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BÚCSÚZOTT A SZERENCSI PLÉBÁNOS

Tóth László a helyi cserkészekkel az utolsó szerencsi szentmiséje után.
Negyvenöt esztendős szolgálat után elbúcsúzott a hívektől
Tóth László római katolikus lelkész. Az immár nyugdíjas kanonokot július 31-én, a Munkás Szent József templomban megtartott misén az egyházközség tagjai mellett a város nevében Kiss
Attila alpolgármester és Ináncsi Tünde jegyző is köszöntötte.
A Tóth László által celebrált
szertartás első részében a plébános Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvasott fel
idézetet, majd arra hívta fel a
hívek figyelmét, hogy aki Isten

SIkERESEN
PÁLyÁZTAk

A szerencsi önkormányzat pénzügyi bizottsága a
közelmúltban elbírálta a
helyi vállalkozók támogatására elkülönített keretre benyújtott igényléseket.
A június 27-ei beadási határidőig öt vállalkozó adta
be pályázatát, amelyekből
négy felelt meg a követelményeknek. Félmillió forint munkahelyteremtő
támogatásban részesült
Bereczk Béla egyéni vállalkozó egy fő teljes munkaidőben történő alkalmazására. Munkahelymegtartásra három kisvállalkozás adott be sikeres pályázatot: Bereczk József vállalkozó és a Zemplén Tourist
Utazási Iroda Kft. 400-400
ezer forintot nyert el 2-2
dolgozó további alkalmazására, a Zemplén Vektor
Kft. pedig 200 ezer forint
támogatásban részesült 1
munkahelynek a megtartására.

szeretetét megismerte, azt semmilyen evilági történés nem
szakíthatja el a Mindenhatótól.
Az apostol arra buzdít minket fogalmazott az atya –, bármi történhet a földi halandóval, az csakis az Úr tudomásával történik, hiszen semmi sem
nagyobb az ő hatalmánál.
A búcsúmiséjét tartó lelkész
többek között kiemelte, hogy
sok kedves emlékkel a szívé-

ben vonul nyugállományba.
Az eltelt több mint négy évtized alatt kapcsolatba került a
város szinte minden családjával, akiknek osztozott örömében, bánatában, gyászában.
A plébános bejelentette, hogy
a 75. életévét betöltő egyházi
tisztségviselőknek le kell mondaniuk hivatásukról. Ternyák
Csaba egri érsek elfogadta a lemondó levelet, így a lelkész helyét augusztus 1-jétől az eddigi
mádi plébános, Darvas László
veszi át a szerencsi egyházkerületben.
A szentmise után Kiss Attila idézte fel azt az elmúlt 45

esztendőt, amit Tóth László
lelkészként töltött el Szerencsen. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy templomokat
ötszáz, vagy talán ezerévente
építenek egy-egy településen.
Tóth atya számára azonban
megadatott, hogy tevékenysége egyik jelképeként közreműködjön és fontos szerepet vállaljon a Munkás Szent
József templom megépítésében, miközben az elmúlt időszakban a Kisboldogasszony
templomot is sikerült kívülbelül felújítani. Kiss Attila és
Ináncsi Tünde jegyző a város
önkormányzata és lakói nevében adták át azt az emlékplakettet, amely Tóth László kedvenc írójának, Fekete Istvánnak néhány sorát és a Munkás Szent József templom képét ábrázolja. Az atya az elkövetkező időszakban a Miskolci Mindszenti Plébánia nyugdíjas segítője lesz.
Tóth László 1959-ben végezte el a hittudományi akadémiát,
mivel azonban az 1956-os események még ekkor is éreztették hatásukat, így csak egy évvel később, 1960-ban szentelték
pappá. Hat esztendő elteltével,
1966-ban káplánként kezdett
szolgálni Szerencsen, ahol 1987ben kapta meg plébánosi kinevezését. A nyugdíjba vonuló
szerencsi lelkész 2010 áprilisában ünnepelte pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját.
M. Z.

köZÉP-EuRóPAI köRvERSENy
kÉT kERÉkEN

Négynapos csokoládéfesztivál

Negyedik alkalommal várja az országhatáron innen és
azon túlról érkező vendégeket augusztus 25–28. között a
IV. Országos Csokoládéfesztivál Szerencsen. Csütörtök estétől vasárnap délutánig változatos kulturális programok,
csokibemutatók és kóstolók, vásári forgatag, csokoládéból
készülő mesefigura-szobrok és még sok-sok édes meglepetés kínál felhőtlen szórakozást gyerekeknek és felnőtteknek.
(Írásunk az 5. oldalon)

Lesz-e vevő a szőlőre?

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsánál a szőlő iránt
fokozottabb érdeklődést tapasztalnak, mint a korábbi években. A rekordokat döntő meleg után július második felében
kiemelkedően csapadékos időjárás jellemezte térségünket,
ami kedvezett az ültetvényeket megtámadó kórokozóknak.
Az elkövetkező időszak egyik nagy kérdése, hogy sikerül-e
megőrizniük a gazdáknak a termést.
(Írásunk a 10. oldalon)

Folytatódik az útépítés

Tizennégy országból érkezett versenyzők álltak rajthoz
július 23-án Szerencsen, hogy
részt vegyenek a Central European Tour Közép-európai
Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Miskolc Nagydíján.
A közel százhúsz főt számláló mezőnyben nyolc kontinentális profi csapat és három válogatott együttes is szerepelt. A versenyzők között szlovének, osztrákok, csehek, oroszok, szlovákok, lengyelek, lettek, románok,
osztrákok, horvátok, spanyolok,
bolgárok, szerbek és magyarok
egyaránt képviselték magukat.
Voltak csapatok, akik előző éjszaka a városban szálltak meg,
mások a délelőtti órákban érkeztek meg a polgármesteri hivatal
előtti lezárt útszakaszra. Itt Egeli
Zsolt köszöntötte a résztvevőket
és az érdeklődőket. Szerencs alpolgármestere felidézte: a település színeiben több mint negyven éve állt rajthoz versenyző,
mert 1968-ban megszűnt a helyi
kerékpáros szakosztály.

Az elmúlt hetekben újra elkezdődtek az átépítési munkálatok a 37-es számú főút Szerencs átkelési szakaszán. A
kivitelezés különösen a Sátoraljaújhely felé kivezető részen
okoz fennakadásokat a közlekedésben, ahol ideiglenes híd
biztosítja az átkelést a Szerencs-patakon.

Elrajtolt a nemzetközi mezőny.
A mezőny a bekecsi Bányai
Béla jóvoltából ágyúszóra vágott neki a 158 kilométeres távnak, Miskolcon a horvát Matija
Kvasina szakította át a célszalagot.
Sutkó Mihály főszervező lapunknak nyilatkozva kiemelte: Szerencs méltó helyszíne a
nemzetközi kerékpárversenynek, aminek köszönhetően év-

(Írásunk a 15. oldalon)

ről évre rangos viadalok egyik
állomása a település. A helyi szervezők az idén is kitettek magukért, a csapatok ideális körülmények között szálltak meg, és ellátásuk is megfelelő volt. Sutkó Mihály szerint
jövőre is szeretnének visszatérni, ami talán lendületet adhat
a szerencsi kerékpársport újjáélesztéséhez.

2

2011. augusztus 12.

közélet

Vizsgálják
a cukoripari priVatizációt
A magyar Országgyűlés június 27-ei ülésén létrehozta azt
a vizsgálóbizottságot, amely a
cukorgyárak privatizációját,
valamint hazánk uniós cukorreformok során képviselt álláspontját és annak itthoni következményeit hivatott feltárni. A testületnek Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő (fotónkon) is tagja lett.
A bizottságot létrehozó országgyűlési határozatban a magyar nép, a jelen és az eljövendő
generációk egészséges és hazai
élelmiszerhez való jogáért viselt
felelősségére tekintettel szerepel,
hogy az elmúlt több mint két évtizedben Magyarországon a cukoripar területén olyan intézkedések történtek, amelyekről feltételezhető, hogy az eredeti szándékokkal ellentétesen, a nemzeti érdekeket súlyosan sértve az
ágazat katasztrofális leépüléséhez vezettek. Ezért az értékesítési és privatizációs szerződéseket a nemzetgazdaság érdekeire való tekintettel meg kell vizsgálni, valamint ellenőrizni kell
az abban foglaltak betartásának
pontosságát. A jelenlegi helyze-

tet eredményező, esetleges emberi mulasztások előfordulását
szintén fel kell tárni és a még
fennálló kedvezőtlen folyamatokat minden lehetséges eszközzel
meg kell állítani, illetve kedvező
irányba kell fordítani, a személyes büntetőjogi vagy politikai
felelősséget mihamarabb meg
kell állapítani.
A 16 tagú, fele-fele részben
kormánypárti és ellenzéki képviselőkből álló bizottságnak 180
napon belül jelentést kell készítenie az alábbi kérdésekről:
A rendszerváltás idején (1990ben) összesen 12 cukorgyár működött Magyarországon, össze-

sen 600 ezer tonna kapacitással.
A privatizációs eljárások során
tulajdont szerzett külföldi befektetők egyes esetekben százéves hagyományokra visszatekintő üzemeket zártak be, a termelést megszüntették. Két évvel
az uniós csatlakozás után, 2006ban az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportjához tartozó fideszes képviselők határozott tiltakozása ellenére a termelés csökkentését célzó, azt
ösztönző „cukorreformot” vezettek be. Ennek következtében
a még meglévő 400 ezer tonnás
kvóta 105 ezer tonnára csökkent,
és egyetlen külföldi tulajdonban
lévő működő cukorgyárunk maradt, a kaposvári Magyar Cukor
Zrt., melynek éves termelése a
fennmaradt kvótának felel meg.
Hazánk cukorexportőrből importra szoruló, kiszolgáltatott ország lett, amit az árak alakulása
ma világosan igazol. Az Európai
Unió következő tervciklusának
kezdetéig, az agrárstratégia keretei között teljeskörűen fel kell készülni a 2014-ben kezdődő időszakra. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az elmúlt ciklusok
kormányzatai alatt tett jogcse-

DÖNTÉS A TOKAJI VILÁGÖRÖKSÉGRŐL
Az UNESCO Világörökség Bizottsága (VÖB) június 19–29. között tartotta 35. ülésszakát Párizsban. Az eseményen a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín állapotjelentését is megvizsgálta, majd arról döntést is hozott a nemzetközi
bizottság – tette közzé honlapján a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága.
A Tokaj történelmi borvidék
kultúrtáj esetében a VÖB elfogadta az állapotjelentést, tudomásul vette, hogy a világörökségi védőzónában, Szerencs város határában a nagy
kapacitású szalmatüzelésű
erőmű építési munkálatait leállították. Ezzel kapcsolatban
a bizottság kéri, hogy minden, rendelkezésére álló eszközt ragadjon meg a magyar
állam annak érdekében, hogy
megakadályozza a munkálatok újraindulását.
A VÖB döntése megállapítja, hogy a helyszín világörökségi listára való felvétele idején az
elfogadott térképek nem jelöltek
bányák vagy kőfejtők miatt kivett részeket a felterjesztett területen, ezért a bizottság úgy tekinti: minden, a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj területére tervezett vagy már meglévő
bánya és kőfejtő a világörökségi

helyszín lehatárolásán belül helyezkedik el. Emiatt a VÖB felhívja a figyelmet arra, hogy álláspontja szerint ásványi nyersanyag kutatása és kitermelése nem egyeztethető össze a
világörökségi státusszal összhangban a Nemzetközi Bányászati és Fémipari Tanács stratégiai vállalásával, amely szerint
világörökségi helyszínen ilyen
(bányászati) tevékenységet nem
végeznek. A VÖB súlyos aggodalmát fejezi ki például a Szegi
közelében, a világörökségi helyszínen belül létesíteni tervezett
andezitbánya miatt és arra biztatja Magyarországot, hogy ne
adjon engedélyt a tervezett bánya létesítéséhez. Továbbá kéri
hazánkat, hogy készítsen felmérést a világörökségi helyszínen
működő, különböző hagyományos és kereskedelmi kőfejtők,
valamint bányák a helyszín kiemelkedő egyetemes értéké-

A bizottság álláspontja szerint ásványi nyersanyag kutatása és
kitermelése nem egyeztethető össze a világörökségi státusszal.

re gyakorolt hatásáról, és azt
2013. február 1-jéig küldje meg
a Világörökség Központnak. A
VÖB szorgalmazza a védőövezet pontos határainak átgondolását, valamint folyamatos tájékoztatást kér a helyszínt és annak védőövezetét érintő tervezett útépítésekről, illetve útszélesítésekről.
A VÖB döntése értelmében
Magyarországnak tehát 2013.
február 1-jéig újabb, naprakész jelentést kell benyújtania
a Világörökség Központhoz a
helyszínek megőrzési állapotáról egyben tájékoztatást adva e
két mostani döntés végrehajtásáról is –, amelyeket a Világörökség Bizottság a 2013-ban
esedékes 37. ülésszakán kíván
megtárgyalni.

lekmények széles körű és mindenre kiterjedő vizsgálata, és az
ezek alapján tett megállapításokból a következtetések levonása.
Koncz Ferenc a bizottsági ülésen kiemelte, hogy Szerencsen
korábban minden a cukor köré épült, a gyár megszűnésével
azonban sok más olyan ágazat
is visszafejlődött, amelyek a települést várossá és erős élelmiszeripari központtá tették. Ez az
első olyan bizottság, amely esetleg olyan felelősséget állapíthat
meg, amelyet nagyon erős és
magas politikai körökben követtek el. Olyan lehetetlen történéseket kell feltárni, mint amikor azért fizettek, hogy vidéken
megszűnjön a szarvasmarhatartás. Ugyanez történt a cukorral,
a feldolgozóiparral, vagy például a növényolajiparral is az elmúlt évtizedekben. A képviselő véleménye szerint nem kellett
volna lemondani a cukorkvótáról, ezért nagyon fontos meghatározni a felelősségi kört. Továbbá meg kell vizsgálni, hogy egy
ilyen stratégiai élelmiszernél,
mint a cukor, milyen kormányzati lépések szükségesek ahhoz,
hogy az ország legalább a saját
fogyasztását biztosítani tudja.
Koncz Ferenc kiemelte, hogy a
kaposvári gyár jelenleg körülbelül 105 ezer tonnát termel, miközben Magyarországon évente 310-330 ezer tonna mennyiségű cukor fogy el. A bizottsági ülésen határozat született a
vizsgálati dokumentumok bekéréséről, amelyek a cukorgyárak privatizációjával, átalakulásával, és a cukorügyben hozott
kormányzati és állami döntésekkel, illetve a képviselt álláspontokkal összefüggésben rendelkezésre állnak.
Sz. Á.

A Magyar Országgyűlés július 4-én támogatta Koncz Ferenc országgyűlési képviselő
módosító javaslatát, melyet az
ún. chipsadó (népegészségügyi
termékadó) törvényjavaslatához terjesztett elő. A változtatás eredményeként a magas kakaótartalmú minőségi csokoládék esetében nem kell a plusz
terhet megfizetni, ami a szerencsi édességgyártás lehetőségeinek a megőrzését szolgálja.
Az eredeti törvényjavaslat külön adó kivetését irányozza elő
az előcsomagolt és kiemelten
cukrozott vagy sózott élelmiszerekre, így a kakaó és kakaótartalmú termékek közül azokra, amelyek 40%-nál több cukrot tartalmaznak. Koncz Ferenc
javaslata ezt egészítette ki azzal, hogy az ilyen kakaótartalmú termékek jellemzően csokoládék közül csak azok essenek a
népegészségügyi termékadó hatálya alá, amelyek kakaótartalma nem éri el a 40%-ot. A módosító javaslat így kiemeli a magasabb kakaótartalmú csokolá-

dékat az adóköteles termékkörből. Ezek jellemzően a jó minőségű étcsokoládék, amelyeknek
élettani hatása megfelelő menynyiségben fogyasztva inkább
pozitív hatású. Ezen termékek
piaci részesedése nagyságrendileg 10%, ám a magyar gyártók portfoliójában ennél hangsúlyozottabban vannak jelen és
ezzel más csokoládégyártók is
arra sarkallhatóak, hogy minőségi termékeket állítsanak elő.
E készítmények adókötelezettség alóli kivonásával jelentősen
csökkenthető a hazai édesiparra
rótt adóteher, ezáltal a szerencsi
csokoládé versenyképessége az
import termékekhez képest valamelyest javulhat.
A képviselő a javaslattal a hazai csokoládégyártás eddig is nehéz terhei növelésének megakadályozását, ezzel együtt a szerencsi csokoládégyártás lehetőségeinek megőrzését érte el. A népegészségügyi termékadó alapjául szolgáló készítményeket érintő
tartalmi módosító javaslatok közül az Országgyűlés csak Koncz
Ferenc javaslatát támogatta.

A törvénymódosítás a minőségi hazai csokoládégyártás megőrzését szolgálta.

Valóra Vált az 1989-es álom iii.
A korábbinál nagyobb figyelmet kapnak az új alkotmányban
a határon túli magyarok. Magyarország mostantól deklaráltan felelősséget visel sorsukért,

miért nem épült meg
a horganyozó üzem?
A gazdasági környezet megváltozása miatt nem valósul meg
a tervezett horganyozó üzem a
városban derül ki abból a július 12-én keltezett levélből, amit
Koncz Ferenc polgármesternek
írt Gopcsa Péter, az Országos
Villamostávvezeték (OVIT) Zrt.
vezérigazgatója és Király Gyula
közgazdasági igazgató.
A cégvezetők hangsúlyozták,
hogy az OVIT és anyavállalata,
a Magyar Villamos Művek Zrt.
kereste azokat a megoldásokat,
amelyekkel úgy tudja saját hatékonyságát növelni, hogy emellett hozzájárul új munkahelyek
teremtéséhez, az elmaradottabb
térségek fejlesztéséhez.
Ennek egyik lehetősége volt
a Szerencsre tervezett, modern,
a környezetvédelmi szempontokat is maximálisan figyelembe vevő horganyozó üzem építése, aminek a meglapozására jelentős erőforrásokat fordítottak. Ugyanakkor időközben

a csokoládégyártás
Védelmében

tudomásukra jutott, hogy Ócsa
térségében a szerencsinél előrehaladottabb állapotban van egy
időközben meg is épült nagykapacitású létesítmény, ami alapvetően új helyzetet teremtett a
hazai horganyozópiacon. Ezzel egy időben jelentősen csökkent az acélszerkezetek jövedelmezősége. Ilyen körülmények között az esetleges
új horganyozókapacitás hatékony működtetésének a feltételei megszűntek, így az OVIT
az előkészítésbe fektetett jelentős energia és költség ellenére
elállt a szerencsi üzem terveinek megvalósításától. Ugyanakkor érzékelve a projekt iránti érdeklődést az acélszerkezetek gyártásával is foglalkozó
Designer Team Kft. részéről, a
villamosipari társaság az előmunkálatok során keletkezett
valamennyi dokumentumot
térítésmentesen a szerencsi cég
rendelkezésére bocsátotta.

elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja a magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, illetve a szülőföldön való boldogulásukat. Egyértelművé válik az ország elnevezése is: az
új alaptörvényben az olvasható, hogy hazánk neve Magyarország, amellyel az előző alkotmány ellentmondásos sorai kiküszöbölődnek. Bekerült
a passzusok közé, hogy a hivatalos zászló színei közül a piros
az erő, a fehér a hűség, a zöld
a remény jelképe. Ezután az alkotmány is rögzíti az állami és
nemzeti ünnepeket. Alaptörvényi szintre emelkedik a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, akinek pedig a szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kártérítésre
jogosult.
A köztársasági elnök immár
akkor is élhet az országgyűlés
feloszlatásának lehetőségével,
ha a parlament az adott évre vonatkozó központi költségvetést
március 31-ig nem fogadja el.
Az országgyűlés az elfogadott
törvényt az alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára
megküldheti az alkotmánybíróságnak, amelynek legkésőbb

30 napon belül határoznia kell.
Négy helyett ötévente lesznek
önkormányzati választások, lehetőség szerint az európai parlamenti választásokkal egy időben. A helyi önkormányzatoknak az általuk hozott rendeletet a kihirdetést követően haladéktalanul meg kell küldenie a
fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a rendeletet, vagy
annak valamely rendelkezését
a kormányhivatal jogszabálysértőnek találja, bírósági felülvizsgálatot kérhet. Az illetékes
kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Új
elem, hogy a központi költségvetés végrehajtása során nem
vehető fel olyan kölcsön, amely
az államadósság növekedését
eredményezné. Ezektől a szabályoktól csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó körülmények okozta következmények enyhítéséhez szükséges mértékben vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentős viszszaesése esetén, a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni.
(Folytatjuk)
Szemán Ákos

visszatekintő

nyárádmentI
látogatás

Erdélyi testvértelepülésünkön járt július 29. és augusztus 1. között városunk önkormányzata és a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás
delegációja. A küldöttség a
Nyárádmente Kistérségi Társulás invitálására vett részt a
Nyárádmenti Napok rendezvényein.
Az eseményre az erdélyi
város magyarországi testvértelepülései: Aszód, Mór, Örkény, Simontornya és Szerencs
kaptak meghívást. Városunk
küldöttségét Balogh István,
Csíkfalva polgármestere, a
Nyárádmenti Kistérségi Társulás elnökhelyettese fogadta.
Az első napon borestélyen
vehettek részt a meghívottak,
ahol a helyi és a móri bortermelők mellett Török Lajos szerencsi borász is bemutathatta nedűit. A borkóstolón kuplék és sanzonok fülbemászó
dallamai fokozták a hangulatot. Az est keretén belül átadták a Nyárádmentéért tiszte-

letdíjakat. Elismerésben részesült többek között Markó Béla miniszterelnök-helyettes és
Dászkel László, Nyárádszereda
polgármestere. Másnap délelőtt Leader-konferenciát rendeztek, ahol a magyarországi testvértelepülések képviselői osztották meg tapasztalataikat a nyárádszeredai kistérségi munkatársakkal. Délután autós ügyességi versenyt
és motorkerékpáros felvonulást
láthattak az érdeklődők, az estét a marosvásárhelyi Bronx
együttes és az Ossian koncertje zárta. Vasárnap ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a helyi termékek kiállítása és vására. Délután a
nyárádszeredai papok és a helyi, valamint testvértelepülési
polgármesterek mérték össze
tudásukat egy focimeccs keretében. A záróesten Homonyik
Sándor adott koncertet.
Hajdú Zsuzsanna,
a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás
munkaszervezet-vezetője

Idén a szerencsi önkormányzat Simai Ifjúsági Tábora volt a
helyszíne az eseménynek. Kovács Péterné lapunk érdeklődésére ismertette, hogy a szerencsi diákokon kívül a már alapfokú tanulmányaikon túl lévő,
városból elszármazott fiatalok
is részt vettek a simai találkozón, sőt, más régiókból is érkeztek érdeklődők. Nagy köszönet
illeti a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás Alapját és
Szerencs Város Önkormányzatát, hogy anyagilag is támogatták a vakációs rendezvényt.
Akadtak vállalkozók, akik az
utaztatáshoz nyújtottak segítséget, mások cukrász- és péktermékeket biztosítottak szá-

munkra, volt, aki pénzzel segített bennünket sorolta az alapítványi elnök. A tényleges kivitelezésben aktív szerepet vállaltak a szülők és pedagógusok, a táborban lehetőség nyílt
képzőművészeti és sportprogramokra is. Kialakítottunk egy
kalandparkot, ennek az egyik
legnagyobb élményt adó része
a sziklamászás és az íjászattal
történő ismerkedés volt. A tábori események középpontjában elsősorban a hangszeres
zene állt, sokan el sem hiszik,
hogy például a kottaolvasás milyen jó hatással van a fiatalok
memóriájára. A táborban nemcsak olvasásra, de kottaírásra is
lehetőség volt, ismert zenei műveket dolgoztak fel, majd adtak
elő az ifjú tehetségek. A július
30-i zárónapon amelyen tiszteletét tette Koncz Ferenc polgármester, a térség országgyűlési képviselője talán ezeknek a
feldolgozásoknak volt a legnagyobb sikere tájékoztatott Kovács Péterné és hozzátette: há-

Az Egri Főegyházmegye
és a szerencsi római katolikus plébánia anyagi támogatásával hittanos gyerekeknek
szerveztek napközis tábort június 27-e és július 1-je között
Szerencsen. A városunkhoz
tartozó egyházközségekből
ezúttal ötvennégy 5–18 éves
korú gyermek vett részt az ötnapos programon.
A szervezők egész napos
elfoglaltságot biztosítottak a
résztvevőknek: a táborozás a
baráti kapcsolatok kialakulását segítő közösségi játékok-

Az Alkotótábori Egyesület
szervezésében július 7–24. között tizennyolcadik alkalommal adott otthont művésztelepnek Szerencs. A nyári
szabadiskola műhelyeinek a
munkájába hatvanöt, az ország különböző térségeiből
érkezett résztvevő kapcsolódott be.

Szinte minden korosztály képviselte magát az alkotótáborban.
tát mutatta be, a plasztika részlegen pedig Zalaváry József,
Ferenczy-díjas formatervező
segítségével dolgozhattak az
alkotók. Az építész szekcióban Kapy Jenő, Ybl-díjas építész, egyetemi tanár vezetésével Szerencs látképébe illeszkedő digitális építészeti terveket hoztak létre a résztvevők,
míg a festők Fajó János, valamint Kludovácz András formatervező és Pataki Balázs

A program része volt a rendszeres próba.
lával tartoznak a zenei táborban segítő felnőtteknek: Bene
Zsuzsanna, Czimbalmos Valéria, Harkályné Kovács Katalin, Bereczki Ágnes, Szirmai
Andrea és Regős Ádám pedagógusoknak, továbbá Tokár Józsefnek, aki volt diákként nyúj-

tott segítséget a fúvósok oktatásához. Köszönet illeti az éjjelnappal éber szülőket, valamint
Berecki Attilát is, aki a kalandpark kialakításában és a sziklamászásnál állt a fiatalok rendelkezésére.
SfL

kereszténységre neveltek
kal indult, majd tudományos
és sportvetélkedők döntötték
el, ki a legjobb ezekben a témakörökben. Másnap Abaújszántóra kirándultak a hittanosok,
ahol megtekintették a görög
katolikus templomot, később
pedig a mezőgazdasági iskola tantanyájára is ellátogattak.
Minden táborozót lenyűgözött
a szerdai rendőrségi bemutató, ami után betekintést nyerhettek a rendőrök munkájába,
és bűnmegelőzési előadáson
kaptak hasznos tanácsokat.
Később, akit a kézműveskedés
érdekel, üveget festhetett, aki

mesterek és tanítványaIk alkottak
A sZErENcsi művÉsZTELEpEN

Fajó János, Kossuth-díjas
festőművész, egyesületi elnök
művészeti vezetésével ezúttal
hat szekcióban mélyíthették
el ismereteiket a táborlakók
kiváló tanárok és művészek
irányításával. A grafikai részlegen Kovács Tamás László
szobrász- és grafikusművész
a rézkarc, a linómetszet és a
szitanyomat-készítés rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket, közöttük Sallai Tibor grafikust, a Bocskai gimnázium
egykori diákját. A fotótechnika fogásaira és a fényképezőgép használatára Matkócsik
András fotográfus tanította a
résztvevőket, a labormunkákat Stradovár Júlia koordinálta. A design- és kerámiaműhelyben Sturm Orsolya keramikus edények és egyéb tárgyak elkészítésének folyama-
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Ifjú muzsIkusok
a zemplénI hegyek között
A szerencsi Scholtz Jenő
Alapítvány közel két évtizede tart nyári táborokat, elsősorban zenei oktatásban résztvevő fiataloknak. Kovács Péterné, a civil szervezet elnöke
öt esztendeje főszervezője a
programnak.

A szerencsi delegáció a nyárádszeredai Bocskai-szobornál.
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festő segédletével kompozíciós ismereteket és természet
utáni stúdiumokat sajátíthattak el.
Az alkotótábor elsődleges célja idén is a tehetségek felkutatása és a fiatalok felsőoktatásba
való bejutásra felkészítése volt,
ugyanakkor az a tapasztalat,
hogy tanárok és iparművészek
is szívesen töltenek el két hetet
Szerencsen, hogy új inspirációt kapjanak munkájukhoz. A

szervezésre idén nem nyert pályázatot az egyesület, de az elmúlt évek alatt széles támogatói kört nyert meg a kezdeményezés: idén Szerencs Város Önkormányzata mellett a B.-A.-Z.
Megyei Közgyűlés, a Nemzeti
Civil Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Alap is hozzájárult
a művésztelep céljainak megvalósításához.
Urbánné Tóth Edit szervező szerint a tábor népszerűségét az adja, hogy az átjárható
szekciókban a legújabb technikákat koncentráltan mutatják be az egyes területek mesterei és a gyakorlatban hasznosíthatják elméleti ismereteiket
az alkotók. A szervező kiemelte: szeretnék, ha a tábor szervesebben beépülne Szerencs
életébe, például olyan módon,
hogy az alkotásokat kiállítanák a város közintézményeiben, vagy úgy, hogy konkrét
terveket vagy alkotásokat kérnének a művészektől.
A résztvevők egy-egy jól sikerült művét a hagyományoknak megfelelően idén is egy
budapesti galériában mutatják
be augusztusban a nagyközönségnek.
H. R.

Hűsölés a lombos fák alatt.
viszont mozogni akart egy jót,
focizhatott, pingpongozhatott,
görkorizhatott, vagy csocsózhatott a katolikus plébánia udvarán. Csütörtökön a sárospataki vármúzeumba látogatott a

kis csapat, ahol az Árpád-házi
Szent Erzsébet életét bemutató
kiállítást nézték meg. A zárónapon a cserkészbemutató és
a tábortűz melletti beszélgetések után gitáros szentmisét
tartottak a Kisboldogasszony
templomban, ahol az énekeket
a hittanos gyerekek adták elő.
Emlékül mindannyian kaptak a táborozás ideje alatt készült fotókból. Az egyik szervező, Ficsor Mártonné hitoktató abban látta a hittanos tábor jelentőségét, hogy a közösen eltöltött napokon is a keresztény értékekre nevelték a
gyerekeket.
H. R.

AZ ÉLTETŐ ANYATEJ
Napjaink hírei között gyakran hallható: egyre több csecsemő hal meg szerte a világon
azért, mert nem jut anyatejhez.
Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF 1992-ben a
babák egészséges táplálása érdekében indított el egy átfogó
programot, amelynek részeként évente Magyarországon
is megemlékeznek az anyatejes táplálás világnapjáról.
A szerencsi rendelőintézetben
augusztus 1-jén a védőnői szolgálat munkatársai által szervezett
programon a szoptatás jelentőségéről tartott előadást Kiss Anita.

A területi védőnő kiemelte: a születés utáni első hat hónapban a
gyermek számára a legfontosabb
táplálék az anyatej. A szoptatás
nem csak a gyermek fejlődésére
van jótékony hatással, hiszen ez
által az anyukák a szülés utáni
állapotból gyorsabban és könynyebben épülnek fel. Elhangzott,
hogy az anyatej nem csupán testi táplálék a babák számára, hiszen szakemberek mutatták ki
többek között azt, hogy a szoptatott gyermekek intelligencia-hányadosa 6-8 éves korukra magasabb az átlagosnál.
M. Z.

Mamák és babák hallgatták az előadást.

4

2011. augusztus 12.

a város

ÉsszerűsítÉsek a városházán a kÖtvÉnYkIBoCsátás
Az elmúlt év őszén megalakult városi önkormányzat
egyik céljaként fogalmazta
meg a hatékonyabb és olcsóbb
működés érdekében a polgármesteri hivatal átszervezését.
Az erről szóló döntés a közelmúltban megszületett, a július
1-jétől életbe lépett változtatásokról Ináncsi Tünde jegyző
tájékoztatta lapunkat.
Az önkormányzat május 26ai ülésén elfogadta a polgármesteri hivatal új szervezeti és
működési szabályzatát ismertette Ináncsi Tünde. A változtatások az apparátus működésének új alapokra helyezését szolgálták. A hivatali struktúra évtizedeken keresztül alapvetően
nem változott, miközben sorra
jöttek az újabb és újabb feladatok. Ennek következtében széttagoltság, decentralizáció lett a
jellemző, amit az önálló szervezeti egységek viszonylag magas száma is jól mutatott.
A most bevezetett változás révén a feladatok ugyan
nem csökkentek, de integráltuk a szorosabban összetartozó szakterületeket, így három
fő osztályt hoztunk létre. A legnagyobb egység a korábbi szervezési és jogi osztály helyett létrejövő igazgatási és jogi osztály
lett, amit továbbra is Barva Attila aljegyző vezet, de már hozzá
tartoznak a hatósági feladatok
is, melyeket korábban ugyancsak önálló szervezeti egységek
láttak el. Ide tartozik tehát a szociális iroda, az építési hatóság,
a gyámhivatal, az okmányiroda és az eddig hatósági mivolta ellenére pénzügyi osztályhoz
tartozó adócsoport. A részterületek vezetői tekintetében változás nem történt.
tanáCsnokI
FeLÜGYeLet
Az eddigi oktatási, kulturális
és városmarketing osztály feladatait a közművelődési osztály viszi tovább. A korábbi osztályvezető helyét aki az intézményvezető kérésére áthelyezéssel a gimnáziumba került
költségtakarékossági szándékkal egyelőre nem töltöttük be
ismertette a jegyző. E szervezeti egység vezetője ideiglenesen
ugyancsak az aljegyző, a képviselő-testület pedig tagjai közül az oktatási területen veze-

tó, 2012-ben éves szinten ez már
közel 15 millió forintot fog jelenteni.

A polgármesteri hivatalban bevezetett változások július 1-jétől
léptek életbe.
tőként is jelentős tapasztalattal
rendelkező Nyíri Tibort, mint
tanácsnokot kérte fel a szakmai
felügyelet ellátására. Ez az osztály látja el az oktatással, a kultúrával, a városmarketinggel,
a sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos feladatok városi szintű irányítását, koordinációját.
ÖsszeoLvaDÓ
osztáLYok
A városgazdasági, valamint
az építésügyi és városfejlesztési osztályok összeolvadásából létrejött városgazdasági és
városfejlesztési osztály feladatait az elnevezése is jól tükrözi folytatta Ináncsi Tünde.
A pénzügyi-gazdálkodási feladatok szorosan összefüggenek a beruházási, fejlesztési
lehetőségekkel, ami indokolja
az integrációt. Szintén megtakarítási céllal nincs betöltve az
osztályvezetői pozíció, ugyanakkor a részterületek irányítóinál szeptember 1-jéig nem történik változás. A korábbi pénzügyi vezető, Ballók Istvánné
ekkortól kérte nyugdíjazását,
így helyette a városgazdasági
csoportot Czakóné Szikszai Orsolya vezeti majd. A városfejlesztési csoport élére a korábbi
építésügyi osztályvezető, Szabó Lászlóné kapott megbízást.
váLtozások
az ÜGYFÉLFoGaDásBan
A polgármester és az alpolgármesterek
ügyfélfogadási napját amely az elfoglaltságuk miatt nehezen tervezhető
nem egy konkrét napban határozta meg a képviselő-testület,

ehelyett havonta egy alkalommal, tíz nappal előre meghirdetett időpontban tartják meg
azt. Az ügyfélfogadásokról a
polgármesteri hivatal titkárságán (tel.: 47/565-202) lehet érdeklődni, bejelentkezni. A másik változás, hogy növeltük az
ügyintézői ügyfélfogadás időtartamát, így hétfőn már nemcsak délig, hanem délután is
fel lehet keresni a polgármesteri hivatalt.
százMILLIÓs sPÓroLás
Az átszervezés nem titkolt
szándéka volt a költséghatékonyabb működtetés feltételeinek megteremtése. Ez a folyamat azonban nem zárult le, hiszen mindannyian hallhattunk
a kormányzati törekvésekről,
melyek bizonyos feladatokat
elvesznek az önkormányzatoktól. Ennek keretében várható többek között, hogy az okmányiroda kikerül a polgármesteri hivatal szervezetéből.
Még az előző jegyző hivatali
idejében a polgármestertől kaptuk azt a feladatot, hogy idén
100 millió forintot meg kell
spórolnunk emelte ki Ináncsi
Tünde. A képviselő-testület és
az önkormányzati, hivatali vezetés eddigi döntései, intézkedései már jelentős megtakarításokat eredményeztek. A személyi és dologi kiadáscsökkentés eddig 41 millió forintot tesz
ki. Ehhez társul, hogy a hivatal átszervezésével, bizonyos
megüresedett álláshelyek be
nem töltésével az elkövetkező
hat hónap alatt több mint 7 millió forintos megtakarítás várha-

kÖLtsÉGCsÖkkentÉs
az IntÉzMÉnYekBen
A hivatal átszervezésével
szinte párhuzamosan került
sor a nevelési-oktatási intézmények struktúrájának megváltoztatására. Az intézmények
vezetőitől azt várjuk, hogy
minden lehetőséget megragadva legalább 10%-os kiadáscsökkentéssel segítsék elő az
önkormányzat terheinek mérséklését. Ennek érdekében tervezzük, hogy a hivatal után az
intézmények és cégek költségvetését, gazdálkodását is felülvizsgáljuk, ha kell, tételesen
egyeztetve az egyes költségsorokat, azok indokoltságát. Az
önkormányzati gépjárműpark
további csökkentéséről várhatóan augusztusban hoz döntést
a képviselő-testület. Az említett autók többsége hitelből vásárolt, vagy lízingelt gépjármű,
így eladásukból túl sok bevételre nem számíthatunk, de a kiadások mérséklésében jelentős
szerepük lehet. A polgármester úr tervei szerint további 1020 millió forintot szeretnénk a
közműszámlákon megspórolni, és a jelentős tételt képviselő fűtés-karbantartási szerződés megszüntetésével, a feladat
önkormányzaton belüli megoldásával e területen is legalább
30%-os megtakarítást várunk.
kÖzÖs ÜGY
a takarÉkossáG
Azt hiszem, ha a fentieket
ebben az esztendőben sikerül
végrehajtani, akkor ha nem
is dőlhetünk elégedetten hátra –, elmondhatjuk: elvégeztük a legszükségesebb lépéseket a város pénzügyi stabilizálása érdekében hangsúlyozta a
jegyző. A kiegyensúlyozott állapot eléréséhez azonban mindent meg kell tennünk a bevételek növeléséért is. Koncz Ferenc polgármester ennek érdekében szintén mindent elkövet,
komoly erőfeszítéseket tesz. E
mellett továbbra is várjuk a város polgárainak javaslatait, segítő észrevételeiket, hiszen Szerencs jövőjének biztosítása, a település felvirágoztatása közös
ügyünk.
Á. A.

kerÉkPáros Főhajtás

A Rákóczi-szabadságharc
lezárásának 300. évfordulója alkalmából hatvan települést érintő kerékpáros emlékmenetet szervezett a Kalandakadémiai Egyesület. A vezérlő fejedelemhez kötődő helyszíneket útjába ejtő négyfős
csapat július 16-án érkezett
Szerencsre.

A törökországi Rodostóból indult, Tarpára tartó 3100 kilométeres túra Hidvégi-Üstökös Pál,
Sárospatak Rákóczi-nagykövete
kezdeményezésére jött létre, aki
Szántó Sándor látássérült fiatalemberrel tandemben teljesítette
a távot, hogy a sportoló inspirálhassa sorstársait. Az emlékmenethez a kárpátaljai Takár Károly és Balázs Sándor nyugalmazott ezredes csatlakozott.

A túra résztvevői Koncz Ferenc polgármesterrel közösen koszorúzták meg a Rákóczi-emléktáblát.
A szerencsi vár déli kapujához érkező kerékpárosokat
Koncz Ferenc köszöntötte, kiemelve, hogy embert próbáló
feladat a kitűzött útvonalat teljesíteni. A polgármester hangsú-

lyozta: II. Rákóczi Ferenc olyan
politikus volt, akinek a neve ismert egész Európában, emlékét
méltóképpen ápolja Szerencs is.
Koncz Ferenc szalagot kötött fel
az emlékmenet vándorzászlajá-

ra, majd átadott egy marék szerencsi földet, hogy a többi település földjével keverve majd abba ültessék el a szervezők a Rodostóból hozott platánfa-csemetéket. A megemlékezés részeként koszorút helyeztek el a vár
falán levő emléktáblánál, majd
egy-egy palack hegyaljai bor
és szerencsi csokoládé átadása után Koncz Ferenc bejegyzést írt a menet emlékkönyvébe, erőt és kitartást kívánva az
út teljesítéséhez.
A Sárospatak felé tovább induló menet tagjait néhány szerencsi általános iskolás és Kiss
Attila alpolgármester a Fecskésig kísérte kerékpáron, néhány
motoros köztük Koncz Ferenc
pedig a Sárga Borháznál köszönt el a négyfős csapattól.
H. R.

PÉnzÜGYI hatásaI

Kimutatás készült a polgármesteri hivatalban 2007-ben
kibocsátott egymilliárd forint
svájci frank alapú kötvény felhasználásáról. Az összefoglalóban szerepel, hogy a felvett öszszegből 2007-ben 267 millió forintot fordítottak korábbi hoszszú lejáratú hitelek kiváltására,
64,5 millió forintot pedig a városüzemeltető kht. hiteltörlesztésére és lízing-visszafizetésére. További lízingtörlesztésre
3,6 millió forint, működési kiadásokra és felújítás, beruházások önrészére 70 millió forint
jutott. 2007-ben az önkormányzat a kötvénykibocsátásból 150
millió forintot használt fel működési kiadásokra, míg bankszámlán 400 millió forintot kötöttek le.
A következő évben ez utóbbi
összegből 44 millió forint szolgált pályázatok tervezési díjainak a kifizetésére, önrészek teljesítésére, miközben 55 millió forint hitelkamat-törlesztést is teljesíteni kellett. A lekötött betét
300 millióra csökkent.
2009-ben 169 millió szolgált
pályázati önrészként, hitelkamatként 47 millió forint jelentkezett és év végén 96,5 millió forint betéttel számolhatott a város. Ezt az összeget felhasznál-

va 2010-ben 48 millió jutott pályázati tervezésre és önrészre,
hitelkamatra 7 millió forintot,
kötvénytörlesztésre pedig 41
millió forintot költöttek.
A város hivatalos honlapján,
a www.szerencs.hu-n olvasható, részletes táblázatokat tartalmazó tájékoztató megállapítja,
hogy a kötvénykibocsátásnak a
fizetőképességre gyakorolt hatása miatt ugyan javult az önkormányzat pénzügyi helyzete, azonban az eladósodás szempontjából kedvezőtlenül alakult. A gazdasági válság hatására 2008-ban 192 millió forint,
2009-ben 30 millió forint, 2010ben pedig 261 millió forint árfolyamveszteséget kellett elkönyvelnie a városnak, így az önkormányzatnak az egymilliárd forintos kötvény helyett kamatok
nélkül már 1 milliárd 484 millió
forintot kell visszafizetni.
Az önkormányzat hitelállománya nyolc év alatt a következőképpen alakult: 2003-ban 212
millió forint, 2004-ben 232 millió forint, 2005-ben 659 millió forint, 2006-ban 820 millió forint,
2007-ben 1 milliárd 272 millió
forint, 2008-ban 1 milliárd 508
millió forint, 2009-ben 1 milliárd
651 millió forint, 2010-ben 2 milliárd 389 millió forint.

táMoGatott eLső
Lakáshoz jutÓk
A szerencsi önkormányzat
június 23-ai zárt ülésén döntött az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó pályázatokról, a kedvezményezettek
névsorát előző lapszámunkban tettük közzé. Két igény-

lésről utólag határozott a testület. Ennek alapján a következő pályázók is támogatásban
részesültek: Sike András Péter (Petrikovits út 41.), Pásztor
László Székely Rita (Szabadság
út 2/D fszt. 1.)

In MeMorIaM
vÉkonY ernő
Nyolcvanegy
éves korában, július 13-án örökre
eltávozott Vékony
Ernő (fotónkon),
aki 1954 és 1970
között különböző vezető beosztásokat töltött be
Szerencsen.
Vékony Ernő
szegény sorsú csobaji család
sarjaként 1930-ban Budapesten látta meg a napvilágot. A nagykorúságot elérve
a csobaji elöljáróság alkalmazottja lett. Előbb a tanácsakadémiát, majd a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémiát végezte
el, később „Cum laude” fokozatú jogi doktorátust szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Közigazgatási szakjogászi végzettséget is szerzett és folyamatosan jelentek meg tanulmányai a szakfolyóiratokban.
1954 tavaszán kinevezték a
szerencsi járási tanács végrehajtó bizottsága személyzeti
csoportvezetőjének. Később
osztályvezetővé léptették elő,
volt vb-titkár a nagyközségi
és járási tanácson, majd járási tanácselnök-helyettes és
elnök beosztásokban dolgo-

zott. Sikerült elérnie, hogy a Rákóczi-vár a községé
legyen, így került oda a könyvtár és a képeslevelezőlap-gyűjtemény. Komoly kihívást jelentő feladat volt számára a tizenhat tantermes gimnázium működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Kiemelten kezelte a közműhálózat fejlesztését, mert úgy vélte, egy települést az tesz várossá, ami a
földben van.
Az 1970-es év nagy változást hozott Vékony Ernő
életében: áthelyezték Kazincbarcikára, ahol 14 évig
volt a pártbizottság első titkára. Barcikaiként sem szakadt el Szerencstől: mindig
figyelemmel kísérte, hogy
mi történik Hegyalja kapujában. Rendszeres résztvevője volt a városból elszármazottak részére szervezett
találkozóknak.
Nyugdíjas éveit Kazincbarcikán töltötte, ahol 2009-ben
díszpolgárrá választották.
Nyugodjék békében!

aktuális

NégyNapos
csokoládéfesztivál

A csokoládé-szökőkútnak minden évben nagy a sikere.
kodnak, hiszen itt lesz többek
között az Edda, a Hooligans,
a Holdviola, a Heaven Street
Seven és a Belmondo zenekar,
akik mellett számos, népszerű művész és együttes színesíti majd az eseménysort. A helyszínen csokoládéból készülnek

állami üNNepüNk
Szerencs önkormányzata és a
Szerencsi Általános Művelődési Központ munkatársai tisztelettel hívnak minden érdeklődőt
államalapításunk ünnepére augusztus 20-án 14.30 órától a Rákóczi-várba. A vendégeket köszönti Koncz Ferenc polgármester, ünnepi beszédet mond Demeter Ervin kormánymegbízott.
Az új kenyér megáldását követően ökumenikus imát mond Börzsönyi József református esperes,
Damjanovics Pál görög katolikus
parókus, Darvas László római
katolikus plébános, majd koszorút helyeznek el Szent István király emléktáblájánál. A műsorban
közreműködik Ringer István tárogatón, szavalatot mond Mihá-

tisztelt
olvasó!
A Szerencsi Hírek közéleti lap 2011. augusztus
12-ei számát tartja a kezében, ami kissé eltér attól,
mint amit az olvasók az
elmúlt több mint egy évtizedben megszoktak. Elérkezettnek láttuk az időt
arra, hogy az arculatot frissítve elindítsunk egy folyamatot, amelynek a végén
reményeink szerint olyan
lap jelenik meg a városban, amit a település lakói közül minél többen a
magukénak éreznek. Bízunk abban, hogy a mostani változtatások kedvező fogadtatásra találnak!
Egyes rovatok megszűntek, ugyanakkor az elkövetkező időszakban újakat
is indítunk majd annak érdekében, hogy minél változatosabbá tegyük az újságot. Ehhez kérjük és várjuk
a javaslataikat a szerkesztőségben, formáljuk közösen
a Szerencsi Híreket!
Árvay Attila
felelős szerkesztő

lyi Jánosné, énekel Alföldi Dóra
és Petró Dalma.
A rendezvény idején városunk látja vendégül az erdélyi
Nyárádszeredából érkezett kilencven magyart, akik az Abaújszántón 18 órától kezdődő ünnepi műsor keretében teszik le
állampolgársági esküjüket.

a Pom-Pom meséi népszerű figuráinak szobrai, csokoládékalandpark, népművészeti bemutatók, hazai élelmiszeripari
és kézműves termékek várják a
fesztivállátogatókat. A gyermekeket bábszínházi előadás, mesevetítés, kölyökparti, sportversenyek és különféle meglepetések szórakoztatják.
A helyi Zempléni Múzeumban az európai hírű képeslevelezőlap-gyűjtemény mellett a
szerencsi édességgyártás történetét bemutató tárlat látható, amelynek egyik látványossága Gombóc Artúr csokoládészobra.
A szakmai programok sorában a résztvevők megismerkedhetnek a helyi csokoládé-

gyártás hagyományait megőrző Szerencsi Bonbon Kft. történetével, és a cég legújabb termékeivel. Konferencia keretében tájékozódhat a közönség
arról, miért érdemes a hazai
élelmiszereket választani napjainkban.
A fesztivált Szerencs Város Önkormányzata, a Szerencsi Bonbon Kft. és a Kiss Attila
Alapítvány rendezi, a szervezési feladatokat a Szerencsi Általános Művelődési Központ végzi.
A részletes program mellett
folyamatosan friss információ
olvasható a fesztivál honlapján,
a www.csokoladefesztival.com
címen.
A részletes programtervezet
lapunk 11. oldalán olvasható.

Az életmű elismerése
Tóth Miklósné nyugalmazott művésztanár, országosan is elismert alkotó, városunk köztiszteletben álló polgára (fotónkon) idén is nevezett a 60 éven felüli képzőművészek számára kiírt Berki Viola Ösztöndíjra.
Évente csupán egyetlen elismerést ítélnek oda, idén Tóth
Miklósné – életében immár
második alkalommal – érdemelte ki a díjat – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében a művésztanár.
Először 2005-ben vehette át
ezt a magas elismerést, éppen
akkor, amikor lezárult az 1992ben elindított Európa-verseny,
amelynek összegzéséből kiderült, hogy tanítványai az említett évek alatt 39 Európa-díjat hoztak el az eltelt évek alatt,
elismerést szerezve a szerencsi Bocskai István Gimnázi-

umnak és felkészítő rajztanáruknak.
A 2011-es Berki Viola Ösztöndíjra „fő művem az életművem” jeligével ellátott pályamunkát készített, amelyben fejezetek méltatják életútját: I. A kezdetek. II. A hosszú
út. III. Nem akartam szürke veréb lenni. IV. Az érem másik oldala. V. Katalógusokban meg-

jelent festményeim. VI. Életem
két fő műve. VII. „Szeretném,
ha szeretnének…” Ehhez kell,
hogy jobban megismerjenek.
VIII. Egyéni és csoportos kiállításaim. IX. Kitüntetéseim és
díjaim. X. Miért vállalkoztam
a Berki Viola Ösztöndíj megírására? XI. Életkörülményeim.
Külön oldalon soroltam fel
azt a 11 helyet, ahol elérhető
vagyok az interneten.
– Egész tanári pályám során
igyekeztem elvezetni az ifjúságot a szem demokráciájához,
hogy esélye legyen a jövő társadalmának a szép és korszerű dolgok meglátására. Nem
az számított, hogy hány órát
fizet nekem az iskola, hanem,
hogy a gyermek és én menynyit bírunk. Ha visszatekintek
életemre, semmit nem tennék
másként – vallja Tóth Miklósné, Pro Urbe Szerencs díjas, kiváló és művésztanár.

NYÁri eBéD rÁszOrUlÓKNAK

Százötven szerencsi általános iskolás, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő diáknak biztosít napi egyszeri meleg ebédet a város a szünidő alatt.

Szerencs önkormányzata ebben az évben 1 280 000 forint
állami támogatást nyert nyári
szociális gyermekétkeztetésre. A program elkezdődött, ötvennégy munkanapon át napi egyszeri meleg ételhez juthat hozzá az a százötven tanuló, aki rendszeres gyermekvé-

delmi támogatásban részesül
a településen. A Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületének konyháján készülő ebédet
az érintettek vagy hozzátartozóik előre megkapott utalvány
ellenében vehetik át.
Mint megtudtuk, az állami költségvetésből igényelhető, vissza nem térítendő támogatásból Szerencs esetében –
mivel nem minősül hátrányos
helyzetű településnek –, a jogosult diákok legfeljebb 50%-a
kaphat ingyenes nyári ebédet,
ehhez még hozzá jön azoknak
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továbbtaNulók
figyelmébe!

Negyedik alkalommal várja az országhatáron innen és
azon túlról érkező vendégeket augusztus 25–28. között a
IV. Országos Csokoládéfesztivál Szerencsen.
Csütörtök estétől vasárnap
délutánig változatos kulturális
programok, csokibemutatók és
kóstolók, vásári forgatag, csokoládéból készülő mesefiguraszobrok és még sok-sok édes
meglepetés kínál felhőtlen szórakozást gyerekeknek és felnőtteknek.
Az elmúlt három év várakozáson felüli sikere után a
IV. Országos Csokoládéfesztivál az eddigieknél is szélesebb kínálattal fogadja a látogatókat Szerencs belvárosában.
Mindenki ízelítőt kaphat a helyi gyártású édességek és a tokaj-hegyaljai borok mellett a
zempléni tájegység kulturális
értékeiből.
A kiváló hangulatról sztárvendégek produkciói gondos-

2011. augusztus 12.

a száma, akiknek az önkormányzat saját költségvetéséből vállalja a szükséges összeg
biztosítását.
A településen 542 fő részesül
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban, a nyári étkeztetés díja naponta 370 forintba kerül. Az állam által nyújtott öszszeghez a helyhatóság további 1 248 750 forinttal járult hozzá, így idén nyáron összesen
150 gyermek 54 napon át viheti haza a városi konyhán elkészített meleg ebédet.
M. Z.

Biztosan akadtak olyan fiatalok a frissen érettségizettek
körében, akik július 22-én a felvételi rangsort megnézve elkeseredetté és tanácstalanná váltak. Ők nyilván már kiszomorkodták magukat, s talán készek
arra, hogy ne vesztegessék el
idejüket a következő felvételiig. Nekik is ajánljuk a Bocskai
István Gimnázium és Szakközépiskola (Szerencs, Ondi út 1.)
2011/2012-es tanévében ismét
induló, érettségire épülő szakképzésünket:
Marketing- és reklámügyintéző szakképzés. OKJ-szám:
52 342 01 0000 00 00. A képzés
időtartama: 1 év. Felvételi korhatár: 21. életév.
Rajtuk kívül természetesen
mindazon tanulók jelentkezését várjuk, akik elhivatottság-

ból jönnek szakmát tanulni, de
azokra is számítunk, akiknek
még nincs kialakult elképzelésük a jövőjükkel kapcsolatban.
A nálunk töltött 1 év alatt lehetőség van további plusz pontok megszerzésére is (ismétlő,
ill. emelt szintű érettségi vizsga, nyelvvizsga stb.)
A szakképző évfolyam diákjai tanulói jogviszonyba kerülnek az iskolával, melynek – a
kötelezettségek teljesítése mellett – előnyeit (diákigazolvány,
családi pótlék, stb.) is élvezhetik.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás az iskola titkárságán
augusztustól minden nap 12
óráig. Jelentkezési határidő:
2011. augusztus 20. Elérhetőség: 47/362-533/106-os mellék.
Gazdóf Miklósné
tagozatvezető

híreK, iNfOrmÁciÓK
Állásajánlatok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen értékesítőként, kertészként, kozmetikusként és laboránsként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a városban
keresnek nehézgépkezelőt, kereskedő-boltvezetőt, autószerelőket,
valamint pénzügyi és biztosítási tanácsadókat. Ondon könyvelőt,
Mezőzomboron eladót, Abaújszántón papíripari gépkezelőt, Taktaharkányban nehézgépkezelőt alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

Gázárkedvezmény nagycsaládosoknak
A 2012. évre idén szeptember 30-ig igényelhetnek gázárkedvezményt a három vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő nagycsaládosok. A Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához a kitöltött igénylőlapot és hozzá csatolva az utolsó havi
gázszámla másolatát kell benyújtani, társasházban élőknek nem
kell számlát mellékelni.
Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár postai úton megküldte
az érintetteknek, de letölthető a www.allamkincstar.gov.hu honlapról, vagy beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (061/452-2910, 06-30/344-0045, 06-70/460-9005, 06-20/881-9535) munkatársai állnak rendelkezésére.

Szerencsiek az adóslistán
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 30-án közzé tette 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, magánszemélyek
és egyéni vállalkozók esetében a 10 millió forintot, más adózóknál pedig a 100 millió forintot meghaladó adótartozást felhalmozó ügyfelek adatait. A negyedévente frissülő adóslistán több szerencsi illetőségű érintett is szerepel: három magánszemély, egy
egyéni és három társas vállalkozás. További információk a www.
apeh.hu honlapon olvashatók.

Új helyen az adó-ügyfélszolgálat
A Népház helyett a Széchenyi út 43. szám alatti, egykori vám- és
pénzügyőrségi épületben fogadja az ügyfeleket a Nemzeti Adóés Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóságának szerencsi kirendeltsége. Az új ügyfélszolgálati helyen adó- és
vámügyek egyaránt elintézhetők.

Tankönyvosztás
A Bocskai István Gimnázium tanulói az alábbi időpontokban
vehetik át a tankönyvcsomagokat: augusztus 15. (hétfő): 10. évfolyam, augusztus 16. (kedd): 11. és 8. évfolyam, augusztus 17. (szerda): 12. és 7. évfolyam, augusztus 18. (csütörtök): 9. évfolyam, augusztus 25. (csütörtök): pótosztás.

ANYAKöNYvi híreK
Születtek: Buzási Seron, Kiss Bence, Csugány Csongor, Szepesi Cintia, Sánta Ádám, Hajnal
Emőke Petra, Orosz Dorka, Glonczi Virginia Cintia. Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Bódi Edina – Bacsó Róbert, Janik Bernadett Zsuzsanna – Képes Attila,
Nagy Renáta – Endrész Tamás, Varga Szilvia – Madák György, Szűcs Dóra – Szabó Norbert, Dankó Anita – Dócs Róbert, Kovács Réka – Andrássy Gergely, Simon Erika – Bisztriczki István, Szerencsés Tímea – Farkas Attila, Kovács Nikoletta – Járdán Gábor, Édes Katalin – Bodnár Zoltán.
Elhunytak: Bögre Imréné (Szabó Ilona Katalin) 88 éves, Májer Mátyás János 58 éves.
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MozgalMas nyár az oktatási intézMényekben
Az általános és a középiskolában június közepén Szerencsen is végleg kicsengettek a 2010/2011-es tanévről
és közel kétezer tanuló, valamint az őket oktató több mint
kétszáz pedagógus kezdhette meg jól megérdemelt nyári
szabadságát. A középiskolában kicsit később, június végén fejeződött be a tanév, hiszen a több mint 200 érettségiző diák ezernél is több feleletét
kellett meghallgatnia és értékelnie a bizottságokban tevékenykedő tanároknak.
átszervezett
intézMények
A szokásos nyári programok
(táborok, tanfolyamok, felújítások, karbantartások, és egyéb elfoglaltságok) mellett az idei nyár
azért is volt különleges, mert Szerencs város képviselő-testülete
az intézményi átszervezés keretében az eddig egységes általános iskolát kettéválasztotta, és
visszaállította a Bolyai János, illetve a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola önállóságát. Ez utóbbinál meghagyta az alapfokú művészetoktatási intézményt, az
óvodákat és a bölcsődét. A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és

Szakmai Szolgáltatóról leválasztotta a kollégium intézményegységét. A diákszálló a kulturális
központtal és a könyvtárral egy
eddig a városunkban nem létező, de a törvényi lehetőségek által biztosított szervezeti formában, mint Szerencsi Általános
Művelődési Központ (ÁMK) működik tovább.
A működés
új dokumentumAi
A jelentős változások az új
igazgatók számára számos tennivalóval jártak. Át kellett venniük az intézmények irányításával kapcsolatos feladatokat,
amelyek zökkenőmentesen és
hiánytalanul megtörténtek. El
kellett készíteni az intézmények
belső életét szabályozó dokumentumokat is: a szervezeti és

BAllAgó Bölcsisek

A kicsiknek is jutott egy-egy tarisznya.
Évzárót tartottak július 15én a szerencsi bölcsődében. A
létesítmény udvarán megrendezett délutáni programon Juhász Zoltánné intézményvezető köszöntője után mondókákból összeállított mesejátékot adtak elő a gyerekek az apukák
és anyukák örömére. Ezt követően az ősztől óvodába menő
bölcsődések búcsúztatása kö-

vetkezett: huszonhét gyermek
kapott ballagási tarisznyát,
melyben az útravalónak szánt
édességek mellett egy-egy csoportkép is lapult. Szintén felkerült a tarisznya Nagy Józsefné
és Szacsuri Istvánné, nyugdíjba vonuló gondozónők vállára, akiknek kollégáik mondtak
köszönetet több évtizedes pedagógiai munkájukért.

gimnáziumi Bevételek
A Bocskai István Gimnáziumban június 28-án megtartott tanévzáró értekezleten Gál András főigazgató
ismertette, hogy a gimnázium az elmúlt tanévben többször bérbe adta az iskola auláját, kameráját, több tanfolyamnak és előadásnak biztosított termet, nyáron pedig
azzal növeli bevételét, hogy a
kollégiummal közösen táboroknak ad helyet.
Elnyert támogatásokból
többek között projektorokat,
DVD-lejátszókat, fénymásolót, kamerát és számítógépeket szereztek be, korszerűsí-

tették a világítást, és felújítottak egy tantermet. A polgármesteri hivatal pályázata révén 17 pedagógus kapott új
notebook-ot.
A gimnázium alapítványa az elmúlt tanévben közel 3 millió forintot fordított
többek között tanulók támogatására, tudáspróbákon való részvételre, eszközbeszerzésre, tanulmányi és tisztasági verseny díjazására. A Mecénás pályázat keretében 100
ezer forint támogatást nyert
az alapítvány, amit tudományos kötet megjelentetésére
használtak fel.

működési szabályzatokat, a pedagógiai programokat és a házirendeket, illetve az ÁMK esetében a pedagógiai-művelődési
programot. Miután több alkalommal történt egyeztetés többek között a felkért szakértővel,
a dokumentumok elkészültek,
amelyeket az iskolaszék, az ifjúsági szervezet és a nevelőtestületek elfogadtak. E fontos szabályzatok akkor fognak véglegessé válni, ha a képviselő-testület a tervek szerint az augusztus 18-i rendes ülésén jóváhagyja azokat.
Bejáró ondi neBulók
A takarékossági intézkedések keretében az Ondon eddig
1–3 összevont alsó tagozattal
működő tagiskola megszűnt.
Az épület egyházi fenntartásban fog új funkciót kapni. Az
ondi tanulók Szerencsre fognak bejárni. Az érintett hat kisdiák szüleivel a fenntartó képviselői és a Bolyai iskola vezetője áttekintette a tennivalókat,

annak érdekében, hogy a diákok a változás miatt ne szenvedjenek hátrányt. A szülők
megelégedéssel nyugtázták az
intézkedéseket, amelyek többek között a nebulók be- és hazajárását könnyítik meg.
szeMélyi és tárgyi
feltételek
Már az új intézményvezetőknek kellett gondoskodniuk arról, hogy a szeptemberben folytatódó tanévben minden feltétel
biztosított legyen az egészséges
és balesetmentes oktató-nevelő munka végzéséhez és a legszükségesebb karbantartások és
felújítások megtörténjenek. Ehhez a saját alkalmazásban lévő
karbantartók, illetve a közmunkások segítségét vehették igénybe. A város polgármestere személyesen vállalt garanciát arra,
hogy az önkormányzat a nehéz anyagi helyzetétől függetlenül biztosítani fogja a szükséges forrásokat a munkálatok elvégzéséhez. A személyi feltéte-

lek megteremtése érdekében pedig idejében megtörtént a szerződéssel dolgozó kollégák álláshelyeinek meghirdetése. A döntés az igazgatók kompetenciájába tartozik, ami augusztus közepén várható, így a nevelőtestületek alakuló, illetve tanévnyitó értekezletein már az új pedagógusok is bekapcsolódhatnak
a munkába.
nyertes pályázat
Jó hír, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás abban a pályázatban, aminek keretében iskolai számítógépek, interaktív táblák, notebook-ok, projektorok és
más, oktatási segédletek beszerzése valósul meg, több mint 53
millió forint értékben. Az eszközök kiszállítása augusztusban megtörténik, így nem lesz
akadálya, hogy szeptember elsejétől jelentősen korszerűsített
infrastruktúrával folytatódjon a
tanulók kompetenciáinak a fejlesztése Szerencs közoktatási intézményeiben. A tankönyvek

hamarosan megérkeznek az iskolákba, azokat az eddig kialakult rendnek megfelelően fogják a diákok átvenni. A gimnázium már augusztus közepén
elkezdi a tankönyvek árusítását. A szülők az adott iskolában
tájékozódhatnak a „könyvosztás” pontos menetéről. A szociálisan rászorulók az eddigi
gyakorlatnak megfelelően fognak tankönyvhöz jutni.
A pedagógusok nyári szabadsága augusztus 22-én ér véget.
A nyár utolsó hetében többek
között javító és osztályozó vizsgán adnak lehetőséget azoknak,
akik az előző tanév végi megmérettetésen könnyűnek találtattak, vagy valamilyen más ok
miatt nem teljesítették a követelményeket.
Az iskolakezdésig hátralévő
időben kellemes pihenést és feltöltődést kívánok minden, a szabadságát töltő pedagógusnak és
diáknak.
Nyíri Tibor
közművelődési tanácsnok

megújulás és fejlődés

A 2011/2012-es tanévben Kocsisné Szabó Beáta (fotónkon)
az önállósult Bolyai János Általános Iskola megbízott igazgatója. A pedagógus fontos feladatának tartja a tanári kar jó
szakmai közösséggé formálását és a tehetséggondozás újraélesztését az intézményben.

– Hogyan fogadta a felkérést?
– Huszonöt év pedagógusi munka után kaptam a megtisztelő feladatot, aminek megpróbálok a legjobb képességeim
szerint megfelelni. Az intézményi összevonásnak köszönhetően évek óta alkalmazkodnunk
kellett az adott körülményekhez; a sok szorgalmas pedagógus sodródott az árral. Most
már nincs hová mutogatnunk,
a magunk urai lettünk és meg
kell felelnünk az elvárásoknak,
hiszen mindenkinek a munkájáról, a további sorsáról van szó.
Ezért az egyik legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy
jó szakmai közösséget formáljak a régi és az új kollégákból.
Az egy évre szóló megbízást
Szerencs Város képviselő-testületétől kaptam, a tantestület
a tanév végén véleményezheti
a munkámat. Amennyiben ők
nem támogatnak, nem fogom
beadni a pályázatomat, mert nekem nagyon fontos, hogy a közösség mögöttem álljon.
– Mit gondol, miért Önre esett a
választás?
– A pedagógiai pályán töltött
hosszú évek sikerei bizonyára döntő szerepet játszottak ebben. Az Egri Tanárképző Főiskolán 1988-ban szereztem diplomát magyar–orosz szakon.
A szláv nyelvet csak pár évig
tanítottam, a rendszerváltás
után angol átképzésen vettem
részt, amit nyelvvizsgával zártam. A szakvizsgámat a Debreceni Egyetemen tettem le 2007ben tehetségfejlesztő szakértő–szakpedagógus szakon. E
tudást hasznosítva igyekszem
tenni azért, hogy a Bolyai iskola a régi fényében tündököljön,
és a tehetséggondozás újra előtérbe kerüljön az intézményben.
A kiválasztásomkor az is a sze-

mélyem mellett szólhatott, hogy
családommal régóta Szerencsen
élünk, és foglalkozásaink révén
évek óta mindannyian a város
szolgálatában állunk.
– Mi az elvárás Önnel szemben az
új megbízatásával kapcsolatban?
– Az elsődleges cél az, hogy
szakmailag megújuljunk és fejlődjünk. Az önkormányzat minőségi javulást vár, ami esetünkben a tehetséggondozás
újraélesztését és új tartalmakkal való bővítését jelenti. Ebbe a
Debreceni Egyetem PedagógiaiPszichológiai Tanszékének vezetője és munkatársai is újra
bekapcsolódnak. A megvalósításhoz anyagi segítségre lesz
szükségünk a fenntartótól, de
szeretném hangsúlyozni, hogy
a szülők is nagyon sokat tehetnek ez ügyben, hiszen működik
az intézményben két alapítvány,
ahonnan az oktatás céljára befizetett összegekből sok feladathoz nyújthatunk anyagi segítséget. Ilyen lehet például a gyerekek pedagógiai, pszichológiai
mérése.
– A tehetséggondozás lehetőséget
ad arra is, hogy a szakkörök újraéledjenek?
– Igen, de nagyon jól kell sáfárkodnunk az óraszámokkal. Az önkormányzat támogat
bennünket abban, hogy a meglévő csoportbontások továbbra is megmaradjanak. A kötelező óraszám keretében szakköröket is tarthatnak a pedagógusok. Sávos órarenddel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy magyar, matematika, illetve idegen
nyelvi órákon a gyerekek a képességük szerinti csoportokba
járnak, a legtehetségesebbek az

úgynevezett nívócsoportba kerülnek. A tehetséggondozáson
belül legfőképp az anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztését, illetve a nyelvoktatást
hangsúlyozzuk. Az anyanyelvi óra a gyerekek beszédkészségének a javítását szolgálja, az
5–8. évfolyamon ez plusz egyegy magyarórát jelent. Az angol nyelvet szintén emelt óraszámban tanulják a diákok, a
7–8. osztályban nyelvvizsgaelőkészítőt is szervezünk. Emellett külön hangsúlyt fektetünk
a reáltantárgyakra. Matematikából emelt óraszámban tanulhatnak a nívócsoportosok,
és egy természettudományos
szaktantermet is kialakítunk,
ahol kémia-, fizika-, biológia- és
földrajzórákat szeretnénk tartani sok-sok kísérlettel, interaktív
táblával színesítve, hogy minél
inkább kedvet kapjanak a gyerekek ilyen irányban továbbtanulni. Emellett különféle sportfoglalkozásokon, énekkarban
és képzőművész szakkörökön
is részt vehetnek tanulóink. A
hangszeres zenetanulásra továbbra is lehetőségük lesz tanulóinknak, hiszen a művészeti iskola tanárai átjárnak majd
iskolánkba oktatni.
– Az iskola pedagógiai programjának módosításai milyen változást hoznak a következő tanévben?
– A Szerencsi Általános Iskolának eredetileg is nagyon
alapos pedagógiai programja volt, az intézmények szétválása azonban szükségessé tette
annak átdolgozását a helyi sajátosságok és lehetőségek figyelembe vételével. Tekintettel voltunk a közoktatási törvény változásaira is, valamint kiemelt
hangsúlyt fektettünk arra, hogy
a Bolyai iskola tanterve valóban
az elképzeléseinknek megfelelő
tartalmú legyen.
– A változások hogyan érintették a pedagógusokat, a tanulókat?
– Nyolc alsós és kilenc felsős
tanulócsoportunk lesz a következő tanévben, emellett hat napközis csoportot alakítottunk ki.
Az ondi tagintézményben megszűnt az oktatás, de megnyugta-

tó megoldás született: szeptembertől az ottani diákok is a Bolyai iskolába járhatnak, útiköltségüket az önkormányzat fedezi. A várható tanulólétszám 460
fő lesz, ami évfolyamonként 2-2
osztályt jelent, kivéve a 6. évfolyamot, ahol három párhuzamos osztály indul. Harminc
pedagógussal kezdjük a tanévet, rajtuk kívül öt, a szakmai
munkát segítő dolgozója van az
intézménynek. Az ondi tagiskola megszűnésével egy szerződéses kollégát nem tudunk tovább alkalmazni, a többi álláshely azonban megmaradt.
– Milyen elvárásokat fogalmazott
meg a kollégák felé a 2011/12-es
tanévre?
– Az ember életében az általános iskolai időszak meghatározó jelentőségű. Azt kértem a kollégáktól, hogy mindenki nagy
odaadással, odafigyeléssel, következetesen végezze a feladatát, bár úgy gondolom, hogy ezzel eddig sem volt gond, annak
ellenére, hogy a pedagógusok
anyagi elismerése már régen
nem megfelelő, és sajnos, az erkölcsi is egyre kevesebb. Fontos,
hogy a diákjainkat olyan ismeretanyaggal és képességekkel
vértezzük fel, hogy a ballagás
után megállják helyüket az általuk választott középiskolákban és szorgalmuktól, tehetségüktől függően a munkaerőpiacon konvertálható tudással lépjenek a nagybetűs életbe.
Azt is fontosnak tartom, hogy
az önkormányzatban és a szülőkben jó vélemény alakuljon
ki a munkánkról. Ennek érdekében mind emberileg, mind
szakmailag igyekszünk a legtöbbet nyújtani, maximálisan
alkalmazkodunk a kor kihívásaihoz, és törekszünk a szülőkkel való jó együttműködésre,
hogy jövőre is szívesen hozzák
a Bolyai iskolába a gyerekeiket.
Szeretném kifejezni köszönetemet a fenntartónak, hogy hozzájárult az intézmény felújítási
munkálataihoz, és az anyagi
nehézségek ellenére biztosította, hogy szeptemberben otthonos, szép környezetben fogadjuk a diákokat.
H. R.

önkormányzat

városHázi NaPló
NegyveNöt éves
szolgálat elismerése
Határozatban ismerte el és
köszönte meg Tóth László plébános negyvenöt esztendőn át
Szerencsen teljesített lelkipásztori tevékenységét július 20-ai
ülésén a város önkormányzata. Koncz Ferenc polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy
a plébános papi hivatásának jelentős része az 1990. előtti időszakra esett, amikor az emberek számára kockázatot jelentett a templomba járás. Tóth
László a hitre nevelés, a liturgiai feladatok ellátása területén is
elismerésre méltó munkát végzett. Gál András szerint a most
nyugdíjba vonuló atya méltán
érdemelte ki a város lakosságának tiszteletét. Volt egy időszak,
amikor Tóth László a gimnáziumnak is segítséget nyújtott a
latin nyelv oktatásában. Heves
János ugyancsak elismerését fejezte ki, hozzátéve: a mostaninál
méltóbb módon kellene a városnak elköszönnie a nyugdíjba
vonuló plébánostól. Egeli Zsolt
arra hívta fel a figyelmet, hogy
a szerencsi római katolikus egyházközség a legnagyobb vallási közösség a településen, amelyet vezetni nagy felelősség
volt különösen abban az időszakban, amikor még felírták
a templomba járó emberek nevét. Tóth László szolgálati idején épült fel a város új római katolikus temploma és a belvárosban található Kisboldogasszony
templom is kívül-belül megújult. Takács István köszönetet
mondott a plébános áldozatos
munkájáért. Koncz Ferenc kiemelte: a képviselő-testületi ülésen hozott elismerő határozaton
túl az önkormányzat a búcsúmisén is elköszön majd a nyugdíjba vonuló plébánostól. Tóth
László köszönetet mondott az
elismerésekért, amit a várostól
kapott. Mint ismertette: betöltötte a 75. életévét, amikor az egyházi szervezet szabályai szerint
le kell mondania a plébánosságról. Fájó szívvel távozik a városból, ahol soha nem bántották és
mindig jó érzéssel gondol vissza
az itt élő emberekre. Tóth László
kiemelte: a településen eltöltött
negyvenöt esztendő őt is szerencsivé tette.
taNáCsNoKot
választottaK
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat
módosításával lehetőséget teremtett arra, hogy tanácsnokot
válasszanak az önkormányzat
tagjai közül. A megbízatásért
nem jár tiszteletdíj, a tanácsnok
mindössze a feladatok ellátásával összefüggő, számlával igazolt többletköltségek megtérítésére jogosult, a köztisztviselői illetményalappal megegyező mértékben. Ináncsi Tünde
jegyző ismertette, hogy a polgármesteri hivatal július 1-jével
kialakított új struktúrájában létrejött közművelődési osztályvezetői tisztség egyelőre betöltetlen, az itt dolgozó kollégák
munkáját az aljegyző irányítja és koordinálja. A napirenden
lévő javaslat szerint az oktatási, kulturális, városmarketing,
sport- és ifjúságot érintő feladatok végrehajtásának a felügyeletét szakmai és gazdaságossági megfontolásokból a jövőben

közművelődési tanácsnok felügyeli. Erre a megbízatásra a
polgármester Nyíri Tibort javasolja. Az előterjesztést Gál András és Bobkó Géza elnökök tájékoztatása alapján a jogi és ügyrendi, valamint pénzügyi bizottságok egyaránt támogatták.
Nyíri Tibor kiemelte: kérésnek
megfelelően, egyelőre fél évben
határozták meg az új feladat ellátását, amit társadalmi munkában, szabadidejének terhére vállal. Heves János szerint kényszerintézkedésről van szó, mert
a korábbi osztályvezető helyébe
nem találtak személyt. A kialakult helyzet a polgármesteri hivatal munkáját minősíti. Koncz
Ferenc kiemelte: a tanácsnoki
megbízatással évente több mint
nyolcmillió forintot takarítanak
meg, ami a korábbi osztályvezető fizetése. A polgármesteri hivatal más részlegénél is hasonló megoldásban gondolkodnak
és jövőre további lépéseket terveznek. A korábbi felelőtlen költekezés helyett most a takarékoskodás került előtérbe. Egeli
Zsolt alpolgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy a tanácsnok nem végezhet operatív irányítást, mert ez az aljegyző hatásköre. Az oktatási és nevelési intézmények struktúrájának
megváltoztatása után a közművelődési tanácsnok főigazgatóhelyettesi tapasztalatait jól tudják majd hasznosítani. Takács
István szerint a lehető legjobb
döntés volt Nyíri Tibort felkérni a tisztségre, akit köszönet illet, amiért vállalkozott a feladatra. Visi Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi önkormányzat már számos, takarékosságot jelentő intézkedést hozott. Heves János túlzottnak tartotta a nyolcmillió forintos osztályvezetői fizetést. Bobkó Géza kiemelte: tanácsnokok kinevezése gyakorlat a hazai önkormányzatoknál. Nyíri Tibor személye garanciát jelent az átszervezés gördülékenységére.
A szavazásnál Heves János
tartózkodott.
átütemezett
KötvéNytörlesztés
A testület határozatot hozott
a 2007-ben felvett – egymilliárd forint értékben kibocsátott
– svájci frank alapú kötvénytörlesztés átütemezéséről. Ballók Istvánné, a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportvezetője ismertette, hogy az előterjesztésben foglaltakkal a hitelező pénzintézet egyetértett.
Bobkó Géza elnök a pénzügyi
bizottság álláspontját ismertetve megjegyezte: a mostani feltételek kedvezőbbek a bank által
korábban ajánlottnál. Koncz Ferenc polgármester hangsúlyozta: a hajdani kötvénykibocsátás
mostani terhei ellehetetlenítenék az önkormányzat gazdálkodását. Ezért kezdeményezték
a törlesztés átütemezését, ami a
kevésbé rossz megoldást jelenti.
A súlyos helyzet nem a jelenlegi képviselő-testület tevékenységének eredménye. A pénzintézet felsővezetésével kellett
tárgyalniuk a terhek könnyítése miatt, aminek köszönhetően
a korábbi, túlzott szigorúságú
feltételeken is sikerült enyhíteni. Egeli Zsolt alpolgármester kiemelte: amikor az előző önkormányzat kibocsátotta az egy-

milliárd forint névértékű kötvényt, évi hatvanmillió forint
törlesztéssel kalkuláltak. Erre
az összegre azonban már akkor
sem volt fedezet a város büdzséjében, mert a helyiadó-bevételeket elköltötték. Beszédes, hogy
már az első törlesztőrészletet
is a felvett pénzből teljesítette a
város, vagyis hitelt hitellel fizettek ki. A mostani átütemezéssel
kapott lélegzetvételnyi idő 2014ig tart. Koncz Ferenc kiemelte:
a 2007-es ügyletnél valójában
banki gondnokság alá került
Szerencs. Takács István arra
emlékeztetett, hogy a város büdzséjében több százmillió forint
a hiány, amit a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A kötvénykibocsátás miatt most nyolc önkormányzati tulajdonú ingatlan
kerül jelzálog alá és súlyos árfolyamveszteséggel is számolniuk
kell. Koncz Ferenc ismertette: a
szóban forgó ingatlanok zöme
eddig is jelzálog alatt volt. A városnak kamatok nélkül valamivel több mint 2,8 milliárd forint
a tartozása. Ez az örökség, amit
kezelniük kell. Heves János azt
tette szóvá, hogy többszöri kérése ellenére nem kapott tájékoztatást a város aktuális pénzügyi
helyzetéről, annak alakulásáról.
Emlékeztetett, hogy a kötvénykibocsátás időszakában Szerencsen még működött a cukorgyár és várható volt a szalmatüzelésű erőmű üzembe állása. A
mostani átütemezéssel a terhek
jelentős részét 2014 utánra, a következő önkormányzatra terhelik. A simai tábor elzálogosításával pedig lemondanak arról,
hogy a létesítmény fejlesztésére pályázhassanak. Bobkó Géza
arra hívta fel a figyelmet, hogy
2014 után ötszörösére nő a 2027ig fennálló hiteltörlesztési kötelezettség. Minden önkormányzat jóhiszeműen végzi a dolgát.
Az országban számos település van nehéz anyagi helyzetben. Visi Ferenc kiemelte: az elmúlt nyolc évben nem történt
számottevő munkahelyteremtés a városban, amit rajtuk most
bő félév után akarnak számon
kérni. Kiss Attila ismertette: míg
az előző önkormányzat négy év
alatt 165 millió forint külön állami támogatást kapott, addig a
mostani egy év alatt 159 milliót.
A kötvénytörlesztés átütemezését egyhangúlag fogadta el a
testület, majd ugyancsak ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatták, hogy az önkormányzat kétmillió forinttal járuljon hozzá az országos csokoládéfesztivál költségeihez, aminek a szervezését az augusztus
1-jével létrejövő Szerencsi Általános Művelődési Központ végzi. A Zempléni Fesztivál támogatására pedig kétszázezer forintot fordítanak.
KiNeveztéK
az új igazgatót
A polgármesteri hivatal pénzügyi csoportvezetője nyugdíjba
vonul, utódja szeptember 1-jől
Czakóné Szikszai Orsolya lesz,
aki emiatt július 14-én írásban
benyújtotta lemondását a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségéről. A testület a polgármester javaslatára Takács Istvánt választotta meg a cég vezetőjének.
Á. A.
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számHáború
az adósságállomáNyról
Heves János ellentmondást lát azokban az adatokban, melyeket az előző szerencsi önkormányzatok által felhalmozott adósságállományról a város vezetői
különböző fórumokon hoztak nyilvánosságra az elmúlt
időszakban.
A képviselő
szerint nem véletlen esetekről,
hanem szándékos félretájékoztatásról van
szó, aminek célja, hogy rossz színben tüntessék fel a korábbi képviselőtestületek pénzügyi döntéseit, így próbálva feledtetni saját eredménytelenségüket –
hangzott el az augusztus 3-án,
Heves János által kezdeményezett sajtótájékoztatón.
– Még júliusban jelent meg
a város honlapján egy írás,
amely a helyi önkormányzat elmúlt években fennálló
hitelállományát mutatta be,
számomra pontatlanak tűnő számadatokkal – emelte ki
Heves János. – A 2010-es évnél
ugyanis 2 milliárd 389 millió
089 ezer forint szerepel a táblázatban. Ennek azonban ellentmond, hogy a 2011. április 19én megtartott testületi ülésre
beterjesztett könyvvizsgálói
jelentés alapján a mérleg szerinti adatok alapján 2010. december 31-én 1 milliárd 729
millió forint hitel- és kötvénytartozás szerepel a szerencsi
önkormányzat nyilvántartásában.

A képviselő arra is felhívta
a figyelmet, hogy a közzétett
tájékoztató szerint 2007-ben,
a kötvénykibocsátás évében
1 milliárd 272 millió forint
volt a város pénzintézeti tartozása. Ez az adat megfelel a
valóságnak, hiszen az egymilliárd forint mellett közel háromszázmillió forintot
tesz ki azon áthidaló kölcsönök összege, amit az év során
felvesz és vissza is fizet az önkormányzat. Heves János szerint, ha ehhez hozzáadjuk a
2007-től 2010-ig, a svájci frank
alapú árfolyam különbözetéből adódó, a város honlapján
lévő tájékoztatóban szereplő
484 millió forint többletköltséget, szinte fillérre kijön a
könyvvizsgáló által 2010-re
jelzett összeg, ami azonban
messze elmarad a városvezetés által sulykolt 2 milliárd
389 millió forinttól. A számokból tehát kitűnik, hogy
nem az előző önkormányzat
felelőtlen költekezése okozta
a bajt, hanem a svájci frank
árfolyamváltozása, amelyre
egy településnek nincs ráhatása. – Azt azért még hozzáteszem – folytatta Heves János
–, hogy tavaly márciusban a
svájci frank 186 forinton állt,
napjainkban pedig 260 forint
körül alakul. Ez az elmúlt egy
év alatt csaknem százforintos
árfolyamromlást jelent, ami
szintén többletterhet ró az
önkormányzatra. Erre is tekintettel az elmúlt időszakban szóban és írásban is kértem a polgármestert, hogy
adjon számomra tájékozta-

tást a város jelenlegi pénzügyi helyzetéről, hogy kiderüljön: az elmúlt időszakban
javult vagy romlott a helyzet. Legyen mindenki számára nyilvánvaló, hogy milyen
összeget tesznek ki a beszállítói tartozások, merre tart az
önkormányzat.
Hosszas csend után csupán
néhány soros választ kaptam,
ami mindössze az elmúlt év
őszi hitelállományt tartalmazza immár 2 milliárd 824 millió forintos összeggel, ami 1,1
milliárd forinttal több, mint a
könyvvizsgáló által meghatározott adósság. A levél szerint
az új vezetés érdeme, hogy a
tartozások 158 millió forint
állami juttatással csökkentek,
arról azonban már hallgatva,
hogy ebből 25 millió forintot
vissza kell fizetni. – Azt viszont egy internetes fórumon
nyilvánosságra hozták, hogy
a Szerencsnek járó állami normatíva évente 450 millió forinttal kisebb, mint amenynyibe az intézmények fenntartása kerül. A helyi adóbevételekből 95 millió forintot
már tavaly elköltöttek, így ebből a forrásból is kevesebb folyik majd be az önkormányzat
kasszájába – emelte ki a képviselő az augusztus 3-ai sajtótájékoztatóján, s hozzátette: a városvezetés bűvészkedik a számokkal, visszamutogatnak a
korábbi testületre, de az elmúlt hónapok pénzügyi folyamatairól mélyen hallgatnak, illetve ködösítenek, mert
az már a mostani önkormányzatra vetne rossz fényt.

magam is – úgy látjuk, hogy ez
ügyben a város volt polgármestere és volt alpolgármestere – vagyis
Ön – között folyik egyfajta számháború. Azt javaslom, mint a város volt alpolgármesterének, hogy
az előző évek felhalmozott adósságterheinek ügyét egymás között rendezzék el, ne a hivatal dolgozóit terheljék e méltatlan vitával.
Ami pedig az említett könyvvizsgálói jelentést illeti: Ön, mint
a város volt alpolgármestere reményeim szerint pontosan tudja, mi
a különbség a hitelállomány, és a
várost terhelő összes pénzügyi kö-

telezettség (adósságállomány) között.
A jól érthetőség kedvéért: a hiteleken túl terhelnek minket az elmúlt időszak kifizetetlen számlái,
az akkor vásárolt autók lízingdíjai,
vagy például a Bajcsy-Zsilinszky
utca kifizetetlen 38 millió forintos számlája, és még hosszan sorolhatnánk a felhalmozott tételeket. Javaslom, hogy a továbbiakban a különböző tárgyú, másmás célú könyvvizsgálói jelentéseket is így, vagyis a helyes módon értelmezze.
Utoljára az ÖnhiKi-ről: a város összesen 158
millió 810 ezer forint állami segítséget kapott az elmúlt
10 hónapban. Ebből 125 millió 810
ezer forint vissza
nem térítendő támogatás, 25 millió forint kamatmentes kölcsön.
Amennyiben ezt
az összeget Koncz
Ferenc polgármester nem lobbizza ki a kormánynál, már bizonyosan „csődöt” kellett volna jelentenünk. Azt hiszem,
annak következményeit egyikünk sem
kívánja.
Ináncsi Tünde,
Szerencs város
jegyzője

y A JEGYZŐ VÁLASZOL

Tisztelt Heves János
képviselő úr!
A polgármesteri hivatal dolgozói – ugyanúgy, mint az elmúlt években –
megfeszített erővel végzik munkájukat. Kétségtelen, hogy ennek
irányát mindenkor a város polgárai által demokratikusan megválasztott városvezetés szabja meg.
Tény, hogy a tíz hónapja megválasztott új városvezetés nyomasztó adósságterhet örökölt azoktól,
akik az előző nyolc
évben irányították
a települést. Ezt bizonyítja a volt polgármester asszony
által elfogadott, és
saját kézjegyével hitelesített átadás-átvételi jegyzőkönyv
is, melynek számadatokat tartalmazó részét cikkemhez mellékelem. (A
jegyzőkönyv teljes
terjedelmében megtekinthető a város
honlapján.)
Ezért nehezen
érthető Szerencs
volt alpolgármesterének hitetlenkedése és kifogásai. Többen a hivatal apparátusából – közöttük
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kistérség

ÉlÉnk vita a
világörökségről

EURÓPai SZÍnvOnalÚ
HUllaDÉkGaZDÁlkODÁS

Szerencs Város Önkormányzata idén áprilisban hozott döntést a Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. (SZHK
Kft.) átalakításáról. A határozat alapján a cég július 1-jétől
beolvadt a Zempléni Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft.-be (ZHK Kft.).

Takács András szerint a világörökségi cím komoly lehetőséget
jelent a térség számára.
Egymilliárdos bevételtől
esett el a település a tokaji borvidék világörökségi címe miatt – hangoztatta Hlivják László, legyesbényei polgármester
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi ülésén.
Az esemény alkalmat adott
arra, hogy Takács András, a Tokaj-hegyalja Fejlődéséért Szövetség ügyvivője tájékoztatást
adjon a világörökségi törvény
elfogadásából fakadó, TokajHegyalját is érintő feladatokról.
A 2012. január 1-jén hatályba lépő törvény fő rendelkezései közül a pátriát érintő világörökségi kezelési program, ezen
belül a térségfejlesztés, illetve
az ennek elkészítésére vonatkozó feladat váltott ki parázs
vitát. A szerencsi kistérség tizennyolc települését tömörítő
társulás polgármesterei közül
a legyesbényei Hlivják László
adott hangot annak a véleményének, hogy a világörökségi
cím eddig csak kárára volt községének. Megjegyezte, az általa elvégzett számítások szerint
csaknem egymilliárd forintos
kiesést okozott Legyesbényének a világörökségi rang, mert
a cím hallatán számos befek-

tető kerüli el a települést. Többen egyetértettek azzal, hogy
a történelmi borvidéken élőket csak a szőlő és az idegenforgalom nem tudja eltartani,
ezért Koncz Ferenc társulási
elnök arra kérte Takács Andrást, hogy támogassa a településeket azokban a munkahelyteremtő törekvésekben, amelyek a tokaj-hegyaljai és zempléni emberek érdekeinek megfelelnek, beilleszthetők a védett
területbe.
A szervezet a későbbiekben
három, újonnan beszerzett közösségi kisbusz sorsáról döntött. Mint Hajdú Zsuzsanna
munkaszervezet-vezető ismertette, mindhárom jármű önerejét állja a társulás. Az egyiket
Szerencs kapja, a másikat Megyaszó, a harmadikat a támogató szolgálat, a Megyaszón eddig üzemeltetett, iskolafenntartáshoz tartozó kisbuszt átadták
Tiszalúcnak. Ugyancsak döntés
született arról, hogy a szeptember 2–3-án, Tállyán megrendezésre kerülő Zempléni Településszövetség Napja költségeihez
százötvenezer forintos támogatást nyújt a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás.
SfL

Lapunk megkereste Hercsik
Istvánt (képünkön), a ZHK Kft.
ügyvezető igazgatóját, akitől
arról érdeklődtünk, miért volt
szükség az egyesítésre.
– A terveink között szerepel egy nagyszabású program megvalósítása annak érdekében, hogy a kor követelményeinek megfelelő színvonalon végezhessük a térségében keletkező hulladék feldolgozását. Erre az európai uniós
társfinanszírozású, a Környezet
és Energia Operatív Programból (KEOP) elnyert támogatással technológiai fejlesztést szeretnénk megvalósítani, azonban két társaság nem indulhat a tenderen. Ezért volt szükség a fúzióra, mert így egyetlen érintett település sem marad ki a fejlesztésből. Ennek az
EU-s projektnek a megvalósítása két éven belül várható. Emellett a racionalitás is a változtatás
mellett szólt. A korábbi években
többször felvetődött a két cég
összeolvasztásának lehetősége,
azonban most érkezett el az idő,
hogy ezt az önkormányzatok –
mint többségi tulajdonosok – jóváhagyásával végre tudjuk hajtani. Azt várjuk az új struktúrától, hogy az egyébként is egységes és jó szolgáltatás egyetlen nagyobb cégen belül hatékonyabban tud majd működni.
Visszatérve a tervezett beruházáshoz: a jövőbeni hulladékgazdálkodási fejlesztéseket alapvető-

Monok

viSSZatÉRtEk a vÉn DiÁkOk
A sors a Monokon 1961ben végzett diákokat is szétszórta, de a közelmúltban –
immár hetedszer – találkozóra jöttünk össze. Ez az alkalom egyben az 50 éves jubileum volt.
A kora délelőtti napfényben
a temető bejáratánál gyülekeztek a résztvevők, mert a többségük már csak szüleik sírjánál mondhatott köszönetet az
életért, a gondtalan gyermekévekért, a gondoskodó szeretetért. Tíz órától ökumenikus
hálaadás volt a római katolikus templomban. Az iskolába
menet koszorút helyeztünk el
Kossuth Lajos szülőházánál,
az egykori aktuális történelemórák színhelyén. A nagy hazafi
szobránál szintén elhelyeztük a
megemlékezés virágait, hiszen
a köztéri alkotás avatásán diákként szerepeltünk. Az iskola névadójának mellszobra előtt
is tiszteletünket tettük az iskola aulájában, miközben fiatalos
lendülettel énekeltük: „Kossuth
Lajos azt üzente…”. Az ünnepélyes osztályfőnöki óra a volt
8. osztályos tanteremben volt.
Gyertyát gyújtottunk a szüle-

en a már említett KEOP
pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy az
önkormányzati társulás igényel támogatást
többek között vegyes hulladékot
válogató üzem építésére.
– A két cég összevonása mennyiben érinti a lakosságot?
– A velünk szerződésben álló ügyfelek szinte semmit sem
fognak észrevenni. Az egyetlen változás, hogy a kiérkező
számlán nem az SZHK, hanem a ZHK Kft. neve szerepel
majd, de ez is csak a következő negyedévben várható, mivel az összevonás július 1-jétől
lépett érvénybe. Telefonszámaink, munkatársaink változatlanok, a járatok rendje is a
régi rendszer szerint működik
tovább. Természetesen a 60 literes, illetve a 120 literes szemétgyűjtők elszállítása is a ré-

gi áron történik. Fontos megemlíteni, hogy az SZHK minden egyes, érvényben lévő szerződését automatikusan továbbviszi a ZHK Kft.-be.
– Évek óta jól működik Bodrogkeresztúrban a regionális hulladéklerakó üzem. Milyen színvonalat
képvisel ez a létesítmény ma Európában?
– Az üzembe komoly biztonsági elemeket építettünk be. Az
elmúlt év őszén átadott kettes
ütem minden létező uniós előírásnak megfelel. Erre csak egy
példát említenék: az új depóban
egy fémhálós elektromos rendszer működik, amely révén, ha
a védőfóliában akár csak egy
tűhegynyi lyuk keletkezik,
azt méréssel ki tudjuk mutatni. Egy esetleges sérülés esetén a csurgalékvíz egyébként
sem jut ki a talajba, mert a fólia alatt másfél méteres agyagszigetelést helyeztünk el. Nincs
ma Magyarországon tíz lerakó,
amely ilyen biztonságos szenzorrendszerrel üzemel. Tehát

elmondhatom, hogy napjainkban a bodrogkeresztúri létesítmény az európai csúcsminőséget képviseli.
– Ugyancsak hosszú ideje annak, hogy a szolgáltató bevezette
a szelektív hulladékgyűjtést Szerencsen és létrehoztak egy telephelyet, amely hulladékudvarként
működik.
– Az országos hulladékgazdálkodási terv előírja az ilyen
létesítmények üzemeltetését.
A már említett KEOP fejlesztési projektben is tervezzük tíz új
hulladékudvar létesítését a térség településein. Ezért gondolom azt, hogy a szerencsi telephely jövője biztosítva van. Tudni kell azonban, hogy a hulladékudvar üzemeltetését az önkormányzat rendelete szabályozza, tehát a helyhatóságok
döntik el, hogy szükség van-e
rá, vagy sem. Nekünk csupán
az a feladatunk, hogy szerződés
alapján működtessük a meglévő létesítményeket.
M. Z.

Taktakenéz

mEGÚJUlÓ kÖZSÉGi iSkOla
Jó ütemben halad a
taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola folyamatban lévő fejlesztése és lezárult egy
újabb informatikai projekt az
intézményben. Többek között
ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amit július 27én tartott Molnár Tibor, a település polgármestere.
A Tisza-parti község a leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó településként 65
millió forintot nyert az Északmagyarországi Regionális Operatív Programból. Ebből az öszszegből valósítják meg az iskolai
ebédlő felújítását és a konyhabővítést, ami mellett kijavították az
intézmény tetőzetét, nyílászárókat cseréltek ki, néhány tantermet új melegburkolattal láttak
el, és hőszigetelték az iskola falait.
Ugyancsak e programban az in-

Szabóné Sallai Judit mutatta
be az új taneszközöket.
tézményi konyha bővítését is elvégzik, főzőüstöket, rozsdamentes munkaasztalokat, burgonyakoptató gépet, olajsütőket szereznek be. Molnár Tibor örömmel szólt arról, hogy a 68 milliós
összköltségű beruházás saját forrására szintén sikerrel pályáztak
a BM Önerő Alapjára, így a községnek csupán 858 ezer forintot

kellett hozzátennie a beruházáshoz – amit az elmúlt évben, a projekt előkészítése során ki is fizettek. A kivitelezés várhatóan augusztus végére fejeződik be.
Taktakenéz polgármestere a
tájékoztató második részében a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében elnyert
6,8 milliós, most lezáruló projektről is szólt. Mint kiderült, ebből az
összegből a helyi általános iskola
informatikai fejlesztésének keretében számítógépeket, WIFI csomagokat, korszerű interaktív táblákat vásároltak. Ez utóbbiak segítségével immár lehetővé válik,
hogy az iskola 118 diákja a XXI.
századnak megfelelő, korszerű
oktatásban részesüljön.
Az interaktív táblák használatával Szabóné Sallai Judit pedagógus ismertette meg a tájékoztatóra meghívott vendégeket.
M. Z.

nEm cSak a nEbUlÓk
tanUlnak mÁDOn
Mintegy nyolc és félmillió
forintot fordítottak eszközfejlesztésre a mádi Koroknay
Dániel Tehetséggondozó és
Általános Iskolában.

ink, hét tanáruk és hét osztálytársunk emlékére, majd a tanárok és diákok beszámoltak az
eltelt 50 év eseményeiről, a régi
iskolás élményekről. A lovagteremben rendezett műsor hangulatát a monoki Kossuth Népdalkör és Újvári Marika ajándék előadása emelte. Árvai Viktor szavalatából a félénk, leendő elsős korunkra emlékezhettünk, amikor beléptünk az iskola falai közé. Kovács Ferencné Reményik Sándor szép versével lepte meg férje osztálytársait, amelyből már a felnőttkort
megélt bölcsesség sugárzott. A
vacsora után voltak, akik be-

szélgettek, mások táncra is perdültek Visi Ferenc ’60-as éveket
idéző nosztalgiazenéjére.
Köszönöm volt tanárainknak és diáktársaknak, hogy eljöttek a hívó szóra, és mindenkinek, aki közreműködött a
szervezésben. Remélem, öt év
múlva ismét együtt lehetünk.
Az összetartozás örömét semmi mással nem lehet pótolni
vagy kiváltani, csak személyes
találkozásokkal. Jó tudni, hogy
Monokon igény van rá, hiszen
a közelmúltban volt egy 35 éves
és egy negyedszázados általános iskolai találkozó is.
Kovács Béláné

A tanintézményben július
22-én tartottak bemutató órát
és projektzáró ünnepséget
is, amelyen Szepesi Józsefné
igazgató tájékoztatta a megjelenteket a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósított pályázat
eredményeiről. Mint elhangzott, szeptembertől hat laptop,
ugyanennyi interaktív tábla és
projektor, tizenhárom számítógép, egy szervergép és wificsomag segíti a kor követelményeinek megfelelő oktatást. Az
új eszközök megismerését célzó továbbképzésen valamenynyi pedagógus részt vett. Az
alapfokú tanintézményben tizenkét éve folyik integrált ok-

tatás a sajátos nevelési igényű
tanulóknak. Tizenhárom éve a
Debreceni Egyetem védőszárnyai alatt működnek, elnyerték a „Kiváló akkreditált tehetségpont” címet, ezen a területen az ország tíz legjobbja között szerepelnek. Igen jók a továbbtanulási mutatók, a végzősök kétharmada érettségit adó
középiskolákban folytatja tanulmányait, a kompetenciamérések eredményei meghaladják az országos átlagot.
Tatárka József polgármester arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a településvezetés harmincmilliót fordít az oktatási
intézményekre az állami normatíván felül, fontosnak tartják a gyermekek helyben tartását. – Ragaszkodunk az óvodához és az iskolához is, ezt
az összeget, ha kell, a föld alól
is előteremtjük, szerencsénkre nagyon jó a községben az

adózási morál. Nagy segítségünkre volt az iskolakezdésben a most elnyert ÖNHIKI-s
pályázatunk – emelte ki a polgármester. – A közeljövőben
mintegy háromszázmillió forintos értékben szeretnénk
beadni támogatási igényt tornaterem építésére és fűtéskorszerűsítésre, jelenleg két régi
tornaszoba áll a tanulók rendelkezésére, ez a téli időszakban okoz gondokat. Ha ez sikerülne, húszéves álom valósulna meg. Mélyen egyetértek a kormányzat azon lépésével, hogy felkarolta az iskolai
testnevelést – szem előtt tartva az egészségmegőrzést. Hozzá kell tennem, hogy – konzultálva az orvosokkal – megállapítható, az elmúlt két évtizedben lényegesen romlott a tanulók fizikai állapota, amin változtatni szükséges – emelte ki
Tatárka József.

sziréna / közérdekű

RESTITOLVAJOK
A Szerencsi Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást egy szerencsi, illetve egy
megyaszói férfivel szemben. A
nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak a szerencsi vasútállomás egyik büféjének kirakatát betörték, majd onnan szeszes italt loptak el. Az őrizetbe vett, korábban már több alkalommal bűntettet elkövetők
egyikével szemben a rendőrség kezdeményezte az előzetes letartóztatás bírósági elrendelését.
BETÖRŐK
A HÉTVÉGI HÁZBAN
Taktakenézről, egy hétvégi ház feltörése miatt érkezett
bejelentés a rendőrségre július
29-én. A helyszínre érkező járőrök megállapították, hogy az
épület melletti fáskamra tetejét bontották meg az ismeret-

lenek, majd egy ott talált baltával szétverték a melléképületbe
vezető vasajtót. A betörők innen horgászfelszereléseket vittek magukkal, majd a ház falát
is megbontották, onnan televíziót és egyéb használati eszközöket tulajdonítottak el. A tettesek több mint 200 ezer forintos kárt okoztak a tulajdonosnak, azonban nem örülhettek
sokáig a zsákmánynak, mivel a
rendőrök a bejelentés után egy
órán belül elfogták a négy főből
álló csapatot, akik korábban is
követtek el hasonló bűncselekményeket.
TILOS VOLT A JELZÉS
Az ukrán rendszámú kamion július 30-án a 37-es számú
főúton közlekedett, amikor a
Szerencs és a mádi körforgalmi csomópont közötti vasúti
átjáróban a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. A járműszerelvény hátsó részével letörte a lezáródóban lévő vasúti félsorompót, a sofőr a helyszínről megállás nélkül tovább
hajtott. A szerencsi vasútállomásról értesítették a rendőrséget, majd a Sárospataki Rendőrkapitányság járőrei állították
meg a sofőrt, aki ellen a vasúti közlekedés biztonságának
veszélyeztetése miatt indult eljárás.

Tettlegességig fajuló szóváltás történt a vonatra várakozó
utasok között július 8-án a kora délutáni órákban a szerencsi vasútállomáson. Az ügyben a rendőrség garázdaság
miatt indított eljárást.
A Budapestre tartó szerelvény már befutott az állomásra, amikor egy felszállni akaró fiatalember összeszólalko-

zott a vagonajtónál álló, népes,
férfiakból, nőkből és gyerekekből álló társasággal – tájékoztatta lapunkat a vizsgálat eddigi eredményeiről Keresztesi János szerencsi rendőrkapitány. Mint megtudtuk, a csoport egyik tagja leköpte az ifjú
cipőjét, aki hangot adott a sérelmének. A szóváltás közben pofon is elcsattant, ami után a fiatalember a jegykezelőhöz for-

sUzUKiRA dŐLT A fA

A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletes egységét riasztották július
31-én a kora reggeli órákban a
Huszárvár utcába, ahol a bejelentés szerint a parkolóban álló személygépkocsira dőlt egy
fa. Mint kiderült, a Rákóczi-vár
déli kapujánál, a várkert kőke-

rítése melletti 15 méter magas
juharfa törzse tört ketté, amit a
kiérkező tűzoltóknak sikerült
eltávolítani, szabaddá téve az
utat a megrongálódott Suzuki számára. A környéken élők
szerint a hatalmas fa legalább
egy évszázada díszítette a környezetét.

TÚL A GAZdASÁGI REcESSZIó mÉLypONTJÁN
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal B.-A.-Z. Megyei Adóigazgatósága a közelmúltban sajtótájékoztató keretében számolt
be a 2010. évi személyi jövedelemadó-bevallások tapasztalatairól és az egyéni vállalkozók
jövedelmének alakulásáról.
Baranyi Istvánné adóügyi
igazgatóhelyettes ismertette,
hogy az adózók idén is a benyújtási határidőkhöz közeli
időpontban teljesítették kötelezettségüket. A megyei igazgatósághoz közel 229 ezer szjabevallás érkezett, melyből 24
ezer darab volt egyszerűsített
formájú. A leggyakoribb hibák
közt idén is az aláírás hiánya, a
visszaigényelhető adó összegére vonatkozó rendelkezés elmulasztása és az utaláshoz szükséges adatok meg nem adása szerepelt. Az ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatban elhangzott, hogy a megyei kirendeltségek erősítették szol-

9

GARÁZdÁK A VASÚTÁLLOmÁSON

REndŐRségi híREK
KÚTBA ESETT
Tállyán történt a közelmúltban, hogy egy helyi férfi a község egyik nyitott udvarán lévő
kútba esett. A mintegy öt méter mély és egy méter széles aknából a helyszínre érkező szerencsi tűzoltók mentették ki a
férfit, akit a mentők nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel szállítottak kórházba.

2011. augusztus 12.

gáltatási jellegüket: már bármely ügyfélszolgálaton intézhető az adóazonosító jel, az adóigazolvány, a Start-kártya és az
adószám kikérése, valamint az
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentése. A szerencsi iroda ügyfélforgalma az idei év első öt hónapjában 3672 fő volt, ami az
előző év ugyanezen időszakát
tekintve egyértelmű igénynövekedést mutat. A vám és pénzügyőrség és az adóhatóság közös szervezetének kialakítása
után Szerencsen a közeljövőben a két testület ügyfélszol-

gálata egy helyre kerül. Baranyi Istvánné fontos tudnivalóként emelte ki, hogy amennyiben a most végzett középiskolások nem folytatják tovább tanulmányaikat nappali tagozaton, illetve nem helyezkednek
el munkavállalóként, úgy a diákigazolványuk érvényességének a lejártát követően be kell
jelentkezniük az adóhatóságnál
annak érdekében, hogy egészségügyi szolgáltatást igénybe
vehessenek.
A 2010. évi személyi jövedelemadó-bevallások tükrében
Olasz András igazgató gazdasági elemzéséből kiderült,
hogy a gazdasági válság jelentősen kihatott az egyéni vállalkozói szektorra is, melynek tagjai 2010-ben 5,3 százalékkal kevesebb bevételt (98,2 millió Ft)
realizáltak megyénkben a megelőző évhez képest. A szerencsi
kistérségben tavaly bázisszinten alakult az adóalapba számító bevétel. A válság miatt szá-

mos munkahely megszűnt, a fizetőképes kereslet is visszaesett,
ami elsődlegesen a lakossági ellátásban és szolgáltatásban tevékenységet végzőket érintette hátrányosan. Az igazgató a
gazdaság pillanatnyi trendjéről beszámolva kiemelte, hogy
az idei év első öt hónapjának
pénzforgalmi adatai alapján B.A.-Z. megye túljutott a recesszió
mélypontján, azaz elkezdődött
a kilábalás a válságból. H. R.

dult, aki értesítette a rendőrséget. Időközben a vasútőrök is a
helyszínre érkeztek, az inzultus az ő jelenlétükben is folytatódott, míg végül a magányos
fél menekülőre fogta a dolgot.
– Az, hogy pontosan mi történt,
még tisztázásra szorul – emelte
ki a rendőrkapitány, aki hozzátette: a taktaközi kötődésű csoport tagjai Budapesten élnek,
mint ahogy ott dolgozik a fiatalember is, aki az elmúlt időszakban az ügy miatt történt
több idézés ellenére sem jelent
meg a rendőrkapitányságon.
Keresztesi János hozzátette:
az utazóközönség megbotránkoztatására alkalmas esemény
idején a kapitányság működési
területén szolgálatban lévő járőrök Megyaszón, illetve Tiszalúcon tartózkodtak. Az ügyeletes
a helyzetet felmérve a nagyszámú verekedőről szóló bejelentés
alapján úgy döntött, hogy összevonja a beavatkozó erőket, ami
időt vett igénybe, mert a rendőröknek a folyamatban lévő in-

tézkedéseket be kellett fejezni
és csak ez után indulhattak el a
szerencsi vasútállomásra.
A rendőrkapitány hozzátette:
az ügy vizsgálata folyamatban
van, az eredményről lapunkon
keresztül tájékoztatja majd az
olvasókat.
***
Az eset lapunknak nyilatkozó szemtanúi szerint a népes
társaság két férfi tagja agyba-főbe püfölte a fiút, aki sérelmezni merte, hogy leköpték a cipőjét. Senki nem avatkozott be.
A megvert fiatal több mint
negyven percet várt a rendőrök kiérkezéséig. Az eset valóban megbotránkoztatta a vasútállomáson tartózkodókat,
akikben joggal merülhetett fel
a kérdés: az emberi együttélés
alapvető szabályait figyelmen
kívül hagyók miért engedhetik
meg maguknak azt, hogy rátámadjanak és bántalmazzák azt,
aki a jogos sérelmét szóvá meri tenni…
A. A.

mUnKáBAn A TűzoLTóK
Az elmúlt hónap is eseménydús volt a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság életében. A hónap elején a
37-es számú főút bodrogkeresztúri elágazásához vonult ki az
ügyeletes egység. A helyszínen egy személygépkocsi és egy
teherautó ütközött, egy személy könnyebb sérülést szenvedett. Július 10-én ugyancsak a 37-es főútra riasztották a tűzoltókat, mivel egy MAN tehergépjármű motortere füstölt,
égett. Két nappal később Taktaharkányban 10 hektáros, lábon álló búza kapott lángra, a szakemberek vízsugárral és
kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Július 14én Rátkán egy lakóház szobája gyulladt ki, a tűz átterjedt a
tetőszerkezetre is.
Néhány nappal később ismét baleseti helyszínre kellett kivonulniuk a szerencsi egységeknek, mivel Tiszalúcon egy
személygépkocsi és robogó ütközött. Két személy könnyű,
egy fő súlyos sérüléseket szenvedett. Július 18-án Bekecsen
egy garázsban keletkezett tűz. Az időjárás viszontagságai is
hozzájárultak ahhoz, hogy július 20-án Tokajba egy 15 méteres fa ága letört, és egy parkoló személygépkocsira zuhant.
Másnap a szerencsi Felsőkert úton csúszott árokba egy Suzuki, a bajba jutott autót szintén a tűzoltók emelték az úttestre.

Az AUTóBUszoKAT ELLEnŐRizTéK
A kétnapos, Európára kiterjedő összehangolt közlekedésrendészeti akciót tartott a rendőrség Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Az ellenőrzés ezúttal az autóbuszok szabályos
közlekedését vette górcső alá.
A rendőrök valamint a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
illetékes munkatársai július 2829-én főként a közúti forgalom-

ban részt vevő magyar és külföldi autóbuszokat és azok vezetőit vizsgálták a megye lakott területen belüli útvonalain, a ki-,
illetve bevezető útszakaszokon,
és gyorsforgalmi szakaszokon.
A hatóságok a két nap alatt öszszesen 97 autóbuszt állítottak
meg, amelyek között komolyabb probléma nem merült fel,
az ellenőrzött járművek műszaki állapota megfelelő volt, veze-

tőik pedig rendelkeztek a személyfuvarozáshoz szükséges
okmányokkal.
Szabálysértés miatt egy magyar, illetve egy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tömegközlekedési eszköz vezetőjével
szemben – a vezetési- és pihenőidő be nem tartása, illetve
a megengedett sebességhatár
túllépése – miatt kellett intézkednie a rendőröknek.

KÖzéRdEKű infoRmációK
y Polgármesteri Hivatal
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb augusztus 24-én 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.
Dr. Barva Attila aljegyző: hétfőn 8–12 óráig és 13–15
óráig, szerdán 8–12 óráig és 13–16 óráig, pénteken 8–12
óráig tart fogadóórát. Legközelebb augusztus 17-én. Tel.:
565-200.
Salamin Ferenc városi főépítész: minden héten szerdán
10–13 óra között. Tel.: 30/914-9728.
Az ügyfélfogadások előzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.
y országgyűlési
kéPviselői fogadónaP
Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője legközelebb szeptember 1-jén,
15 és 17 óra között várja a személyesen hozzá fordulókat
előre egyeztetett időpont szerint. Augusztus hónapban az
ügyfélfogadás szünetel. A fogadóóra helyszíne a Huszárvár út 14. szám alatti országgyűlési képviselői iroda. Telefon: 47/361-136.

y szerencsi
városi Ügyészség
Munkanapokon 9–15 óráig. Vezető ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket. Tel.: 47/361630, 362-941.

y körzeti földHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idő, hétfő és szerda: 8–12 és 13–15 óráig.
Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

y szerencsi városi Bíróság
Augusztus 20-ig ítélkezési szünet. A panasznap és az elnöki
fogadás szünetel. Ügyfélfogadás munkanapokon 9–10 óráig a kezelői irodában. Tel.: 47/563-060, 563-080.

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

y szerencsi
rendőrkaPitányság
Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén, legközelebb szeptember 5-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense
minden hónap első hétfőjén, legközelebb szeptember 5-én
9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése: Dankó Anita –hétfőn és
szerdán 8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

y kistérségi
néPegészségÜgyi intézet
Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással
és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat: hétfő:
9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13
óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

y nemzeti adó- és vámHivatal
Ügyfélszolgálat
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–14 óra, szerda 8–17 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18
óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.
y gyógyszertárak
nyitva tartása
Augusztus 12–14.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Augusztus 15–21.: Centrum (ügyeletes): hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Augusztus 22–28.: Centrum: hétfő–péntek7.30–19óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hét-

fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
CíMeK, TeleFOnSzáMOK:
Alba gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Szerencs gyógyszertár:
Tesco áruház. Tel.: 47/560-302, 560-303.
y közérdekű telefonszámok
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat: 47/362-255.
y véradás
Augusztus 30. (kedd): Szerencs,
7–11 óráig a tűzoltóságon, 12–15 óráig a rendőrségen.
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KiemelKedő hozamú
és minőségű Pannon őszi búza
Egy hónap alatt végeztek az
aratással a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.-nél. A térség meghatározó társas agrárvállalkozása elsősorban a jelentős állatállomány takarmányozására
termeszt kalászosokat, amelyre elegendőnek mutatkozik az
idén betakarított mennyiség.
A cég ugyanakkor jelentős
szerepet vállalt
a prémium kategóriájú hazai
őszi búzák vetőmagjának kísérleti termesztésében, ahol a kiemelkedő minőség és a magas hozamok viszszaigazolják a martonvásári Pannon gabonafajták létjogosultságát, melyek kiemelkedő minőségű lisztet biztosítanak a sütőipar számára.
A Szerencsi Mezőgazdasági
Zrt.-nél június 23-án kezdődött
a nyári betakarítás, ami összesen 2300 hektár területet érintett
– tájékoztatta lapunkat Kele Attila (képünkön) vezérigazgató.
Először az őszi árpát vágták le a
korszerű kombájnok, az 530 hektár termésátlaga megfelelt az előzetes várakozásoknak. Őszi búzát tavaly 1250 hektáron vetettek,
ezen a nagy területen még a nyári esők megérkezése előtt sikerült
befejezni a betakarítást.
A cég konzorciumvezetőként
kapcsolódott be a Pannon búzafajták és fajtajelöltek nemesítésére, termesztési és élelmiszer-ipari feldolgozási rendszerének fejlesztésére létrehozott
kutatás-fejlesztési programba.
A TECH-09-A3-2009-0221 azonosítószámú „Pannon minősé-

gű búza fejlesztése” elnevezésű projektben együttműködnek
a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-vel, az
ABO Mill Malomipari Zrt.-vel, a
Gyermelyi Zrt.-vel, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetével
és a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi
Tanszékével. A részvénytársaság
2012-ig 10–14 lehetséges Pannon
búzafajta esetében végez minő-

zelés megvalósításában. A program sikere során kialakult vetőmagkínálat a Pannon búzát vető gazdáknak – akik a technológiát megfelelően alkalmazzák –
prémium minőségű étkezési búzatermést biztosít. E terméssel a
sütőipari felhasználhatóság kapcsán magasabb jövedelmezőség,
termelői ár érhető el.
Tavasszal 180 hektáron vetettek árpát, amit kiegészítő takar-

Az időjárás is kedvezett az aratásnak.
ségi és stabilitási vizsgálatokat
kisparcellás és szántóföldi, valamint nagyparcellás üzemi kísérletek keretében. Az erre a célra használt terület nagysága három év alatt 19 hektárról 200
hektárra bővül. A program során már elkészült a Pannon búza termesztésének technológiai leírása, amelynek célja, hogy
prémium kategóriájú búzát biztosítsanak a hazai élelmiszer-feldolgozóknak. Az idei termesztési eredmények azt mutatják,
hogy jó úton haladnak az elkép-

mánynak szánnak, az itteni terméseredmények az időjárási viszonyoknak megfelelően közepesnek mondhatók. – A tavalyi
csapadékos időjárás tapasztalataiból okulva a takarmányozási
szükséglet javára idén csökkentettük az olajos növények vetésterületét, az őszi káposztarepce
alig négyszáz hektárról került
a magtárba – folytatta Kele Attila. – Az aratással július 23-án
végeztünk, azonban a július végi csapadékos időjárás miatt félbe kellett szakítanunk a szalma

szaKértelem és tisztesség

Projektátadó ünnepséget
tartott szerencsi üzemében
július 15-én a Designer Team
Kft. Az acél- és épületlakatosszerkezeteket gyártó, valamint
egyéb egyedi fémipari szolgáltatásokkal, tervezéssel és mérnöki tevékenységgel foglalkozó vállalkozás június végén fejezte be telephelyfejlesztését.

Az éves szinten 120–140 millió forint árbevételű cég egy évvel ezelőtt kezdte meg technológiai épületeinek a korszerűsítését, amihez 48,6 millió forint európai uniós támogatást nyertek.
A projektzáró eseményen megjelent vendégeket Kunné Cseh
Erzsébet üdvözölte, kiemelt figyelmet fordítva a kft. mintegy
harminc alkalmazottjára, megköszönve hűségüket, kitartásukat és szorgalmas munkájukat. Az ügyvezető igazgató köszönetét fejezte ki a kivitelezőknek, illetve a cég üzleti partnereinek is, megjegyezve, hogy az
utóbbiak nélkül nem maradhatna fenn a vállalkozás.
– Úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi recessziót csak fellendülés követheti, akkor pedig nem
lesz mindegy, hogy milyen feltételrendszer mellett tudunk versenybe szállni, milyen eszközök állnak majd rendelkezésre
a munkavégzéshez. Ezzel a fejlesztéssel a működési és műszaki feltételeink jelentősen javultak, ami jó bázis lehet egy szé-

begyűjtését. Társaságunk az elmúlt húsz évben nem égetett tarlót. Minden szalmamennyiséget felszecskázva talajtápanyagutánpótlásra, vagy pedig bálázva takarmányozásra, illetve almozásra hasznosítunk. Ezzel a
munkával eddig 1080 hektáron
végeztünk, aminek köszönhetően több mint tizenegyezer kör-,
illetve szögletes bála került a tárolókba. Ezt követően már a jö-

vő évi termés megalapozása érdekében végzünk tarlóhántást.
Augusztusban beindítjuk a tápanyag-utánpótlásunkban meghatározó szerves trágyázást. Sajnos, a csökkenő állatlétszám miatt régiónkban is alacsony a szerves trágyázott terület mértéke.
Műtrágyák szórását kiegészítő
jelleggel végezzük az ősz során.
A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy az időjárás ebben
az évben kedvezett a kapás növényeknek. A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. összesen kétezer
hektáron termeszt szemes- és silókukoricát, amelyeknél jó közepes hozamokra számítanak. Erre, valamint a közel tízezer tonna betakarított kalászos gabonára alapozva a cég elő tudja állítani az éves takarmányszükségletet a jelentős szarvasmarha-, sertés- és baromfiállománya számára.
Á. A.

gyümölcsöK
a hazai Piacra
A cseresznye és a sárgabarack szedését már befejezték,
a szilva, csemegeszőlő és a
körte betakarítását pedig már
megkezdték a szerencsi székhelyű Pisák Kft.-nél.
Az elsősorban gyümölcstermesztéssel foglalkozó társaság
120 hektár ültevényen gazdálkodik Legyesbénye és Megyaszó határában, éves átlagban
mintegy negyven embernek
biztosítva munkát.
– Az időjárás a kegyeibe fogadott bennünket – emelte ki
lapunknak Pisák János (fotónkon), a családi vállalkozás társtulajdonosa. – A tavalyi, rendkívül kedvezőtlen év
után idén növénytermesztési
szempontból megfelelő menynyiségű csapadék esett, aminek az eloszlása is kedvező
volt. Májusban és júniusban is
volt eső, három nap alatt ötven
milliméter hullott. Szerencsére a fagy és a jégverés elkerült
bennünket, ami egyébként országosan jelentős károkat okozott. Társaságunk belépett az
agrár környezetgazdálkodási
programba, integrált növényvédelmi feladatainkat ennek
megfelelően szigorú rend szerint, az állat- és növényvilágot
kímélő növényvédő szerekkel
végezzük. A technológiai fegyelemnek köszönhetően ültetvényeinken nem ütötte fel a
fejét betegség, a fákon és a tőkéken lévő gyümölcsök egészségesek.
Az összességében 16 hektárnyi cseresznyésben május
20-án kezdtük el a legkorábbi fajta szedését, a teljes területtel június utolsó hetében végeztünk. Néhány nap szünet
után a húszhektáros kajszibarackosban folytatódott a szüret. A napokban kerül le a fákról a két hektáron termő szilva,
és a legújabb telepítésünkben,
a harminchektáros csemegeszőlő táblában is megvolt már
az első betakarítás. Cégünk

emellett húszhúsz hektáron
almát, diót és
körtét is termeszt. Az eddigi eredmények és a becslések
alapján az idei év jónak ígérkezik,
megfelelő hozamokkal, egészséges gyümölcsökkel annak
ellenére, hogy az esős júliusi napokon több alkalommal
is fel kellett függesztenünk a
betakarítást.
Pisák János szerint nehéz
helyzetben vannak a hazai termelők, mert az ágazatnak jelentős importtal kell versenybe szállnia, ami az egyes országokban a gazdáknak nyújtott eltérő támogatások és közterhek miatt olykor egyenlőtlen feltételek melletti küzdelmet jelent. – Nekünk szerencsére sikerült az elmúlt években kiépíteni azokat az értékesítési csatornákat, amelyek
biztos felvevőpiacot jelentenek a termésünkre – folytatta a termelő. – Szinte kizárólag étkezési célokra adunk el
gyümölcsöt, ami döntő többségében a hazai üzletek polcaira kerül. A cseresznye, a barack és a szőlő a leszedést követően azonnal a kereskedőkhöz kerül, míg az almát és a
körtét a szerencsi hűtőházunkban tároljuk, és majd a téli hónapokban kerülnek a fogyasztókhoz.
A Pisák Kft.-nek huszonöt állandó dolgozója van, akiket egész évben alkalmaznak.
Emellett májustól október végéig 40-80 fő közötti létszámot
foglalkoztatnak az ültetvényeken, akik a gyümölcsszedést
végzik. Éves szinten átlagban
mintegy negyven főnek biztosítanak kenyérkereseti lehetőséget, a szerencsi telephelyük
után fizetett adóval pedig a
város működéséhez is hozzájárulnak.
Á. A.

szőlőmUstra a hatÁrban

A családi vállalkozás vezetői és Koncz Ferenc polgármester
(balra) közösen vágták át a nemzetiszín szalagot.
lesebb piaci szegmens megnyeréséhez – hangsúlyozta Kunné
Cseh Erzsébet.
A projekt tartalmát Kun
Gusztáv műszaki igazgató ismertette, felidézve, hogy már az
ingatlan 2005-ben való megvásárlásakor megfogalmazódtak
benne azok a fejlesztési elképzelések, amelyeket most sikerült megvalósítani. Elhangzott,
hogy a beruházás legfontosabb
része a szerkezetgyártó csarnok
rekonstrukciója volt, ami egy öttonnás emelővel szerelt híddaru beépítését is tartalmazta, valamint elkészült egy száz négyzetméter alapterületű, acélszerkezetes térlefedésű úgynevezett
hengerépület, és egy tárolási és
próbaszerelési célokat szolgáló
helyiség is. – A legkeményebb
munka még csak most következik: fel kell építeni a piacun-

kat, meg kell tölteni a műhelyet
megrendelésekkel – fogalmazott Kun Gusztáv.
Koncz Ferenc polgármester a
Designer Team Kft.-ről szólva a
hagyomány és a jövő találkozását emelte ki köszöntő beszédében, hiszen a családi vállalkozásban tevékenykedő szülők mérnöki tapasztalataikkal járulnak
hozzá a cég sikeréhez, gyermekeik pedig az informatika területén szereztek jól hasznosítható
ismereteket. – Itt a szakértelem és
a tisztesség találkozik, ez mutatja
a biztos alapokat – emelte ki a településvezető, azt kívánva a cégvezetőknek, hogy a jövőben is ragadjanak meg hasonló pályázati
lehetőségeket, amelyekkel a Szerencsen és környékén élő dolgozóiknak lehetőséget nyújtanak
arra, hogy bizakodással tekintH. R.
senek a jövőbe.

A rekordokat döntő meleg után július
második felében kiemelkedően csapadékos időjárás jellemezte térségünket, ami
kedvezett a szőlőültetvényeket megtámadó kórokozóknak.
Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy itt-ott kevés lisztharmat jelent
meg a táblákon, a korai fajtáknál elindult a
botritiszes rothadási folyamat, egyes helyeken
pedig takácsatkák nyomait mutatják a megsárgult levelek, de jelentős károkról nincs hír.
Azonban a további védekezés miatt nagyon
fontos, hogy az utolsó permetezést augusztus
közepéig elvégezzék a gazdák. A korai érésű
fajtákra szürkerothadás elleni szereket, a sárgamuskotályra mélyhatású készítmények alkalmazását, míg a hárslevelű és furmint esetében hosszú hatású, a botritisz és a lisztharmat elleni kezelést javasol Marcinkó Ferenc.
Az idei szüretkor várható terméshozamról
szólva az elnök ismertette, hogy az első becslés szerint közepes mennyiségű, de jó minőségű termésre lehet számítani a Tokaji borvidéken. Sok múlik azonban az elkövetkező hetek
időjárásán, mert ha tartósan csapadékos marad az idő, jelentős szőlőmennyiséget veszthet a borvidék. A gazdák reménykednek ben-

ne, hogy ez nem következik be, mert a pincék
lassan kiürülnek, ezért nagy szükség lenne jelentősebb mennyiségű, jó minőségű újborra.
A hegyközségnél a szőlő iránti fokozottabb érdeklődést tapasztalnak, mint a korábbi években, így a felvásárlási ár emelkedésével lehet
számolni. Vélhetően a teljes szőlőmennyiségre lesz kereslet, és a szerencsi ültetvényeket
magába foglaló Rátkai Hegyközség gazdáinak sem kell attól tartania, hogy a nyakukon
marad a termés.
H. R.
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CIRÁDÁS
SZÉP NAPOT!
Így köszönti ismerőseit a Ciráda zenekar az egyik legnépszerűbb közösségi portálon. A
közelmúltban megalakult szerencsi együttes Mészáros Éva
(ének), Juhász Attila (hangszerelés, gitár), Lapis Flóra (fuvola, furulya), Lukács Pál (népi furulya, klarinét), Takács Orsolya (népi hegedű, vokál), Regős
Ádám (ütőhangszerek) a népdal,
a nép által kifejezett érzelmek,
élmények zenei formába öntését tűzte ki célul.
A szerencsi Juhász Attila által
életre hívott formáció a feledésbe merülő vidéki életérzést kívánja dalba önteni, megismertetve a mai kor fiataljait azzal
az időszakkal, amikor az emberek még beszélgettek egymással, ücsörögtek egy padon, játszottak, és a sok-sok házimunka mellett mulattak, olykor keseregtek.
Megénekelve hozzuk vissza
ezeket az érzéseket modern zenei formával ötvözve vallja a Ciráda zenekar –, hogy mindenki
által befogadható zenei képet
fessünk a lassan elfeledett világról.
A Ciráda énekese Mészáros Éva, akinek életében a zene
szinte a születése óta jelen van.
Édesapja több zenekarban is gitározott, énekelt, kisgyermekként számos próbán vett részt,
így szinte természetes volt, hogy
Éva életét szintén a zene határoz-

IV. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL
Szerencs, 2011. augusztus 25–28.
Augusztus 25., csütörtök
20 óra: EDDA-koncert
Helyszín: nagyszínpad

za majd meg. Hatéves korában
kezdett zongorázni, majd a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola orgonista szakára vették fel, ezt követően pedig a Miskolci Egyetem Bartók
Béla Zeneművészeti Intézetében
szerzett szolfézs-zeneelmélet és
karvezetés szakos diplomát. Jelenleg a miskolci Egressy Béni
Zeneiskolában tanít szolfézst, zeneirodalmat és nem utolsó sorban a 2010 nyarán, a népi hagyományok őrzésére megalakult Ciráda zenekar énekese.
Az együttes az eltelt időszakban számos zenei rendezvényen
mutatkozott be. Legközelebb a
IV. Országos Csokoládéfesztivál keretében lépnek fel a nagyközönség előtt. A Ciráda honlapja elérhető a www.cirada.hu
címen.

Augusztus 26., péntek
9.40 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar
10 óra: Programismertető
10.10 óra: Tiszakarádi Kórus
10.40 BIG Néptáncegyüttes
11.00 Taktaszadai Népdalkör
11.25 Rátkai Kórus
11.55 Programismertető
12.10 Örökzöld slágerek
14 óra: Megnyitó Koncz Ferenc
polgármester
14.15 óra: Programismertető
15.15 óra: Bunjevacko Kolo
néptáncegyüttes, Csodamalom
bábszínház előadása
15.45 óra: Újvári Marika és a
Monoki Népdalkör
16.30 óra: Szerencsi csillagok
(Petró Dalma, Takács Cintia, Batta Donáta)
19.10 óra: Starkalap együttes
(Újvidék)
19.30 óra: Holdviola
21 óra: Heaven Street Seven
koncert, utána Bunyevác táncház
Augusztus 27., szombat
9.40 óra: Hegyalja Brass Band
10 óra: Köszöntő Dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter
10.10 óra: Ovishow, alsós művészek felsőfokon, bolyais tehetségek
12 óra: Hajnali táncegyüttes

A SZERENCSI JOIN

A népszerű hazai sztárzenekarok és előadók között bőven
akadnak fellépők az idei szerencsi országos csokoládéfesztiválon a helyi tehetségek közül is. Egyik a sorban a 2008ban megalakult Join zenekar.

A rockzenei együttest Mizsó
Bence (gitár), Haraszthy Zsolt
(basszusgitár), Smál József (dob)
hozta létre, majd 2009 februárjában Szabó Péter énekesként
csatlakozott hozzájuk.
Ez az esztendő eredményes
volt a csapat számára, hiszen az
egyre gyakoribb koncertek után
sok pozitív visszajelzést kaptak.
Több alkalommal szórakoztatták a közönséget a Hooligans
előtt, és állandó fellépésekkel
remekelhettek a Holiday Crüe
együttes előzenekaraként is.
2010-ben a Bandland internetes portál szavazásán a 3. helyezést érték el, ennek köszönhetően felléptek a Hegyalja Fesztiválon, majd játszottak a Szegedi Ifjúsági Napokon és a Fehér-

12.35 óra: Bunjevacko Kolo
néptáncegyüttes
13 óra: Matyó néptáncegyüttes
13.30 óra: Bocskai néptáncegyüttes
14. óra: Szikra tánciskola bemutatója, TT Dance, Nova Táncstúdió, operett mindenkinek,
Gold Dance, magyar motorok
bemutatója
18 óra: Ciráda-koncert
19.30 óra: Join-koncert
21 óra: Belmondo-koncert
23 óra: Hegyaljai borok éjszakája, fröccsparti
Augusztus 28., vasárnap
9.40 óra: Felvonulás a KRESZparktól a Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar vezetésével
10.20 óra: Programismertető
10.30 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
11 óra: Bekecs néptáncegyüttes
(Erdély) előadása
11.50 óra: Nótacsokor Újvári
Marikával
12.45 óra: Operettrészletek
13.30 óra: Kolompos együttes
koncertje
14.40 óra: Ciráda-koncert
15.40 óra: Slágerek mindenkinek: Bodnár Attila, Papp
Rita kölyökpartija, motoros
show
16.30 óra: Szikra tánciskola bemutatója
17.20 óra: Díjátadó slágerek
19 óra: Idiot Side-koncert
21 óra: Hooligans-koncert
22.30 óra: Tűzijáték
SzAkmAi progrAm:
Augusztus 26., péntek
Rákóczi-vár

A program résztvevői nemcsak az íráskép rejtelmeibe kaptak bepillantást, hanem a pszichológiába is. Elhangzott, hogy
az írásunkban megnyilvánul a
személyiségünk, utal a habitusunkra, jellemünkre, az adott

Augusztus 27., szombat
10.30 óra: Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter tájékoztatója a magyar EU-elnökségről (lovagterem)
11.30 óra: „Csokoládék, édességek pro és kontra, fogyasztói
konferencia” (lovagterem)
17 óra: Bekecs táncegyüttes
(Erdély) fény-táncjátéka (színházterem)
18.20 óra: Divatbemutató (színházterem)
Állandó programok:
Csokoládé kalandpark (meglepetések, versenyek kicsiknek és
nagyoknak)
Kreatív foglalkozások
Sportversenyek a csokigyűjtő
tallérokért

BACh-EST
A TEmPLOmBAN
vári Zenei Napokon is, továbbá
számos motoros találkozón és
klubban is megfordultak. A nyári koncertek után azonban a banda felfüggesztette működését.
Több hónap szünet után,
idén tavasszal a Join újra aktivizálta magát, változás, hogy
ettől kezdve már Rudolf Péter
vette át az énekesi szerepet, és
Potvorszki Norbert lépett a baszszusgitáros helyére.
A Join stílusát a hard rock,
rock ‚n’ roll és heavy metal műfajok határozzák meg. Repertoárjukat javarészt külföldi feldolgozások teszik ki: ezek között találhatók Ozzy Osbourne,

AC/DC, ZZ Top, Guns N’ Roses,
Volbeat, Buckcherry, Dope,
Poison és Billy Idol slágerei, de
két saját szerzemény is szerepel
a programban.
A zenekar gőzerővel dolgozik a koncertprogram tökéletesítésén, emellett pedig készítik
a bemutatkozó lemezük anyagát. Legközelebbi fellépésük a
IV. Országos Csokoládéfesztiválon lesz, amely az új felállás
első szerencsi koncertje.
Az együttes weboldalán
(www.joinweb.hu) további információk, képek és videók találhatók, valamint meghallgathatók az együttes dalai is.

Az idei Zempléni Fesztivál
keretében Szerencsen kiemelt
produkciót láthat a közönség: a
felújított Kisboldogasszony római katolikus templomban augusztus 19-én 20 órától Bachesten vehetnek részt a komolyzenei dallamok kedvelői.
A hangversenyen a barokk
korszak mesterének egyházi
szerzeményei közül elhangzik
két kantáta, megszólal a szólóhangszerre írt, oboa d’amore
versenymű, és a közönség ízelítőt kap a XVIII. század legnépszerűbb hangszeres műfajai közé tartozó, zenekarra
írott szvitekből is. Közreműködik a Purcell Kórus és az
Orfeo Kamarazenekar, valamint Szutrély Katalin (szop-

AZ íRÁS A LÉLEK TüKRE
A Városi Kulturális Központ és Könyvtár szervezésében június 17-én Agárdi
Tamás, a Grafológiai Intézet
alapító igazgatója, igazságügyi szakértő tartott előadást
a Rákóczi-vár lovagtermében.

12.30 óra: Tárogatókoncert
(belső udvar)
13 óra: Ünnepélyes megnyitó
(lovagterem)
13.10 óra: A Bon-Bon Kft. 15
éve Dr. Takács István előadása
(lovagterem)
13.30 óra: Köszöntő Koncz Ferenc polgármester (lovagterem)
13.45 óra: A Gombóc Artúr termékcsalád bemutatója (lovagterem)
14 óra: „Miért a hazait?” című
konferencia regisztrációja (színházterem)
14.15 óra: Szórakoztató program (lovagterem)
14.50 óra: Sajdik Ferenc kiállításának megnyitója (könyvtár)
16 óra: „Miért a hazait?” című pódiumbeszélgetés (lovagterem)

pillanat pszichés állapotára.
Bármily hihetetlenül is hangzik,
a „gy” betű írásképéből például kiolvasható az egyén viszonyulása a párkapcsolatokhoz.
Önéletrajzok esetében is egyre
gyakrabban kérnek a munkáltatók kézzel írt változatot, amelyből megállapítható az adott feladatra jelentkező személy alkalmassága. Az íráselemzést
gyakran használják hazugságvizsgálatra is. Megdöbbentő,
de a mai számítógépes technika már egy kérdés megválaszo-

lásának elemzésével képes arra,
hogy megállapítsa az igazmondás vagy a hazugság tényét.
Az előadást színesítette, hogy
néhány bűnügyi és pszichiátriai eset írásképébe is betekintést
nyertek a résztvevők.
A grafológia tudománya érdekes és izgalmas, mert nem
csupán betűk odavetett halmazát láthatjuk benne, hanem az
ember személyisége is kibontakozik mögötte. Ezért Agárdi Tamás minden érdeklődőt
bátorított ennek a tudomány-

területnek az elsajátítására. A
felmerülő kérdésekkel bátran
fordulhatnak hozzá az agardi@
grafint.hu e-mail címen, vagy
tájékozódás céljából felkereshetik a Grafológiai Intézet hivatalos weboldalát, a www.grafint.
hu honlapot is.
A rendezvény a Társadalmi
Megújulás Program keretében,
az olvasás- és szolgáltatásnépszerűsítő nyertes pályázat keretében valósult meg.
Kazsik Marianna
könyvtáros

rán), Nagy Bernadett (alt), Kálmán László (tenor), Csizmár
Dávid (basszus), Kertész Ildikó (fuvola), és Hamar Gergely (oboa). Vezényel: Vashegyi György.

Pesti Barnabással interaktív
csokoládékészítés (árkád, bástya
belső udvara)
Régi népies és bolondos játékok
Rajzverseny: Én és a szerencsi
csoki Kategóriák: 0–6 éves, 6–10
éves, 10–14 éves. Minden pályázó csokoládét kap (Rákóczi-vár,
árkád)
Arcfestés (Rákóczi-vár belső
udvara)
Pom-Pom mesék folyamatos
vetítése a Kaszinóban (2 óránként 30 perc)
Augusztus 28., szombat
10 óra: Családi úszóvetélkedő, streetball bajnokság a Kiss
Attila Alapítvány rendezésében
Augusztus 29., vasárnap
10 óra: csokigyűjtő sportversenyek
Kísérő programok: régi mesterségek bemutatója, kézművesek utcája, élelmiszer- és gasztronómiai bemutató, vásár, méhészeti és borászati bemutatók,
kóstolók, streetfighter motoros
show.
(A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.)
Belépőjegyárak: szerencsi lakcímkártya felmutatása esetén:
14–60 éves korig 400 Ft, a többi korosztálynak 200 Ft. Szerencsi lakcímkártyával nem rendelkezőknek: 14–60 éves korig 600
Ft, a többi korosztálynak 300 Ft.
3 év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes.
A megváltott belépőjegy a
fesztivál területén kuponként is
felhasználható a következő termékek valamelyikére: 1 db csoki, 1 db pogácsa, 1 dl bor, 2 dl
üdítő, 2 dl ásványvíz.
Az EDDA koncertre a belépőjegy elővételben 1500 Ft, a koncert napján 2000 Ft.

VETERÁN GÉPCSODÁK
Szakadó esőben Koncz Ferenc polgármester fogadta a
Veterán Autók és Motorok VI.
Miskolci Találkozója keretében szervezett Lévai György
Emléktúra résztvevőit július
30-án Szerencsen. A szombati mostoha időjárás nem kedvezett mindazoknak, akik szerették volna megcsodálni a régi járműveket, azonban így is
akadtak néhányan, akik megtekintették a Rákóczi-vár udvarán felsorakoztatott autómatu-

zsálemeket. A Lévai György
Emléktúra résztvevői szerencsi állomásuk után zempléni
kalandozásra indultak volna,
amelynek során a tervek szerint ellátogattak volna a mádi borospincékbe, majd Erdőbényén, Tokajban és Tarcalon
terveztek pihenőt, azonban a
rossz időjárás miatt a szervezők lemondtak a további utazásról, így a gépcsodák viszszatértek a megyeszékhelyre,
a rendezvény helyszínére.
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hirdetés

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert
Tisztelt Autótulajdonos!
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk,
valamint nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk
(4 liter 10w40 Castrol + szûrõvel már 8500 Ft-tól).
Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészítést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást
biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvédelmi mérés díja a jogszabálynak megfelelõen beépítésre került.
Vizsgáztatható jármûkategóriák:
Vizsgadíj
Motorkerékpár
11 000 Ft
Személygépkocsi
20 000 Ft
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti)
24 000 Ft
Tehergépkocsi (3,5 t feletti)
40 000 Ft
+ esetleges pótdíjak
Autóbusz (belföldi)
40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû
18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó
13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett)
23 000 Ft
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.
Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefoszámokon lehet.

Szivárvány-Ép Kft.

Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban!
238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

Szállítás darus vagy platós
tehergépkocsival.
l Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,
bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás
l Minõsített keverõbõl minõsített beton
üzemanyagtöltô
állomás
KínálatunK:
v E95 benzin akció szombatonként –5 Ft/l
v Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) v Autógáz v Kenôolajok
v Bankkártyás fizetés v Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés
Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.
(Bekecs
és a 37-es közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

Ciklámen
szerencs, rákóczi út 97.
telefon: 47/362-546

Augusztusi festékvásár
A Ciklámenben!
eco beltéri falfesték 14 l
Homlokzatfesték 14 l
zománcfestékek
színes beltéri falfesték 2,5 l
5l

1990 ft
6300 ft
1040 ft-tól
2790 ft
4990 ft

A készlet erejéig!

bordûrök, díszlécek, rozetták nagy választéka.

mindent egy Helyen A Ciklámenben!
nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

IngATlAnKözveTíTés l elAdásI AjánlAToK

SZERENCS
SZABADSÁG U. 2/D. Fszt. 2.: városközponthoz közeli, napos, 3 külön bejáratú szoba,
konyha, elôszoba, felújított fürdôszoba és
WC, loggia helyiséges (70 m²), komfortos,
társasházi lakás. Beépített konyhai és elôszobai bútorok, szônyegpadlós szobák,
zuhanyzó, 3 hôtárolós kályha, redônyök,
kábeltévé, vezetékes telefon. A biztonsági rácsozatú, elôtetôs loggia részen
thermoüveges nyílászárók. Gázcsonk a
lépcsôházban. Kizárólagos használatú pincerekesz, közös használatú gyermekkocsi
és kerékpártároló. Azonnal beköltözhetô.
Irányár: 7 800 000 Ft. Tel.: 30/564-3132.
ÁRPÁD UTCA 21.: a belvárostól néhány
percnyire, 805 m² bekerített telken, összkomfortos komfortfokozatú, 2006–2007.
években felújított, 96 m² alapterületû,

egyik lakrészében nappali, 3 félszoba,
konyha, étkezô, fürdôszoba, fürdôszobából
nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér,
fürdôszoba helyiségekkel, mindkét lakrész
elôtt fedett teraszos családi ház. Külön
bejárattal kazánház-padlásfeljáró, nyári konyha, önálló épületben garázs. Az
elôtérbôl belsô lejáratos pince. Érdekes
építészeti megoldás, redônyök, zuhanykabin, kábeltévé, vezetékes telefon, dupla
fûtési rendszer és kandalló, kertkapcsolat.
A melléképületeknél tovább bôvíthetô.
Összeköltözôk, nagycsaládosok, kétgenerációs családok vagy vállalkozók részére
ajánljuk. Megfelelôség esetén szerencsi,
bekecsi, legalább 2 szobás kertes ingatlant
értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
13 900 000 Ft. Tel.: 70/338-5615.

KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670
m² telken, szoba, étkezôs konyha, spájz,
fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi
fûtési módozatú (fûtôberendezés nélküli), 50 m² hasznos alapterületû, tovább
bôvíthetô családi ház. Redôny, a konyhában új mosogató, új linóleum, zuhanyzó,
saját derítô, 10 m² pince, 2 tárolókamra.
Az ingatlan frissen festett, mázolt, kívülrôl
lefestett. Azonnal beköltözhetô. Irányár:
5 500 000 Ft. Tel.: 30/455-0164.
KOSSUTH UTCA 4.: a belvárosban, kétlakásos, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban az udvari, 52 m², nagyméretû,
hajópadlós szoba, nappali és boltíves
konyha, fürdôszoba, tornác helyiségekbôl
álló, komfortos (gázkonvektoros) lakás. A
lakás végében 15 m² tárolókamra, mely-

nek területével a lakás tovább bôvíthetô.
A kétablakos szoba méreténél fogva
kettéválasztható. A kamra mellett hangulatos, három oldalon falakkal határolt,
borostyánnal befuttatott, füvesített, intim,
kizárólagos használatú kertrész. Központi
fekvésére tekintettel vállalkozók részére
is ajánljuk. Irányár: 5 200 000 Ft. Tel.:
30/634-8162.

BEKECS
ANTALL JÓZSEF UTCA 7.: újonan épült lakóövezetben 896 m² területû, kelet–nyugati tájolású, sík terepadottságú, szabályos
alakú, bekerítetlen, növényzet nélküli,
beépítetlen, belterületi, tehermentes építési telek. A szomszédos telkek lakóhá-

zakkal beépítettek. Gáz, víz, szennyvíz az
utcában. Aszfaltozott út. Építkezôk vagy
befektetôk figyelmébe ajánljuk. Irányár:
10 500 euró (EUR). Tel.: 20/529-2827.
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki ingatlan) új lakóövezetben, 896 m² telken,
149 m² alapterületû, nappali, 3 szoba,
konyha, kamra, elôszoba, fürdôszoba,
mosókonyha, WC, fedett-nyitott teraszok
helyiséges, kétállású garázsos, korszerû
terv alapján, magas minôségû kivitelezéssel készült, exkluzív, fiatalos belsô kialakítású, hangulatos kivitelezésû extrákkal
ellátott, összkomfortos, új építésû családi
ház kedvezô áron (Ytong tégla, Lindab
rendszer 30 éves garanciával). Rendkívül
jó benapozottság, laminált padló, kandallókémény, kábeltévé, elektromos garázs-

ajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek
nélkül, melyek külön, térítés ellenében
megvásárolhatók), tolóajtós gardróbszekrény, kétszemélyes hidromasszázs kád, zuhanykabin, páraelszívó. 15 m² OSB-tároló.
A házat a vevô által kért színre leszínezik.
A kert füvesítésre kerül. Megfelelôség esetén szerencsi, budapesti társasházi vagy
kisebb kertes ingatlant értékegyeztetéssel
beszámítanak. Irányár: 23 900 000 Ft.
Tel.: 70/942-5369.

Érd.: Dr. Gálné dr. Ugrai Edit, ügyvéd
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

hirdetés
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LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
FÉnyKÉppEL
KínÁLjuK!

Külön megrendelés alap
ján fotóval jelentetjük meg
az eladásra vagy kiadásra
kínált lakásokat, épülete
ket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalman
ként 500 Ft, amennyiben a
fotót munkatársunk készí
ti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az inter
netes honlapunkra is felke
rül ilyen formában.

adó 7,6 M Ft-ért. Szerelőaknás garázs 550 ezer forintért eladó. Érd.: 70/967-1142. (13-14)
y Legyesbénye, Rákóczi út 101. szám alatti két szoba-konyhás ház melléképülettel, 400 négyszögöl telken eladó. Érd.: 47/368-654. (13-14)
y Megyaszón a Béke úton összkomfort nélküli, 100
m2-es családi ház eladó. Irányár: 2,2 M Ft. Érd.: 20/4947-999. (1)
y Abaújszántó központjában a Kossuth tér 4. szám
alatti lakóház eladó. Az ingatlan 1986-ban épült és
2005-ben teljesen felújított, amely 116 m2 alapterületű, 3 szoba, fürdőszoba, WC, nappali, az alagsori
részben garázs + egyéb tároló helyiségek, valamint
350 m2-es udvar tartozik. Érd.: 20/492-8333. (13-14)
y Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fűthető garázzsal, 2 melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361888. (13-14)
y Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es családi ház sürgősen eladó. Érd.: 20/487-1906. (13-14)
y Szerencs belvárosában, mégis csendes helyen, az
Erzsébet utca 8. szám alatt szoba, konyha, fürdőszoba, spájzos lakás eladó. Irányár: 5,8 M Ft. Érd.: 20/5317676. (13-14)

y Eladó Szerencsen, Kilián téren 62 m2-es társasházi lakás garázzsal, kis konyhakerttel, két erkéllyel. Érd.: Hidegkúti Erika 20/492-6336. (13)

y Szerencs belvárosában két lakrészes családi házat
cserélnénk kisebb ingatlanra értékegyeztetéssel, ill. eladnánk. Taktaharkányban kis családi ház eladó. Érd.:
20/4464-662. (13-14)
y Szerencsen 89 m2-es, teljeskörűen felújított, gázközponti fűtéses, tehermentes társasházi lakás eladó.
Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (13-14)

INGATLAN

y Szerencsen 67 m2-es társasházi lakás eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.: 30/70-12-970. (13-14)

y Szerencs főutcáján, szép környezetben, felújított, háromszobás, 100 m2-es családi ház, valamint
Bekecsen 85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/5577215. (13-14)

y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére
is alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/4914918. (13-14)

y Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatti, kétszobás,
földszinti társasházi lakás albérletbe kiadó, illetve el-

y Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (13-14)

In memorIam
Kertész zoltán
(1958–2006)

Immáron 5 éve annak, hogy itt hagytál minket.
E Szabó Magda-verstöredékkel emlékezik rád feleséged
és gyermekeid.
Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem,
még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat (…)
ugyan hogy érteném.
Negyvennyolc évet égtél, te parányi,
te vézna testbe ágyalt szeretet (…)
Hogy higgyem el, hogy benyelte a mélység
szelíd szíved szapora lüktetését, (…)
Emlékezz rám, hogy megtalálj,
ha rám mosolyog a halál,
s levél legyez felettem.

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0-24
ó r á i g.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfortos ház eladó. Vállalkozásra vagy irodának is alkalmas.
Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/7046393. (13-14-15)

y Kerítéshez való betonoszlopot vásárolnék. Érd.:
47/363-610, az esti órákban. (13-14)

y Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es társasházi lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/499-4557. (13-14)

y Hímzést, horgolást, falvédők, összekötők szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (13-14)

Kirándulások autóbusszal, szerencsi indulással

y Szerencsieknek gyermekmegőrzést vállalok. Elérhetőség: 70/340-1853, vjeroskovics@freemail.hu (13)

Ajánlat mindenkinek,
akinek nincs ideje üdülni…
akinek kevés pénze van, de szeret utazni…
aki szereti a társaságot…

y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rendezett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767-976 számon. (13-14)
y Szerencs, Kossuth út 17/A. alatti 1,5 szobás lakás olcsón eladó. Érd.: 30/813-1830. (13)
y Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatt összkomfortos családi ház olcsón eladó. Érd.: 30/813-1830. (13)
y Szerencsen teljes körűen felújított, 89 m2-es, gázközponti fűtéses társasházi lakás kedvező áron eladó.
Érd.: 20/966-9748. (13)
y Eladó Szegeden 51 m -es lakás. Érd.: 20/9347639. (13)
2

y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, 2 fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 20/4885320, 70/363-1658. (13)

MEZŐGAZDASÁG

y Szakdolgozatok, prezentációk, egyéb kiadványok
szerkesztését vállalom. Érd.: 30/7012-970. (13-14)

y 12 és 20 hl-es festett tartály, daráló zúzó bogyózó, 2 x 5 hl-es forgókosaras szőlőprés, gázpalackok
eladók. Megtekinthető: Szerencs, Rákóczi út 10. Érd.:
30/747-9200. (13)
y Jó állapotú Opel Astra 1,7 D olcsón eladó. Érd.:
47/363-532. (13)
y Sarok-ülőgarnitúra (korall színű) ágyazható + hozzá tartozó fotel és puff eladó. A vevőnek ajándékba
adunk hozzá egy nagyképernyős, színes televíziót is. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/278-5650. (13)
y Trabant 1.1 N személygépkocsi eladó. Érd.: 20/5342129. (13)
y Pályázatírás, közbeszerzés, beruházás-lebonyolítás és projektmenedzsment feladatok elvégzését vállalom. Fejlesztési elképzelésével keressen bizalommal. Érd.: 70/328-2971, szerencsifejlesztes@
gmail.com. (13)

y Szerencs-Ondon borospince, szőlőprés (60 l) eladó.
Érd.: 47/363-610. (13-14)
y Szerencsen a Rácz dűlőben (zártkerti részen) 4000
öl földterület, rajta 60 m2-es kőépülettel bérbe adó
vagy eladó. Érd.: 30/747-9200. (13)

VEGYES
y Diplomás nyelvtanár német nyelvből korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal.
Érd.: 30/492-7930. (13-14)
y 1 db számítógépasztal, 2 db fémvázas fotel, 1 db
fenyő tv-asztal, 1 db hűtőszekrény, 1 db antik ülőgarnitúra kedvező áron eladó. Érd.: 20/9659-134. (13-14)
y Általános iskolai tanulók részére korrepetálást vállalok. Érd.: 20/219-3018. (13-14)

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

Kedvezményes vetõmagvásár

Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény!

SZôLô- éS GyüMöLcSTErMELôK
fIGyELMéBE!
Szántóföldi növényekhez
növényvédô szer vásárolható!

AKcIóS BOZóTVÁGóK
KAphATóK!

Eng.szám: U-001213

Adriai hétvége – Plitvicei tavak – 24 900 Ft/fő
2011. augusztus 27–28. (2 nap/1 éj)
Prága – Karlovy Vary – Kutna Hora – 49 900 Ft/fő
2011. szeptember 22–25. (4 nap/3 éj)
Lengyel arany ősz – Krakkó – Wieliczka – Zakopane – 25 900 Ft/fő
2011. október 14–16. (3 nap/2 éj)
Advent Zakopanéban – Nowy Targi piacolással – 17 900 Ft/fő
2011. december 10–11. (2 nap/1 éj)

Egyéni és csoportos szállásfoglalás,
idegenvezetés egész Lengyelországban!
További érdeklődés:
az irodánkban és a 20/8022-116 telefonon!

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA

3525 Miskolc, Madarász Viktor 13/b lph. 208.
Tel.: 46/745-593 l Fax: 46/745-593 l Mobil: +36-20/802-2116
E-mail: info@kiralytours.hu l www.kiralytours.hu

Vektor
Könyvelőiroda

Egy megbízható és sokoldalú partner
a céges és társasházi ügyekben
Könyvelőirodánk vállalja kis- és középvállalkozások, egyéni
vállalkozók és nonprofit szervezetek teljes körű könyvelését, bérszámfejtését.
Egy helyen megtalál minden szolgáltatást, amire szüksége
lehet cégének. Cégalapítás és módosítás, jogi és adótanácsadás, könyvelés, pályázatírás, hitel, székhelyszolgálat.
Várjuk irodánkba jelenlegi és új ügyfeleinket!

ElérhEtőségEink:
Zemplén-Vektor Kft.
3900 Szerencs, Csalogány köz 5.
20/944-8621, 70/450-6436,
konyveles@zemplenvektor.hu

Pavilon Édességbolt

VÁrjuK KEDVES VÁSÁrLóINKAT!

Szerencs, Rákóczi út 126.
Tel.: 47/567-609

Kiadó lakás és iroda

Küllemhibás pilótakeksz

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eper
jes út 9.), mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkor
mányzata tulajdonában lévő lakás és irodahelyiség bérbeadására.
Lakás:
Szerencs, Ondi út 10/A II. em. 1.: 86,5 négyzetméteres, kétszo
bás, nappali, étkezős lakás. Lakbér összege: 45 326 Ft.
Irodahelyiség:
Szerencs, Kossuth tér 1.: 32 négyzetméteres, 2 db egymásba
nyíló, de külön bejárattal is rendelkező irodahelyiség (29 négy
zetméter) + előtér (3 négyzetméter). Bérleti díj összege: 1 000 Ft/
hó/m2+áfa.
A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon
a kezelő, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Fürdő és
Wellnessházban (Szerencs, Rákóczi út 94.) lévő irodájában lehet.
A benyújtás határideje: 2011. augusztus 22. (hétfő) 12 óra.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellness
házban, illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal ügy
félszolgálatán (Rákóczi út 89.), valamint letölthető a www.
szerencs.hu honlapról.

500 g 390 Ft
(780 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2011. augusztus 19-ig bemutatja szerkesztőségünkben.
A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

augusztus 26., szeptember 9.

14 2011. augusztus 12.

szabadidő

Egészségünkért

Házi konyHa
Új rovatunkban egy-egy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Várjuk
vállalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen elkészítenének és ismertetnének egy-egy általuk kiválasztott ételt.

Ezúttal a Szerencsen élő Oláh
Lászlóné (fotónkon) ajánlja olvasóink figyelmébe családja egyik
kedvencét: az őzgerinc formában
sült csirkemellet.
A háziasszony mintegy negyvenöt esztendeje süt-főz rendszeresen, figyelemmel kíséri a főzőműsorok és receptmagazinok újdonságait és azokat saját ízlése
szerint készíti el. A most bemutatott, különleges ízvilágú étel családi összejövetelek kedvelt fogása.
Elkészítés: 3 evőkanál tejfölt elkeverünk a tojásokkal, a liszttel,
a sóval, a borssal és a petrezselyemmel, valamint 10 dkg sajt-

tal. A húst apróra kockázzuk és
a sajtos-tejfölös masszához adjuk. Az őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával és kibéleljük szalonnával úgy,
hogy a szeletek kilógjanak a formából. A húsos masszát a formába kanalazzuk és ráhajtjuk a
bacon csíkokat. Hosszában is elhelyezünk pár szalonnaszeletet,
majd megkenjük a maradék tejföllel és rászórjuk a megmaradt
reszelt sajtot. Előmelegített sütőben 170 C-fokon, körülbelül 40
perc alatt megsütjük, kifordítjuk
a formából és a tetején is megpirítjuk a bacont.
Javasolt köret: „csónak krumpli”. A héjában főtt burgonyát megpucoljuk, kettévágjuk, a belsejét
kiszedjük és a helyét vajkrém-

Csirkemell
őzgerinCformában sütve
Hozzávalók 4 személyre:
80 dkg csirkemell, 20 dkg bacon szalonna,
15 dkg reszelt sajt, 4 evőkanál tejföl,
3 evőkanál liszt, 2 tojás,
só, bors, petrezselyem ízlés szerint

mel megtöltjük. A tetejére sajtot
szórunk és néhány perc alatt sütőben rápirítjuk.

nélküle nincs élet

Szervezetünk
kiemelten
fontos alkotóeleme a víz, ami
többek között a vérkeringést
biztosítja, a tápanyagok oldását, felszívódását és szállítását
végzi. A szervezet folyadékháztartás-egyensúlyának megtartása tehát feltétele az egészség megőrzésének.
A víz a vér alkotórészeként tápanyagokat és oxigént szállít a sejtekbe, párásítja a
tüdőben lévő levegőt, segíti az anyagcserét, hozzájárul a tápanyagok felszívódásához, méregtelenít, és befolyásolja a sav-bázis egyensúlyt. A
szervezet fizikai védelmének is
része: védi az ízületeket, belülről hidratálja a bőrt, ezzel megőrizve a rugalmasságát. Szer-

Könyvajánló

Kiss ÁdÁm: szütyiő
A szerencsi születésű és kötődésű Kiss Ádámot senkinek sem kell bemutatni, hiszen ő ma Magyarország egyik legkedveltebb humoristája,
stand-uposa. Könyvet írt, melyben novellákat, humoros elmélkedéseket
találhatunk. Ebben senki sem csalódik, azt kapja, amit vár: a rendkívül
szórakoztató írások folyamatosan mosolyra fakasztják, mi több, nevetésre
késztetik az olvasót. Ádám stílusa a lapokról is visszaköszön; ahogyan olvassuk Őt, szinte halljuk is pörgős beszédstílusában sziporkázó poénjait,
melyek mögött a viccen túl meglapulnak a bölcs gondolatok is.
A Szütyiő kikölcsönözhető a városi könyvtárból.

Ha víz volnék…
Vízszintes:
1. József Attila idézetének első része.
12. Adott pillanatban. 13. Szabó Magda
műve. 14. … és Jerry, rajzfilm. 15. Férfinév.
18. Rongy végei! 19. Világegyetem. 20. …
bignonioides – szivarfa. 22. Etelka becézve.
23. Az USA egyik tagállama, fővárosa: Des
Moines. 24. Haramia. 26. Létezik. 28. Borsodi település. 30. Időmérő. 32. Női név. 34.
Kevert mami! 36. Locsolócső. 38. Los Angeles. 39. Nitrogén, kén. 41. Szín a francia
kártyában. 43. Bokorban van! 44. Nemzeti Közlekedési Hatóság. 46. Autókölcsönző
cég. 48. Oktató. 50. Festő eszköze. 52. Kamion márka. 53. Félig rian! 54. Becézett Katalin. 55. Színig. 56. Részben tar! 58. Teniszben van! 59. Cégforma. 61. Keverve lep! 63.
Magyarázó kép. 65. Heninek becézzük.
Függőleges:
1. Az idézet második, befejező része.
2. A római mitológiában a szerelem istene. 3. … Robinson, amerikai színész. 4. Vanádium, nitrogén. 5. Kanada fővárosa. 6.
Nem beszél. 7. Virágtartó. 8. Propán-bután. 9. Kevert ion! 10. Üres cég! 11. Bántó.
16. Számítástechnikai cég. 17. Ahol a vonat
megáll. 20. Szén, oxigén. 21. Régi űrmérték.
22. Alap, mérce. 23. Zakó alatt van. 25. …
vezér tere, pesti közterület. 27. Forma. 29.
Település Bács-Kiskun megyében. 31. Nagyobb majom, névelővel. 33. Bankban van!
35. Mister, röviden. 37. Még azt is! 40. Ragadozó madár. 42. Attól kezdve. 45. Előtag, jelentése: különböző. 47. Magvat hint.
49. Lombos növény, névelővel. 51. Francia
csatorna (CANAL). 52. Ritka női név. 57. Keverve rejt! 60. Idegen férfinév. 62. Puskás Ti-
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zel tanácsos fedezni valamint a
gyógyteák, teák, és frissen préselt gyümölcslevek is jó szomjoltók. Az ásványvizek fogyasztása a szervezet folyadék- és ásványisó-pótlását egyaránt szolgálja. Érdekesség, hogy a szódavíz
szénsavval telített, bakteriológiailag és kémiailag kifogástalan
ivóvíz, feltalálója Jedlik Ányos,
így a szikvíz hungarikumnak
tekinthető.
Vigyázzunk magunkra és
egymásra a nyári hőségben. Fogyasszunk megfelelő mennyiségben folyadékot, és együnk
sok gyümölcsöt és zöldséget,
mert ezzel is folyadékhoz juttathatjuk szervezetünket.
váradi Ferencné, dietetikus
Dietetikai szolgálat
A szerencsi rendelőintézetben
legközelebb szeptember 2-án és
9-én nyújt segítséget Váradi Ferencné a személyre szabott diéta kiválasztásában. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehető, társadalombiztosítási igazolvány azonban szükséges, és a
várakozás elkerülése érdekében
célszerű időpontot egyeztetni.

rovatunk megjelenését
az oroszlán gyógyszertár támogatja.

HoRoszkÓP
augusztus 12. – augusztus 26.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Mivel az uralkodó bolygója (a Mars) a labilis rák jegyen vonul át, a következő napokban ön is sokkal érzékenyebb és érzelmesebb lesz, mint máskor. többet ad a megérzéseire, és még a hivatalos teendőit,
tárgyalásait is átszövik az érzelmi megfontolások. a környezete (főleg a partnere) értékeli ezt a változást!
BIKa (IV. 21. – V. 20.)
alapjában véve bizalmatlan, és mindent alaposan körüljár, mielőtt dönt, az előítéleteitől képtelen szabadulni. Ha újholdkor a látszat alapján dönt, még ha segítő szándék vezeti, akkor is kárt okoz.
és elsősorban saját magát károsítja meg. augusztusban ugyanis a Mars és a Plútó szembenállása veszteségre utal.
IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Képes olyan gyorsan lecsillapodni, mint amilyen gyorsan felhevül? Ha nem, akkor jobb, ha
nem bonyolódik abba a szakmai vitába, ami a főnökei és kollégái között alakul ki. a 13-ai telihold idején ugyanis fennáll a veszélye, hogy mindkét tábor ön ellen fordul, önt kiáltják ki bűnbaknak, rossz döntésük okozójának.
ráK (VI. 22. – VII. 22.)
a vénusz és a Szaturnusz között kialakuló fényszög a szerelmi életét befolyásolja. a kezdeti viták, ellentétek után kialakuló kapcsolat tartósnak ígérkezik, és még a hétköznapok gondjai sem igazán
tudják majd kikezdeni. De ez a bolygótalálkozás jelezheti egy régi szerelem újraéledését is.
oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
csak olyasmit várjon el másoktól, ami nem haladja meg az illető erejét. Így valóban számíthat rá, mert teljesíteni is tudja a kéréseit, és a közös munka (akár a szakmában, akár a magánéletben)
ragyogó eredményeket hoz. Ha nem így tesz, akkor borítékolható a csalódás (sőt, teliholdkor anyagi
veszteség is érheti).
szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
Nehezen tudja elengedni magát. Örökké „viselkedik”, meg akar felelni, és ez viszi el az energiája felét. Ha csak önmagát adná, sokkal többre jutna. Ne magyarázatot keressen, hanem próbáljon
szponzorokat és protektorokat szerezni, illetve ha kell, alkalmazkodjon, de ne adja fel se az ötleteit, se
az egyéniségét.
Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
a magánéletben is, a munkahelyén is főleg a hozzáállásától függ, mennyire lesz elégedett
az eseményekkel. Ha felajánlja a segítségét, és élnek vele, akkor ne hátráljon ki, amikor teljesítenie kell.
akkor se, ha az adott pillanatban más programja van, vagy már meggondolta a dolgot, mert túl terhesnek érzi a teendőket.

vadar Alapítvány, röviden. 64. Barna Viktor. 65. Helló, figyelj! 66. Nitrogén, hidrogén. 67. Európai Unió.
Sz. A.
A július 8-ai keresztrejtvény helyes megfejtése: Az időt nem az évek számítják,

»
»

#

keReSZtReJtvény

vezetünk körülbelül 60%-a víz,
(gyermekeknél akár 70 % is lehet) amelyből egy felnőtt embernél naponta átlagosan 2,4 liternyi távozik verejtékezéssel, a
kilélegzett levegő páratartalmával, a vizelettel és a széklettel. A
folyadékháztartás egyensúlyának fenntartásához a leadott vizet pótolni kell! A napi szükséglet az életkor változásával együtt
módosul: egy 2–3 éves gyermek
szükséglete 1,3 liter, 4–6 éves
korban 1,6 liter, 9–13 éves korban
pedig 1,9–2,1 liter. Felnőtt korban
legalább napi 2–3 liter folyadékot kell fogyasztani. A nyári melegben fokozott a szervezet folyadékigénye, ezért jóval több
folyadékot érdemes fogyasztani. Az idős embernek a nyári
melegben akkor is szükséges innia, ha nem szomjas. A gyermekek esetében a szülők felelőssége, hogy gyakran kínálják meg
őket folyadékkal. Már 2%-os folyadékvesztésnél is csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség, megjelenik a fejfájás, koncentrációzavar, szomjúságérzés. Ha nem pótoljuk a hiányt,
a szem aláárkolt lesz, a vizelet
mennyisége csökken, a salakanyagok felszaporodnak a szervezetben. Folyadékigényünk jelentős részét vízzel, ásványvíz-

ReJtvényFeJtők, Figyelem!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok a megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt.

hanem amit szenvedünk alatta. A helyes
megfejtést beküldők közül Schlosser Sándorné, Szerencs, Kossuth tér 6/B szám alatti lakos, valamint a megfejtést SMS-ben beküldők közül a 20/459-6125-ös telefonszám
tulajdonosa nyert. A két fő részére szóló
fürdőbelépő a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) vehető át. Az
augusztus 12-ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: augusztus 19.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
Felelős szerkesztő: Árvay attila l Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) l Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. l telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. SMS: +36(20)940-2066. l E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu l Honlap: www.szerencsihirek.hu l Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.
Kiadja: SzErENcSi vÁroSÜzEMEltEtő NoNProFit KFt. Szerencs, Eperjes u. 9. l Felelős kiadó: czaKóNé SziKSzai orSolya ügyvezető igazgató.
Szedés, tördelés: MiKoM NoNProFit KFt. 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. l Készült: a MEtalEN KFt. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-zs. utca 24. l Árusítja: laPKEr zrt. 1097 Budapest, táblás utca 32. tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél. l a lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. augusztus 26-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. l iSSN 1216-3066

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
a Jupiter érdekes fordulatokkal lepi meg, sőt, 13-ig mintha mindent meg is duplázna. a teendők is, a feladatok is (és persze a sikerek is) úgy megszaporodnak, hogy az az érzése: mindenki önnel
akar tárgyalni, szórakozni, dolgozni. alig tudja egyeztetni az időpontokat.
nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
Kedves, szellemes és rendkívül aktív. Környezetére nagyon jó hatást gyakorol azzal, hogy minden helyzetben van véleménye, ötlete, és kérés nélkül is felvállalja mások problémáit. talán ez is hozzájárul, hogy most egy kínos ügyben épp önt kérik fel a többiek szószólójuknak. veszélyes, de szép feladat.
BaK (XII. 22. – I. 20.)
Egyszerre szeretne mindenütt helytállni, de ez eddig még kevés embernek sikerült. a kifulladásig végzett munka vagy a család vagy az egészség rovására megy (sőt, lehet, hogy ezúttal mindkettő megsínyli). Még módjában áll visszavenni a tempóból. rendezze át az életét!
Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
Egy kedvező állásajánlat vagy pályázati felhívás megmozgatja a fantáziáját. Ez az időszak kedvez minden olyan lépésnek, ami új irányba vezeti. az ötleteihez, terveihez sok külső segítséget is kap. Hiúságból ne utasítsa vissza a segítők közeledését. Közösen előbb érnek célba, és nagyobb lesz „a durranás” is.
HalaK (II. 20. – III. 20.)
Bár ragyogó formában van szinte az egész hónapban, az ötletei mégis csak lassan realizálódnak. talán mert olyan terepen indult harcba, ahol nem ismerős, sok a csapda és az ellenfél. Hallgassa meg azoknak a véleményét, akik meglehet, önnél jóval szerényebb képességűek, de könnyen jutnak információkhoz.
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FOLYTATÓDIK AZ ÚTÉPÍTÉS
Az elmúlt hetekben újra elkezdődtek az átépítési munkálatok a 37-es számú főút
Szerencs átkelési szakaszán.
A kivitelezés különösen a
Sátoraljaújhely felé kivezető szakaszon okozott fennakadásokat a közlekedésben,
ahol ideiglenes híd biztosítja az átkelést a Szerencs-patakon.
A tavaly elkezdett építkezés azért szenvedett késedelmet, mert 2011 tavaszán a kivitelezést korábban elnyert
konzorcium vezetője, a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. csődöt jelentett. Lapunk érdeklődésére Loppert Dániel beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében ismertette: az elmúlt idő-

VIZSGÁLATOK
KORSZERŰ MŰSZERREL
Új műszerrel gazdagodott
a közelmúltban a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet belgyógyászati szakrendelése.

Jelenleg ideiglenes hídon történik a közlekedés.
szakban sikerült biztosítani a
beruházás folytatásának a feltételeit. A kivitelezésre kötött
szerződés május végi módosí-

tása alapján az FK-Raszter Zrt.
a konzorcium vezetője.
Loppert Dániel tájékoztatása alapján a főpálya és a Sze-

VÁROSI ZÖLDSÉGEK A PIACON
Mint arról korábban is beszámoltunk, idén megkezdte a konyhakerti növények termesztését
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
A település határában lévő nyolchektáros önkormányzati
területen olyan zöldségfélék előállításával foglalkozik a cég,
amelyeket a városi Kelendő volt a csemegekukorica.
konyhák a közétkeztetésben fel tudnak használni. Miklós. A főkertész arról is tá– A növényekből idén feles- jékoztatott, hogy elsőként zöldleg is keletkezett, amit a társa- borsót, zöldbabot, csemegekuság a szerencsi zöldségpiacon koricát és karalábét találhattak
értékesít – ismertette a Szeren- meg a vásárlók a kínálatukban,
csi Hírek olvasóival Vaszily a napokban pedig a sárgarépa,

kelkáposzta és fejes
káposzta is kikerül
a piaci standra, ahol
termelői áron kínálják a zöldségféléket.
Megtudtuk, hogy
most első alkalommal egynyári virágokat is árusított a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
Az idén jelentősen
megnövekedett feladatokat a tavalyi létszám kétharmadával
végzi a cég, azonban
– amennyiben az önkormányzati terület 2012-ben is rendelkezésükre áll – jövőre is folytatódik a kft.-nél a zöldség- és virágtermesztés.
M. Z.

rencs-híd átépítése, valamint
az összes egyéb, a beruházáshoz kapcsolódó munka (közművek kiváltása, áthelyezése, illetve átépítése) tervezett
befejezési határideje a jelenlegi ütemezés szerint – az időjárás függvényében – idén november 30-a.
Arra a felvetésünkre, amely
az elmúlt év végén a cukorgyári és a prügyi úti körforgó közötti részen elvégzett aszfaltozás tartósságát kérdőjelezte
meg, a kommunikációs vezető
azt válaszolta: az említett útszakaszon a burkolattal kapcsolatos kifogásaikat már az aszfaltozást követően jelezték a kivitelezőnek. A tavasz folyamán
helyszíni felmérés készült a hibák jellegéről és azok pontos helyéről. A tényleges javítás és újraaszfaltozás csak az útszakasz
alatti csapadékvíz-átvezető csatornák kiépítését követően történik meg, amelyre a hatósági
jóváhagyást követően, várhatóan idén októberben lesz majd lehetőség.

A rendelőintézet rekonstrukciója keretében beszerzett,
mintegy 20 millió forint értékű videoendoszkóp a jövőben a gasztroenterológiai és
kolonoszkópos vizsgálatoknál
– gyomor- és vastagbéltükrözés – nyújt majd segítséget,
így ezekért nem kell Miskolcra utazni a betegeknek.
– Van egy harmadik fontos
terület is, ahol jól tudjuk hasznosítani az eszközt – emelte ki
lapunk érdeklődésére Molnár
Pál, belgyógyász főorvos. – Ez
pedig nem más, mint az úgynevezett polypectomia, ami
annyit jelent: amennyiben a
bélrendszerben felfedezünk
egy polipot, akkor a műszer segítségével azt el is tudjuk távo-

lítani. Ez utóbbi esetben nagy
hasznunkra lesz a most induló egynapos sebészet, hiszen
az intézetben kialakított kórtermekben megfigyelésre is be
tudjuk fektetni az ilyen kisműtéten áteső betegeinket – ismertette a főorvos.
A szakember szerint a
videoendoszkópot eddig csak
kórházi körülmények között
lehetett igénybe venni, talán a
megyében is egyedülálló, hogy
a szerencsi járóbeteg-ellátó intézmény már rendelkezik ilyen
modern eszközzel.
Molnár Pál hangsúlyozta a
megelőzés fontosságát. Mint
kiemelte, a szűrővizsgálatokon való részvétel mindenki
számára ajánlott és fontos, hiszen csak így van lehetőség arra, hogy a szakemberek korai
időszakban felfedezzék az elváltozásokat, s megkezdődjön
a megfelelő kezelés.
M. Z.

A szerencsi szakrendelésen Molnár Pál főorvos várja a betegeket.

sport

SAKKOZóK nEMZEtKöZi
RAndEvújA A giMnáZiuMbAn
Ebben az esztendőben is nemzetközi sakkverseny helyszíne lesz Szerencs, a hagyományos Zemplén Kupát idén 21. alkalommal hirdették meg a szervezők. A tervek szerint augusztus 18–21. között több mint száz játékos
méri össze a tudását a Bocskai gimnáziumban. A rangos sakkverseny évről évre szép
számú érdeklődőt vonz, akik négy napon át
városunkban hódolnak e szellemi sportnak.
A két felnőtt csoportban csak játékengedéllyel
rendelkezők szerepelhetnek, a fiatalok mezőnyében azonban bárki kipróbálhatja a tudását. Várhatóan idén is erős mezőny vesz részt
a Zemplén Kupán.

HEgyi KERéKpáROSOK MARAtOnjA
Szerencset is felkeresi Magyarország legnagyobb hegyi
kerékpáros versenyének mezőnye Szent István ünnepén.
Idén első alkalommal rendezik meg augusztus 17–20. között
a Trans Hungária Maratont. A
szervezők helyszínül hazánk

északi régióját választották, mivel a Nagymaros – Hollókő –
Bükkszék – Diósgyőr – Szerencs
– Tokaj útvonal páratlan látnivalókat tartogat a résztvevőknek és
az érdeklődőknek egyaránt. Az
indulók közel 400 kilométert
tesznek meg négy nap alatt főként turistaúton, erdészeti út-

vonalon, kisforgalmú aszfaltúton. A verseny negyedik etapja a szerencsi Rákóczi-vártól rajtol el augusztus 20-án 10 órakor,
és az utolsó, 85 kilométer hoszszúságú útszakaszon a verseny
résztvevői patakokon átkelve, a
Zempléni-hegységet meghódítva érnek el Tokaj központjába.

EdZőtábORbAn A KiSKOSARASOK

Egyhetes encsi edzőtáborozáson jártak július
végén a szerencsi utánpótlás-kosárlabdacsapatok. A tréningezések helyszíne a Váci Mihály
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornacsarnoka volt, ahol Endrész Tamás, Gulyás
László és Nagy Lajos testnevelők irányították a
foglalkozásokat. Szerencsen az elmúlt időszakban – az elhivatott edző-pedagógusoknak is kö-

szönhetően – a kosárlabdasportban fellendült
az utánpótlás-nevelés. A gimnáziumi csapatok
mellett a fiatalabb korosztályok is egyre eredményesebben szerepelnek a különböző versenyeken, a diákolimpiai küzdelemsorozatban.
Az edzőtáborozásnak közösségteremtő ereje van, a rendszeres napi tréning pedig hozzájárul a csapatok teljesítményének javulásához.

A MéRLEg: tíZ ARAny, Két EZüSt

Hatodik alkalommal rendezték meg Ózdon június 25én a Suzuki-Kaiser Súlyemelő
Kupát, amely idén már kiemelt
versenyként szerepel az országos versenynaptárban.
Ez alapján az országból csak
a minősítési szinttel rendelkező súlyemelők indulhattak a
viadalon, ahol Szerencs Város
Sportegyesületét tizenkét fiatal
képviselte. Fekete László, Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai tíz arany- és két ezüstérmet szereztek. Kiemelkedően szerepelve Molnár Péter és
Vida József kiérdemelte a korcsoportja legjobbjának járó kupát. Az utóbb említett fiatalnál
ez azért különösen nagy jelentőségű, mert korengedménnyel
vehetett részt a versenyen, ahol
minden szerencsi sportoló a tőle elvárt teljesítményt nyújtotta.

Eredmények: Lány korcsoport,
36 kg: 1. Katona Petra 84 pont.
Fiú korcsoport, 40 kg: 1. Vida József 90 pont, 2. Gáspár Alex 75
pont. 50 kg: 1. Monyók Gergő 74
pont. 62 kg: 2. Sztankovics Bence 72 pont. 69 kg: 1. Sztahura István 85 pont. 77 kg: 1. Szabó Bence 80 pont. +77 kg: 1. Bárány Gergő 87 pont. Serdülő korcsoport,
62 kg: 1. Runda Tamás. 130 kg
(55, 75). Ifjúsági korcsoport, 62 kg:
1. Gáspár Pál Dávid. 140 kg (65,
75). 69 kg: 1. Molnár Péter 185 kg
(85, 100), 77 kg: 1. Balla Dávid 195
kg (90, 105).
A szakosztály július 31-én
tartotta második házi bajnokságát a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A versenyen
összesen huszonkilenc fiatal –
köztük három lány – lépett dobogóra. Ez az esemény lehetőséget adott a szülőknek, nagyszülőknek és barátoknak, hogy

saját szemükkel győződjenek
meg róla, milyen teljesítményre képesek az ifjú súlyemelők. A rendezvényt Kormos
Sándor, Szerencs Város Sportegyesületének az elnöke nyitotta meg, kiemelve, hogy a nehéz
tárcsák emelgetői már hosszú
évek óta eredményesen szerepelnek a megyei és országos viadalokon. A szakosztály a szerény anyagi körülmények ellenére eredményesen dolgozik.
A házi bajnokság ez alkalommal is sikeresnek bizonyult,
több fiatal szép eredményt
ért el. A házi bajnokságban a
legjobban teljesítő versenyzőnek járó vándorkupát az idősebb korosztályban Balla Dávid, míg a gyerekek mezőnyében Vida József nyerte el. Rajtuk kívül Runda Tamás és Bárány Gergő is kiemelésre méltóan teljesített.
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KELETI ÉS NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK ÜZLETHÁZA

MEGNYITOTTA
AUTÓJAVÍTÓ MÛHELYÉT!
Szervizünkben szolid áron biztosítunk
magas színvonalú szolgáltatást!
KÍNÁLATUNKBÓL:
Kerékösszetartás-beállítás lézeres futómûpadon 4500 Ft
Gumicentrírozás, -szerelés 500-tól 1500 Ft-ig
Minden típusú személy- és kisteherautók javítását,
karbantartását, olajcseréjét elvégezzük.
Vizsgáztatásra felkészítést és vizsgáztatást vállalunk.
Javítási óradíjaink: személygépkocsi
4500 Ft+25% áfa,
kisteherautó 5000 Ft+25% áfa.
Javításnál csak a ráfordított munkaidõt számítjuk fel!
Címünk: 3900 Szerencs, Nyár út 4.
Tel.: 47/561-017, 561-018.
E-mail: nagyautósbolt@nsgauto.hu

Egy kis
hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK
Karajsonka
aszalt szilvával
Csontos
hosszú karaj

corsó

Szerencs, kossuth tér 4.

BÁLABONTÁS
ŐSZI
GYERMEKRUHAVÁSÁR
augusztus 11-től
CS-KER TRANZIT KFT.
A FÔNÖK ELMENT NYARALNI,
MI MEG LEVITTÜK AZ ÁRAKAT!

 Olajcsere, fékmérés

Telefon: 47/368-194, 30/2573-336
Bekecs, Honvéd u. 224.
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
 Földmunkavégzés  Épületek bontása
 Rakodás, föld-kavics kitermelés

 Szóródó anyagok szállítása 10-27 tonna között

Tel./fax: 47/360-025. Mobil: 30/9538-512

Parasztmájas
Rövidkaraj
Csontos tarja
Lapocka
csont nélkül
Dagadó
Oldalas
Szendvicssonka
Parasztkolbász
Juhbeles virsli
Rakott fej
Cserkészkolbász
Füstölt
sertéskolbász

829 Ft/kg
1099 Ft/kg
979 Ft/kg
999 Ft/kg
929 Ft/kg
929 Ft/kg
999 Ft/kg
929 Ft/kg
899 Ft/kg
729 Ft/kg
1299 Ft/kg
680 Ft/kg

Füstölt sertésfej
Füstölt tarja
csont nélkül
Füstölt csülök
Füstölt
húsos csont
Füstölt láb
Erdélyi szalonna
Császárszalonna
Kenyérszalonna
Sertészsír
Májas hurka
Sertéstepertő

539 Ft/kg
1049 Ft/kg
699 Ft/kg
499 Ft/kg
429 Ft/kg
819 Ft/kg
999 Ft/kg
729 Ft/kg
399 Ft/kg
599 Ft/kg
1429 Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es,
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas
zsírtartalommal 170 Ft/liter

Az akció 2011. augusztus 12-től a módosításig érvényes!
Igniker Kft.

 Vizsgára való felkészítés

1059 Ft/kg

Comb csont nélkül 1029 Ft/kg
Nyári turista
749 Ft/kg
Lángolt kolbász
829 Ft/kg
Füstölt oldalas
1040 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Angol használtruha-kereskedés

 Teljes körű diagnosztika

1399 Ft/kg

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre pénteken
nyitástól, szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse ﬁgyelemmel a Szerencsi MG. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–csütörtök 7–17 óráig, péntek 7–19 óráig,
szombat 7–12 óráig.

KORFU repülôvel, ap., önellátó, 51 900 Ft/fôtôl + illeték
KRÉTA repülôvel, ap., önellátó, 51 900 Ft/fôtôl + illeték
TUNÉZIA 3*-os szálloda, all inclusive, 59 900 Ft/fôtôl + illeték
EGYIPTOM 3*-os szálloda, félpanzióval 65 900 Ft/fôtôl +illeték
SPANYOLORSZÁG egyéni utazással 36 900 Ft/fôtôl
OLASZORSZÁG – BIBIONE egyéni utazással 149 900 Ft/apt.
SZICÍLIA repülôvel 99 900 Ft/fôtôl + illeték
HORVÁTORSZÁG – BASKO POLJE 63 500 Ft/ fôtôl /7 éj
SARTI egyénileg 8900 Ft/fôtôl
PARALIA busszal 31 900 Ft/fôtôl
SZERENCSI INDULÁSSAL
2011. 09. 29–10. 02
– ERDÉLYI BARANGOLÁS 39 900 Ft/fô
2011. 10. 14–16.
– ARANY PRÁGA 30 300 Ft/fô

További akciós ajánlatokért keresse honlapunkat vagy irodánkat!
Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, www.zemplentourist.hu

A Szerencsi Hírek következô száma
2011. augusztus 26-án jelenik meg.
Lapzárta: augusztus 19., 10 óra.

Szerencs, Rákóczi út 54. (az orvosi ügyelettel szemben)
Augusztus 15-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig

minden szemüvegkeret
50 százalék kedvezménnyel.
Diákigazolvány felmutatásával kedvezmény
a szemüveglencse árából.
Részletek az üzletben.

INGYENES SZAKORVOSI SZEMVIZSGÁLAT
Bejelentkezni a 47/362-300-as telefonszámon lehet.

