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SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb február 17-én 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb február 12-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb február 12-én 8-12 óráig.
Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján

történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, 
OKMÁNYIRODA

Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig és
13–16 óráig; péntek: 8–13 óráig. Tel.: 47/565-240.
E-mail: okmanyiroda@szerencs.hu

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL 
ÉS JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: 47/777-561. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig;
szerda: 8–12 óráig; 13–16 óráig; péntek: 8–12
óráig.

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

HÁZIORVOSI RENDELŐK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály
Judit háziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út
2. Tel.: 47/362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: 47/362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12 óráig;
csütörtök–péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő
Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/362-638 (asszisz-
tens); 47/560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig;
péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: 47/361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig;
kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál
Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102.
Tel.: 47/560-144. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda–péntek: 13–16 óráig.

GYERMEKORVOSI RENDELŐK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel:
Dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/362-612. Rende-
lési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szer-
da: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsa-
dás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel:
Dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/361-547.
Rendelési idő: hétfő: 9–12 óráig; kedd: 13–16 órá-
ig; tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig;
csütörtök: 13–16 óráig; péntek: 9–12 óráig.

FOGORVOSI RENDELŐK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga
Renátó. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
(ESZEI). Tel.: 47/361-758. Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–14 óráig; csütörtök: 13–19 óráig; pén-
tek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné
Dr. Bíró Marianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkezni
személyesen, vagy a 20/564-5064-es telefonszá-
mon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 óráig;
kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út
11.Tel.: 47/362-247. Rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek: 8-14 óráig; kedd, csütörtök: 14-20 óráig.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/364-300. Diszpé-
cserszolgálat: 47/362-255.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
Január 13-19.: Alba Gyógyszertár. Január 20-26.:
Tesco Gyógyszertár. Január 27. – február 2.: Cent-
rum Gyógyszertár. Február 3-9. Oroszlán Gyógy-
szertár. 22 óra után a gyógyszertárak tele-
fonos egyeztetést követően, az ügyeletes
orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosít-
ják a gyógyszer kiadását.

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Nyitva: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Nyitva:
H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Nyitva: H–
P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco Áruház. Tel.: 47/560-
302. Nyitva: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

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

ZEMPLÉNI MÚZEUM
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-ma-
il: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános
nyitva tartási rendje: hétfő: zárva; kedd–péntek:
8–16 óráig; szombat és vasárnap: 10–16 óráig.

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

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

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,
KÖNYVTÁR

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

A Szerencsi Hírek 
ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

3

Béren kívüli juttatások
Magyarországon évtizedek óta ismert a bé

ren kívüli juttatások rendszere, amikor a
munkáltató, kedvezőbb adózási feltételekkel
étkezési utalványt biztosít az alkalmazottnak.
2010 előtt, hasonló felhasználású utalványo
kat elsősorban külföldi cégek bocsátottak ki,
így a forgalmazásból eredő hasznot is ők fö
lözték le.

A helyi városvezetés évek óta nem tud cafetériát fizetni a foglal
koztatottaknak, pedig ez korábban megszokott volt. A 2010ben
megalakult önkormányzat ugyan elismerte az alkalmazottak jogos
igényét, de az akkorra kialakult súlyos pénzügyi nehézségekre való
tekintettel béren túli juttatásokra nem volt lehetőség. A dolgozók
az ügy iránt tanúsított türelmükkel is segítették azt a törekvést, mi
szerint a város – a lehetőségekhez mérten – minél hamarabb kilá
baljon az örökségül kapott, közel hárommilliárdos adósságcsap
dából. Mindezt látva a kormány a város segítségére sietett. Mint az
a hírekből is kiderült, hamarosan minden tartozástól mentesen,
tiszta lappal, új korszak elé néz Szerencs.

A 2013. december elején 400 millió forintos, újabb rendkívüli
kormánytámogatás érkezett Szerencsre. Ebből az összegből ki le
hetett fizetni a lejárt szállítói tartozásokat, és lehetősége nyílt a
városvezetésnek, hogy végre cafetériát adjon a dolgozóinak. Ak
kor csupán a jelenlegi alkalmazottak részesültek az étkezési utal
ványokból, de karácsony előtt újabb 100 millió érkezett az önkor
mányzat számlájára. Ez utóbbi szabadfelhasználású dotáció már
lehetővé tette, hogy a törvényi változások miatt idő közben más
intézményekhez kerülő dolgozók is Erzsébetutalványt kapjanak.

Erzsébetutalvány. Ez nem más, mint egy másodlagos fizető
eszköz. Mi ebben olyan rendkívüli? Lássuk csak: a munkáltatók
számára fontos, hogy a bérjellegű juttatásoknál kedvezőbb fel
tételekkel lehet biztosítani az alkalmazottnak a cafetéria ilyen
formáját, amely ma már lehet étkezési, gyermekvédelmi,
ajándék, iskolai, Erzsébetutalvány is, és mint kiderült, idén
januártól már kultúra, és sport Erzsébetutalvány is igényel
hető. A lehetőségek tárháza ugyan nem végtelen, de a választék
egyre csak bővül. A másik nagyon fontos szempont pedig az,
hogy Magyarország Kormánya – a korábbi, talán inkább üzleti
alapon működő rendszerek után –  a forgalmazón keresztül az
Erzsébetutalványokból származó bevételt szociális juttatások
ra fordítja. Így jön képbe az Erzsébetprogram, amely csak
egyetlen példát említve, 2012ben és 2013ban több mint száz 
ezer gyermeknek teremtett üdülési, pihenési lehetőséget.
Mindezek tudatában tehát az a munkáltató, aki Erzsébetutal
ványt ad, hozzájárul az Erzsébetprogramhoz, amely idén már
a jól ismert gyermektáborok mellett nyugdíjasoknak, nagycsa
ládosoknak, fogyatékossággal élőknek is nyújt rendkívül ked
vezményes kikapcsolódási lehetőséget és csupán néhányat em
lítettünk pályázatok sorából.

Összegezve tehát: a kormány kifizeti a város adósságait, a le
vegőhöz jutott önkormányzat végre plusz juttatást adhat a dol
gozóinak, az elköltött Erzsébetutalványok bevételéből pedig a
hátrányos helyzetben élő emberek kapnak olyan plusz juttatá
sokat, melyek a korábbi években szinte elképzelhetetlenek let
tek volna sokak számára. A béren kívüli juttatások ilyen formá
ja, például az étkezési utalványok használata, a vásárlói szoká
sok pozitív irányba történő változását is eredményezheti: a ki
zárólag élelmiszerre beváltható fizetőeszközből biztosan nem
vásárolhatnak az emberek alkohol és dohánytermékeket.

Muhi Zoltán

Évértékelés a Szerencsi
Polgárőr Egyesületnél

Évzáró közgyűlést tartott december 21én a Szerencsi Pol
gárőr Egyesület. Oláh János elnök tájékoztatójában elhang
zott, hogy a civil szervezet tagjainak helytállása az elmúlt év
minden hónapjában megmutatkozott, hiszen a márciusi ha
vazás, az augusztusi VI. Országos Csokoládé Fesztivál alkal
mával is biztosították a rendet és a fegyelmet a településen. 

– Az egyesület eszköztára nemrégiben négy rúdlámpával, ka
merával, illetve autóra szerelhető fényhíddal bővült, amely na
gyobb biztonságérzetet nyújt az éjszaka szolgálatban lévő őrök
nek – mondta el Oláh János. Az ülésen részt vett Balogh András,
a Szerencsi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályveze
tője, aki kitért a gyümölcsöző rendőrpolgárőr kapcsolatra, és
méltatta a közös szolgálatok közben teljesített kitartó munkát.
– A példaértékű kapcsolattartás, s az együtt végzett mozgóőri
szolgálat is nagy segítséget nyújt a bűnmegelőzésben, közbiz
tonság javításában – fogalmazott Balogh András.

Szerencs Város Önkormányzata képviseletében Koncz Fe
renc polgármester, és dr. Egeli Zsolt alpolgármester vett részt
az évzáró közgyűlésen, beszédükben dicsérettel illették a pol
gárőrség munkáját, állhatatosságát.

Koncz Ferenc polgármester minden esztendőben támogat
ja az Országos Mentőszolgálat szerencsi munkatársait. Idén
százezer forintot ajánlott fel a helyi mentőállomásnak, amely
összegből egy új televízió készüléket vásároltak a dolgozók.
– Amennyire csak lehet, oda kell figyelnünk rájuk, hiszen a
szerencsi mentőállomás leromlott állaga miatt az ott dolgo
zók nagyon rossz körülmények között töltik mindennapjai
kat. Most már úgy látom, hogy a tavasszal kezdődő mentőál
lomás rekonstrukcióval méltó helyre kerülhetnek Szerencsen
is a sürgősségi ellátás dolgozói.

Ajándék a mentőknek



Tisztelt Képviselőtársaim! 
…2010ben az önkormányzati választá

sok után 2 824 949 844 forintos adósság
teherrel vettem át mint polgármester az alig
10 ezer fős Szerencs vezetését. Ez az összeg
tizenháromszorosa volt annak az adósság
nak, amellyel szocialista elődöm 2002ben
indult mint polgármester.

A 2002 és 2010 közötti időszakban ugyan
történtek fejlesztések a városban, mégis a
fölvett hitel jelentős részét működésre hasz
nálta föl az előre meg nem fontolt lépésektől
többször is sújtott akkori önkormányzat.
Erre az időszakra tehető Szerencs legna
gyobb traumája is, amelynek a pontos meg
valósulása 2008ban, az akkor 120 eszten
dős cukorgyár bezárása volt. Megjegyzem,
hogy ez a cukorgyár fizette a város legtöbb
helyi adóját is. 2009ben egy kutatás szerint
Szerencs az ország egyik leg eladósodottabb
települése volt. 2010ben tehát tudtuk,
hogy a saját magunkon végzett takarékos
kodáson túl csak kormányzati segítség
mentheti meg az önkormányzatunkat, mely
intézményeivel, cégeivel együtt a város leg
nagyobb foglalkoztatója volt és ma is az, saj
nos. Többlet állami támogatás nélkül az ön
kormányzat adósságrendezési eljárás alá
kerülhetett volna, mellyel mintegy 700 csa
lád megélhetése és a városi közszolgáltatá
sok biztosítása került volna veszélybe.

…2010ben 50 millió forintot kapott Ma
gyarország kormányától a szerencsi önkor
mányzat, 2011ben pedig különböző jogcí
meken több mint 350 millió forinttal támo
gatta Magyarország kormánya az önkor
mányzatot. 2012ben 338 millió forinttól is
többet kaptunk valamennyien kormányzati
támogatás címén. 2013ban pedig összes
ségében 485 millió forint támogatást kapott
a szerencsi önkormányzat.

Mindezeket ha összesítjük, 1 milliárd 228
millió forint az az összeg, amellyel Szerencs
Város Önkormányzatát Magyarország Kor
mánya támogatta az elmúlt három eszten

dőben, ezért szeretnék a mai alkalommal
köszönetet mondani! Különösen, ha meg
gondoljuk azt, hogy 2002 és 2010 között, az
akkor szintén kormánypárti országgyűlési
képviselőként is működött polgármester
elődöm összesen 384 millió forintot kapott
8 esztendő alatt, ami ennek a 3 esztendős
támogatásnak éppen csak a harmada.

Aztán az adósságkonszolidáció során 
1 281 943 000 forint átvállalásával Szerencs
város önkormányzata az adósságai 70 szá
zalékától szabadult meg, és persze örömmel
várjuk a következő évet, mert tudjuk, hogy

február 28áig minden önkormányzattól át
vállalja a kormányzat a maradék adósságát
is. Így a kormány segítségével mi is elmond
hatjuk majd Szerencsen 2014ben, hogy a
szocialisták nem tudták annyira eladósítani
az önkormányzatot, hogy mi négy év alatt
azt ne tudtuk volna helyrehozni.

Ezt a munkát szerettem volna megkö
szönni azért, mert most már a jövőben a vá
ros tiszta lappal, a fejlesztésekre és ami a
legfontosabb, a munkahelyek számának a
növelésére tud majd koncentrálni.

Budapest, 2013. december 16.
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Koncz Ferenc országgyűlési képviselő a Parlament 2013. december
16-ai ülésén napirend utáni felszólalásban mondott köszönetet Ma-
gyarország Kormányának a kiemelt figyelemért, valamint az elmúlt
három esztendőben Szerencs Város Önkormányzatának megítélt rend-
kívüli támogatásokért.

A Rákóczivárban december 12én
tartott lakossági közmeghallgatást Sze
rencs Város Önkormányzata. 

Koncz Ferenc polgármester tájékoztatója
elején elmondta, hogy 2013 augusztusában
a működőképesség megőrzését szolgáló ki
egészítő, rendkívüli támogatásként 85 mil
lió forintot, november végén pedig újabb
400 millió forintot ítélt meg Szerencsnek
Magyarország Kormánya. A  korábbi évek
támogatásaival együtt 2010től eddig ösz
szesen 1,2 milliárd forint működési támo
gatást kapott a város. Ennek eredménye,
hogy a település elkerülte az adósságren
dezési eljárást, újabb hitelfelvétel nélkül volt
képes biztosítani a működési és beruházá
si költségeket. Ezek a kormánytámogatások
voltak szükségesek ahhoz, hogy nagyobb
veszteség nélkül végrehajtsa a városvezetés
a költségtakarékossági intézkedéseket, és e
közben folyamatosan működtesse a helyi
intézményeket.

Ugyancsak jelentős esemény a város élet
ében, hogy 2013 elején Magyarország Kor
mánya mintegy 1,3 milliárd forint értékben
átvállalta a hosszú lejáratú kötvény és
egyéb hiteltartozások 70 százalékát. A ka
binet újabb döntése értelmében az állam
2014. február 28áig a teljes adósságállo
mányt leveszi az önkormányzat válláról.

Városfejlesztési beruházások 
2013-ban

A polgármester beszámolt az idén befe
jeződött városfejlesztési beruházásokról. 
A szerencsi óvodák felújítására 481 millió
forint uniós támogatást nyert az önkor
mányzat: átalakították és bővítették a Gyár
kerti és Napsugár óvodákat, az egykori Csa
logány úti nevelési intézményből pedig ze
neiskola lett. Koncz Ferenc megjegyezte,
hogy az óvodaberuházás valóban később
kezdődött a tervezettnél, mert a városveze
tés szerette volna megmenteni a Csalogány
óvodát, azonban az EU rendszer kötöttségei
miatt ez nem sikerülhetett.

Mintegy 100 milliós támogatásból való
sult meg az árvízvédelmi beruházás Sze
rencsen, amelynek egyik legnagyobb ered
ménye, a fecskési városrész védelme érde
kében megépített vasbeton támfal – hang
zott el a tájékoztatón. A csapadékvízelve
zetési program a település fő vízgyűjtő te
rületeinek rendezését tette lehetővé. A vá
rosvezetés tervei között szerepel, hogy a
második ütemben a Fecskés településrész,
valamint annak gyűjtőrendszerére csatla
kozó utcák vízrendezése is megoldódjon a
jövőben. M. Z.

Úton az adósságmentesség felé

Köszönet Magyarország Kormányának!
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Belovecz István: A 2010ben történt önkormányzati válasz
táskor már 21 450 000 Ft volt az a pénzmennyiség, amit az
előző ciklus az új vezetés nyakán hagyott. Koncz Ferenc pol
gármester persze igyekezett rendet teremteni megválasztása
után. Fel nem fogom, hogy 2011. január 18ára miként sike
rült közel kétmillióval csökkenteni a tartozást, ami azután is
mét emelkedni kezdett, persze tudom, hogy nem mi voltunk
az egyetlenek a kintlévőségeket illetően.

Szerencsi Hírek: Ön és cége ennek ellenére sem fordított
hátat az önkormányzatnak, nem ment bíróságra, folytatta
a beszállítást, holott nem lehetett biztos abban, hogy va
laha is látja a pénzét.

Belovecz István: Számos alkalommal ültem le Koncz Ferenc
cel, illetve dr. Barva Attila jegyzővel, a tárgyalások során stra
tégiákat, törlesztési ütemezéseket dolgoztunk ki. Mit szapo
rítsam a szót? Láttam az erőfeszítéseket, egyszerűen megbíz
tam a vezetésben, de több alkalommal csak folyószámlahitel
lel tudtuk biztosítani azt, hogy működőképesek maradjunk.
Mindemellett ígéretet kaptunk a kamatterhek átvállalására,
amit a szállítói szerződés is tartalmazott.

Szerencsi Hírek: Mi a helyzet most?
Belovecz István: A kamatoktól eltekintve lejárt kintlévősé

günk nincs, pontosan fizet a város. Itt kell megjegyeznem,
hogy szerintem óriási lobbi munkát végzett a polgármester
az adósságrendezés érdekében. Minden túlzás nélkül állítom,
hogy ha most nem Koncz Ferenc áll a település élén, már ré
gen csődöt jelenthetett volna a város.

Ugyancsak élelmiszerekkel látja el a város konyháját
a Gasztro Miskolc Kft. A cég részéről Illyés Andor
ügyvezető adott tájékoztatást a Szerencsi Hírek szer-
kesztőségében.

Szerencsi Hírek: Illyés úr! Bemutatná a vállalkozását rö
viden? Mi a fő profiljuk?

Illyés Andor: Elsődleges tevékenységünk az élelmiszer nagy
kereskedelem, ezen belül konyhákat is ellátunk alapanyagok
kal, és ha most azt kell taglalnom, hogy konkrétan milyenek
kel, egyszerűbb ha azt mondom, hogy nem foglalkozunk ke
nyér és pékáruval, továbbá hússal és húskészítményekkel.
Szerencset illetően nem szállítunk zöldséget, mivel ezen a te
rületen önellátó lett a város.

Szerencsi Hírek: Mióta van kapcsolatuk városunk önkor
mányzatával, egyáltalán miként jellemezhető a viszo
nyuk?

Illyés Andor: Cégünk 2006ban alakult, de a szerencsi kap
csolat több mint tíz éves. Tudni kell, hogy ez a vállalkozás abból
a Borsod Zöldért Rt.ből vált ki, amely korábban volt a beszál
lítója a városnak. Jómagam ott voltam résztulajdonos. Jellem
zés? Nem mondhatnám, hogy túlzottan volt rózsás a helyzet,
2013 decemberéig fizetési nehézségekkel küszködött az ön
kormányzat. Nagy volt a lejárt tartozás, Szerencsen 3040 mil
liós állományt tartottunk
kint folyamatosan, ez a tava
lyi év végére javult olyannyi
ra, hogy lerendeztek minden
tartozást, határidőn belül
vagyunk minden számlával.

Szerencsi Hírek: A felhal
mozott tartozást a jelenle
gi, vagy a 2010 őszét meg
előző városvezetés hozta
össze?

Illyés Andor: Folyamatos
volt korábban is a ki nem fi
zetés, ez felhalmozódott és
az összeg az elmúlt három
évben stabilizálódott. Beálltunk erre a tartozásra, majd kidol
goztunk egy ütemezést a számlák kiegyenlítésére. Itt nem vol
tak gondok, mert mindig sikerült a megegyezésnek megfele
lően rendezni a kifizetéseket.

Szerencsi Hírek: Nem gondolkodott azon, hogy leáll, vé
get vet ennek a kapcsolatnak?

Illyés Andor: Dehogynem. Vékony jégen táncoltunk, de va
lahogy mindig sikerült megegyeznünk. Vagy úgy, hogy én
utaz tam a polgármesterhez, vagy ő hozzám, lényeg a lényeg,
hogy mindig megtaláltuk a közös nevezőt. Jelenleg abban ma
radtunk, hogy a jövőben nem lesz a korábbiakhoz hasonló tar
tozás, egyszóval most egyenesben vagyunk. Meg kell mond
jam, figyelemmel kísértük Koncz Ferenc lobbizását. Tény, hogy
minden város kapott központi támogatást, ám azt is tudjuk,
hogy Szerencs azért kapott annyit, mert a polgármester haj
tott, ezért dolgozott, ez a bizalmunkat jócskán megerősítette.

SfL

Az önkormányzat rendezte 
a lejárt szállítói tartozásokat

Nem csak az önkormányzat, de a városvezetés felé
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, beszállítók is
fellélegeztek akkor, amikor Magyarország Kormánya
2013. november végén újabb jelentős, 400 millió fo-
rintos rendkívüli támogatást ítélt meg Szerencsnek.
A Belovecz és Társa Hús és Hentesáru Kereskedelmi
Kft. részéről Belovecz István a cég képviselője szer-
kesztőségünkben mond ta el, mit jelentett számukra
a kormányzati támogatásról szóló hír.



VVáárroosshháázzii  nnaappllóó:: CCaaffeettéérriiaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ddoollggoozzóókknnaakk

Ismét rendkívüli kormányzati támogatást kapott de 
cember végén Szerencs Város Önkormányzata. Ez az
újabb nagymértékű hozzájárulás lehetőséget ad arra,
hogy az önkormányzat jelenlegi dolgozói mellett cafetéria
juttatásban részesüljenek mindazok, akik a törvényi vál
tozások miatt idő közben más fenntartású intézmények
alkalmazottai lettek. Többek között erről is szó volt az idei
esztendő első rendkívüli ülésén, melyet január 15én tar
tott Szerencs Város Önkormányzata.

Az önkormányzat adósságkonszolidációja volt a témája a rend
kívüli ülés első napirendi pontjának. Czakóné Szikszai Orsolya a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője úgy fo
galmazott: az elmúlt évben megkezdődött az önkormányzati adós
ságátvállalás. A szerencsi városvezetés folyamatos tárgyalássorozat
után elérte, hogy 2013ban 40 százalék helyett a teljes tartozás 
70 százalékát átvállalja Magyarország Kormánya. Ennek köszön
hetően 2013ban már mintegy 150 millió forint fizetési kötelezett
ségtől mentesült a város. Jelenleg a maradék 30 százalék konszoli
dációja történik. Czakóné Szikszai Orsolya szerint új elem, hogy az
úgynevezett pénzügyi lízing hitelek is bekerültek a csomagba,
ugyan ez ma már kevésbé érinti a várost, hiszen az önkormányzat
2010 után igyekezett megszabadulni a korábban vásárolt gépko
csik többségétől. A lízing hitel átvállalás mintegy 3,7 millió forint
könnyebbséget jelent idén, a legnagyobb tétel azonban az OTP felé
fennálló hátralék.

Az előző önkormányzat által felvett kötvényhitelből származó tő
ketartozás a 70 százalékos konszolidáció után is 428 millió forint
volt 2013 decemberében. A decemberi testületi ülésen a pénzügyi
osztály javaslatára a 60 millió forintos likvidhitelt működési hitellé
alakították át, így most ennek törlesztését is átvállalja a kormány.
A pénzügyi osztályvezető szerint 585 millió forint az a végösszeg,
amellyel a konszolidáció során az önkormányzat adósságterhei tel
jes mértékben megszűnnek.

Az ülés második napirendi pontjában elhangzott, hogy a Bolyai
János Katolikus Általános Iskola egy energiahatékonysági pályáza
tot szeretne benyújtani, melyhez a tulajdonos önkormányzat hoz
zájárulására van szükség. A támogatás keretében lehetőség lenne
a nyílászárók cseréjére, napkollektorok felszerelésére, a homlokzat
hőszigetelésére és a belső épület gépészeti rendszerének korsze
rűsítésére, ezzel is energiatakarékosabbá téve az épületet.

A rendkívüli ülés harmadik részében arról született döntés, hogy
az a 248 dolgozó, akik a törvényi változások miatt már nem az ön
kormányzat alkalmazottai, húszezer forintos cafeteria juttatásban
részesülnek. Erre fedezetet nyújt az újabb százmillió forintos rend
kívüli kormányzati támogatás, amit december végén kapott meg a
város.

A 248 fő legnagyobb részét a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ munkatársai alkotják, valamint azok a köztisztviselők, akik
a járási hivatalokhoz kerültek. Koncz Ferenc polgármester köszö
netét fejezte ki a település minden dolgozójának, akik türelmükről
tanúskodtak a korábbi évek elmaradt juttatásai miatt. M. Z.

Az esztendő utolsó munkaterv szerinti ülését tartotta de 
cember 19én Szerencs Város Önkormányzata. A tanácsko
záson Koncz Ferenc polgármester előterjesztésére a testület
döntött arról, hogy a város alkalmazottai még decemberben
megkapják az elmúlt két évben elmaradt cafetéria juttatás
hatvan százalékát.

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy a város alkalmazottjai az
elmúlt évek nehéz pénzügyi helyzete miatt elmaradt cafetéria jut
tatás 60 százalékát még decemberben megkaphassák. Ebből az
összegből a kistérségi társulás és a Gyermekesély program szeren
csi alkalmazottai is részesülnek. Koncz Ferenc hangsúlyozta: a vá
ros a jövőben azoknak a korábbi önkormányzati dolgozóknak is
igyekszik juttatni a járandóságból, akik most erre nem jogosultak.

Újabb 5,8 millió forintot biztosít az önkormányzat a helyi sport
egyesületnek annak érdekében, hogy a civil szervezet nullszaldó
val zárhassa az évet. A szervezet 2013ban 16,5 millió forint tá
mogatást kapott a várostól, amire az elmúlt időszakban még nem

volt példa. A kormányzat által a különböző sportágaknak biztosí
tott támogatási lehetőségeknek köszönhetően a civil szervezet
idén összességében több mint negyvenmillió forintból gazdálko
dott.

Az ülés végén Koncz
Ferenc polgármester,
kistérségi elnök és dr.
Gál András gimnázi
umigazgató két együtt
működési megállapo
dást írt alá, amelyek a
középiskola kerítésépí
tés támogatásáról és a
diákok közérdekű kis
térségi munkavégzésé
nek lehetőségéről szól
nak.

A teljes adósság átvállalása
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A kormány az értékesített Erzsébetutalványok bevételéből
finanszírozza az úgynevezett Erzsébetprogramot. Ez utóbbi
nak köszönhetően évente több mint százezer ember részesül
támogatásban üdülési szolgáltatás által, gyerekek jutnak
olyan kikapcsolódási lehetőséghez, amely alapvető feltétele a
boldog gyermekkornak.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pá
lyázatot hirdetett meg, amelyekre január 2ától lehet jelent
kezni. Az alapítvány a 2014ben harmadik évébe lépő prog
ramra az Erzsébetutalvány forgalmazásából származó pénz
ügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 

A 2014es év újdonságokkal szolgál mindenki számára. Szo
ciális üdülési pályázatok nagycsaládosok, nyugdíjasok és fo
gyatékossággal élők, tematikus és általános Erzsébettáborok
gyerekek részére, újdonságként pedig nyugdíjasok számára
meghirdetett fürdőbelépésre jogosító kiírás: ezek közül válo
gathat, aki az Erzsébetprogram idei pályázataira szeretne je
lentkezni. 

A program idei kiírásai az első évhez képest több mint két
szeres bővülést jelentenek: a népszerű és a gyerekek által na
gyon várt Erzsébettábor általános táborainak száma három
mal bővült, de a tavalyi táborok, mint a Hurrá, együtt nyara
lunk, az Igazolt hiányzás, a Mesés nyár vár ránk!, és a CserKé
szen az életre idén is tarkítják a kínálatot, csakúgy, mint a ta
vaszi és őszi kirándulások is. 

Az új tematikus táborok közül a következőkből válogathat
nak a fiatalok: diákönkormányzati vezetők tábora, Design tá
bor, Honvédelmi tábor, Íróolvasó tábor, Népi mesterségek tá
bora, Népzene tábor, PontyVelem horgásztábor, Röplabdatá
bor, MSMME – Ipar és képzőművészeti tábor, Tánc, dráma és
filmes tábor, atlétika, görkorcsolya, torna, úszó, vízilabda,
szörftábor, T.E.S.I. tábor, Túlélőtábor, Vizek és vízpartok élő
világa tábor és Zenei tábor. A Napközi Erzsébettábort pedig
másodszor hirdették meg a Magyarország LHHs kistérségei
köréből választott 6 kistérség számára. 

A szociális pályázatokat idén nagycsaládosok, fogyatékos
sággal élők, valamint nyugdíjasok vehetik igénybe, utóbbiak
számára újdonságként került a palettára a „Fürdőbelépő
nyugdíjasok részére” pályázat. Ezt az egészség megőrzéséhez
szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében hirdette
meg az Alapítvány, amely a pályázattal elnyerhető támogatást
gyógyfürdőkbe szóló belépőjegyek formájában nyújtja. 

A fürdőjegy pályázatra február 15ig, a szociális üdü

lési pályázatokra február 28ig, az Erzsébettábor kiírásaira
március 20ig, a T.E.S.I táborra június 30ig, míg az Őszi kirán
dulásra július 31ig lehet jelentkezni. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett pá
lyázatok automatikusak, azaz, aki a feltételeknek megfelel, a
keretösszeg kimerüléséig sikeres pályázóvá válik.

ii További információ: http://erzsebetprogram.hu/

A nagycsaládosok számára meghirde
tett Erzsébetpályázatra a barátaink
hívták fel a figyelmünket, valamint az
interneten is tájékozódtunk. Az elmúlt
nyáron Balatonlellén töltöttünk egy he

tet. Itt több családdal is megismerked
tünk, akikkel sikerült nagy jó kapcsolatot

kialakítanunk. A gyerekek mellett folyamato
san voltak animátorok, akik a napi programjaikról gondos
kodtak. Rendkívül jól éreztük magunkat. Teljes ellátást kap
tunk, a szolgáltatással nagyon elégedettek voltunk. Hálásak
vagyunk, hiszen ha nincs az Erzsébet program, akkor mi
nem jutunk el az egy egyhetes nyaralásra a Balatonhoz.

Kopcsó Attiláné

Az Erzsébetprogramról elsősorban in
terneten és újságon keresztül értesül
tünk. Mivel a férjem tűzoltóként dolgo
zik, ezért itt is kaptunk felvilágosítást a
lehetőségről, amelyet meg is pályáz

tunk. Első alkalommal vettünk részt
ilyen jellegű nyaraláson és nagyon jól érez

tük magunkat. Minden éven részt veszünk a Balatonát
úszáson, így tavaly is erre az időszakra terveztük a vakáci
ót. Balatonszárszón voltunk, ahol nem egy hotelbe kértük
az elhelyezést, hanem egy régi úttörőtábort idéző kemping
be. Örültem annak, hogy sok gyerek vett részt a programon,
akiknek folyamatos elfoglaltságot biztosítottak a szervezők.
Csak jó dolgokat tudok mondani a nyaralásról.

Rábainé Végh Anett

Szerencs Város Önkormányzata a cafetéria juttatás keretében első-
sorban Erzsébet-utalványt ad a dolgozóinak. A Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány által kibocsátott készpénz helyettesítő eszköz készétel,
melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás, valamint
szociális célból jogszabály által meghatározott termék vagy szolgál-
tatás vásárlására használható fel azoknak, akik béren kívüli vagy szo-
ciális juttatásként kapják meg a támogatást.

Erzsébet-utalvány:
megnyíltak az idei

pályázati lehetőségek
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A Rákóczivárban decem
ber 12én tartott lakossági
közmeghallgatáson a hozzá
szólások között dr. Joó Pál, a
Debreceni Egyetem nyugal

mazott professzora – aki közel
nyolc esztendeje él Szerencsen
– felszólalásában hangsúlyoz

ta, hogy köszönet
jár mindazoknak,
akik pénzt hoznak

ebbe a városba.
Dr. Joó Pál sze
rint remek mun
kát végeznek a

város iskolái, ki
váló szakemberek biz

tosítják a jó egészségügyi
ellátást Szerencsen és úgy véli – a város
vezetés elképzeléseivel egybehangzóan
– idegenforgalmi beruházásokra lesz
szükség a jövőben a településen.

Koncz Ferenc polgármester megkö
szönte a professzor ötleteit, javaslatait és
elismerő szavait.

– Etikai bizottság elé kell állnia egy
Szerencsen magánrendelést folytató
gyermekorvosnak, mert veszélyeztette a
helyben működő doktorok megélhetését
– fogalmazott egy felszólaló, aki – mint
elmondta – 400 szülő véleményét tolmá
csolja. Az anyuka megkérte a város gyer
mekorvosait, hogy hagyják dolgozni és
inkább segítsék a fiatal doktornő mun
káját.

Dr. Bobkó Géza önkormányzati képvi
selő tudomása szerint egy Megyaszón és
Alsódobszán, házi gyermekorvosi kör
zettel rendelkező doktorról van szó. Vé
leménye szerint a probléma oka az, hogy
ugyanabban az időben tart magánrende
lést a városban, amikor a helyi gyermek
orvosok is fogadják betegeiket. Dr. Bob
kó Géza úgy tudja, a doktornő több gyer
meket bejelentett saját körzetébe úgy,
hogy erről nem értesítette a szülőket. Ezt
vizsgálja az etikai bizottság.

Koncz Ferenc polgármester a szülők
nek szóló válaszában hangsúlyozta, hogy
ismeri az ügy körülményeit, több alka
lommal beszélt az említett gyermekor
vossal, aki ígérete szerint a jövőben is el
fogja látni a hozzá forduló gyermekeket.
Koncz Ferenc zárszavában úgy fogalma
zott: Szerencs városának az a legfonto
sabb, hogy a helyi gyermekek biztos há
ziorvosi, megfelelő egészségügyi ellátás
ban részesüljenek, ezért – mivel az ön
kormányzat hatóságként nem járhat el
az ügyben – kezdeményez egy szakmai

egyeztetést annak érdekében, hogy mie
lőbb, mindenki számára megnyugtató
megoldás szülessen ebben a kérdésben.

A további lakossági észrevételek kö
zött elhangzott, hogy szerencsés lenne a
helyi vasútállomás környékén a parkoló

helyeket bővíteni. A polgármester el
mondta: megkezdődött az egyeztetés a
MÁVval, mert az állomás bejáratával
szemben lévő területen új parkolóhelyek
kialakítását tervezi a város.

M. Z.
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Javaslatok és a gyermekorvosi praxis

Rendbe teszik 
az ondi vízelvezető árkokat
Az ondi óvoda tornatermében de 

cem ber 11én megrendezett közérdekű
lakossági fórumon Koncz Ferenc pol
gármester tájékoztatójában szólt arról,
hogy az elmúlt időszakban rendbe tet
ték a ravatalozót a településrészen és a
csapadékvízelvezetésben is jelentős
előrelépés történt. Sikerült biztosítani
a helyi tagóvoda működésképességét,
az itteni gyerekek is bekapcsolódnak a
városi rendezvényekbe. Méltó körülmé
nyeket teremtettek az orvosi rendelő

ben. A polgármester beszámolt a közel
múltban lezárult nagyszabású árvízvé
delmi beruházásról, aminek keretében
a Szerencspatak menti zsilipeket kor
szerűsítették, valamint megtörtént a
töltés megerősítése és magasítása is. 
A jövőre vonatkozóan a polgármester
megjegyezte, hogy az elkövetkezendő
időszakban a közmunkaprogram kere
tében rendbe teszik a településrész víz
elvezető árkait és megfelelő módon
karbantartják a temetőt.

9

Egy esztendővel korábban hagyo
mányteremtő céllal rendezték meg
a János naphoz is kötött eseményt,
ami 2013ra azzá vált, amivé szán
ták a szervezők, hagyománnyá. A
program megszokott, karácsony
harmadnapjához illő szentmisével
kezdődött, majd a két celebráló pap,
Deli Lajos érseki tanácsos, főesperes
és Rácz Bertalan címzetes kanonok
szentelte meg a Szent Orbán erek
lyéje alá helyezett palackokat. De
meterné Bártfay Emese polgármes
ter a szentelést követően jegyezte
meg, nem véletlenül gondolt a köz
ség vezetése arra, hogy megtartsák
az ünnepet. A XVIII. század végén –
a Monokon élő Andrássy gróf kéré
sére – a szőlőt oltalmazó Szent Or
bán teljes ereklyéjét a grófnak aján
dékozta XIV. Kelemen pápa, ezt a
mai napig a római katolikus temp
lom falai között őrzik. A borszentelő
ünnep egyfajta adózás az ősök felé,
ugyanis Monok mindent megtesz
azért, hogy a tokaji bor még évszá
zadok múlva is régi fényében ra

gyogjon. Ennek jegyében szervezték
meg ebben az esztendőben először
a Szent Orbán zarándoklatot, ami
vélhetően használt a történelmi bor
vidéknek, hiszen hosszú évek után
most lehetett kiváló minőségű aszút
szedni a szőlősökben. A szentmisé
vel egybekötött ceremónián fővéd
nökként vett részt dr. Mengyi Ro
land, a BorsodAbaújZemplén Me
gyei Közgyűlés elnöke és Demeter
Ervin, a BorsodAbaújZemplén Me
gyei Kormányhivatal vezetője. A To
kajhegyalja szinte teljes területét
lefedő borospalackok egyfajta jel
képként sorakoztak Szent Orbán
ereklyéje előtt, jelezve azt, hogy ha
a szőlőtermelők, a szőlészek és bo
rászok összefognak, akkor ismét
életre kelhet a Rákóczi család jel
mondata: „Ha Isten velünk, ki elle
nünk?” A liturgia végén Sasvári Sán
dor Jászai Maridíjas magyar szí
nész, énekes előadóművész, zene
szerző koncertjének örülhettek a
szentmisén résztvevők.

SfL

Új orvosi rendelőt avattak december
18án Bekecsen. A település központjá
ban kialakított egészségügyi létesítmény
átadását jelképező nemzetiszín szalagot
Béki József polgármester és dr. Mengyi
Roland, a BorsodAbaújZemplén Megyei
Közgyűlés elnöke vágta át.

Az avató ünnepségen Béki József felidézte,
hogy a község képviselőtestülete tavaly ha
tározott arról, hogy a háziorvosi praxist a ma
gántulajdonú épületből saját ingatlanba köl
töztetik. Erre a célra a Honvéd út 124. szám
alatti épületet jelölték ki, ahol már gyermek
orvosi és fogorvosi rendelő is működik. A he
lyiségek megfelelő kialakítására és az új ren
delő felszerelésére pályázaton nyertek támo
gatást, így sikerült megvalósítani az összes
ségében több mint 45 millió forint értékű be
ruházást. A kivitelezés jogát közbeszerzési el
járás keretében Bodnár Péter helyi vállalkozó
nyerte el. A polgármester kitért arra, hogy az
épület mellett parkolókat alakítanak ki, ame
lyeket tavasszal térkővel burkolnak.

Dr. Mengyi Roland avatóbeszédében hang
súlyozta, hogy az új orvosi rendelő a közös
séget szolgája Bekecsen. A megyei közgyűlés
elnöke szerint a 21. században elvárható,
hogy az egészségügyi alapellátást méltó kö
rülmények között biztosítsák a lakosságnak,
ami a községben teljesül. Az egészség nagy
értéket jelent és az is fontos, hogy az átalakí
tással helyi vállalkozót bíztak meg, aki szem
re is tetszetős munkát végzett. Á. A.

Új orvosi rendelőt
avattak Bekecsen

Összefogást jeleznek 
a megszentelt 
borospalackok

Tokaj-hegyaljai bortermelők és borászatok képviselői, továbbá
települések polgármesterei vettek részt azon a borszentelő liturgi-
án, amit de cember 27-én tartottak meg a monoki Sarlós Boldog-
asszony Római Katolikus Templomban.

Miniszteri elismerést 
kapott dr. Korondi Klára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ok
levelét vette át december 7én Budapesten
dr. Korondi Klára. Az elismerést Fülöp Attila
a szaktárca helyettes államtitkára adta át a
szerencsi szemész főorvosnak – értesült a
Szerencsi Hírek.

Forrás: kormany.hu
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Megszépült épületekben kezdték meg a 2014-es
évet Szerencs város óvodásai. Mint arról korábban
beszámoltunk, ünnepélyes keretek között 2013.
október 26-án Balog Zoltán emberi erőforrások
minisztere és Koncz Ferenc polgármester felavat-
ták a szerencsi óvodákat és a zeneiskolát. A tár-
cavezető ezen az eseményen jelentette be, hogy
saját miniszteri keretéből 30 millió forintot ajánl
fel az óvodák fejlesztésére. A szükséges szakha-
tósági engedélyezési eljárások elhúzódása miatt,
ugyan csak január 6-án vehették birtokba az új
épületeket a gyerekek, de a várakozást kárpótol-
ták azok az újdonságok, amik a kicsikre vártak.

Az elmúlt néhány hónapban a város önkormány-
zatának segítségével az Új Széchenyi Terv keretén
belül, közel 500 millió forint értékű beruházást va-
lósítottak meg az említett nevelési intézmények-
ben. Az uniós támogatásnak köszönhetően a Nap-
sugár és a Gyárkerti óvodában egyaránt, jelentős
felújítást végeztek a kivitelezők és a Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. közmunkaprogramban
résztvevő dolgozói.

Az egykori Csalogány óvoda gyermekei és óvó-
női a gyárkerti épületben foglalták el új helyüket,
amely épületben az eddigi 4-ről, 6-ra növelték a
csoportszámot.

„Boldog lehet az a település, ahol ilyen
óvodákat építenek a gyermekeknek”

FFeellúújjííttootttt  óóvvooddáákk  
aa  vváárrooss  ccssööppppssééggeeiinneekk Agyermeklétszám és a kollektíva a két intézményben kö

zel azonos számú. Mindkét helyen megtörtént a mos
dók csempéinek és a nyílászárók cseréje, riasztót, füst

jelzőt és személyi liftet szereltek be, új tető került a létesítmé
nyekre és kifestették a szobákat. Teljesen új orvosi és elkülö
nítő szoba létesült, illetve egy tornaszoba új játékokkal és bor
dásfallal, melyet a csoportok naponta, időbeosztás alapján
fognak kihasználni. Ez utóbbi a remények szerint alkalmas
lesz majd kisebb események megrendezésére, például kará
csonyi, farsangi és gyermeknapi műsorokra. A napsugár au
lájában faliújság jelzi a szülők számára fontos tudnivalókat,
valamint itt tekinthetik meg csemetéik dekorációit. Az eme
letre vezető lépcső mellett a falakat mesefigurák díszítik, ezzel
is barátságosabb és otthonosabb légkört teremtve. Az óvodák
sokrétű szolgáltatást nyújtanak, a logopédia, a tehetséggon
dozás és a hitéletre való nevelés térítésmentesen, míg a szülői
igények felmérése alapján az angol tanulást, az ovitornát és
az ovijógát térítés ellenében vehetik igénybe a tanulni és mo
zogni vágyó csöppségek.

A Balog Zoltán által ígért 30 millió forintot várhatóan feb
ruár végén kapja meg a nevelési intézmény. A miniszteri fel
ajánlást eszközfejlesztésre, tárgyi hiányosságok pótlására 
– konyhai felszerelések, játékok, játéktárolók, textíliák, beé
pített öltözőszekrények, íróasztalok és kerékpártárolók – for
dítják majd. Az itt történő neveléssel olyan alapokat és boldog
gyermekkort tudnak biztosítani a kicsik számára, melyeknek
köszönhetően bármelyik iskolai intézményben megállják
majd a helyüket a későbbiekben.

Angyal Györgyné óvodavezető a Szerencsi
Híreknek elmondta, hogy hálás Koncz Fe

renc polgármesternek, a város vezetőinek,
akik segítették és támogatták a megúju
lást, valamint lehetőséget biztosítanak ar
ra, hogy gyermekeink minél többet szere

peljenek a város rendezvényein, ezzel is elő
segítve a kulturális fejlődésüket, bővítve kikap

csolódási lehetőségeik tárházát. – Ezúton is szeretném köszö
netemet kifejezni az óvónőknek, valamint a szülőknek, akik
szintén sok áldozatot vállaltak annak érdekében, hogy 2014.
január elején a megújult szerencsi óvodákban kezdhessék
meg az új esztendőt a gyermekek. Boldog lehet az a település,
ahol ilyen óvodákat építenek a gyermekeknek – fogalmazott
Angyal Györgyné. S. O.
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A kislányom a Gyárkerti óvodában tölti
mindennapjait. Nagyon jól érzi magát a
megszépült intézményben. Elégedett va
gyok, hiszen a tiszta környezetben, a jól fel
készült óvónőkkel biztonságban tudhatom

a gyermekemet. Az elmúlt hetek sem okoz
tak gondot, a beköltözés időszakára meg tud

tuk oldani a gyerek elhelyezését. Örömmel láttam a
változásokat, az újításokat, a megújult a konyhát, a lefestett fa
lakat és új játékokat!

Lenkéné Benke Marianna

A megújult óvodában töltött első nap után
a gyermekem a következő kérdéssel fordult
hozzám: ugye holnap is az új óvodába fo
gunk menni? Ez is azt bizonyítja, hogy a
gyereknek mennyire tetszik az épület, ahol

sokkal nagyobb és világosabb csoportszobá
ban kapott helyet. Ragaszkodik az óvónőkhöz,

szereti az új helyet. Megoldottuk a kislányom elhe
lyezését a beköltözés előtti átmeneti időszakban, ezzel is meg
könnyítve a nevelők munkáját. A tornaterem is nagyon tetszik,
ezt a csoportok napi beosztás szerint használják. Már akkor is
nagyon jó a közérzetem, amikor belépek az épületbe.

Juhász Mónika



Az írott történelem régóta jegyzi Sze
rencs nevét, volt a honfoglalók szál
lásföldje, falu, privilégiummal felru

házott város, nagyközség, amely státuszok
a városiasodás egy bizonyos szintjeit jelen
tették. Az oklevelek 1490ben magánföl
desúri oppidumként említik, a jogkiter
jesztés a későbbiekben elérhetővé tette az
önkormányzat kiépítését. Rákóczi Zsig
mond kezelésében kialakult gazdasági
központi szerepe egyben igazgatási funk
ciót is jelentett. Az önkormányzat tekinté
lyét növelte a városnak adott 1606os,
majd az ezt megerősítő 1620as privilégi
umok. Szerencs így, mint kiváltságos me
zőváros igazgatási, gazdasági és bírásko
dási hatáskörében közel állt a királyi váro

sokéhoz, önkormányzatának
szakszerűsége sokat

fejlődött. Az 1871.
évi 18. tc. alapján a
város nagyközség
gé szerveződött, de
mezővárosi pecsét
jét egészen 1904ig
használta. A tör

vény leszűkítette az
önkormányzat jogkö

rét, meghatározta a főszol
gabírónak, majd a járásnak való alárende
lését, így önálló tevékenysége szinte csak
a gazdasági ügyekre korlátozódott. Sze
rencs nagyközség 1890es Szabályrende
lete szerint: „A község feladata végrehajta
ni a törvénynek és a törvényhatóságnak az
állami és törvényhatósági közigazgatásra
vonatkozó rendeleteit, önállóan intézni sa
ját belügyeit. Az ezekből kifolyó jogkört a
törvény korlátai között saját képviselőtes
tülete által gyakorolja, illetőleg tölti be.” 
Ekkor a képviselőtestület 10 választott, 10
virilista és 6 elöljárósági, összesen 26 tag
ból állt. Az 1932es szabályrendelet a 20
választott és a 20 legtöbb adót fizetők mel
lett 11 Elöljárósági tagot számlált.

Az év eleje, a múlt században is, a tisztvi
selők számára inkább a táncmulatságok, a
rendszeresen megrendezett polgári bálok,
a farsang kezdetének ideje volt. Az önkor
mányzat akkor is dolgozott és a népszám
lálás, a statisztikák készítése, vagy a tiszt
újítás mellett rendszeresen tartotta testü
leti üléseit. A képviselők ugyanolyan hévvel
és vitakészséggel tárgyalták a napirendi
pontokat, mint a későbbi időkben. A mil
lennium évében, amely megrendezésére
egy háromtagú bizottságot állítottak fel, a
költségvetés egy részét az ezredéves ün
nepségre való felkészülés vitte el. Az orszá

gút, az utcák és közterek munkáira 300 fo
rintot szavaztak meg. A felettes hatóságtól
engedélyt kértek arra, hogy a közmunkae
rőt is felhasználhassák terveik megvalósí
tásához. A kivitelezésre azonban sokkal ké
sőbb, csak 1909ben került sor, amikor 
3%os pótadó emelésével tudták az utcá
kat troszkázás helyett lapos kövekkel bur
kolni. 1898 év elején rendezték az elöljáró
ság tagjainak fizetését. A főbírónak 500., a
jegyzőnek 800., másodjegyzőnek 550., a
törvénybírónak 35., a külrendőr bírónak
120., a belrendőrnek 300., a városi szü
lésznőnek 50., a négy tanácsosnak egyen
ként 35., a négy rendőr fizetése összesen
960. forint lett. A következő évi költségve
tésből pedig kiolvasható, hogy a szerencsi
egyenes adónak csaknem a felét a cukor
gyár befizetése adta. A képviselőtestület
költségvetése szerint településünk évről
évre rohamosan fejlődött. A község kiadá
sai 1907ben 84 ezer koronára emelked
tek, ebből a villanyvilágítás 4,5 ezer korona
volt. Az év végi zárszámadásban viszont az
keltett elégedetlenséget, hogy az állami is
kola fenntartási költségei nagyon magas évi
45 ezer korona, amelynek egy részét a
képviselők szerint az államnak kellene át
vállalnia. Két év múlva régen várt beruhá
zásba kezdett az önkor
mányzat, a fürdő kialakításá
ba. A testületi tagok közül so
kan féltették a várost attól,
hogy belebukik a beruházás
ba, és szavatosságot kértek
rá, hogy ez az építkezés nem
okoz külön költséget a városi
kasszának. Megnyugtatás
képpen ugyanakkor garan
tálták, hogy ők minden héten
meg fognak fürdeni benne.
Az 1913as zárszámadásról
az derül ki, hogy a hasonló

lélekszámú községek egyikének sem volt
ilyen nagy költségvetése, de a község fejlő
déséhez szükség volt rá. Ez az év egyébként
is rentábilis lett, hiszen a kulturális, az ut
carendezési, a szegény, a II. Rákóczi Ferenc,
az új kutak létesítése, a gazdasági munkás
segély, a piactér burkolása, a fürdő, a köz
ségi fejlesztési alap javára elkülönített be
vételek és az éves kiadások mérlege 4,5
ezer korona pénztári maradványt eredmé
nyezett. A rákövetkező második évben vi
szont a 83 ezer korona hiányt az előző évi
pótadók 4 százalékos emelésével tudták
csak megoldani. Nehéz időkben, például a
háború alatt sem maradt el a községi alkal
mazottak karácsonyi segélye, amely a tes
tület által megszavazott egy teljes hónap fi
zetésének felelt meg.

A község önkormányzata, a városi rang
visszaszerzése érdekében, a század elején
valószínűleg ösztönösen, a haladás érde
kében cselekedtek, de később már tudato
san fejlesztették környezetünket. Központi
funkcióinak bővülésével, népességének
növekedésével és mezővárosi örökségé
nek tiszteletben tartásának köszönhetően,
Szerencs 1984ben újra városi rangra
emelkedett. O.Z.M.

3300  éévvee  úújjrraa  vváárrooss  SSzzeerreennccss
– Városi önkormányzat –
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CCssáánnggóó  ffiiaattaallookk  kkaappttaakk  aajjáánnddéékkookkaatt
SSzzeerreennccssrrőőll

A városunkban élő Vitelki László és családja nagy szegénységben élő csángó magyar gyermekek
számára kezdeményezte azt az ajándékgyűjtést, ami ugyan döcögősen indult, de nem várt sikerrel
zárult. Az akcióhoz – mint segítő és támogató – csatlakozott a Szerencsi Hírek Szerkesztősége, Sze-
rencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ.

Afelhívás a szerencsieket mozdította
meg leginkább, de szép számmal  ér

keztek ajándékok a környező tele
pülésekről, továbbá Abaújból és Miskolcról
is. A csomagok egy kisteherautó rakterét
töltötték meg teljes egészében, a szállít
mány december 14én reggel indult a pol
gármesteri hivataltól Koncz Ferenc polgár
mester jelenlétében, elraktározva az át
adandó jókívánságait is. Vitelki László és a
Szerencsi Hírek két munkatársa másnap
délben érkezett meg a csomagokkal Pusz
tinára, a célállomásra, a Szent István tiszte
letére emelt templom előtt sokan várták az
anyaországból érkezetteket. Rövid ismer
kedés után dr. Nyisztor Tinka etnográfus
portáján került sor az ajándékok kipakolá
sára, a munkából jócskán kivették részüket
a tényleges címzettek, a csángó gyermekek.
Csillogó szemekkel térültekfordultak, majd
énekekkel mondtak köszönetet az adako
zók felé. Rendkívül megható volt a jelenet,
merthogy az aszfaltos utakat még nem lá
tott Pusztina fiataljai között nem csak óvo
dások, de tinédzser korúak is képviseltették
magukat, együtt énekelték a karácsonyi da
lokat a felnőttekkel, a frissen feldíszített ka
rácsonyfa előtt. A szerencsi stáb nem csak

itt volt részese a köszönetnyilvánítás
e formájának, az éltes korban lévő

asszonyok népviseletbe öltözve
tették ugyanezt a római katoli
kus templomban, énekeiket el

sősorban Szerencsnek, illetve
az ajándékozóknak cí

mezték. Azt már a
hazavezető úton
mondta el Vitelki
László, hogy csa

ládjának nem új keletű a kapcsolata dr.
Nyisztor Tinkával, az elmúlt években sike
rült néhányszor meglátogatniuk a csángó
gasztronómia doktorát és látva a község
mérhetetlen szegénységét, fejébe fészkelte
magát a tenni akarás gondolata. Megjegyez
te, hogy a kivitelezést nagyban könnyítette
meg az a médiaháttér, amit a Szerencsi Hí
rek szerkesztőségétől kapott, ugyanakkor
jóleső érzéssel könyvelte el, hogy a segítség
nyújtástól nem zárkózott el Koncz Ferenc
polgármester, maga a városvezetés, továbbá
a Szerencsi Művelődési Központ sem, sőt!
Elsőre felfogta mindenki, hogy gyermekek
megsegítéséről szól a történet, olyan gyer
mekekéről, akiknek eddig nem, vagy csak
nagyon ritkán adatott meg a karácsonyi
ajándék, akik ugyanolyan magyarok, mint
amilyenek mi vagyunk. Őket távolra vetette
a sors, nagyon távolra. Székelyföld és Nagy
Magyarország történelmi határán túlra.

Serfőző László
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Mihályi Jánosné, született
Cseh Ilona Mádon született
1921. szeptember 21én, itt él
te le fiatalságának legszebb és
legboldogabb éveit. Postakia
dóként majd vezetőként dolgo
zott Mádon egészen 1950ig.
1947ben feleségül ment Mihá
lyi Jánoshoz. Férje, továbbszol
gáló katona volt Baján, az ő ké
résére költöztek Szegedre. Há
rom évig éltek a Tiszaparti vá
rosban. Szeged után egy Kis
kunhalasi áthelyezés következett. 1954ben hazakerültek,
mert férje megbetegedett és leszerelt. A szülőfalujához közeli
Szerencsen, negyvenhárom és fél évet dolgozott a postán, mint
főnök helyettes és főpénztáros. A napi szakmai feladatok ellá
tása mellett szakszervezeti vezetőként közösségi munkát is
végzett, valamint mindig szívén viselte kollégái sorsát, igye
kezett segítségükre lenni. Férje 1966ban, 50 évesen elhunyt.
A posta vezetőségének megbízásából a vidéki kishivatalokban
dolgozó kollégáit helyettesítette. Tizenöt településen munkál
kodott hosszabbrövidebb ideig. Ica néni három gyermekkel,
hat unokával és egy dédunokával büszkélkedett, a munka mel
lett mindig szeretettel mesélt életének legmeghatározóbb él
ményeiről, a színjátszásról és a postai szolgálatról. 

A színjátszás és a színpad szeretete kitöltötte az életét. Há
rom évesen látta édesapját a János vitéz című daljátékban Ba
gó szerepét játszani a mádi falusi színjátszó kör társulatával.
Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ötvenöt esztendeig tevé
kenykedett amatőr színjátszóként. 1950ig szerepelt az Amit
az erdő mesél, a Sárga csikó, Sári bíró, Obsitos, Farius leánya,
A vörös hajú, Gyöngyvirágos huszár csákó, A huszár kisasszo
nya, A Becskereki menyecske, Őrmester úr jelentem alássan
című darabokban. 1989ig tagja volt a Munkás Színjátszó Cso
portnak. 1990től az ország egész területén, illetve határon
túl is mondott verset, prózát, mesét. 22 éven keresztül, min
den május 1jén szavalt Veresegyházán, ahol elsősorban Pe
tőfi Sándor Szeretlek kedvesem című művét kérték tőle szá
mos alkalommal. Szerepléseinek elismeréseként mintegy 200
oklevéllel és számos díjjal jutalmazták. Győrött Radnótidíjat,
Budapesten Nagy László Ki viszi át a szerelmetdíjat és Élet
műdíjat, Veresegyházán Anyám fekete rózsadíjat kapott.
Szerencs Város Önkormányzata Pro Urbe Szerencs kitünte
téssel ismerte el munkásságát. 

A szerencsiek Ica nénije még kilencven esztendős kora után
is gyakran mondott verset városi eseményeken, a nyugdíjas
klub rendezvényein, és igyekezett minden meghívásnak, fel
kérésnek eleget tenni. 

Mihályi Jánosné életének 93 évében hunyt el. A szerencsi
temetőben 2013. december 31én kísérték utolsó útjára
mindazok, akik ismerték és szerették őt.

Tóth Miklósné, született Mé
száros Irén 1933. augusztus 
2án született Szerencsen. 
A református iskola első négy
osztálya után a helyi polgári is
kolában tanult tovább. A kép
zőművészet iránti tehetsége
korán megmutatkozott. Saját
magáról ezt írta: „Édesanyám
tehetséges asszony volt. Mester-
levele volt szabásból és varrás-
ból és géphímzésből. Több évig
ezzel kereste a kenyerét. Az ak-

kori »úri osztály« hölgytagjai vele terveztették és varratták
meg csodálatos ruháikat. Nem véletlen tehát, hogy miután ce-
ruzát vehettem a kezembe, embereket és ruhákat rajzolgattam.
Így kezdődött az én művészetem.”

Középfokú tanulmányait a miskolci Tóth Pál Református
Nőnevelő Intézet Leánylíceumában végezte, ahol a rajz
mellett zenével is foglalkozott. Az 195152es években
szerzett tanítói oklevelet, gyakorló évét Monokon töltötte.
Az Egri Tanárképző Főiskola rajzföldrajz szakán szerzett
diplomát, melyet a szerencsi általános iskolában kamatoz
tatott. Később Egerben rajz továbbképzésen vett részt,
majd Miskolcon filozófiát, politikai gazdaságtant és mun
kásmozgalom történetet hallgatott. 198182ben esztétikai
tanfolyamon vett részt. Felsőfokú rajztanári képzést Ba
logh Jenőnél, a Képzőművészeti Főiskolán végzett. Az álta
lános iskolai nevelés után, harminckét évig a szerencsi
Bocskai gimnáziumban, húsz évig pedig a szakképző isko
lában oktatott. 

Élete a tanítás, szenvedélye a festés volt. Realista stílus
ban alkotott csendéletet, életképet, portrét, tájképet. Olaj
jal, akvarellel, pasztellel és vegyes technikával dolgozott.
Kezei közül nagyon sok tehetséges fiatal került ki, köztük
van építész, iparművész, kirakatrendező, keramikus, por
celánfestő és több rajztanár. Pedagógusi pályájának 59 éve
alatt végig arra törekedett, hogy megtalálja diákjai alkotá
sainak legsikeresebb részeit és azzal motiválja őket. „A rajz
világnyelv, tehát fontos, semmivel nem pótolható, értékköz-
vetítő tárgy. Ez a művészeti ág elvezeti az ifjúságot a szem
demokráciájához, hogy esélye legyen a jövő társadalmának
szép és korszerű meglátására.” – fogalmazott egykor.

Tóth Miklósné munkái 34 önálló és 103 csoportos kiállí
táson szerepeltek. Öt alkalommal mutatkozott be külföl
dön. Több hazai és nemzetközi rangos elismerés mellett
1977ben Kiváló Tanár lett, 2001ben pedig Szerencs Vá
ros Önkormányzata Pro Urbe Szerencsdíjban részesítette. 

Tóth Miklósné életének 81. évében, 2013. december 8án
hunyt el. Búcsúztatását december 14én tartották a szeren
csi református temetőben.

Mihályi Jánosné 
Radnóti-díjas versmondó

1921 – 2013

Tóth Miklósné
művésztanár
1933 – 2013

Szerencsi Hírek: Ha visszagondol az el
múlt másfél évtizedre, melyek voltak
az időszak legfontosabb eseményei?

Kormos Sándor: A legfontosabb talán a
kezdet, amikor kidolgoztunk egy sport
stratégiát, ami arról szólt, hogy minél több
fiatalt vonjunk be a mozgásba. Úgy érzem,
hogy ez sikerült. Annak idején Juhász Ti
borral kezdtem, utána Csepely János, majd
Suhajda Edit segítette a munkát, de egy
pár évre egyedül maradtam, és azok vol
tak a legnehezebb évek. Nem is a sportsi
kerek, inkább az, ahogy a sport jó irányba
tud terelni egy embert, azt hiszem ezek
voltak a legkellemesebb emlékeim. 

Szerencsi Hírek: A legtöbb szakosztály
sikerrel működik Szerencsen, de talán
akad egy, amely a többinél is közelebb
áll az Ön szívéhez?

Kormos Sándor: A kézilabda azért a leg
kedvesebb nekem, mert ők az egyetlen
női szakosztály, és sokszor a megszűnés
határán voltak, de eddig sikerült úrrá len
ni a nehézségeken. Sok edzővel dolgoztak
az elmúlt évek alatt. Talán egy picit nehe
zebben kezelhetők, mint a férfiak, ezért
kevesen találják meg velük a hangot. Most
úgy érzem, hogy minden rendben van kö
rülöttük. Mindezeken túl ugyanúgy szere
tem a többi sportágat is. Sok szakosztály
alakult meg, amit már mi hoztunk létre.
Van olyan amely az objektív körülmények
miatt alakult. Amikor megépült a tanu
szoda, nyilvánvaló volt, hogy megalakul
az úszószakosztály. Ha egy picit nagyobb
uszodánk lenne akkor talán már a vízilab
da is bontogatná a szárnyait. Ha pedig
lenne még egy sportcsarnokunk, akkor

biztosan lenne egy női futballcsapatunk
is. Erre azonban jelenleg nincs hely.

Szerencsi Hírek: Ön szerint hol tart ma
Szerencs város sportja?

Kormos Sándor: Ha összehasonlítom
Szerencset a hasonló lélekszámú váro
sokkal, akkor azt mondom hogy az iri
gyeltek közé tartozunk, mert ennyi szak
osztály nagyon kevés helyen működik. Je
lenleg mintegy négyszázan sportolnak
szervezetten, ami egy tízezres városhoz
mérten nagyon jó arány. Lehetne jobb is,
de sajnos a város lakosságmegtartó ereje
csökkent az utóbbi időben és ez meglát
szik a sporton is. Vannak versenyszakosz

tályaink, de nekünk mindenképpen az
utánpótlás keretein belül kell sokat ten
nünk, hogy minél több gyerekkel szeret
tessük meg a mozgást, hiszen a sport az
ifjúságnevelés egyik legfontosabb eszkö
ze. 

Szerencsi Hírek: Hogyan tervezi a jö
vőjét, az egyesület része marad az élet
ének?

Kormos Sándor: A sportelnökségben
benne maradtam. Eléggé izgulós vagyok,
sokszor babonából nem mentem ki a
meccsekre, mert ha ott voltam, kikapott a
csapat. Talán most már teher nélkül el tu
dok menni majd a mérkőzésekre. Mint
említettem, a végén már egyedül vezet
tem az egyesületet, és ez nagyon lekötötte
az időmet. A családom javarésze itt él, az
unokám is, van mivel foglalkoznom, van
mit csinálnom, tehát unatkozni nem fo
gok. Talán az időarányok fognak változni. 

Szerencsi Hírek: Ha jól értjük, tovább
ra is hajrá Szerencs?

Kormos Sándor: Én ilyen szempontból
mindig Szerencs párti voltam, talán még
országos csapat sincs, aminek most druk
kolnék. Természetesen örülök a magyar
sikereknek és nekem az jelentené a leg
nagyobb boldogságot, ha egyszer egy sze
rencsi sportolót látnék válogatott szinten,
elérve akkora sikert, hogy városunknak
hírnevet hozzon. Továbbra is Hajrá Sze
rencs! M. Z.

Hajrá Szerencs!
Kormos Sándort, Szerencs Város Sportegyesületének közelmúltban leköszönő elnökét köszöntötték január

11-én a sporttársak, valamint a város vezetése. Az eseményen az SZVSE tagjai, valamint a jelenlévő vendégek
által közösen vásárolt aranygyűrűt Koncz Ferenc polgármester nyújtotta át Kormos Sándornak.

Több mint százan kaptak meghívást
a Kormos Sándor tiszteletére, Sze
rencs Város Önkormányzata által
szervezett vacsorára, melynek január
11én este a Bolyai János Katolikus Ál
talános Iskola étkezdéje adott ott
hont. Koncz Ferenc polgármester be
szédében fontosnak tartotta: a tény,
hogy Szerencsen van sportélet, az
hogy ilyen sokan részt veszünk ezen
az eseményen, azt mutatja, hogy Kor
mos Sándor rendkívül eredményesen
végezte munkáját az elmúlt másfél
évtizedben, amiért köszönettel tarto
zunk neki!

Szerencs sportjáért végzett kiemel

kedő tevékenységéért a Szerencs VSE
tagjai, valamint a jelenlévő vendégek
által közösen vásárolt aranygyűrűt
Koncz Ferenc polgármester nyújtotta
át Kormos Sándornak.

– A sportnak óriási szerepe van az
ifjúság nevelésében, amely talán a
legnagyobb eredménye az SZVSE te
vékenységének – fogalmazott Kormos
Sándor, aki mint elmondta, számára
nem ért véget a sporttevékenység, hi
szen a szervezet elnökségének mun
kájában továbbra is részt vesz, taná
csaival igyekszik segíteni a szakosz
tályok működését.

M. Z.

15 esztendő 
a szerencsi sport élén

A szakosztályok képviselői is köszöntötték Kormos Sándort.
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Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a szerencsi
kistérségben című pályázaton belül mobil játszóházzal szí
nesíti a kistérségi társulás a térség településeinek közösségi
rendezvényeit, falunapjait, iskolai és óvodai eseményeit.

A játszóházban való játék során a gyermekek és szüleik
közös készség és képességfejlesztő foglalkozáson vesznek
részt. Ezzel a tevékenységgel a kicsik közelebb kerülnek egy
máshoz, megismerik a csapatszellemet, fejlődik a kooperá
ciós készségük, és sikerélményt élnek meg, amely foglalko
zásokon fejlesztő pedagógus és logopédus is segíti a házve
zető munkáját.

A gyermekesély program mobil játszóháza tizenhét, tér
ben elhelyezhető különböző játékkal – óriás trambulin, for
gótölcsér, gólyalábak, négyes sítalp, lengőteke, ördöglakatok
– és többféle rajzeszközökkel rendelkezik. A képességfejlesz
tő játékok hasznos szabadidő eltöltést és jó szórakozást kí
nálnak a kisebb és nagyobb gyerekek számára, akik körében
nagy sikert aratott az új szolgáltatás.

Hálásan köszönöm a Szerencsi Rászorultak Alapítvány nevében
a Tarka Barka Turkáló dolgozóinak és tulajdonosának, hogy jelen-
tős mennyiségű ruhacsomagokat adott térítésmentesen az ala-
pítványunknak. A ruhaadományokat szeretettel tudtuk szétosz-
tani az arra rászoruló embertársainknak.

Minden köszönet és hála a nemes felajánlásért!
Őszinte tisztelettel: Korondi Klára az alapítvány elnöke

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT

Mivel Európában több he-
lyen az influenza járványos
előfordulását tapasztalták,
ezért előre láthatóan az elkö-
vetkezendő hetekben ha-
zánkban is számítani lehet az
influenzaszerű megbetegedé-
sek számának emelkedésére.

Az influenza elleni védőoltás beadása még most sem késő,
gondoljon saját maga és családja egészségének megőrzésé-
re!

Az influenza elleni oltásokat a szezon egész ideje alatt ér-
demes igénybe venni. Az esetleges járvány kialakulása az ol-
tásnak nem akadálya. A védőoltás beadását követően a vé-
delem 10-14 nap alatt alakul ki.

A térítésmentes védőoltást kérje a házi- és házi gyermek-
orvosától.

Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁST
MÉG MOST SEM KÉSŐ BEADATNI!

Anyakönyvi hírek 2013. december
Házasságot kötöttek: Horváth Gyöngyi – Lengyel Nor

bert.
Elhunytak: Damu Dezsőné (77év), Kuzma Barna (65

év), Dr. Krucsay Béláné (84 év), Tóth Istvánné (74 év), Haj
dú Ferencné (88 év), Bodnár József (87 év), Apjok András
né (76 év), Szepesi János (62 év), Gaál Mihályné (60 év),
Büscsei Bálintné (85 év), Tóth Miklósné (80 év), Tóth Gyu
la Elekné (77 év), Mihályi Jánosné (92 év), Bodó Andrásné
(99 év), Varjas István (90 év), Lukács Benjaminné (87 év),
Bodnár Jánosné (91 év), Telepi László (69 év), Hegedűs
Jánosné (84 év).

Születtek: Bató Gerda, Polonkai Gábor, Völgyi Melani,
Takács Petra, Ficsor Emese Zoé, Rjatikov Dániel.

Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

Jól működő mobil játszóház
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal idén is elkészíti a település

idei eseménynaptárát, melyben az önkormányzat, a város intéz
ményeinek programjai mellett helyet kapnak egyházi esemé
nyek, civil szervezetek, sőt a magánkezdeményezésű közösségi
rendezvények is. 

Az eseménynaptár elkészítésének az a célja, hogy a városban
szervezett eseményekről az intézményeknek, civil szervezetek
nek, a sajtónak, és rajtuk keresztül Szerencs lakosságának tájé
koztatást adjunk. Az eseménynaptár felkerül a város honlapjára,
ahol folyamatosan nyomon követhetik az érdeklődők az aktuális
programokat.

Kérjük a rendezvények szervezőit, hogy a 2014. évre tervezett,
közérdeklődésre számot tartó programokról, közösségi meg
mozdulásokról nyújtsanak tájékoztatást 2014. január 31ig a
polgármesteri hivatal címére küldött levélben (3900 Szerencs,
Rákóczi út 89.), vagy a programok@szerencs.hu email címen.
Az esztendő további részében is örömmel fogadjuk a programa
jánlókat a fenti címeken.

Király Judit, közművelődési szakreferens

Készül a 2014-es eseménynaptár

Gyógyúszás kezdőknek és haladóknak.
Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás időpontjai:

Kezdő csoport (USZODA). Időpontok: kedd: 1515.45 óra, 1616.45 óra, 1717.45
óra; szerda: 14.3015.15 óra; csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.

Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: hétfő:1515.45 óra; 
kedd: 1515.45 óra; szerda: 1515.45 és 15.4516.30 óra.

Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: kedd: 17.4518.30 óra;
péntek: 14.3015.15 óra, 15.1516 óra.

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

VÍZ ALATTI TORNA minden héten kedden 18.3019.15ig 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.

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

– Mióta dolgozik közösen a növendékei-
vel?

– Már 27 éve edzősködöm. Most a szak
osztályunkban két csoport felkészítését
végzem. A 1011 éves kenguru csapatnak
már harmadik éve tartom a foglalkozáso
kat. Heti három edzés szükséges a meg
szerzett tudás, és a fizikai erőnlét szinten
tartásához. A 1314 éves serdülőkkel 
6 éve dolgozom. Velük minden héten négy
alkalommal találkozunk. Az eltelt évek
alatt a három edzőkollégával remek kis
csapatokat nevelünk a szakosztályban,
akikkel hatékony tréningekkel, jó meccs
eredményeket érünk el. Szinte minden év
ben van országos döntőben szereplő csa
patunk.

– Hogyan értékeli az utóbbi időszak mér-
kőzéseit?

– A kisebbek a régiónk 14 csapatos
mezőnyében versenyeznek és jelenleg a
tabella második helyén állnak, de törek
szünk a még jobb eredményre! A serdü
lők alapszakaszának utóbbi teljesítmé
nye büszkeséggel tölt el, hiszen az idény
ben tíz mérkőzésből kilencet megnyer
tek, aminek köszönhetően bekerültek a
32es főtáblára, így februártól ebben a
bajnokságban fogunk szerepelni. Első
mérkőzéseinket február 89én Buda
pesten fogjuk játszani.

– Milyen edzésmódszerrel érik el ezeket a
kimagasló sikereket? 

– A legfontosabbnak tartom, hogy a já
ték szeretetével „mérgezzük meg” minél
korábban a gyerekeket, ezután mindent
megtesznek majd, hogy részt vegyenek az
edzéseken. Ha rajtuk múlna, mindennap
kosárlabdáznának. Ezt bizonyítja az ala
pozó időszakban, szünidőkben tartott fog
lalkozásokon való részvétel.

– A bajnokságok közötti időszakokban
inkább a fizikai erőnlét fejlesztésére he
lyezzük a hangsúlyt, de ilyenkor is foglal
kozunk az alaptechnikák csiszolásával, és
labdás ügyességgel. Meccsidényben takti
kai gyakorlatokat is végzünk. A mérkőzé
sek előtt az ellenfél, és a mi csapatunk
erősségeit és gyengeségeit beszéljük meg,
s ezeket próbáljuk kihasználni az „össze 
csapásokon”. Mi a Rákóczi iskola tornater
mében és a Kulcsár Anita Sportcsarnok
ban tartjuk az edzéseinket.

– Köztudott, hogy a kormány kiemelten
támogatja a látvány csapatsportokat. Mi a
helyzet e téren a szerencsi kiskosarasokkal?

– Tavaly tavasszal a kiemelt csapat 
sportágak támogatására kiírt pályázaton
nyert a szerencsi kosárlabda szakosztály
közel 14 millió forintot, amely kimondot
tan az utánpótlás csapatainkra fordítható.
Ebben az évben ebből terembérleteket,

utazást, mérkőzések költségeit, edzők
tiszteletdíját lehet kifizetni. A szerencsi vá
rosvezetés mellett a szülők is nagyban
hozzájárulnak a szakosztályunk zökkenő
mentes működtetéséhez, amit ezúton is
szeretnék megköszönni! 

– Mit hozhat a jövő?
– Szeretnénk még több kosárlabdázni vá

gyó, nem csak szerencsi gyereket látni a csa
patainkban és jó lenne, ha az általános isko
lás játékosok a helyi gimnáziumban tovább
tanulva, továbbra is szerencsi színekben ját
szanának. Szükség lenne a Rákóczi iskola
tornatermében a padlózat cseréjére és re
méljük lesz pályázati lehetőség a sportléte
sítmények felújítására is. Mindezek mellett
reméljük, hogy eredményes szereplést,
újabb országos döntőt is hoz nekünk a jövő,
és azt kívánom: legyen újra NBIen szereplő
szerencsi felnőtt kosárlabdacsapatunk!

Nagy reményekkel kezdi a 2014es esztendőt Szerencs Város Sportegye
sülete kosárlabda szakosztálya. Az elmúlt évben több szép eredménnyel
öregbítették városunk hírnevét, amelyhez a legkisebbektől a felnőtt csa
patig minden korosztály hozzájárult. Közel 80 igazolt fiú játékos vesz részt
négy edző vezetésével a kosárlabda szövetség által rendezett korosztályos
bajnokságokban. Ezen felül összesen húsz, 78 éves korú gyermek az elő
készítő csoportba jár. 

Nagy Lajos a szakosztály vezetése mellett a kenguru és serdülő csapatok
edzői teendőit is ellátja.

Kosárlabda utánpótlás-nevelés
Szerencsen

Sikeres karate évnyitó
Jól szerepeltek a Szerencs VSE ver

senyzői a január 11én Egerben meg
rendezett shotokan karate magyar baj
nokságon. Az SKSSKDUN Hungary Ka
rate Szövetség által életre hívott orszá
gos viadalon Varga Csaba négydanos
mester tanítványai három arany, két
ezüst és bronzérmet, valamint három
negyedik helyezést szereztek. Küzde
lemben Kobolák Anna és Visóczki Panna
első, Visóczki Luca, Tamás Klaudia má
sodik, Sipos Márk, Kanalas Tamás har
madik, Bénó Kristóf pedig negyedik he
lyezést ért el. Formagyakorlatban Tóth
Vivien első, Monyók Helga és Visóczki
Luca második lett az egri versenyen.

Szerencsi csapat nyerte 
a vasutas futballtornát
Tíz csapat részvételével, immár 16.

alkalommal rendeztek vasutas terem
labdarúgó tornát a szerencsi Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. A hagyomá
nyos sporteseményre a hazaiak mellett
Budapestről, Nyíregyházáról, és Mis
kolcról is érkeztek résztvevők. A szom
bati küzdelmek során végül a házigaz
da „VSZ Szerencs Vasútállomás” csapa
ta nyerte meg a tornát, megelőzve a
„Mozdonyvezetők Szakszervezete Mis
kolc” együttesét és az ugyancsak me
gyeszékhelyről érkezett „Miskolc Irá
nyítók” focistáit. A legjobb kapusnak
járó trófeát a szerencsi Gál Tamás kap
ta, míg a legjobb mezőnyjátékosnak a
miskolci Makkai Attila bizonyult.
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Szerencs főutcáján (ESZEIvel
szemben) 100 m2es, felújított csa
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363302. (12
34)
Szerencsen áron alul emeletes csa
ládi ház a Tesco, iskolák közelében
eladó. Kétgenerációs lakásnak,
nagycsaládosoknak, akár vállalko
zásra is alkalmas. Rendezett udva
ron, melléképületekkel. Budapesti
lakáscsere is érdekel értékkülönbö
zettel. Érd.: 70/6557576, 47/363
282. (123)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2
es, 1 emeleti, összkomfortos, rende
zett, társasházi lakás, zárt udvarral,
kis kerttel Kanadába költözésem mi
att áron alul, 4,1 M forintért sürgő
sen eladó. Érd.: 47/361822,
30/3395234. (12)
SzerencsOnd, Fő utca 21. szám
alatti, 2 szobás, összkomfortos csa
ládi ház melléképülettel, nagy telek
kel eladó. Érd.: 70/3869461. (1)
Szerencsen csendes környezetben
(ESZEI közelében) egy 80 m2es csa
ládi ház, 2 szoba, összkomfortos,
gázfűtéses, nagy kerttel (300 négy
szögöl) gyümölcsfákkal. Érd.:
30/5254740. (1)
Szerencs központjában téglaépíté
sű társasházban, teljesen felújított,
2. emeleti, 57 m2es lakás (fa nyílá
szárók + szúnyogháló, beépített
szekrények, klíma, masszázskád)
hozzá tartozó garázzsal eladó. Érd.:
30/5254740. (1)
Budapest IX. kerületében, az Epres 
erdő utca elején, több egyetem kö
zelében egy 52 m2es magasföld
szinti, jó állapotú lakás eladó. Képek
itt megtalálhatóak: http://epres.be

gyikeszter.fotoalbum.hu. Érdeklőd
ni: 20/2787708, 70/3699155. (1)
Szerencs belvárosában, külön bejá
ratú, két lakrészes, 2+4 szobás,
rendben tartott családi ház egyben
vagy különkülön eladó. Kisebb be
számítunk Szerencsen vagy Buda
pesten. Érd.: 20/4464662. (1)
Eladó 55 m2es felújított társasházi
lakás a városközpontban, alacsony
rezsivel, garázzsal. Érd.: 20/568
5189.
Szerencs főutcáján felújított családi
ház eladó. Irodának, üzletnek is al
kalmas, valamint Bekecsen 85 m2es
családi ház eladó. Érd.: 30/8363
302. (1)

VEGYESVEGYES

Konyhakész, hasított tűzifa ingye
nes házhozszállítással, helyben hite
les mérlegeléssel 1 700 Ft/q áron el
adó. Érd.: 70/5242888. (123)
Négyütemű Trabant lejárt műszaki
val, négy téli gumival, felnivel vala
mint 7 tagú olajradiátor eladó. Érd.:
47/362390. (123)
Mistral típusú elektromos kerekes 
szék eladó. Érd.: 70/9672478. (12
3)
Bontott cserép 2 800 db eladó. Érd.:
20/6695781. (1)
2 db horgászbot kétrészes orsóval,
újszerű állapotban (ajándék hátizsák
és egyéb apróság); 1700 Wos por
szívó; 220 V710 W ütvefúró újszerű
állapotban; bontott, de válogatott fe
nyő lambéria (kb. 10 m2); 1 db magas
fordulatszámú multifunkciós kisgép
(műszerész munkához); 2 db dupla
üvegű teraszajtó zárral; vezetékes te
lefonok rádiós és kihangosítható; aj
tózárak – bronz, antik ajtósilt + ki
lincs; boronz, antik fogas 6 db + 4 db
kalaptartó. Érd.: 47/362855. (1)
2 db fotel, fotelágy, 3 részes, fém ker
ti hinta, gyerekbicikli, Peugeot ver
senybicikli, Jawa Babetta segédmo
tor eladó. Érd.: 20/2219094. (1)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Kiadó iroda- és üzlethelyiség
A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), 

mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
üzleti vagy irodai tevékenység céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

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

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

Üzlethelyiség:
Szerencs, Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, 
a Halász Cukrászdával szemben) szám alatti ingatlanban 
található komfort nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2. 

Bérleti díj összege: 500 Ft/hó/m2+Áfa (külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. február 7. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi

út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

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

Aszalt szilvás sonka
Szerencsi virsli
Lángolt kolbász
Füstölt tokaszalonna
Füstölt csülök csont nélkül
Sertés zsír 1/1

Aszalt szilvás sonka
Szerencsi virsli
Lángolt kolbász
Füstölt tokaszalonna
Füstölt csülök csont nélkül
Sertés zsír 1/1

1 489 Ft/kg
859 Ft/kg

1 059 Ft/kg
829 Ft/kg

1 059 Ft/kg
549 Ft

1 489 Ft/kg
859 Ft/kg

1 059 Ft/kg
829 Ft/kg

1 059 Ft/kg
549 Ft

Az akció 2014. január 24-től módosításig érvényes!

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

Egy kis hazai...Egy kis hazai...

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,

szombat 7–12 óráig.

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

•

zemplentourist

A részvételi díj a szállás díját
és az autóbusz költségét tartalmazza.

Szerencsről induló nyaraló
programok autóbusszal

Szerencsről induló nyaraló
programok autóbusszal

Bővebb információ és jelentkezés irodánkban:

Sarti

Kusadasi

Tossa de Mar

Korfu

július 1-8. között

július 12-19. között

július 26. – augusztus 2. között

augusztus 9-16. között

44 900 Ft/fő

51 900 Ft/fő

70 900 Ft/fő

47 900 Ft/fő

Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt
elfogadunk!

Étkezési utalványt
elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

Akció január 20-tól visszavonásig:
Kaiser lecsókolbász
Kaiser baromfi párizsi
Pecsenye csirkecomb
Sertés tarja csontos
Sertés oldalas
Apróhús (kolbászhús)
Sertésláb
Darabolt Csabai kolbász
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász

520 Ft/kg
400 Ft/kg
530 Ft/kg

1 100 Ft/ kg
1 100 Ft/ kg

990 Ft/kg
350 Ft/kg
990 Ft/kg

1 190 Ft/ kg
1 190 Ft/kg



15W-40 1 000 Ft/l, 4 000 Ftmotorolaj 4,5 liter

E-jeles nappali menetfény lámpák

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK vagy hívjon a 20/9263-710 számon.

Szerencs, Széchenyi út 18.
Tel.: 47/362-701, mobil: 20/926-3710.

BERECZK AUTÓSBOLT

Kpl. üléshuzat (szürke, fekete) + kormányvédő + 2 db övpárna
+ 4 db-os filcszőnyeg: CSAK 7 500 Ft

DERMEDÉSPONT CSÖKKENTŐK, PORLASZTÓCSÚCS TISZTÍTÓK.
IZZÍTÓ GYERTYÁK, JÉGVÉDŐ FÓLIÁK.

IZZÓK,
TURBÓFELÚJÍTÓ SZETTEK,

FAGYÁLLÓK, AKKUTÖLTŐK,
AKKUMULÁTOROK.

HÓTÁLCÁK, KÖDLÁMPÁK,
SZÉLVÉDŐMOSÓK,

Sikeres, boldog új évet kívánunk Kedves Vásárlóinknak!
2014-ben is KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

MENETRÖGZÍTŐ KAMERA, GYÁRI ÜLÉSFŰTÉSEK,
AUTÓTAKARÓ PONYVÁK.

Akkumulátor
•

14 000 Ft-tól
1 500 Ft 5 000 FtKormányvédő Üléshuzat

SUZUKI és OPEL OLAJSZŰRŐK RENAULT OLAJSZŰRŐ450 FT-TÓL 700 FT

Bronzkefék, önindítóperselyek, generátorcsúszógyűrűk,
bendixek, behúzók. Lada, VW, Suzuki gyertya 600 Ft.

BOSOKÓ ablaktörlők akciós áron! H7 HOD izzó.

Harmónia Flabélos StúdióHarmónia Flabélos Stúdió
Bejelentkezés:

Tel.: 06 (20) 8060-907
3900 Szerencs, Rákóczi út 61.

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 08:00-18:00*

Újévi fogadalmad, hogy lefogysz?Újévi fogadalmad, hogy lefogysz?

Ennél jobb ötletünk nincsen!
Mindenki szeretne karcsú, izmos testet.

Mindenki vágyik a jó kondícióra.
Kevés időt ráfordítva.
Lehetőleg könnyedén.

Keress minket!

*A nyitvatartási idő foglalásoktól függően változhat!




