nonként.

A gyermekek szempontjából szintén ked
vező feltételeket kínál a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola. Mindamellett, hogy a mos
tani elsősök már ingyenes tankönyvcsoma
got kaptak, minden diáknak egyéni óraren
det állítottak össze a pedagógusok. Ez az ed
diginél nagyobb, felelősségteljesebb tanítók
közötti együttműködést jelent. A tanulók
számos programon vehetnek részt, így
pénzügyi ismeretek és informatika szakkö
rökön is fejleszthetik tudásukat – mondta el
érdeklődésünkre Derda Péterné. Az intéz
mény igazgatóhelyettese hangsúlyozta,
hogy szaktanárok felügyeletével tanulószo
bákon, napközis csoportokban készíthetik
el házi feladataikat a gyermekek. A rendszer
lényege, hogy a diák értelmesen töltse a dél
utáni órákat, s így változatosabbá válhat az
iskolai élet – tette hozzá Derda Péterné. 
Ez a változás kihat a tanítók óraszámának
növekedésére is, ami annyit tesz, hogy az
eddigi heti 22 órát ez esztendőtől 32 órára
emelik. E szerint 26 órát a pedagógus a tan
tárgyi órákon aktívan tölt a diákokkal, és a
plusz hat órában fejlesztheti magát, felké
szül az óraadásra, vázlatokat készít, dolgo
zatokat javít, foglalkozhat iskolai elemzés
sel, adminisztrációval. Derda Péterné ér
deklődésünkre elmondta, hogy idén a hit
tan és az erkölcstan bekerült az elsősök és
ötödikesek órarendjébe. Felmenő rendszer
ben működik a jövőben a hittan oktatás, így
jövőre az első, második és az ötödik, hatodik
osztály tanrendjébe iktatják be az említett
foglalkozásokat. 

A római katolikus egyház fenntartásában
kezdte a 2013/2014es tanévet a szerencsi
Bocskai István Katolikus Gimnázium. Bod
nár György igazgatóhelyettes arról tájékoz
tatott, hogy az iskolába járó 750 diák a há
rom felekezeti hitoktatás mellett az erkölcs
tant is választhatta. Jó hír, hogy a májusi fel

méréshez képest szeptembertől kétszer
annyi diák választotta a hittant. – Az átállás
nem okozott gondot sem az iskolavezetés
nek sem a tanulóknak, és ha bármilyen ne
hézség adódik, az Egri Főegyházmegye az
iskola segítségére siet – mondta el Bodnár
György. Az intézmény 64 pedagógusának
heti óraszáma is változott. Az igazgatóhe
lyettes kifejtette, hogy a tanulók terhelése
évről évre nő, több tagozatra járó diák nyolc
tanórát ül végig a hét minden napján, így a
tanítás 14.45 órakor ér véget. A Borsod Vo
lán Zrt.vel és a MÁV Zrt.vel való egyezte
tések folyamatban vannak, a gimnázium
kérvényezi, hogy a két társaság járatainak
indítását és érkezését igazítsák az iskola új
órarendjéhez.

Hasonló a helyzet a Szerencsi Szakképző
Iskola és Kollégium háza táján, hiszen a ki
lencedikesek óraszáma növekedett az új
tanévben. – A heti 28 helyett most 35 órá
ban tanulhat az a 140 tanuló, aki idén felvé
telt nyert iskolánkba. – mondta el Jászay
Zoltán. A szakképző iskola igazgatóhelyet
tese hozzátette, hogy a törvényben szabá
lyozott kötelező, mindennapos testnevelés
bekerült a tanrendbe, de a tavalyi felméré
sek alapján nem indítottak hittan órákat, hi
szen ebben az intézményben nem kérték a
diákok. Az iskolában dolgozó mintegy 40
pedagógus időbeosztását egyszerű volt
megoldani, egyéb változást pedig eddig még
nem hozott az idei tanév ez előző eszten
dőkhöz képest – tette hozzá Jászay Zoltán.

Remélhető, hogy ez a sok program és vál
tozás nem megy a tanulás rovására, hiszen
mindezek célja, hogy a diákok óráikat hasz
nosan töltsék, a tanárok pedig magas szín
vonalú oktatást nyújtsanak a fiataloknak.

T. A.

„Itt van az ősz, itt van újra.” Reggelente diákok népesítik be Szerencs
utcáit, megnyíltak az iskolakapuk, a tanintézetek folyosói a gyermek
zsivajtól hangosak. Városunk négy oktatási intézményében megkez
dődött a tanítás. A tanév kezdetén körbejártuk a két általános, és két
középiskolát, érdeklődve a tanévkezdésről, változásokról.

Becsengettek!

Az oktatáshoz kapcsolódó, idén
bevezetett törvényi szabályozások
„célja a nevelésoktatás eszközeivel
a társadalmi leszakadás megakadá
lyozása, a tehetséggondozás, vala
mint a magyar társadalom hosszú tá
vú fejlődéséhez szükséges feltételek
biztosítása” – áll a Nemzeti közneve
lésről szóló törvény sajtóanyagában.
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A 17 esztendős Petrusovics Máté, saját tavalyi idejét min-
tegy kilenc perccel túlszárnyalva nyerte a szeptember 8-án
megrendezett V. Szerencs Triatlon vasember kategóriáját. 
A fiatal sportoló immár harmadik alkalommal állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. Az 1200 méter úszás, 30 kilométer ke-
rékpározás és 8 kilométeres futásból álló vasember táv után
az ezüstérmet Vámos Imre szerezte meg, megelőzve a szintén
kitűnő teljesítményt nyújtó Farmosi Imrét.

Egyre népszerűbb városunkban ez a nyárvégi sportrendez
vény, hiszen idén már 86 versenyző állt rajthoz szeptember 8án
az ötödik alkalommal megrendezett Szerencs Triatlonon. Az ese
ményt Szerencs Város Önkormányzata és Szerencs Város Sport
egyesülete idén is azzal a céllal hívta életre, hogy népszerűsítse
városunkban a sportot, felhívja a figyelmet a rendszeres testmoz
gásra, az egészséges életmód fontosságára.

A vasárnap délelőtti futamon korosztályonként mini, újonc, ha
ladó, prémium és vasember távokon, lány, fiú, női és férfi kate
góriákban álltak rajthoz az amatőr sportolók, akik között az óvo
dásoktól a nyugdíjas korú résztvevőkig minden korosztály kép
viselve volt. A versenyzőknek Koncz Ferenc polgármester gratu
lált, a befizetett nevezési díjakat – 88 ezer forintot – a Kulcsár
Anita Alapítványnak ajánlották fel a szervezők.

Kiss Attila, a verseny egyik szervezője szerint a program leg
fontosabb célja az volt, hogy minden versenyző egészségesen,
baleset nélkül érjen célba. – Nem szabad elfelejteni, hogy veszé
lyes sportág a triatlon, hiszen amikor a gyerekek vizes lábbal ki
szállnak a medencéből, gyakran elcsúsznak, így előfordulhat ki
sebb baleset, de hála az Istennek idén nem volt erre példa. 
További veszélyforrást jelent a kerékpáros táv, a kisebbek Ondig,
a vasember táv résztvevői Abaújszántóig tekernek, majd vissza.
Nem csak az időjárás, hanem a kiváló szervezés is segítette prog
ramunkat, hiszen a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai a
helyi polgárőr egyesület önkéntesei egyaránt részt vettek a mun
kában. A 86 versenyzőből 85en célba értek, sajnos egy 14 éves
versenyzőnk kerékpárja durrdefektet kapott, így ő nem tudta be
fejezni a távot – emelte ki Kiss Attila, aki szerint a verseny sikerét
mutatják a kiváló eredmények is.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola egykori diákja,
a 17 esztendős Petrusovics Máté, idén harmadik alkalommal
nyerte meg a Szerencs Triatlon vasember távját.

Sikeres volt 
az V. Szerencs

Triatlon
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Mini, fiú, 2003. és ké
sőbb születettek (50 m
úszás, 1 km kerékpár, 500
m futás): 1. Rózsa Márk
(9:53); 2. Nyakó Gergő
(10:11); 3. Sándor Leven
te (10:43).

Mini, lány, 2003. és
később születettek (50
m úszás, 1 km kerékpár,
500 m futás): 1. Juhász Ka
milla Magdolna (10:38);
2. Horváth Luca (10:43);
3. Lupkovics Lilla (11:40).

Újonc, férfi, 2002. és
később születettek (150
m úszás, 4 km kerékpár, 
1 km futás): 1. Juhász Be
nedek (21:55); 2. Búza Balázs (22:31); 3. Siha Bálint (23:38).

Újonc, férfi, 19972001. között születettek (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km
futás): 1. Szemán Balázs (22:45); 2. Bogoly Levente (24:00); 3. Nagy Gábor (25:20).

Újonc, férfi, 1989 és korábban születettek (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km
futás): 1. Pallai Miklós (34:43).

Újonc, női, 2002. és később születettek (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km fu-
tás): 1. Szarka Edit (34:08); 2. Kovács Boglárka (34:48).

Újonc, női, 19972001. között születettek (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km
futás): 1. Pál Eszter (27:46); 2. Kiss Bettina (29:01); 3. Ajtai Boglárka (30:46).

Haladó, férfi, 1997. és később születettek (500 m úszás, 12 km kerékpár, 3 km
futás): 1. Török Balázs (50:10); 2. Szemán Gábor (57:34); 3. Varga Dávid (59:41).

Haladó, férfi, 1989. és korábban születettek (500 m úszás, 12 km kerékpár, 
3 km futás): 1. Lakatos Péter (1:00:09).

Haladó, női, 1997. és később születettek (500 m úszás, 12 km kerékpár, 3 km
futás): 1. Sztankovics Márta (1:03:25); 2. Pálinkás Petra (1:05:57); 3. Mizák Anna
(1:06:45).

Haladó, női, 1989. és korábban születettek (500 m úszás, 12 km kerékpár, 
3 km futás): 1. Kovács Edina (1:10:02); 2. Bénóné Krajcz Zsuzsa (1:14:02).

Prémium, férfi, nyílt korcsoport (750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás):
1. Juhász Péter (1:26:29); 2. Sélley Torda (1:29:06); 3. Varga Ádám (1:34:13).

Prémium, női, nyílt korcsoport (750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás):
1. Szaniszló Boglárka (1:52:56); 2. Endrészné Nagy Renáta (2:01:15); 3. Petró Ni
kolett (2:04:56).

Vasember, férfi, nyílt korcsoport (1200 m úszás, 30 km kerékpár, 8 km futás):
1. Petrusovics Máté (1:52:54); 2. Vámos Imre (2:08:02); 3. Farmosi Imre (2:14:33).

A szerencsi Petrusovics Máté 2012
ben 2 óra 1 perc 37 másodperces idővel
fejezte be a versenyt, idén – ugyan állí
tása szerint nem készült erre a triatlon
ra – mintegy kilenc perccel javította
meg tavalyi eredményét.

– Sokat javítottál a tavalyi eredmé-
nyen, hogy sikerült ezt elérni?

– Úgy érzem, minél idősebbek va
gyunk, annál nagyobb teljesítményre le
hetünk képesek. Kifejezetten erre a ver
senyre nem igazán készültem, egész
nyáron nem futottam, nem is úsztam,
csak kajakozni jártam. Más fiatalnak
gyorsan telik a nyári szünidő, nekem
napi két edzésem volt ez idő alatt. Mind
a két tréning között van egy alvás, így
lassan telt a nyaram.

– A fő sportod az evezés. Hol verseny-
zel?

– Jelenleg a tokaji egyesületben ver
senyzek. A legjobb eredményem egy vi
dék bajnoki cím, hiszen az ország kaja
kosai közül – kivéve a budapestieket –
mindenki részt vett. 

– Mit szólnak a sporttársaid ahhoz,
hogy te itt a triatlonban is ilyen jó ered-
ményt érsz el?

– Remélem büszkék rám, és ha ők is
indulnának egyegy ilyen versenyen, bi
zonyára szép eredményeket érnének el.
Nekem talán annyiból könnyebb a hely
zetem, hogy előtte két évig úsztam Sze
rencsen.

– Hogy élted meg a mai versenyt?
– Úgy érzem, jól sikerült az úszás, ele

inte azt hittem lemaradok, de jó pályára
osztottak be, volt aki húzzon. A kerék
párnál én is meglepődtem magamon,
mert azt hittem, sokkal lassabban fogok
menni. A futás nehezen indult, mert egy
kicsit zsibbadt a lábam, de próbáltam
lendületből, szépen futni, és sikerült.

Próbáltam lendületből, 
szépen futni…

Az V. Szerencs Triatlon
eredményei:
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Az eseményen Goreczky Gergely ve
zérigazgató elmondta, hogy „állami 
vállalatként minden szerződéses

partnerétől felvásárolja a cég a 2013as
szüreti évben az egészséges szőlőtermést,
és ez a jövőben is így lesz.” Az idei felvásár
lási tervek szerint 95100 ezer mázsa sző
lőt, sőt – ha az időjárás is kegyes lesz – akár
56 ezer mázsa aszút is beszállíthatnak a
termelők a kereskedőháznak.

Az állami pincészet stabil pénzügyi hát
térrel, biztos felvevőpiacot kínál a vele szer
ződött kistermelőknek. Biztonságot nyújt
va ezzel azoknak az embereknek, akik a
szőlőből élnek, és betöltve ezzel azt az in
tegrátori szerepet, amely az állami tulajdo
nú cég egyik legfontosabb küldetése.

A tokaji borok egyedisége és különleges
ízvilága a termőterület sajátosságából és a
fajtaválaszték szerencsés találkozásából
adódik, amely prémium kategóriát tud je
lenteni a világban. Ezért „egyre inkább a
magasabb minőségű szőlő alapanyag felvá
sárlása a cél a Tokaj Kereskedőház számá
ra, hiszen csak ebből lehet a világpiacon jól
eladható tokajit készíteni” – emelte ki Go
reczky Gergely.

Az idei szüret során ültetvény ellenőrök
keresik fel a parcellákat minőségbiztosítás
céljából. Ezek a lépések a Tokaj Kereskedő
ház és a Termelők hosszú távú érdekeit
szolgálják, hiszen kizárólag kiváló alap
anyagból lehet magas minőségű bort készí
teni. Ezért a jobb minőségű szőlőért maga
sabb árat is fizet a pincészet.

A 2013as szüreten megéri az aszúra és
a késői szüretelésű szőlőre várni, hiszen
minél jobb minőségű alapanyagot adnak le
a termelőink, annál magasabb árat kapnak
érte. „Az idei felvásárlási árképzésünk a ké
sőbbi szüretet és a magasabb minőséget
részesíti előnyben, 2013ban az aszú és a
késői szüretelésű alapanyag a legfontosabb,
annak érdekében, hogy közép távon emelni
tudjuk a borkülönlegességeink készlet
szintjét” – jegyezte meg a vezérigazgató.

„Az eddigi évektől eltérően már most,

nyár végén nyil
vánosságra hoz
zuk felvásárlási
árainkat, amely
évek óta felmerü
lő igény. Ezzel egy
kiszámíthatósá
got tudunk bizto
sítani a termelő
inknek, amelyre
tudnak építeni, és
amellyel tudják a
szüretet tervez
ni.” – tájékoztatott Goreczky Gergely.

„Kiszámíthatóságot és nagy biztonságot
nyújtva a hegyaljai termelőknek, a Tokaj
Kereskedőház Zrt. a 2013as évi szüreti ki
fizetéseket, mint eddig is, legkésőbb 2013.
december 15ig teljesíti.” – fejezte be sajtó
tájékoztatóját Goreczky Gergely vezérigaz
gató.

A Tokaj Kereskedőház, a Tokaji borvidék
legnagyobb borászati és borkereskedelmi
vállalkozása, 2013tól jelentős átalakuláson
megy keresztül. Magyarország egyetlen ál
lami borászata, mind működésében, mind
technológiájában úgy újul meg, hogy az a
teljes borvidék érdekét szolgálja.

Szüreti felvásárlás a
Tokaj Kereskedőháznál

Elégedett betegek 
a szerencsi rendelőintézetben

A szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben komoly
fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. A rendelőintézet vezetése fontosnak
tartja, hogy az intézményben történő ellátások és kezelések minőségéről a páciensek
is elmondhassák véleményüket. Az augusztus közepén kezdődött, úgynevezett be
tegelégedettség vizsgálat során a másfél évvel ezelőtt beindított két új szolgáltatásról
kérik ki a betegek véleményét. – Az egynapos sebészeten és a helyi infúziós kezelése
ken részt vett érintettek az ellátás után kérdőívet kapnak, amiben a szolgáltatásról, a
személyzetről, az ellátás körülményeiről fejthetik ki véleményüket – mondta el ér
deklődésünkre dr. Bobkó Géza igazgató főorvos. A felmérés néhány napja indult, és a
tervek szerint szeptember közepéig száz embert kérdeznek meg. Az összesítés szep
tember végén várható. A rendelőintézet célja, hogy jól, eredményesen működjön a
nemrégiben bevezetett két új szolgáltatás, az ellátás folyamata felgyorsuljon, minősége
javuljon, és a gyógyulás, valamint az egészségmegőrzés érdekében továbbra is jó le
gyen az orvosbeteg kapcsolat.

A TOKAJ KERESKEDŐHÁZ
2013. ÉVI FELVÁSÁRLÁSI ÁRAI: 

A szeptember 5től beszállítható
egészséges sárgamuskotály szőlőért
140 Ft/kgot kínálnak, amely 17%os
emelkedés az előző évhez képest. 

A furmint/hárslevelű árak a tavalyi
szintről, 90 Ft/kgtól indulnak, de a
legjobb minőségű szőlő kilójáért
(25 MM felett) akár 200 Ftot is fizet a
borászat. Emellett inspiráló aszúára
kat (2.400 Ft/kg az I. osztályú aszúért)
is meghirdettek.

A Tokajhegyaljai történelmi borvidéken 2013ban mind mennyiség
ben, mind minőségben jó szüretet várnak a Tokaj Kereskedőház Zrtnél.
A cég közel 70 hektáros saját szőlőterülettel rendelkezik, de több mint
1100 hektárról, közel 2000 kistermelőtől vásárolja fel az egyre jobb mi
nőségű szőlőt. A magas nívójú bor elengedhetetlen alapanyaga a kiváló
szőlő. Egész évben egy célként lebeg a szőlész és borász szeme előtt, hogy
szüretkor tökéletesen érett szőlő kerüljön feldolgozásra. Erre alapozva,
a Tokaj Kereskedőház Zrt. korrekt, kiszámítható és tervezhető partneri
kapcsolatot épít a hegyaljai termelőkkel – hangzott el augusztus 28án a
kereskedőház sajtótájékoztatóján.
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TEHETSÉGDÍJ 
SZERENCSI PEDAGÓGUSOKNAK
A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta

ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát vég
ző hazai és határon túli pedagógusok elismerésére. A díj elne
vezése a Bonis bona discere, vagyis „Jótól jót tanulni” latin köz
mondásból származik. Az idei díjak átadását augusztus 28án,
ünnepi gálaest keretében tartották Budapesten, a Nemzeti Szín
házban, ahol kiváló tehetségsegítő díjban részesült Csider An
dorné, kiváló tehetséggondozó díjat kapott Kissné Nagy Ange
lika. Mindketten a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Is
kola pedagógusai.

Mintegy 700 jegy kelt el a szeptem
ber 1jén Szerencsen bemuta
tott, A fejedelem című musicalre.

2011ben a BorsodAbaújZemplén Me
gyei Önkormányzat a Rákóczi emlékév ke
retében kezdeményezte egy történelmi ih
letésű zenés mű megszületését, ami II. Rá
kóczi Ferenc életét mutatja be, aki a nem
zet zászlaját fönnön lobogtatni és nemze
tét vezetni született egy vészterhes idő
szakban.

– A kurucok vezetőjének ma is üzenete
van – mondta el dr. Mengyi Roland, a Bor
sodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés el
nöke, aki kiemelte, hogy háromszáz évvel
ezelőtt Rákóczi egy európai szövetségben
látta a magyarországi problémák megol
dását, de az akkori nagypolitikai hatalmak
csak játékszernek tekintették. A napjaink
magyarjainak is figyelni kell arra, hogy
meg tudja védenie magát – fogalmazott dr.
Mengyi Roland.

A musical előtti pillanatokban Koncz Fe
renc, Szerencs város polgármestere fel
szólalásában hangsúlyozta, hogy II. Rákó 
czi Ferenc ezen az estén hazatért Sze
rencsre, az ősi Rákóczifészekbe.

A Moravetz Levente által rendezett ze
nés darab minden pillanata, korabeli ru
hái, és a szereplőgárda játéka mesésen
festett a szerencsi Rákóczivárban. A né
zőnek az volt az érzése, hogy összemosó
dott a múlt és a jelen, s a 18. századi,

nemzeti érzelmektől fűtött levegő körbe
lengi a ma színpadát. Az előadás a publi
kum elé varázsolta Rákóczi markáns sze
mélyét, a Habsburgok karmai közül sza
badulni vágyó forradalmárok lángolását,
az osztrákok nagyhatalmi gőgjét. A törté
nelmi falakon visszaverődő dallamok
himnuszként zengtek az égbe, és kúsztak
a műértők fülébe. A hideg ellenére kitartó
közönség felállva tapsolta az utolsó éne
ket, amikor a maroknyi kuruc hazafi kör
beállta vezetőjét, reménykedve a vezető
visszatérésében. T. A.

A fejedelem hazatért Szerencsre

A Rákóczi család és személy szerint II. Rákóczi Ferenc is
ezer szállal kötődik megyénkhez és Szerencs városához. 
A nagy dinasztia alapítóját, a Felsővadászon született és el
hunyt Rákóczi Zsigmondot kedvenc tartózkodási helyén,
Szerencsen temették el, itt született fia, I. Rákóczi György.
A vár ódon falai között számtalanszor megfordult II. Rákó 
czi Ferenc, a kurucok nagyságos fejedelme is. A Vallomások
című önéletrajzából is tudjuk, hogy fiatal házasként felesé
ge társaságában többször is megszállt a családi birtokon, a
kuruc szabadságharc alatt pedig fontos vendégeket is foga
dott, a Rákóczivárban, ahol most egy este erejéig megidéz
zük személyét.

Amikor II. Rákóczi Ferencre, a kurucokra emlékezünk, akkor gondoljanak őseikre
is, az egykori szerencsi, hegyaljai férfiakra, akik fegyverrel a kézben harcoltak a nemzet
jogainak megóvásáért, a szabadságáért. Céljaik ma is időszerűek, megvalósításukért
a jog eszközeivel harcolunk.

II. Rákóczi Ferenc integráló személyiség volt, az összefogás fejedelme, akinek felhí
vására a 310 éve, 1703 nyarán kezdődött szabadságharcban a kor társadalmi tagozó
dását meghaladva, vállvetve kivették részüket a jobbágyok, a megyei kisnemesek és a
városi polgárok egyaránt. A nemzetiségi határokat is sikerült átlépnie, hiszen a ma
gyarok mellett nagy számban csatlakoztak a felkelőkhöz ruszinok, szlovákok, felvidéki
szászok, erdélyi románok, reformátusok, katolikusok, s más vallások követői is. Ma is
nemzeti összefogásra van szükség, hogy erős, a polgárait a kiszolgáltatottságtól meg
védeni képes Magyarországot építsünk!

Minek köszönhetően sikerült a nagyságos fejedelemnek megvalósítania az össze
fogást? A jelmondatában benne a magyarázat: Cum Deo, pro Patria et Libertate! – va
gyis: Istennel a Hazáért és a Szabadságért! II. Rákóczi Ferenc személyes érdekeit feje
delemként, majd száműzetésben is teljes mértékben alá tudta rendelni a haza és a sza
badság ügyének. Követendő példát mutatott minden idők magyar politikusainak ha
zaszeretetből. Emlékét megőrizzük!

Dr. Mengyi Roland, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
elnöke:

13



Atorony a vár
legkorábban 
épült része,

még a Rákócziak előtt
emeltette Némethy Fe

renc tokaji várkapitány az
1560as években. Ez nemcsak a

legrégebbi, de építészetileg is a leg
szebb része az épületnek díszített bol

tozataival, kandallóival. Eddig csak a mú
zeum kiállításához tartozó szoba volt megtekint

hető, pedig a legfelső szinten található fagerendás
mennyezetű, galériás terem olyan adottságokkal rendel

kezik, amely bizonyosan elnyerné a
látogatók tetszését.

Vannak a várnak más rejtett kin
csei is, amelyek a múzeum raktárai
ban várják, hogy egyszer méltóbb
sorsuk legyen. A 18. század közepé
től mintegy száz éven át a szerencsi
várat a Szirmay család birtokolta. Ez
a korszak eddig nem jelent meg a
történeti kiállításban, pedig néhány
esztendővel ezelőtt az intézmény
megszerzett egy a Szirmay család
hoz kötődő hagyatékot: bútorokat,
képeket, dokumentumokat. A neves família és a korabeli nemes
ség életét jól reprezentálja e gyűjtemény, melynek darabjai: egy
18. századi empire stílusú pozsonyi óra, geometrikus berakások
kal díszített kártyaasztal, 19. századi kanapé, copf stílusú ágy,
pénzváltó asztal, fiókos fésülködő asztal, Mária Terézia korabeli
rokokó szekreter és egy rózsafaülőke. A kollekció legszebb darab
ja az a rózsafagyökér és dió berakásokkal díszített szekreter,
amelynek intarziái igazán különlegesek, hiszen korabeli zenésze
ket és mitológiai jeleneteket örökítenek meg. Az ágyat a Szirmay
címeres intarzia teszi egyedivé. A dióból és mahagóniból készült
bútor a tulajdonosának gazdagságára is utal, hiszen ezen anyagok
meglehetősen drágának számítottak a 18. században. Tűzaranyo
zott rátéteinek szőlőmintázata a hegyaljai kötődést igazolja. A 17.
századi pénzváltó asztal nagy ritkaságnak számít, mert kevés ma
radt fenn ebből Magyarországon. Ennek olasz neve a banca volt,
ebből származik a bank kifejezés. Használata ugyanis a pénzhez
kötődik, a korabeliek az asztal márványlapjához koppintották az
érmét, hogy megállapítsák annak nemesfémtartalmát. A kétsze
mélyes rózsafa ülőke a kor nemes hölgyeinek kedvelt darabja volt,
szívesen társalogtak és olvastak ezen elkényelmesedve.

A bútorokon kívül a hagyaték meghatározó értékeit képezik a
képek, közöttük egy jótékonysági bált ábrázoló fotó, melyen Szir
may István, az örökség egykori tulajdonosának édesapja látható.
A képek sorához tartozik két Napóleont ábrázoló nyomat és egy
litográfia, gróf Andrássy beiktatásáról, melyek a tállyai kúriából
származnak. Az 1648ban épült pazdicsi kastélyt ábrázoló kismé
retű fotó azért került a darabok közé, mert egykor ez az épület is
a Szirmay család tulajdonában volt.

A hagyaték értékét növeli, hogy minden eredeti állapotban van,
de ez egyben gátolja is a bemutatást, hiszen a kiállításukig még
restaurálni kell a tárgyakat. Már létezik koncepció a kiállítás ki
bővítésére, melynek legalkalmasabb helyszíne a már említett
emeleti toronyszoba lehetne. A tervek szerint az alsó térbe a fel

újított bútorok kerülnek, amelyek
szemléltetik a korabeli nemesi élet
módot. A galéria korlátját a szeren
csi várat birtokló nemesi családok:
az Aspremont, az Almássy, a Gras
salkovich família címerei, zászlói dí
szítenék. Sor kerülhet a Szirmay csa
lád híresebb alakjainak festménye
ken történő bemutatására, a térkép
vázlatokon és képeken pedig bepil
lantást nyerhetünk a család által
építtetett kastélyok és kúriák soka
ságába. A galérián elhelyezésre ke

rülnének az uradalmi és majorsági gazdálkodás különböző doku
mentumai és eszközei.

Remélem, hamarosan mindenki előtt felfedi rejtett kincseit a
szerencsi Rákóczivár, hiszen ki ne akarná megismerni, hová visz
a kiállítótérből a titkos csigalépcső. Az érdeklődők számára meg
nyílhat egy zárt ajtó, amely visszavezet a régi idők világába.

Simka Orsolya

A Rákóczi-vár
rejtett kincsei

A szerencsi Rákóczi-vár különböző részei, mint az évszázados falak, a
bástya, az udvarok, a termek és szobák, a kőkeretes ablakok, a külső
lőrések, mind-mind megismerhetők az érdeklődők számára. Van azon-
ban a várnak egy olyan része, amely eddig szinte minden tekintet elől
el volt rejtve. Egy hely, amely számtalan okot ad a kíváncsiságra, mert
építészetileg különleges, megközelítése kalandos. Ez nem más, mint a
torony legfelső, emeleti szobája, ahová az udvarról, illetve a múzeum
kiállító szintjéről egy fa csigalépcső vezet. 
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Abúcsú napja, a templom névadójá
nak ünnepe, akinek tiszteletére épí
tették és fölszentelték. A második

világháború előtt a templom védőszentjé
nek ünnepe és a búcsú napja munkaszüne
ti nap volt. 1945 óta azon a vasárnap tart
ják, amely a közelebb esik az ünnep napjá
hoz. A szerencsi keresztények sorsa és
templomuk története változatosan alakult
az idő kereke forgásában. Szent István ide
jétől fogva Szerencs lakossága római kato
likus – akkori megfogalmazás szerint Diák
Szertartású volt. Szerencs ura 1595ben
Rákóczi Zsigmond a protestánsoknak adta
a plébánia templomot, ez idő alatt a temp
lom nélkül maradt katolikusok a
várban lévő egykori apátság ká
polnájába jártak Istentiszteletre,
ám az egyre inkább szűk lett a hí
vek számára.

Az 1742ben újra felállított plé
bánia számára Almásy Mihály helyi
birtokos építtetett templomot a
vársánc partján. Az új plébánia
templomunkat Kisboldogasszony
napjára, szeptember 8ra, Szűz Má
ria születésnapjára szentelték fel
1764ben. Az 1896os restaurálás
befejezését a katolikusok már na

gyon várták, hiszen közel két évig a Kisasz
szonynapi búcsút a szabad ég alatt tartot
ták. A templom előtti téren gyűlt össze a
nép, és a papok a zöld gallyakból emelt ol
tár előtt végezték az istentiszteletet. 
Az 1909es búcsúról a helyi újság azt írta:
„A római katolikus egyháznak népes búcsúja
volt tegnap. Nemcsak kis temploma, hanem
a környék utcái is telve voltak hívőkkel. Ilyen-
kor látszik, hogy milyen kicsi a szerencsi
templom.”

A 17. században idetelepített görög kato
likus vallású ruszinok, Rákóczi Júlianna tá
mogatásával, Puskárszky parochus úr gyűj
tése nyomán kezdtek el kőtemplomot épí
teni. 1792ben szentelték fel a máig műkö

dő templomot, Szűz Mária mennybemene
tele tiszteletére. A szerencsi görög katoli
kusok, azóta is ezen a napon, augusztus 
15én tartják a templombúcsút.

A világháború kirobbanása után, Zemp
lén megye alispánja táviratilag közölte,
hogy a vármegyében a búcsúkat betiltotta.
A második világháború alatt viszont ilyen
rendeletet nem hoztak, sőt elég színes ko
rabeli leírás maradt fenn 1943ból a sze
rencsi Kisasszonynapról: „A piaci sátorok
között hullámzott a tömeg, az árusok zsiva-
jába beleolvadt a fiatalság hangja, a tágas
téren pedig egyre szaporodott a görögdiny-
nye héja.”

E napnak hagyományo
san nemcsak vallási jelentősége
volt. Társas alkalmat jelentett; le
hetőséget az értesülések cseréjé
re, a közös ebédre, a fiataloknak
az ismerkedésre, szórakozásra.
Meghívtak testvért, távolabb élő
rokont, jó barátot, ismerőst, és
ha valaki nem ment el, sértés
nek számított. A városnak is
fontos társadalmi eseménye
volt Kisasszonynapja. Az
1907es dokumentumok így
emlékezik meg erről a jelentős

összejövetelről: „A templomi ünnepség után
Szekeressi János helybeli plébános látta gaz-
dagon terített vendégasztalnál úgy kerületi
p a p t á r s a i t ,
mint Szerencs
város értelmisé-
gének nagy ré-
szét. Ebéd alatt
megkezdődtek
a szokásos to-
asztok, melyből
Bernáth Béla
képviselőnk is
kivette részét.”

A szomszé
dos falvakból a
hívek procesz

szióval, gyalog érkeztek a búcsúra útköz
ben énekelve és imádkozva. A menet élén
keresztet vittek, mögöttük pedig a templo

mi lobogókat hozták. A Mária
szobrot fehér ruhás, „Máriavivő lá
nyok” tartották, abban a remény
ben, hogy hamarosan és jól men
nek férjhez. A falu végén két lány
várta őket, meghajoltak előttük és
együtt mentek velük a templomig. 

Az ünnepre sok vásáros érke
zett a városba portékáival, emlék
tárgyakkal, kegytárgyakkal, mé
zeskaláccsal. A zarándokok bú
csúfiát vettek az otthon mara
dottaknak. Kisfiúk mézeskalács
lovat, a lányok babát, a nagyobb
lányok és asszonyok mézeska

lács szívet kaptak ajándékba. Ugyanígy a
búcsúk képéhez tartoztak a mutatványo
sok, bábosok, körhintások is. „Volt szeren-
csejáték is, gyorsfényképész és plánétás (jós
da, amelyben papagáj húzza ki a jóscédu
lát) – s zajlott a vidéki élet egyik jellegzetes
formája a búcsú.”

Este általában bállal zárult a búcsú, ame
lyet a legények rendeztek. Ez volt a fiatalok
közös szórakozási, ismerkedési alkalma,
ezért a legényeknek illett mindenkivel tán
colniuk. A zenészeket a belépődíjból fizet
ték ki. Mivel ital is fogyott szépen a búcsú
ban, ezért délutánra és az esti bálra a csen
dőröket is kirendelték, hiszen alig múlt el
bál Szerencsen verekedés nélkül.

O. Z. M.

Régi templombúcsúk „A kék szeptemberi ég alatt a búcsú-
sok processziói közeledtek a város felé.
Templomi zászlók lobogtak és az ének
messze szállt a hervadásba induló
őszi táj fölött.”

A korabeli helyi sajtó lírai beszá
molója azt a búcsút jeleníti meg,
amely mára már csak az írott sorok
ban elevenül meg. A búcsújárt ember
tulajdonképpen vezekel, a kegyelem
ben részesül, feloldozást nyer és
megtisztulva, megkönnyebbülve tér
haza.
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3881 Abaújszántó, Felszabadulás út 52., 3900 Szerencs, Bástya utca 40.
Tel.: 47/361-631, mobil: +36-30/423-15-48,

e-mail: gminuszkft@freemail.hu, weboldal: www.g-minuszkft.hu

Rendelje meg
a G-Mínusz Épületgépészeti Kft-től

a gázkészüléke karbantartását.
A kivágott szelvény ellenében

részesül.
Nyugdíjasoknak további

adunk.
Az áraink megtekinthetőek a

www.g-minuszkft.hu weboldalon.
Regisztrálás:

e-mail: gminuszkft@gmail.com,
tel.: +36/30-423-1548.

-20%-os kedvezményben

-10%-os engedményt

AKCIÓ!AKCIÓ!

2013. 09. 01. és 2013. 10. 31. között

"

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

Akkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

Cím: Szerencs, Kassa út 4.
Telefon: 20/981-6065

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

ÖRÖKZÖLD THUJÁK – CSEREPES VIRÁGOK,
KRIZANTÉM – LEVENDULA 500 FT-TÓL

VIRÁG ÉS KERTINÖVÉNY VÁSÁR

30-50%-AL OLCSÓBBAN

SZEPTEMBER 24-ÉN KEDDEN

SZERENCSEN

A NÉPHÁZBAN

TULIPÁNFÁK 999 FT-TÓL

"

Kisboldogasszony körmenet
A szerencsi római katolikus Kisboldogasszony templom

ban tartottak búcsúi szentmisét szeptember 8án. Isten há
za Jézus Krisztus édesanyjáról kapta a Kisboldogasszony ne
vet. A helyi római katolikus egyházközség minden eszten
dőben, Szűz Mária szeptember 8ai születésnapjához legkö
zelebb eső vasárnapon rendez ünnepi misét, amely hagyo
mányosan idén is szent körmenettel zárult.

A Szerencsi 
Művelődési 

Központ 
programjai

EZOTERIKA
Szeptember 19. 16.30

óra: Ezoterika előadás. A so
rozat következő témája: Ön
segítés. Életünk rendbetétele
– Előadással egybekötött be
szélgetés. Előadó: Miklósi Ist
ván, a belépés ingyenes. 

Helyszín: Rákóczivár, lo
vagterem

TERMÉSZET
GYÓGYÁSZAT

Szeptember 26. 16.30
óra: Természetgyógyászat –
újonnan induló ingyenes elő
adássorozat, melynek témá
ja: állapot felmérés, mint ho
liszitkus módszer (tapaszta
latok, a betegségek leggyako
ribb okai). Előadó: Melegné
Liszkai Katalin természet
gyógyász, reflexológus, fito
terapeuta. 

Helyszín: Rákóczivár, lo
vagterem.

Egykor bocskais diákok voltak

Az 1959ben végzett két negyedik osztály szervezte meg öt
vennegyedik érettségi találkozóját szeptember 7én Szeren
csen. A Bocskai István Gimnázium egykori diákjai hosszú be
szélgetések során idézték fel a több mint fél évszázaddal ez
előtti eseményeket.

Báthory György: 

Első osztályos vagyok

Vége van a nyárnak, szeptembert írunk.
Iskolás lettem, s már itt is vagyunk.
Integetnek a fiúk és lányok,
Ők már tudják, hogy jó helyen járok.

Kinyílik az ajtó lassan,
Beléptem rajta óvatosan.
Sikerült leülni az első padsorba,
Mert innen lehet látni jól a táblára.

Tanító néni bejött hozzánk,
Megnézte, hogy együtt van-e az osztály.
Gondolatban még az óvodát érzem,
De innentől kezdve már iskolás lettem.

Boldog vagyok, hogy ide értem,
Mert nagyon hiányzott ez énnekem.
Tanulni szeretnék sokat-sokat.
Ha majd felnövök, boldoguljak.

Szerencs, 2013. szeptember
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Bolyai János Katolikus Általános Iskola 1. évfolyamos tanulói:
Alexa Dóra, Balázs Virág, Balogh Boglárka

Dorina, Balogh Zsolt Attila, Báthory Dániel
Péter, Beregi Noémi, Bertalan Petra, Borai
Zsolt, Boskovits Bianka, Botos Dalma Edina,
Braun Hanna, Bukta Fanni, Czakó Eszter,
Csejoszki Zsombor, Csiki Csaba, Dányi Do
minika Viktória, Demeter Hajnalka Boglár
ka, Ducsai Gábor, Fehér Bianka, Gulyás Le
vente, Hajdú Gabriella, Horváth Boglárka,
Horváth Máté, Iván Boglárka, Jakab Boglár
ka, Jakab Marcell Alex, Jámbor Soma, Juhász
Gábor, Juhász Réka, Kadet Edit, Kapus
Krisztián, Király Kamilla, Kiss Dorottya, 

Kónya Krisztina Vanda, Kós Anasztázia, Kö
römi Petra, Lakits Zsófia, Lamos Ádám, Lu
kács Attila, Lukács Péter, Matolcsi Márk,
Mezősi Ákos, Német Emma Emília, Nikházi
Richárd, Pisák Nina, Serfőző Rajmund An
ton, Setét Bianka, Siku Viktória, Szabó Luca,
Szabó Norbert Tamás, Szakácsi Edina, Szar
ka Zsigmond István, Szendrei Viktória, Sze
retva Anna Edit, Szilágyi Dorina, Szőke Ben
ce, Takács Viktória, Tamás Ákos, Tiszavári
Tamás Botond, Tóth Andrea Anna, Tóth Mi
lán, Tőkés Kinga, Vadászi Zsolt, Varga And
rás, Vaskó Attila Viktor, Váradi Brendon.

1. a: Bari Sára, Bodnár Zsófia, Cse
resznye Ákos, Demeter Dániel, Driz
ner Eszter, Éliás Kristóf, Fábián Léna,
Ignácz Hanna, Kovács Anna, Kovács
Dalma, Kovács Péter, Krappai Lea, Ma
ier Cseperke, Mizák Mihály, Molnár
Panna, Nagy Emma, Nagy Lilla, Nagy
Virág, Stefán Luca, Szentléleki Anna,
Szomráki Sebestyén, Tóth Janka, Zin
ger Eszter.

1. b: Birovecz Britta, Csengeri Virág,
Demkó Regő, Dezső Csaba, Dobos Dó
ra, Ficsor Fruzsina, Halász Panna, He
ring Renátó, Kormány Vivien, Lucskai

Márk, Majoros Dorina, Molnár Zsó
fia, Simon Zsigmond, Smál Attila,
Szentiványi Ildikó, Szolnoki Ákos,
Tóth Marcell, Török Fruzsina.

1. c: Bém Balázs, Benes Zétény,
Besenyei Petra, Dóka Iván, Fazekas
Marcell Gyula, Géczi Noémi Kíra,
Hermann Fanni, Hosszú Emma An
na, Huszár Lili, Kohári Kincső Pan
na, Koromházi Bence, Márton Júlia
Nóra, Munkácsi Richárd, Nácsa Bá
lint, Pap Ádám, Sándor Gergő, Szat
mári Zsombor Máté, Szepesi Györ
gyi Anna, Tilk Titanilla Georgina.

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola első osztályos diákjai:
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INGATLANINGATLAN
Budapest IX. kerületében, az
Epreserdő utca elején, a József At
tila lakótelepen 52 m2es magas
földszinti, jó állapotú lakás eladó.
Képek itt megtalálhatóak:
http://epres.begyikeszter.fotoal
bum.hu. Érd.: 20/2787708,
70/3699155. (13)
Szerencs központjában, 40 m2es,
jó állapotú, összkomfortos, ala
csony rezsijű, egyszobás lakás,
csendes, rendezett környezetben
lévő, kétszintes társasház alsó
szintjén eladó. Irányár: 4,6 M Ft.
Érd.: 20/4987009, 70/5110
386. (13)
Szerencsen a Bocskai úton 42
m2es, 1 emeleti, összkomfortos,
rendezett, társasházi lakás, zárt
udvarral, kis kerttel eladó vagy ki
sebb családi házra (akár Beke
csen) cserélhető. Minden megol
dás érdekel, megegyezünk. Érd.:
47/361822, 30/3395234. (13)
Szerencsen az Arad utcában 100
m2es alapterületű családi ház te
tőtér beépítéssel eladó. Jó műsza
ki állapot, életszerű, igényes belső
elosztás, gáz + 2 db cserépkályha

fűtésű. Irányár: 16,6 M Ft. Érd.:
20/4987009, 70/5110386. (13)
Szerencs főutcáján 100 m2es, fel
újított családi ház, valamint Beke
csen 85 m2es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363302. (131415)
Szerencs belvárosában, külön be
járatú, két lakrészes, 2+4 szobás
családi ház egyben vagy a felső 2
szobás lakrész akár külön is, áron
alul eladó. Kisebb cserét beszámí
tunk Szerencs, Tokaj, Budapest te
rületén vagy egy az egyben 2 ki
sebbre cseréljük. Érd.: 20/4464
662. (13)
Szerencs csendes környékén
áron alul eladó 88 m2es kétszo
bás, összkomfortos családi ház,
740 m2 telken, kerttel, gyümölcs
fákkal, melléképületekkel, külön
álló garázzsal. Érd.: 20/5600641,
20/6190330. (12)

VEGYESVEGYES
Épületfelületek, térkő, járda, lába
zat, kerítés, stb., műkőfelületek:
síremlékek tisztítása, impregnálá
sa. Érd.: 30/2744714. (1314)
Whirlpool hűtőszekrény felülfa
gyasztós, kétajtós, 160/40 literes
újszerű állapotban eladó. Érd.:
20/5600641. (13)

Lakossági

apróhirdetés

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakboltMezőgazdasági szakbolt
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.



45%kedvezménnyel

ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓKABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK
AKCIÓ

SZEPTEMBER 30-IG ÉRVÉNYES!SZEPTEMBER 30-IG ÉRVÉNYES!
már

74.370 Ft-tól
• 70 mm-es profilból • 5 ponton

záródó biztonsági zárral
• aluküszöbbel • 3 db ajtópánttal

Műanyag bejárati ajtók

BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY
Garázskapu, redőnyök, stb. -20% kedvezmény!

6 KAMRÁS PROFIL

Farkas és Farkas Kft.

iroda@ffablak.hu – www.ffablak.hu

Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel.: 47/362-580 Mobil: 20/9477-355

Encs, Petőfi út 58. F/5. Tel.: 46/306-394 Mobil: 20/9477-393

GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
FIGYELEM!

Akciós vételár:
• :

fa
• :

fa
•

10 t alatti mennyiség vásárlása esetén
88.800 Ft/t+Á

10-25 t közötti vásárlás esetén
86.000 Ft/t+Á

25 t fölötti vásárlás esetén az ár
egyedi megállapodás szerint módosul.

FÉMZÁROLT, CSÁVÁZOTT VETŐMAG – MINŐSÉGI GABONA

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. az őszi kalászos vetésekhez
alábbi őszi árpa és őszi búza vetőmagot ajánl, fémzárolt,
csávázott és 50 kg-ra egalizált zsákokban 2013.09.09.-től:

Őszi árpa vetőmag:

Őszi búza vetőmag:

– ill.Meridian II. fok Hanzi II. fok

Mv Kolo II. fok (Pannon Prémium minőség)
Mv Tallér II. fok (Jó malmi minőség)

Mv Marsall II. fok (Jó malmi minőség)

–
–

–

Igénybejelentés, érdeklődés: Svábné Danyikó Gabriella
Telefon: 47/563-300, Fax: 47/362-347

A vételár befizetése után a vetőmag a vetőmagüzemből szállítható el.
A szállítás a vevő feladata, és annak költsége a vevőt terheli.

Kiszolgálás a készlet erejéig érkezési sorrendben történik.

Szállítási cím: Szerencs, Malomtanya vetőmagüzem
(elérhetőség: 47/561-166 – Kelemen Attila üzemvezető).

Üzletünkben kapható termékek:
Acéláruk széles választékban
Hegesztett síkhálók, kerítésfonatok
Vas, alu és horganyzott lemezek
Zárak, vasalatok, szögek, csavarok,
zerszámok

Ereszcsatornák
Műanyag hullámlemezek

ertészeti és tófóliák

S

K

Szerencsi VasudvarSzerencsi Vasudvar

Szerencs, Bekecsi u. 2. (DIEGO Áruház udvarában)
Tel : (30) 336-1290efon

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



15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l
E-jeles nappali menetfény lámpák

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés

Réz fékcsövek minden méretben raktárról.
Suzuki olajszűrő 450 Ft

Kárpitpatentok, vízcsövek, benzincsövek,
bilincsek, izzók.

Castrol 5W-40 MOTOROLAJ 4 L
Castrol 5W-40 EDGE TD 4 L

10 000 Ft
11 000 Ft

A BERECZK AUTÓSBOLTBAN:A BERECZK AUTÓSBOLTBAN:

ÓZONGENERÁTORRAL, a tisztítás során a kellemetlen szagok
megszűnnek, az autó belső tere vírus- és baktériummentes lesz.

A pollenszűrő cseréje ajánlott.
Szerencs, Széchenyi út 18.

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

Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151, • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

Válasszon
a legkedveltebb hazai szállások közül

és fizessen irodánkban SZÉP kártyával!

Nemzetközi pénzátutalás percek alatt
(pénzfeladás, pénzfelvétel)
– mert megbízható
– mert gyors (embléma)
– mert kényelmes

Pénzváltás – Change – Pénzváltás!

Romantika, gyógyulás és pihenés
Magyarországon.

Erzsébet utalvány
elfogadóhely

– Luxus szállodák
– Wellness hotelek
– Kastélyszállók

Hirdessen féláron
a Szerencsi Hírekben!

50% kedvezménnyel

Az általunk kínált konstrukcióban,
féláron három médiumban

lesz jelen a megrendelt hirdetés.

Közületi és lakossági hirdetését
adhatja fel

a Szerencsi Hírekben!

Amennyiben két lapszámba rendeli meg keretes
vagy lakossági apróhirdetését,

– a következő kettőt térítésmentesen közzétesszük
a Szerencsi Hírekben;

–

–

a reklámszöveg megjelenik a Szerencsi Városi Televízió
képújság műsorán is,
valamint a Szerencsi Hírek honlapján, amely külön
költséget nem jelent.

Keresse szerkesztőségünket személyesen a Szerencs,
Kossuth tér 1. szám alatt (Népház, emelet), ahol

munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére. Akciónkról
érdeklődhet a -es
telefonszámon vagy a

e-mail címen.

20/340-60-89

szerencsihirek@szerencs.hu

SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY
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