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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 április 21-én 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb április 9-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb április 9-én 8-12 óráig. Te-
lefon: (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.: 30/330-1555. 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
Március 24-30.: Centrum Gyógyszertár. Március
31. – április 6.: Oroszlán Gyógyszertár. Április 
7-13.: Alba Gyógyszertár. Április 14-20.: Tesco
Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak
telefonos egyeztetést követően, az ügye-
letes orvos kérésére, rendkívüli esetben
biztosítják 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
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Megemlékezéseink
Már csak néhány nap van az ország

gyűlési választásokig. Sokan talán csak
legyintenek s azt mondják: engem nem
érdekel a politika. Mások azonban vár
ják, hogy négy évente egyszer szavaza
tukkal hozzájáruljanak az ország sor
sának alakításához. Téved, aki azt gon
dolja, hogy egyetlen voks csupán csepp
a tengerben, attól nem változik meg

semmi. Ha nem lennének a cseppek?
Egy szó, mint száz, szükség van az emberek véleményé

re, minden nagykorú magyar állampolgár az urnákhoz já
rulva kifejtheti akaratát, és ezzel befolyásolhatja a min
denkori választások eredményét. Mindez arról jutott
eszembe, hogy városunkban is megkezdődött a jelölő
szervezetek politikai kampánya, s idén először, választási
rovatunkban a beszámolók mellett igyekszünk a vokso
lásssal kapcsolatos egyéb közérdekű információkkal is
szolgálni olvasóinknak.

A magyar nemzet ébredésének legnagyobb ünnepeként
emlegetjük március 15ét. A hazai irodalom kiemelkedő
alakjai vetették már papírra az 1848as forradalom és sza
badságharcról szóló történeteiket, verseiket, az esemé
nyek ihlette gondolataikat. Ha kapcsolatot keresnénk nap
jaink és a nemzet legnagyobb forradalma között, nem sza
bad elfelejtenünk, hogy Magyarország első felelős kormá
nya, a Batthyány Lajos által vezetett kabinet pénzügymi
nisztere az a Kossuth Lajos volt, aki Szerencstől alig né
hány kilométerre, Monokon látta meg a napvilágot. 
Ez mindössze csak egy apró részlet történelmünk dicső
korszakából, azonban fontos, hogy ma is méltó módon
emlékezzünk azokra az időkre. Szerencs Város Önkor
mányzata több helyszínen szervezett megemlékezést a
forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteleté
re. A település óvodásai elkészítették az ünnep jelképét, a
nemzetiszín kokárdát és apró zászlókat helyeztek el az
egykori hősök szerencsi emlékműve előtt. Ezzel indult a
nemzeti ünnep Szerencsen, melyekről igyekszünk az ese
mény jelentőségének megfelelően beszámolni.

Ha pedig a múlt idézésénél tartunk: városunk történe
tének szomorú tavaszi dátuma, amikor 2008. március
10én a német tulajdonos bejelentette, hogy bezárja a
Szerencsi Cukorgyárat. Az akkor 119 esztendős üzem és
az ott dolgozó generációk tiszteletére készült el az em
lékmű, amely előtt minden esztendőben fejet hajtanak a
helyiek.

A szerencsi férfiak pedig a város lányai és asszonyai
előtt tisztelegtek március 8án. A nagy érdeklődés mel
lett megtartott eseményről készített tudósítás szintén
fontos témája a Szerencsi Híreknek, csakúgy, mint a fél
évszázados múltra visszatekintő szerencsi díszítőművé
szeti szakkört bemutató írásaink, melyek a város kultúr
történetének jelentős korszakát igyekeznek megismer
tetni az olvasóval.

Összefoglalva tehát az elmúlt napok eseményeit, a meg
emlékezések időszakát éljük, ami azért is fontos, mert aki
nem ismeri a múltat, nem értheti a jelen történéseit.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe a város
közéleti lapjának március 21ei számát.

Muhi Zoltán

Partnerségi napot szervezett a Civil Információs Cent
rum BorsodAbaújZemplén megyei központja, március 6
án a Rákóczivár kaszinótermében. A rendezvény célja a
20142020 közötti időszak fejlesztési céljainak és támo
gatási programjainak áttekintése.

A miskolci Nyilas Misi Alapítvány 2012. június 1jétől látja
el B.A.Z. Megyében, a Civil Információs Centrum elnevezéssel
járó megbízatásokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával
kötött együttműködési megállapodás értelmében, tanácsadás
sal és információszolgáltatással foglalkoznak. Palik Zoltán, az
információs centrum szakmai vezetője a Szerencsi Hírek ér
deklődésére elmondta, hogy évente 825 óra tanácsadást tar
tanak különböző területeken. Jogi, közhasznúsági, pénzügyi,
könyvviteli, adózási, pályázati, forrásteremtési, társadalmi fe
lelősségvállalással kapcsolatos számítógépkezelési és infor
matikai tanácsadással, valamint magyarkülhoni partnerségi
kapcsolatok elősegítésével foglalkoznak. 

A civil információs iroda interneten is elérhető, ahol a hon
lapon gyakran ismételt kérdések között tájékozódhatnak az ér
deklődők. A szerencsi rendezvényen szó volt még a március
15től hatályba lépő új Polgári Törvénykönyvben foglalt jog
szabályokról és arról, hogy ennek következtében milyen válto
zások érintik majd a közhasznú szervezeteket. Itt került emlí
tésre az is, hogy 2014. május 31ig van lehetőség a szervezetek
közhasznúvá válásának igénylésére, valamint az ehhez szük
séges dokumentumok és beszámolók elkészítésére.

Civil információs nap

– A teremtő úgy
szabta a keresztün
ket, hogy meg tud
junk vele birkózni
– mondta el Koncz
Ferenc február 28
án a Hegyalja Ka
puja Mozgáskorlá
tozottak és Fogya
tékkal Élők Egyesü
lete, második alka
lommal megrende
zett esélyegyenlő
ségi konferenciá
ján.

A Rákóczivár színháztermében megrendezett eseményen
Szerencs polgármestere fejezte ki tiszteletét a fogyatékkal élők
felé, akikben oly sok akarat, vidámság lakik, szemükből olyany
nyira sugárzik a lelki béke, amellyel mosolyt csalnak a körülöt
tük élők arcára. Hozzátette, az embertársak legnagyobb felada
ta, hogy segítő kezet nyújtsanak.

Ezután Koroknay Károly köszöntötte a megjelenteket. A civil
szervezet vezetőjétől megtudtuk, hogy ez a rendezvény jó alka
lom a tájékozódásra, az összefogás és a közös munka megerő
sítésére. Koroknay Károly elmondta, hogy olyan előadókat hív
tak meg erre a napra, akik tanáccsal tudnak szolgálni az egye
sület tagjainak a mindennapos akadályok leküzdésében.

A szakmai előadások után az „Ügyes kezek” című kiállítás
megnyitójával ért véget a konferencia, amelyen az egyesület
tagjainak kézműves alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. 

Az esélyegyenlőségért



Március 15én reggel a szerencsi Kossuth téren gyüle
keztek az ünneplők. A település önkormányzata által
szervezett esemény vendégei Ringer István tárogató

zenéje kíséretében énekelték el nemzeti imánkat, a Himnuszt. 
Koncz Ferenc polgármester beszédében arra emlékeztetett,

hogy március 15e nem volt mindig hivatalos ünnep Magyar
országon. Felidézte, hogy 1851ben Egerben, Tóth György pin
céjében tartottak egy ünnepséget, ahol egy Lieskowsky József
nevű ügyvéd emlékezett a forradalom és szabadságharc ese
ményeire. A megemlékezésen jelen volt az akkori titkosszol
gálat is, s végül az ő jelentésükből maradt fenn az utókor szá
mára, hogy ez az ügyvéd miről is beszélt azon az ünnepen. 
Az önkényuralom korában, 1860ban már a pesti, debreceni
és győri ifjúság is elindult és arra kérték a városok lakóit, hogy
tegyenek egy világító mécsest az ablakokba. A fiatalok márci
us 15én este végigvonultak az utcákon, és beverték azokat az
ablakokat, ahol nem volt égő gyertya. Koncz Ferenc hangsú

lyozta, hogy 1848. március
15ére emlékezvén a magyar
ifjúság volt a nemzeti gondo
lat továbbvivője. Hosszú
évek kellettek ahhoz, hogy
az akkori hatalom is elfogad
ja a 48as eseményeket. 

– Annak ellenére, hogy a
világ akkori egyik legna
gyobb katonai hatalma ré
széről komoly nyomás nehe
zedett a magyarokra, még ez
sem volt képes megtörni a
nemzeti gondolatot. Ne
künk, utódoknak ez olyan
példa, amely tiszteletet érde
mel. A 48as forradalom
olyan pontja történelmünk
nek, amelyre büszkének kell
lennünk – fogalmazott Sze
rencs polgármestere.

A Kossuth téri megemlé
kezés folytatásában, a Hegy 
alja Pedagógus Kórus műso
rát követően Nagy József
szavalta el Petőfi Sándor:
Nemzeti dal című költemé
nyét, majd az önkormányzat,
intézmények, pártok és civil
szervezetek képviselői he
lyeztek el koszorút a 48as
hősök emlékműve előtt.
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A forradalom, melyre büszkének kell lennünk!

„A múlt a jövendő tükre” – hangzott el
a Bocskai István Katolikus Gimnázium
184849es forradalom és szabadság
harc 166. évfordulója alkalmából rende
zett ünnepségén. A Kossuth Lajostól
származó idézettel március 14én indult
el Szerencsen az a kétnapos programso
rozat, amely a modern nemzeti gondolat
születésnapjának felidézését, tanulsága
inak méltatását hivatott szolgálni. 
A gimnáziumi megemlékezést követően
Kossuth Lajos szobrát koszorúzták meg
Szerencs Város Önkormányzatának, a
római katolikus egyháznak, a Bocskai
István Katolikus Gimnáziumnak és a

Szerencsi Idősek Otthona képviselői.
A Kossuth által a legnagyobb magyar

nak tartott Széchenyi István emlékmű
vénél a Szerencsi Szakképző Iskola nö
vendékei adtak ünnepi műsort. Az ese
ményen az önkormányzat és az említett
tanintézmény vezetői helyezték el az
emlékezés koszorúit.

A tiszteletadás Petőfi Sándor emlék
táblájánál folytatódott a délutáni órák
ban, ahol a Bolyai János Katolikus Álta
lános Iskola, a Rákóczi Zsigmond Általá
nos Iskola, a Bocskai István Katolikus
Gimnázium, a Szerencsi Középiskolai
Kollégium diákönkormányzatai, illetve a

Hegyalja Kapuja mozgáskorlátozottak
és Fogyatékkal élők Egyesülete megje
lent képviselői koszorúztak.

Késő délután Ondon, az 184849es
emlékműnél gyülekeztek a helyi ünnep
lők. Az óvodások műsorát követően,
Koncz Ferenc polgármester mondta el
gondolatait, kitérve Ond hőseire is. A vá
ros első embere hangsúlyozta, hogy
184849 forradalma és szabadságharca
a hazaszeretetről szól, ez emlékeztessen
bennünket arra is, hogy a történelem
menetét a mindennapi emberi cseleke
detek, sokszor a hétköznapok csatái vi
szik előrébb. SfL

1848-49 hazaszeretetre tanít

– Az 1948/49es események egyértelműen a magyar nemzet öntudatra éb
redését jelentették egykor és ezt jelenti számunkra ma is – fogalmazott Koncz
Ferenc polgármester a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett már
cius 15ei megemlékezés reggelén.

A nemzeti ünnep eseményei a szerencsi Kossuth téren kezdődtek, ahol a
48as hősök emléke előtt hajtottak fejet a szerencsiek.



– Ha végignézzük a magyar történelem
nagy sorsfordulóit, azt láthatjuk, hogy a
társadalom különböző rétegei képesek
áldozatot hozni a haza szabadságáért.
Minden korban mással kellett harcolni.
Más ellen küzdöttek a márciusi ifjak és
mással kell megküzdenünk nekünk is 
– fogalmazott beszédében dr. Mengyi Ro
land. A közgyűlési elnök kérdéseket tett
fel: valóban harcolni kell még ma is? Ha
igen, milyen eszközökkel és ki ellen? Ki
áll a másik oldalon? Kitől kell megvéde
nünk önrendelkezésünket, és talán sza
badságunkat? Mi is a szabadság?

– Ha az előbb feltett kérdésre az a vá
lasz, hogy valójában mégsem vagyunk
szabadok, hiszen olyan erőknek, játék
szabályoknak kell megfelelni, melyek tő
lünk függetlenek, akkor már csak az a
kérdés, hogy milyen eszközökkel küzd
hetünk. A mai kor fegyvere szerencsére
már nem a kard és nem a lőfegyver. A po
litika síkján kell megvívni a harcot. Van
e bárki, aki helyettünk megteszi? – Erős
a gyanúm, hogy nincs, az elmúlt 166 év
ben e tekintetben semmi sem változott.
Nekünk magunknak kell küzdenünk
azért, hogy dönthessünk saját dolgaink
ban. A cél nem más mint a nemzet, a ha
za mindenekfelett, hogy ne mások húz
zanak hasznot tehetségünkből, értéke
inkből, erényeinkből – emelte ki dr. Men

gyi Roland, s hozzá tette: hiszem, hogy 
a magyar ember képes dönteni saját sor
sa felől. Képes felismerni az ellenséget, a
barátot, a szövetségest. Miként Kossuth
Lajos fogalmazott: „Ezredéves történel
münk bizonyságul szolgál, hogy nem va
gyunk gyermek nemzet; 1848as törté
nelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem
vagyunk elaggott nemzet.”

A BorsodAbaújZemplén Megyei Köz
gyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy az em

lékezés nem arra való, hogy politikáról
beszéljünk, ugyanakkor a márciusi ifjak
cselekedetei mögött valós nemzetpoliti
kai kérdések álltak. – Család, település,
nemzet. Ezek azok a dolgok, melyekért
az ember képes csatába menni, akár ma
is. Magyarország Kormánya számára a
család az első, mint a nemzet templomát
alkotó legkisebb tégla. Napjainkban az
expanzív gazdaságpolitika, a nemzeti ér
zéstől fűtve, a gazdasági függetlenségben
keresi a politikai függetlenség alapjait 
– akárcsak Széchenyi és Kossuth korá
ban. Hazai ipart fejleszteni, senkire rá
nem szorulni, ezzel politikailag függet
lenné válni, ez a vezérelvünk – hangsú
lyozta dr. Mengyi Roland.

Az 1848/49es forradalom és szabad
ságharc kibontakozásának pillanatait
idézték az ünnepi műsorban szereplő di
ákok. A Bolyai János Katolikus Általános
Iskola összeállításában megjelentek Szé
chenyi István gondolatai,  a forradalom
költőjének sorai. Gyermekek által elő
adott jelenet bemutatta többek között a
legendás Pilvax kávéházi pillanatokat,
ahol 1848 márciusában Petőfi és társai
megfogalmazták forradalmi követelései 
ket és papírra vetették a 12 pontot. A for
radalom históriája szerint, Petőfi ugyan
csak a Pilvaxban szavalta el először a
Nemzeti Dalt, majd innen indultak el a
forradalmi események. M. Z.
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A nemzet, a haza mindenek felett
A Rákóczivár színháztermében dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke

a márciusi ifjak harca és napjaink embere között vont párhuzamot, hangsúlyozva, hogy akárcsak 166
évvel ezelőtt, ma is saját magunknak kell megküzdeni a céljainkért, a családért, a hazáért, és a nemzetért.

Az ünnepi beszéd után a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai idézték fel a forrada
lom pillanatait.
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Szavazókörök, szavazóhelyiségek
Magyarország köztársasági elnöke 2014. áp-

rilis 6-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők
választását. 

Az országgyűlési képviselői mandátumok
száma 199. A választás során ezek elosztására
a többségi és az arányos választási rendszerek
kombinációjából kialakított, úgynevezett vegyes
választási rendszer alkalmazásával kerül sor. A
többségi elv alapján történik 106 képviselői hely
elosztása az egyéni választókerületekben. A
fennmaradó 93 mandátum elosztására az or-
szágos listák között kerül sor.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre
és egy országos listára lehet. Az országgyűlési
választáson nemzetiségiként regisztrált válasz-
tópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára
szavazhat.

Az egyéni választókerületek területe szava-

zókörökre tagozódik. Minden szavazókörhöz
tartozik egy szavazóhelyiség, ahol a szavazó-
körben lakó választópolgárok szavazataikat le-
adhatják. A szavazókörök településenkénti szá-
mát, sorszámát és területét a helyi választási
iroda vezetője állapítja meg. A szavazóköröket
úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörhöz
mintegy 600, de legfeljebb 1500 választópolgár
tartozzon, és minden településen legyen leg-
alább egy szavazókör. Ha egy településen két
vagy több szavazókört alakítanak ki, a válasz-
tási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a sza-
vazókört (szavazóhelyiséget), ahol az átjelent-
kezéssel szavazó választópolgárok, továbbá a
településen élő, de úgynevezett település szintű
lakóhellyel rendelkező választópolgárok (példá-
ul hajléktalanok) szavazataikat leadhatják. Min-
den szavazókörben szavazatszámláló bizottság
működik.

Szavazókörök Szerencsen:
Szerencsen tíz szavazókörben adhatják le

voksukat a választópolgárok. 
1. szavazókör: Bekecsi út 10. (Rendelőintézet)
2. szk.: Kossuth tér 1. (Népház)
3. szk.: Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár, lovagte-

rem)
4. szk.: Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár, színház-

terem)
5. szk.: Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)
6. szk.: Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Zsigmond

Általános Iskola)
7. szk.: Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Zsigmond

Általános Iskola)
8. szk.: Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Zsigmond

Általános Iskola)
9. szk.: Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)
10. szk.: Ond, Fő út 71. (Idősek Klubja)

Forrás: valasztas.hu

A Magyar Szocialista Párt Szerencsi Nőtagozata tartott csendes de
monstrációt március 12én Szerencsen. Ezen a napon Tiszaújvárosból
indult maratoni futásra Pap Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője
löltje. A cél Szerencs volt, a Rákóczivárban a párt szimpatizánsai várták
a politikust és kísérőit.

A rendezvényen több szocialista politikus mellett felszólalt az MSZP hatos
választókörzetének képviselőjelöltje. Pap Zsolt úgy fogalmazott: a regnáló po
litikai hatalom ahelyett, hogy szolgálná az emberek, a társadalom érdekeit,
félelembe tartja őket. Véleménye szerint az emberek nem mernek elmenni a
baloldali rendezvényekre, mert mint mondta: listázzák őket. – Arra készülök,
hogy egy olyan csapatban fogok dolgozni, amiben az ország sorsát sokkal job
bá tudjuk tenni. Ez az ország beteg, beteg a lelke és meg fogjuk gyógyítani. El
tökélt szándékom személy szerint, hogy a javulás útjára állítsuk ezt az orszá
got. Tisztességgel és becsülettel. Hiszem, hogy lehet így dolgozni – fogalma
zott a szocialista párt parlamenti képviselőjelöltje.

Az eseményen jelen volt Gúr Nándor, az MSZP országos alelnöke, aki beszé
dében ajánlotta a jelenlévők figyelmébe Pap Zsolt országgyűlési képviselő
jelöltet és bejelentette, hogy a kormányváltók szövetsége Heves János támo
gatja majd az őszi önkormányzati választáson polgármester jelöltként. 
– A kormányváltók szövetségének keretei között meg fogjuk oldani azt, hogy
olyan embert állítsunk a város elé, aki joggal és alappal méltó arra, hogy ennek
a városnak a polgármestere legyen. Heves János az az ember, akit mindegyi
künk – mindegy hogy szocialisták vagyunk, vagy lokálpatrióták, vagy bármi
mások – ebben a városban jó szívvel el tudunk fogadni – mondta Gúr Nándor.

A címben szereplő kérdést tette fel Sze
rencs polgármestere a szocialista kam
pányrendezvény után. – Köztudott, hogy
2008ban szocialista kormány, szocialista
polgármester és szocialista országgyűlési
képviselő regnálása alatt zárták be a Sze
rencsi Cukorgyárat. Ha már ez ellen nem
tudtak tenni, akkor legalább azt a pénzt – a
240 milliót, amit a Simon Gábor, vagy a
Zuschlag János emleget – elhozták volna ide
Szerencsre. Ez ugyan csak csepp lett volna
a tengerben, mert nem pótolta volna az óri
ási veszteségeinket, de legalább egy gesz
tusként lehetett volna értelmezni. A saját
részemről szomorúan állok ezek előtt a té
nyek előtt, hiszen ők ugyan kormányváltás
ról beszélnek, de mit szeretnének? Újabb
üzembezárásokat? Újabb megszüntetése
ket, vagy azt a fajta politikát tovább folytat
ni, ami ezt az országot a szakadék szélére
taszította? Én rendkívül szomorú vagyok a
város polgármestereként, hogy egy ilyen
rendezvény színhelyéül éppen Szerencset
választották – fogalmazott Koncz Ferenc.

Szocialista kampány Szerencsen

O R S Z Á G G Y Ű L É S I  V Á L A S Z T Á S  –  2 0 1 4

Újabb üzembezárásokat
akarnak a szocialisták?
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Többek között a helyi óvodákat érintő kérdésekről is tár
gyalt március 17én megtartott rendkívüli ülésén Szerencs
Város Önkormányzata.

A törvényi előírásoknak megfelelően döntöttek a képviselők
az óvodáskorú gyermekek 2014/2015ös nevelési évre történő
beiratkozásáról. Mint elhangzott a szerencsi Gyárkerti óvodába
május 5én és 6án 816 óra között, a Napsugár és az ondi óvo
daépületbe pedig május 78án 816 óra között, valamint május
9én 812 óráig írathatják be a szülők gyermekeiket.

Ugyancsak döntés született az óvodai csoportok számáról. 
E szerint a Napsugár és a Gyárkerti épületekben hathat, míg
az ondi óvodában 1 csoportot indítanak a következő nevelési
évben. A képviselők a minimális létszámot 13, a maximális lét
számot 25 főben határozták meg. Elhangzott továbbá, hogy a
helyi óvodák 2014. június 16. és augusztus 22. között zárva tar
tanak. Június 16 és július 11. között a Gyárkerti óvoda, július
14. és augusztus 25. között az ondi épület, míg július 28. és au
gusztus 22. között a Napsugár óvoda lát el ügyeleti feladatokat.
A bölcsőde június 30. és július 25e között zárva tart.

Szerencs Város Önkormányzatá
nak március 17ei rendkívüli ülé
sén a képviselők elvi támogatásuk
ról biztosítottak egy vállalkozói
csoportot, amely logisztikai üzem
létesítését tervezi az egykori cu
korgyár területén. A Szerencsi Hí
rek értesülései szerint a tárgyalá
sok gépipari és elektronikai beru
házásról szólnak.

Mint megtudtuk, a képviselőtes
tület döntésére azért volt szükség,
mert a napokban jelent meg a köz
lemény arról, hogy a beruházó je
lentős pályázati támogatást nyert a
projekt megvalósítására. Az ese
ményen a befektetői csoport kép
viselői mellett jelen volt dr. Mengyi
Roland, a BorsodAbaújZemplén
megyei Önkormányzat elnöke is.

Óvodai körzethatárok
Napsugár óvoda: Alsópincesor, Árpád utca, Árpádhegy utca, Bakó József utca,

Bartók Béla utca, Béke utca, Bekecsi utca, Bényei utca, Bors Kálmán utca, Corvin
Ottó utca, Csokonai utca, Előhegy utca, Erdei Ferenc utca, Erzsébet tér, Erzsébet
utca, Felsőkert utca, Felsőpincesor, Fenyves utca, Fery Antal utca, Gárdonyi Géza
utca, Határ utca, Határ köz, Határőr utca, Hegy utca, Hidegvölgy utca, Hivatal
köz, Hunyadi utca, Hunyadi köz, Huszárvár utca, Kárpát utca, Késmárk utca, Kis
vásártér utca, Kossuth köz, Kossuth utca, Kossuth tér, Kórház köz, Kölcsey utca,
Lajos köz, Laktanya utca, Landler Jenő utca, Mikszáth Kálmán utca, Molnár István
utca, Monoki utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Ondi út, Petőfi utca,
Petrikovits László utca, Példánykert köz, Példánykert utca, Pince köz, Pincemes
ter utca, Posta utca, Rakodó köz, Radnóti utca, Sallai utca, Ságvári utca, Szabadság
utca, Széchenyi köz, Széchenyi utca, Szemere Bertalan utca, Szilas A. Pál utca,
Szűk utca, Tatay Zoltán utca, Temető köz, Váci Mihály utca, Vajda János utca, Veres
Péter utca, Vörösmarty utca.

Ondi óvodaépület: Ond település teljes közigazgatási területe (Fő út, Kossuth
út, Monoki út, Petőfi út, Széchenyi út, Jókai út, Görgey út, Ady E. út, Hunyadi út).

Gyárkerti óvoda:
Arad utca, Ady Endre ut
ca, Alkotmány utca, Al
kotmány köz, Arany Já
nos utca, BajcsyZsi
linszky utca, Bástya utca,
Bástya köz, Bethlen Gá
bor utca, Bocskai utca,
Csalogány utca, Csalo
gány köz, Dobó Katica

utca, Dózsa György utca, Eperjes utca, Fürst Sándor utca, Gépállomás utca, Gyár
út, Hámán Kató utca, Igló utca, Jókai utca, József Attila utca, Kandó Kálmán utca,
Kállai Éva utca, Kassa utca, Kazinczy utca, Kilián György utca, Kilián tér, Kinizsi
Pál utca, Kolozsvári utca, Lipták János utca, Lipták János köz, Lőcse utca, Magyar
utca, Malom utca, Malom tanya, MÁV telep, Nagyvárad út, Nagyvárad köz, Nyár
utca, Pozsonyi utca, Rákóczi út, Rákóczi Zs. tér, Rózsa utca, Szegfű utca, Takta ut
ca, Táncsics Mihály utca, Tavasz utca, Zrínyi utca.

Döntés az óvodai csoportokról, 
a nyári nyitva tartásról

Zárt ülésen
történt
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Aszerencsi cukorgyár bezárásának
évfordulóján, március 10én 
megemlékezést és koszorúzást

tartott Szerencs Város Önkormányzata
az egykori üzem helyén létesített emlék
parkban.

A Mátra Cukor Zrt. német tulajdonosa
2008. március 10én jelentette be, hogy
bezár a Szerencs város fejlődésének és
lakosságának oly sokat jelentő cukor
gyár. A megszüntetés miatt több, mint
száz helyi és környékbeli ember veszí
tette el állását. A tulajdonos döntése
százmilliós adóbevétel kiesést okozott a
városnak.

Március 10e szomorú dátum Sze
rencs történetében. Az idei megemléke
zésen dr. Egeli Zsolt, alpolgármester
idézte fel a gyár múltját és sikereit. El
hangzott, hogy ez a hely mindig emlé
keztetni fogja a szerencsieket arra, hogy
elődeink a gyárat azért építették, hogy
munkalehetőséget biztosítsanak a sze
génységben élők számára. Európa leg
korszerűbb üzemeként épült meg, a gaz
dasági világválaságot jó állapotban vé

szelte át, fennállása alatt mindig igyeke
zett a dolgozók megfelelő munkakörül
ményeit biztosítani – hangsúlyozta az al
polgármester. 

Zöldiné Eperjesi Ildikó, a Szerencsi
Művelődési Központ munkatársa Tompa
Mihály: A madár fiaihoz című versét adta

elő. A rendezvényen résztvevők hallhat
ták a Szerencsi Férfikar előadását. A Cu
korgyári Emlékparkban Szerencs Város
Önkormányzata, a Szerencsi Művelődési
Központ, illetve a Jobbik Magyarorszá
gért Mozgalom Szerencsi Ifjúsági Tago
zata helyezte el koszorúit.

A lerombolt cukorgyárra emlékeztek 
a szerencsiek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szerencsieket, hogy 2014. márci
us 6tól ismételten megkezdte működését a szerencsi hul
ladékudvar. A megnyitást hosszú tárgyalássorozat előzte
meg a szolgáltató és az önkormányzat között, melynek so
rán kettős cél vezérelt minket: egyrészt, hogy a lakosság ré
szére ingyenes elhelyezési lehetőséget biztosítsunk köz
szolgáltatás részeként nem kezelhető, vagy eseti jelleggel

képződő háztartási hulladék számára. Másrészt az üzemel
tetésre vonatkozó szerződés mindkét félnek elfogadható, 
a tisztességes gazdálkodás követelményeinek megfelelő le
gyen, hiszen valamennyi önkormányzati döntés meghoza
tala során az ésszerű gazdálkodás elve vezérel.

A hulladékudvarba beszállítható: elektronikai és lomhul
ladék, szárazelem, fáradt olaj, egyes háztartási veszélyes
hulladék, szelektíven gyűjthető papír, műanyagüveghul
ladék, háztartási zöldhulladék.

A hulladék szelektíven válogatva, fajtájuknak megfelelően
zsákolva, elkülönítetten kerülhetnek beszállításra.

2014. évben is szervezünk lomtalanítási akciót, melynek
keretén belül feleslegessé vált használati tárgyak elszállít
tatására biztosítunk lehetőséget.

Felhívjuk figyelmüket a városunkban lévő hat hulladék
gyűjtő szigetre, melyek rendeltetésszerű használatával –
szelektíven gyűjtve az üveg, műanyag és papírhulladékot
– közösen teszünk településünk tisztasága érdekében.

Hulladékudvar helye: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
Nyitva tartás: csütörtök – péntek: 817 óráig, szombat: 8

15 óráig.
A hulladékudvar igénybevételével tegyünk együtt a kör

nyezetünk védelméért!
Szerencs Város Önkormányzata.

Ismét üzemel a hulladékudvar



Hagyományosan Ringer István tá
rogatózenéje fogadta a Rákóczi
várba érkező vendégeket, akik

zsúfolásig megtöltötték a színháztermet. 
– Ez a nap lehető

séget biztosít nekünk
férfiaknak arra, hogy
megünnepeljük lel
künk jobb felét, a
hölgyeket – fogalma
zott ünnepi gondola
taiban dr. Mengyi Ro
land, a BorsodAba

újZemplén Megyei Közgyűlés elnöke a
március 8án Szerencsen megrendezett
városi nőnapi ünnepségen. Dr. Mengyi
Roland szerint van, aki hagyományos ér
telemben vett nagy családot szeretne,
sok gyermeket nevel, a családi tűzhely
mellett őrzi szerettei egészségét és ép
ségét, s van aki a karrierben keres bol
dogulást, sőt vannak olyanok is, akik
igazán férfias szakmában állnak helyt
nap, mint nap. – Reményeink szerint
egyre többen vannak azok, akik minden
napos áldozatos munkájukat végzik
mindkét területen egyszerre. Felmerül a
kérdés, ha ilyen sok női sors van, akkor
mit tehet, hol segíthet a társadalom, mi
lyen területeken kell beavatkozni? Az el
múlt háromnégy esztendő bebizonyí
totta, hogy a kormányzat számára a leg
fontosabb a család, a gyermek és a nők,
hiszen rengeteg intézkedés született,
hogy megvédjük a hölgyeket, a család
intézményét – fogalmazott a közgyűlési
elnök, s hozzá tette: sikeres és erős férfi
elképzelhetetlen a nő által teremtett
családi háttér nélkül. 

Koncz Ferenc polgármester, köszöntőjé
ben utalt dr. Mengyi Roland szavaira, 
s megjegyezte: mi férfiak erősnek, bátor

nak tartjuk magunkat, de ha a nők nem áll
nak ott mögöttünk, akkor bizony ez a bá
torság alábbhagy időnként. Koncz Ferenc
azt kívánta a hölgyeknek és a férfiaknak
egyaránt, hogy mindenki találja meg a pár
ját, aki őt szereti, akinek ő a legszebb, aki
nek ő a legerősebb férfi, a leg odaadóbb fe
leség és a legjobb pár a világon.

A közönség sokáig tapsolta Tihanyi
Tóth Csaba és barátai operett műsorát,
s nem kevésbé a szerencsi óvodások ál
tal előadott nőnapi köszöntőt. Az ese
mény végén minden résztvevő hölgy a
városi kertészet által termesztett virág
ot kapott ajándékba.

M. Z.
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Szerencs lányait és asszo
nyait köszöntötte március 8
án dr. Mengyi Roland, a Bor
sodAbaújZemplén Megyei
Közgyűlés elnöke és Koncz
Ferenc, Szerencs város pol
gármester. A Rákóczivár
színháztermében, óriási ér
deklődés mellett megrende
zett ünnepi eseményen nagy
sikerű műsort adott Tihanyi
Tóth Csaba és társulata, a
szerencsi óvodások és egy
helyi amatőr néptáncegyüt
tes.

Köszöntés az idősek otthonában
A Szerencsi Idősek Otthona hölgyeit köszöntötték március 11én nőnap al

kalmából.
Az esményen Kontra László, az intézmény vezetője köszöntötte a megjelen

teket, majd Koncz Ferenc polgármester méltatta az ünnepet. – Isten, a férfiakat
csupán fizikailag teremtette erősebbnek, lelki támaszt az asszonyok nyújtanak
nekik – fogalmazott a polgármester, majd elmondta, hogy szerinte a férfi csak
egy nővel tud egész életet élni, közösen képesek jelentős eredményeket elérni.
Példaként említette azokat az asszonyokat, köztük Zrínyi Ilonát, Zichy Antóniát
és Lorántffy Zsuzsannát, akik a történelem befolyásos személyiségeire pozití
van hatottak. Koncz Ferenc szavai után, az otthon férfi lakói versekkel köszön
tötték nő társaikat. Elhangzott többek között Dankó László, Tóth Endre és Bódi
László nőnapi üdvözlő költeménye.

Isten éltesse a szerencsi hölgyeket!
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A tájékoztatót Ráczné Váradi Éva, az
iskola igazgatója nyitotta meg, hangsú
lyozva, hogy egyre több szülő választja
a hittan tárgyat, saját gyermeke óra
rendbe iktatásaként. A történelmi egy
házak képviselői a beiratkozásokon is
részt fognak venni, ezzel is segítséget
nyújtva a szülőknek.

A fórum legfőbb kérdése az volt, hogy
miért válasszák a szülők a hittan tár
gyat? Dr. Börzsönyi József esperes el
mondta, hogy aki a hitoktatást választja,
az egy gazdag ismeretanyaggal fog bő
vülni. Nem csupán néhány közösségi
forma megtanulásáról van szó, hiszen a

szülők ezáltal kapnak még egy személy
lyel többet, aki a gyermekeikkel foglal
kozni fog. Valakit, aki segíti és megértést
tanúsít majd irántuk. Lényegesnek tartja
a személyiségformálódására való odafi
gyelést és azt, hogy egy olyan közösség
alakuljon ki a hittan órákon, amiben a
gyermekek megtanulják tisztelni és be
csülni egymást. Sokat szeretnénk tenni
az egymásra való odafigyelés kialakulá
sában és a szeretetben való növekedés
ben – tette hozzá a tiszteletes. Börzsönyi
Józsefné, református lelkész azt hangsú
lyozta, hogy sokkal könnyebb a tanrend
be beillesztett órán együtt dolgozni a fi
atalokkal, hiszen az oktatás során kié
pülhet egy olyan bizalom nevelő és ne
velt között, ami túlmutat a kötődésen.
Stabilabb lesz az élete annak, aki megta
nul imádkozni – fogalmazott. Majd meg
említette, mennyire fontos az, hogy a
szülő felismerje a gyermekében rejlő tu
lajdonságokat. Csejoszki Szabolcs görög
katolikus parókus szerint, két jó dolog
közül kell most a szülőknek választani.

Úgy véli, a hit abban nyújthat többletet,
hogy egy emberszerető Istent ismerhet
nek meg a tanulók az órákon. Fontosnak
tartja azt is, hogy a hitoktatások alkal
mával kialakult kis közösségek nem sza
kadnak el egymástól, hiszen lehetőség
nyílik akár közös kirándulásokra is.

– A hittan a hitre való nevelés, a hit pe
dig Isten ajándéka – kezdte mondaniva
lóját Darvas László, plébános, aki úgy vé
li, a szülők Isten munkatársai, nekik is
ugyanolyan szerepük van a teremtésben
és a gondviselésben. Nem csak a gyer
mek testi épségére kell ügyelni, hanem
gondoskodni kell a lélekről is. A férfi és a
nő szülővé válása Isten ajándéka. A leg
jobb nevelés pedig a személyes példamu
tatás. A szülőnek azért kell doglozni,
hogy amikor majd gyermeke felnő, a sze
retet és a gondviselés hallatán jusson
eszébe imádkozó édesanyja és édesapja
arca, szíve – mondta a plébános, majd
biztosította a szülőket arról, hogy jól kép
zett és felkészült oktatók fogják segíteni
a gyermekek nevelkedését. S.O.

Mi a hittan oktatás jelentő
sége? Miért válasszák a gyer
mekek a hittan órákat? Ezek
re kérdésekre kaphattak vá
laszt a Rákóczi Zsigmond Ál
talános Iskolába járó gyer
mekek szülei március 12én,
a történelmi egyházak lelké
szei által tartott fórumon.

Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lel
kem, mert eszembe jutottál… – ezzel a Petőfi Sándor idézet
tel kezdte előadását Pálos Árpád és Kövesdi Szabó Mária, a
Rákóczivár színháztermében.

A kassai Thália Színház művészei rendhagyó irodalom
órán mutatták be Petőfi Sándor költészetét, március 10én.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai betekint
hettek a szabadságharc költőjének tájleíró, szerelmes, for
radalmi és vidám hangvételű művei megzenésített változa
taiba. A közönség hallhatta többek között az Itt van az ősz,
itt van újra; a Szeretlek, kedvesem!; az Egy gondolat bánt en
gemet…; illetve a Szeptember végén című verseket.

„Úristen, 
kamasz lettem!”

A kamaszkor problémáiról és azok lehetséges megoldásai
ról hallhattak előadást mindazok, akik ellátogattak február
6án a Rákóczivár lovagtermében megtartott rendhagyó
irodalom órára. 

A Szerencsi Művelődési Központ szervezésében Sohonyai
Edit író látta el hasznos tanácsokkal az érdeklődő, Bolyai és
Rákóczi iskolából érkezett tanulókat. A Fejér Megyei Príma
Díjjal is kitüntetett írónő humoros köntösben adta elő ka
maszkorának történeteit. Regényeiben is komikus ábrázo
lásmóddal világít rá az ifjúság mindennapjainak szépségeire
és problémáira. Az íróolvasó találkozón a fiatalokat foglal
koztató problémákkal kapcsolatos tanácsok mellett, bete
kinthettünk Sohonyai Edit fiatalságába és pályafutásának
kezdeti nehézségeibe. Legfrissebb regénye 2012ben, Koc
kacukor címmel jelent meg.

A legjobb nevelés a személyes példamutatás

Petőfi Sándor 
megzenésített versei
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Az összességében 38 milliós projekt az írott és hallott
szöveg megértését célozta meg a tanulókat illetően, 
ennek elősegítését biztosította az a pedagógusok

számára tartott januári és februári képzés, amelynek zárá
sára a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola aulája adott hely
színt március 12én.

Az eseményen Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intézményfenn
tartó Központ Szerencsi Tankerületének vezetője mondta
el, hogy valamennyi pedagógus sikeresen vette az akadályt,
meg van az alap ahhoz, hogy a gyermekek kedvet kapjanak
a zenével, formákkal, vagy játékokkal színesített aktív ta
nuláshoz. A tényleges oktatás március elején vette kezde
tét, a tanórákon kívüli csoportos foglalkozások júniusig tar
tanak, majd folytatódnak a következő tanévben is.           SfL

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete az elmúlt év decemberében
indította el azt a programot, ami a „Könyvtárral karöltve – Szövegértésfejlesztő képzések a hát
rányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáért a szerencsi kistérségben” címmel pedagógusok to
vábbképzésére is lehetőséget biztosított.

Sikeresen vizsgáztak a pedagógusok

Tízmilliárdos köznevelési 
infrastruktúra-fejlesztés

Országos siker 
a művészetiben

Tízmilliárd forintot fordít a kormány országos köznevelési inf
rastruktúrafejlesztésre, amelynek részeként uszodák, tornater
mek, tantermek újulhatnak meg és épülhetnek, óvodafejlesztés
is lesz – jelentette be az emberi erőforrások minisztere a miskol
ci, DiósgyőrVasgyári Szakképző Iskolában.

Balog Zoltán kifejtette: uszodaépítésre hárommilliárd forintot
költenek, hárommilliárd forint tornatermek építésére, szintén
hárommilliárd forint tanterembővítésre és egymilliárd forint
óvodafejlesztésre fordítható.

Emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök szavaira: céljuk az,
hogy minden járásban legyen legalább egy uszoda. Mint mondta,
ebben az évben legalább 23 uszoda építése kezdődik meg, de ez
többéves program. Az uszodaépítés helyszíneinek listája nyitott,
rákerülhetnek – az önkormányzati igényeket is figyelembe véve
– új helyszínek is. A tervekben a BorsodAbaújZemplén megyei
Putnok is szerepel. 

A miniszter kiemelte a mindennapos testnevelés fontosságát.
Úgy fogalmazott, hogy „minden, a tömegsportba invesztált forint
háromszoros megtakarítást eredményez az egészségügyi ellátás
ban”. 

Kitért a tornatermek építésének szükségességére is. Négy ka
tegóriát határoztak meg a 12szer 24 méteres tornaszobáktól a
tornacsarnokokig, utóbbiak sportversenyek rendezésére is alkal
masak. 

Balog Zoltán felhívta a figyelmet a tanterembővítésekre. „Olyan
programot indítunk el, amelyben az igényeknek megfelelően 120
új tantermet kívánunk építeni első körben”, ez körülbelül három 
ezer gyermek tanulási feltételeit javítja. Közölte, hogy az óvodai
helyek számának növeléséhez európai uniós pályázati források
is rendelkezésre állnak, így legalább 54 helyen építenek óvodát.
Ez az előző évben 5439 férőhely kialakítását tette lehetővé, 2015.
szeptember elsejéig további 2254 létesül – jegyezte meg.

Forrás: MTI

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg Nyíregy
házán a VécseyVásárhelyi Kamara Néptánc és Nép
daléneklési Versenyt február 28án.

Magyarország 29 településének 31 általános, művé
szeti és középiskolája, egyesülete nevezett a versenyre
44 néptáncos és 51 népdalos produkciót. Összesen 364
versenyző mutatta be tudását, akiket neves szakembe
rekből álló zsűri értékelt.

Iskolánkat, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyel
vű Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát három kisdiák
képviselte az idén: a népi ének szakos Bajcsy Bettina,
Bajcsy Réka és Bakos Petra. A lányok az idén is, mint az
utóbbi években mindig kiválóan szerepeltek a verse
nyen. Egy kis számvetés az elmúlt néhány évről: Bakos
Petra 2008ban 2. hely, 2011ben 2. hely, 2014ben 
3. hely; Bajcsy Bettina 2012ben 1. helyezés.

A hosszúra nyúlt, de élményekben gazdag nap végén
mindenki a díjak örömével, a jól elvégzett munka kelle
mes fáradtságával, hasznos tapasztalatokkal, értő kriti
kákkal, építő javaslatokkal távozott Nyíregyházáról. Mit
kívánhatnánk mindezekhez? Csak így tovább, lányok!

Száraz Melánia
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Nagy felületű burkolatjavítás kezdődött
az elmúlt év őszén a 37es számú főút leg
rosszabb állapotú szakaszain. Az orszá
gos programban megvalósuló beavatko
zások pénzügyi hátterét az Új Széchenyi
Terv és a központi költségvetés biztosítja.
Országosan 287 kritikus állapotú szaka
szon, közel 530 kilométeren végeznek en
gedélyhez nem kötött beavatkozásokat.

A térségünket érintő, 37es főút felújí
tása a Szerencs és Bodrogkisfalud közöt
ti út 6,33 kilométeres, a Szegi és Szegi
long közötti rész 1,9 kilométeres, a Ká
rolyfalva és Sátoraljaújhely közötti 3,22
kilométeres, valamint Sátoraljaújhely és
a határátkelő közötti mintegy 1,6 kilo
méteres szakasz felújításával már 2013
végén befejeződött.

A Szerencs és Miskolc közötti szakasz
rekonstrukcióját a napokban, városunk
határában kezdte meg a kivitelező. 
A munka gyorsan haladt, s az autósok
észre vehették, hogy Bekecs magasságá
ban egy kisebb szakasz kimaradt a felújí

tásból. Információink szerint Koncz Fe
renc Szerencs polgármestere megkereste
a közútkezelő vezetőjét, aki ígéretet tett
arra, hogy hamarosan itt is megtörténik
az aszfaltcsík felújítása.

A Magyar Közút Zrt. tájékoztatása sze
rint a mintegy 19 kilométernyi, rekonst
rukcióban érintett útszakasz munkálatai
az időjárástól függően március végéig,
április elejéig befejeződnek. A projekt

során a felső 10 centiméternyi elhaszná
lódott, elöregedett kopóréteget vissza
marják a szakemberek és új, nagyobb
szilárdságú aszfaltréteget építenek be.
Az építés ideje alatt jelzőőrrel irányított
félpályás útlezárásra kell számítani a
közlekedőknek, a forgalmat egy sávon
azonban folyamatosan biztosítja a kivi
telező és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

M. Z.

Folytatódik a 37-es felújítása 
Szerencs és Miskolc között

Dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemplén
Megyei Közgyűlés elnöke március 12én Beke
csen tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentet
te, hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem
kell bezárni a Szerencs és Vidéke Takarékszö
vetkezet településen működő kirendeltségét.

Dr. Mengyi Roland és Béki József polgármester
mintegy három hete tekintették át a község hely
zetét és kihívásait, ekkor merült fel a takarékszö
vetkezeti fiók bezárásának problémája. 360 helyi
lakos írta alá azt a petíciót, ami először a polgár
mester, majd a közgyűlési elnök asztalára került.
A dokumentumban azt kérték, tegyenek valamit
a bezárás ellen, lévén sok időskorú vezeti ebben a
pénzintézetben a számláját. Dr. Mengyi Roland
hangsúlyozta, nagyon hamar sikerült megoldást
találni a bajra, amiért köszönet illeti Harasztosi
Mihálynét a takarékszövetkezet ügyvezetőjét és
Béki József bekecsi polgármestert is. Az ügyvezető
hozzátette, hogy elsősorban a lakosságra voltak
tekintettel a döntés meghozatalakor, ehhez persze
hozzájárult a polgármesteri hivatal azzal, hogy kö
zeledési szándékát fejezte ki a takarékszövetkezet
felé. Béki József közölte, hogy az általa vezetett ön
kormányzat ennél a pénzintézetnél vezeti a szám
láját a jövőben, továbbá anyagilag járulnak hozzá
a fiók fenntartásához. Mindezt azért, hogy a helyi
eknek ne kelljen más településre utazniuk pénz
ügyeik intézése miatt.

Jó hír a bekecsieknek Támogatókat keres a Fesztivál
Az északmagyarországi régió legkiemelkedőbb nyári rendezvénysoro

zatát a Liszt Ferenc Kamarazenekar indította útjára 1992ben, majd 2004
ben egyfajta megújulást kezdeményezett az Interkultur Hungaria Köz
hasznú Nonprofit Kft., amelynek az égisze alatt „Kiváló Minősítésű Művé
szeti Fesztivál” című elismerést kapott a tradíciós Zempléni Fesztivál.

A nyári program egyik kiemelkedő jelentősége, hogy átszövi a történel
mi vármegyét, a rendezvényekre látogatók a legkisebb falvakba is eljut
hatnak, eldugott kastélyok, templomok, várak, kúriák válnak ismertebbé.
A zenei programokon keresztül maguk a kistelepülések is bemutatkoz
hatnak hagyományaikkal, gasztronómiájukkal, szokásaikkal. A rendez
vénysorozat persze anyagi ráfordítást igényel, és amióta az Antenna Hun
gária Zrt. – mint főszponzor – kilépett a támogatói körből, nem kis gondot
okoz a fesztivál megrendezése. Ennek apropóján hívta meg a fesztiválban
érintett térség polgármestereit, turisztikai szakembereit Turjányi Miklós
fesztiváligazgató egy kerekasztal beszélgetésre február 20án.

A Mezőzombor közigazgatási területéhez tartozó Disznókő Szőlőbirtok Sárga
Borházában megtartott találkozón részt vett dr. Hörcsik Richárd országgyűlési
képviselő és Hollerung Gábor, a fesztivál gerincét képező Budafoki Dohnányi Er
nő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója. Elhangzott, hogy az anyagiak
hiánya miatt veszélybe került a Zempléni Fesztivál, egyelőre nem látni, miként
lehet előteremteni a megvalósításhoz szükséges pénzügyi hátteret. Dr. Hörcsik
Richárd megjegyezte, hogy a fesztivál Zemplén egyik arca, ezen keresztül nem
csak a főváros került közelebb a pátriához, de az ország más tájegységei is. A ze
nei program megtartása a megye érdeke is, fontos, hogy a történetnek ne csak
múltja, de jövője is legyen. – A magam részéről arra kérem a polgármestereket,
műsorszervezőket és mindenki mást, hogy tegye meg a maga posztján azt a lobbi
tevékenységet, ami segít a probléma megoldásában. Dr. Mengyi Rolanddal, a Bor
sodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnökével karöltve igyekszem megtalálni
a szükséges forrásokat – közölte a megjelentekkel dr. Hörcsik Richárd. SfL
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Bár a húsvéti ünnepekig van még idő, a március 9én meg
tartott Tokajhegyaljai Piac standjain már ott voltak a hímes
tojások. A népművészek és kézművesek kreativitását mi sem
jelezte jobban, minthogy ötletesebbnél ötletesebb megmun
kálású alkotások voltak felfedezhetők nem csak egyedi dara
bokként, de tojásfákat imitáló vesszőcsokrokon is. A kép nem
lett volna teljes a csokoládéfigurák nélkül és, hogy senkinek
ne legyen hiányérzete, erről a kategóriáról a Szerencsi Bon
bon Kft. gondoskodott hagyományos és új édességeivel. 
A standok persze hozták a már megszokott mezőgazdasági
termékeket is, a házias jellegű élelmiszerek és alapanyagok
pultjai előtt a déli órákban nyüzsögtek a legtöbben. A Disznó
kő Szőlőbirtok területéhez tartozó Sárga Borház körüli zsi
bongáson vett részt dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemp
lén Megyei Közgyűlés elnöke, aki családjával szívesen látogat
ja a havonta egy alkalommal nyitva tartó vásárt.

Gombóc Artúr is ott volt a piacon

Március 15én életbe lépett az új polgári törvénykönyv (Ptk.).
Az új Ptk. a régi törvénykönyv mintegy felét lényegében változta
tás nélkül tartalmazza, a másik felét részben vagy egészben meg
újította. Az új kódex csaknem kétszerese a hatályosnak, 1596 pa
ragrafus, tartalmazza a korábban külön törvényben szabályozott
családjogot és társasági jogot is.

Az új Ptk.hoz kapcsolódóan további, mintegy 180 törvény mó
dosításáról döntött az Országgyűlés tavaly év végén.

A régi Ptk. még akár egy emberöltőn át is tovább élhet bizonyos
területeken, hiszen az új magánjogi kódex az életbelépése után
létrejött jogviszonyokra vonatkozik. Megalkotói szerint a kódex
életszerű szabályokkal erősíti a jogbiztonságot, megőrzi a bírói
gyakorlatban jól bevált megoldásokat, és nem változtat évszáza
dos alapelveken sem, például azon, hogy a jogok gyakorlásának
alapja a jóhiszeműség és a tisztesség.

Az új Ptk. az egyén autonómiáján alapul, megengedő szabályo
zás jellemzi, e szerint amit a törvény nem tilt, azt szabad, a ren
delkezések többségétől pedig a felek közös megegyezéssel eltér
hetnek. A kötelező szabályok többnyire a gyengébb fél védelmét
szolgálják, például a fogyasztóvédelemben.

A családjogban bővül a házassági vagyonjog szabályozása, vál
tozik a szülői felügyelet, a személyiségi jogoknál újdonság a nem
vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj, a dologi jogban az ingó
zálogjog internetes nyilvántartása, az öröklési jogban átalakul az
özvegyi jog és nő a végrendelkezést hagyó szabadsága.

A gazdasági társaságok szabályozásának változása nagyrészt
az egyszerűsítést, a társaságok működésének megkönnyítését
szolgálja.

Újdonság, hogy a kft.k törzstőkéje 500 ezerről 3 millió forintra
emelkedett. A közkereseti társaság tagjai a közös vagyon által
nem fedezett kötelezettségekért korlátlanul és egyetemlegesen
felelnek, tehát a hitelező a társaság bármely tagjától követelheti
a teljes tartozást, a kilépő tag pedig még 5 évig felel a kilépéskor
fennálló tartozásokért.

Részvénytársaságot csak zártkörűen (zrt.) lehet alapítani,
amely a tőzsdei bevezetéssel válik nyilvánossá (nyrt.), ez a tőzsde
nemcsak a budapesti lehet, hanem bármelyik szabályozott piac.
A zrt. alaptőkéje legalább 5 millió, míg az nyrt.é legalább 20 millió
forint.

Új, immár a Ptk.ban rögzített gazdasági szerződés forma a fran
chise, a faktoring, a pénzügyi lízing. A Magyar Országos Közjegy
zői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartást működtet.

Az új Ptk. életbelépése csaknem 12 millió biztosítási szerződést
érint valamilyen módon. Tartalmaz az ügyfelek számára kedvező
fogyasztóvédelmi módosításokat is, például azt, hogy a biztosítási
szerződés nem szűnhet meg automatikusan attól, hogy a szerző
dő elfelejti befizetni az esedékes díjat.

Forrás: MTI

Életbe lépett az új polgári törvénykönyv

Óvjuk közösen 
az erdőket a tűztől!

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
március 12től. Az indoklás szerint a nappali felmelegedés
és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdei
ben és azok környezetében fokozott tűzveszély alakult ki.
Tilos a tűzgyújtás az erdőkben, fásításokban, illetve ezek
határától számított 200 méteres területen belül. Kiterjed a
tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre, a parlag és gazégetésre,
valamint a közutak és vasúti vonalak melletti fásításokra
egyaránt. Aki a rendelkezést megszegi, szabálysértést követ
el. Természetesen társaságunk is fokozott figyelmet fordít
a megelőzésre. Egyebek mellett figyelőszolgálatot működ
tetünk és a következő tíz napban az erdőgazdaság vala
mennyi dolgozója tűzvédelmi oktatáson vesz részt. Idén
egyébként eddig két tűzeset történt az ÉSZAKERDŐ Zrt. ke
zelésében levő területeken, az egyik a Sárospataki, a másik
pedig a Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóságnál. Tavaly társa
ságunknál 13 hektár erdőben hét tűzeset volt, az összesített
kárérték megközelítette az 1,9 millió forintot. Arra kérjük
az erdőjárókat, hogy vegyék figyelembe és tartsák be a kor
látozást, hiszen akár egy eldobott cigarettacsikk is komoly
károkat okozhat. Őrizzük meg együtt a borsodi erdőket
unokáink számára! – hívta fel a figyelmet Zay Adorján, az
ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója.
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– Célom az, hogy olyan bort készítsek, amely
az embereknek örömet okoz. Amikor azt lá
tom, hogy az emberek szívesen veszik ma
gukhoz a kezem munkáját, akkor úgy érzem,
még jobban szeretnék teljesíteni. Engem ez
éltet, ezekből az elismerő tekintetekből táp
lálkozom – fogalmazott Varkoly Ádám, sze
rencsi borász, amikor a Magyar Borok Bálján
elért dobogós helyezéséről, újzélandi tapasz
talatairól és a családi borászatról kérdeztük.

Varkoly Ádám, a Budapesti Corvinus Egyetem szőlész
borász mérnök szakának utolsó éves hallgatója. Első saját
borát 2010ben készítette, egy ötven literes ballonnal. Azó
ta is fáradhatatlanul dolgozik, s a családi vállalkozásban
2011 óta ő felel a nedűk készítéséért. Az idén kilencedik
alkalommal megrendezett Magyar Borok Bálján, a nemes
italok kedvelői és szakértői szavazatai alapján a második
legjobb eredményt érte el. 

– Hogyan került kapcsolatba az ország egyik legran
gosabb eseményével, és mi a véleménye az ott elért
eredményéről?

– Gál Tibor, kiváló borász és rendkívül különleges ember
volt. Az ő emlékére adnak át minden évben egy emlékdíjat.
Az idén, február 22én a budapesti Boscolo New York Pa
lotában rendezték meg ezt az eseményt. Az év borászait
kérték meg arra, hogy saját borrégiójukból jelöljenek egy
olyan szakembert, aki kiváló tehetség, de még nem mutat
kozott be a nagyközönség előtt. A 2012es év borásza, Áts
Károly választása rám esett, ezzel együtt nem csak az én
nevemet jelölte a díjra, hanem az Árpádhegy pincészetet
is, ami a családi vállalkozásunk. Amikor megtudtam, hogy
a második legtöbb szavazatot én kaptam, nagyon örültem.
Boldogsággal tölt el az is, hogy mindössze 22 évesen ilyen
elismerésben részesülhettem. A díjat Bukolyi Marcell, egri
borász nyerte el, remekül dolgozik, szép borokat készít,
megérdemelte a jutalmat.

– A közelmúltban az újzélandi Villa Maria Estatenél
töltött néhány hónapot, részt vett az ottani szüreten.
Milyen élményekkel gazdagodott és milyen tapaszta
latokat szerzett?

– Már régóta szerettem volna külföldre menni, hogy
megismerjem az ottani szőlészeteket. Van egy kedves is
merősöm, aki a Master of Vine, a borászat legmagasabb fo
kozatú iskolájával rendelkezik. Ő volt a segítségemre a
megfelelő ország megtalálásában. Olyan vidékre szerettem
volna utazni, ahol tavasszal van a szüret, hiszen, ha ősszel
utazom el, akkor nem lett volna, aki bort készítsen a csa
ládom szőlőjéből. Ausztrália, DélAfrika és ÚjZéland közül,
utóbbit választottam. A Villa Maria Estatetől kaptam fo
gadó nyilatkozatot. Ez a borászat a déli sziget északi csücs

Kultúrházak éjjel nappal Legbüszkébb az
Hazánkban mintegy 420 helyszínen, több mint ezer

program várta az érdeklődőket február 28tól március
2ig a Kultúrházak éjjelnappal elnevezésű közművelő
dési programsorozat keretében. A Szerencsi Művelődési
Központ is csatlakozott az akcióhoz, a Rákóczivár töb
bek között konferenciának, bábszínháznak, felolvasó
összejövetelnek, kiállításoknak és koncerteknek adott
otthont ezen a színes hétvégén. 

Február 28án, a színházteremben megrendezett esélyegyen
lőségi konferencián a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és
Fogyatékkal Élők Egyesületének tagjai gyűltek össze, hogy meg
erősítsék a közös munkát, számot vessenek az elmúlt évek ta
pasztalatairól és az előadók segítségével tájékozódhassanak a
környéken kínálkozó lehetőségekről – tudtuk meg Koroknay
Károlytól, az egyesület elnökétől. Elmondta továbbá, hogy az
összejövetel jó alkalom arra, hogy a meghívottak tanácsokat
kaphassanak a mindennapos akadályok könnyed leküzdéséhez.
A rendezvény után az egyesület tagjainak kézműves alkotásait
tekinthették meg az érdeklődők. 

A tavasz első hónapját további kulturális programokkal kö
szönthették a látogatók. A gyermekeknek bábszínházzal ked
veskedtek a szervezők a lovagteremben. A teltházas játékon a
nyíregyházi Szivárvány Bábszínház, „Az aranytarajos kiskakas”
című tréfás mesével szórakoztatta az apróságokat és szüleiket.

Ezzel párhuzamosan tűzzománc kiállítás megnyitóján vehet
tek részt az érdeklődők a Galéria kávézóban. Tőzsér Anna mun
káinak színessége és alapossága különleges egyediséggel vér
tezte fel a helyiséget. A megnyitón dr. Egeli Zsolt alpolgármester
úgy fogalmazott a vendégek előtt, hogy az alkotások vonalaiban
benne rejlik maga a készítő, valamint megjegyezte, hogy a jel
lemet felfaló mai világban kevés ember büszkélkedhet ilyen
mély érzelemmel megtelített munkákkal.

A kiállítás megtekintése után a vendégek a „Hat óra vers és pró
za” című programon vehettek részt. Sokan költeményekkel ké
szültek erre a délelőttre, míg mások kedvenc prózájukat olvasták
fel a hallgatóságnak. A hazánkban ritkaságnak számító esemény
fiatal és idősebb irodalomkedvelőket is egyaránt vonzott.

Az egész hétvégés programsorozat a szórakozni vágyó ifjakat
is a vár falai közé csalogatta. Este a Csírázó Búzakalász és a De
ezel zenekar koncertjét tombolhatta végig a közönség.

Csider Andortól, a Szerencsi Művelődési Központ igazgatójá
tól megtudtuk, hogy közel ezer fő látogatta ezen a hétvégén a
programjaikat, amely a magyar kultúrát hivatott népszerűsíteni.
Úgy nyilatkozott, igyekeztek minden korosztálynak kedvesked
ni számukra értékes műsorokkal.

Interjú a tehetséges, fiatal
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kén, Marlborough borvidéken található.
Az újvilági borok egyik legjobbikát ké
szítik ezen a vidéken. Egy 1600 hektáros
birtokon dolgoztam, fő feladatom két
darab vákuumdobszűrő vezénylése volt.
Emellett persze, alapvető borászati
munkákat is végeznem kellett: egyik
nap fejtés, szűrés, másnap csömöszölés.
Négy hét alatt húszezer tonna szőlőt
dolgoztunk fel, ami hatalmas mennyi
ség. A világ minden részéről érkeztek
ide tapasztalatot szerezni vágyók; töb
bek között Bulgáriából, Chileből, Ameri
kából, Franciaországból és Argentíná
ból. A birtok leghíresebb bora a sauvig
non blanc, egy illatos, reduktív, könnyű
bor. Sikerült belelátnom a készítésének
módszerébe. Hasonló a technológia,
mint amivel hazánkban a sárga musko
tályt állítják elő. Remélem, hasznomra
válik majd a külföldön szerzett tapasz
talat ennek az elkészítésében is. Egy ha
talmas élmény volt számomra az ÚjZé
landon töltött idő. Hazatérve teljesen
megváltozott a világról alkotott vélemé
nyem, most már nyitott szemmel nézem
a körülöttem zajló eseményeket, bárhol
is járok.

– Az utóbbi néhány évben sokféle
bort megismert. Van olyan, ami külö
nösen elnyerte a tetszését?

– ÚjZélandon a sauvignon blancot
kedveltem meg. TokajHegyalján sajnos
nem telepíthetik ezt a fajtát, egykét he
lyen, kisebb mennyiségben megtalálha
tó, de tokajiként nem hozható forgalom
ba. A saját boraink közül mindegyik kö
zel áll a szívemhez és különkülön az
összesre büszke vagyok, mindnek meg
van a saját története, hogy hogyan ké
szült. A bor minden alkalommal más ha
tással van a fogyasztóra. A legbüszkébb,
a 2010ben előállított első saját borom
ra vagyok, amely aranyérmet nyert az
akkori Szerencsi Pálinka és Bormust
rán. Az volt az első, amit én préseltem,
kezeltem és palackoztam.

– A szülei már régóta foglalkoznak
szőlészettel. Meséljen a kezdetekről
és a jelenről!

– Nagyapának volt egy kicsi szőlője itt,
Szerencsen, ami mellett hobbiként még
kádárkodással is foglalkozott. Édes
apámnak már gyermekkorában megtet

szettek ezek a tevékenységek, szőlész
ként végezte tanulmányait, majd a régi
Borkombinát telepítésvezetőjeként dol
gozott. Már ekkor elhatározták édes
anyámmal, hogy családi borászatot kel
lene alapítani, erre 2000ben került sor.
A kezdetekben még csak kisebb mennyi
ségű bort készítettünk, azt is csak saját
célra. Az első pincénk megvásárlása
után pár évvel megvettük az egykori Ár
pád Mulató épületét, amiben nagy lehe
tőségeket láttunk. Mára a pince már lá
togatható, de a közeljövőben tervezzük
az épület felújítását, hasonló stílusban,
ahogy az eredeti forma volt. A pincében
sokféle bor megtalálható, az aszútól a
száraz furmintig. Jelenleg édesapám a
szőlőért felel, ő hatalmas tudással ren
delkezik, nem kellett messzire mennem
ahhoz, hogy példaképet találjak magam
nak. Majdnem mindent tőle tanultam.
Édesanyám adminisztrációval és ven
dégfogadással, a nővérem pedig a mar
ketinggel foglalkozik. Az én feladatom a
borok készítése. Elmondhatom, hogy ez
egy teljes mértékben családi borászat.
Jelenleg hat dűlőben vagyunk jelen, há
rom település – Mád, Tarcal, Bodrogke
resztúr – határában. Összesen 13 hektár
területen gazdálkodunk, amiből jelenleg
7 hektár ültetvény, a többi betelepítésre
váró parlag. Szőlőink termésének közel
felét dolgozzuk fel. A célunk az, hogy az
összes terület szőlőjéből bort állítsunk
elő. A 2010es év egy fordulópont volt a
pincészetünk életében, ekkortól készí
tünk külön dűlőszelektált borokat, sze
retnénk megmutatni, hogy melyik terü
let, mire képes. Ez itt, TokajHegyalján
nagyon fontos, hiszen a talaj összetétele
rendkívül változatos. Teljesen más bor
születik egy löszös, illetve egy vulkani
kus talajon. Az összes telepítés saját, így
minden egyes tőkét nagyon jól isme
rünk.

– Szeretne újra külföldre utazni,
hogy még több tapasztalatot szerez
zen?

– Igen. Számtalan élménnyel gazda
godtam és nagyon sok ismeretet gyűj
töttem. Ez év decemberében, vagy a jövő
év elején szeretnék elutazni DélAfriká
ba. Az ottani emberektől sokat lehet ta
nulni a szőlőtermesztés területén. Azt
követően pedig ismét ÚjZélandot vá

lasztanám, egy szüretet végigdolgoznék
ott is. A későbbiekben mindenképp itt
hon szeretnék élni és dolgozni is. Bízom
benne, hogy tudok tenni azért, hogy To
kajHegyalja az elismerések ranglétrá
ján visszakerüljön oda, ahová való, va
gyis egy magasabb szintre. Remélem, is
mét ismerni fogja majd az egész világ a
tokajhegyaljai borokat és szőlőket.

Simka Orsolya

első, saját boromra vagyok
szerencsi borásszal
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Az ősök tisztelete, a múlt átörökítése, és minde
nekelőtt a hímzés iránti szenvedély tartja össze
azt a szerencsi közösséget napjainkban, amelynek
március 2án nyílt önálló kiállítása a Rákóczivár
árkádos termében. Az idén jubiláló Népi Díszítő
művészeti Szakkör olyan gyűjteményét tekinthet
ték meg az érdeklődők, amelynek egyegy darab
jának értéke nemcsak az anyagköltségben mérhe
tő, hanem történelmi vonatkozásával különleges
az üzenete. Stábunk felkereste Bodnár Lászlónét,
a csoport vezetőjét, meséljen arról, hogyan varr
ják az anyagba a múlt fennmaradását, mi motiválja
a tagokat egyegy mű készítésénél.

Aszerencsi Népi Díszítőművészeti Szakkör foglalkozása
in igazi kincseket adnak ki kezükből az asszonyok. 
A csoport ebben az esztendőben ünnepli fennállásá

nak 50. évfordulóját. 

1964ben alakultak Szepesvári Lászlóné, népi iparművész ve
zetésével. Kezdetben a tagok igyekeztek hazánk minden tájegysé
gének mintakincsét elsajátítani, s a szomszédos országok hímzés
kultúrájával is megismerkedtek. Szepesvári Lászlóné három évti
zeden keresztül a népművészeti örökség feltárásában, ápolásában
elévülhetetlen érdemeket szerzett. A rendszerváltást követő évek
után az úri hímzés használatára specializálódtak. Napjainkban is
olyan tudással dolgoznak ezek az asszonyok, amely a 16. századtól
kezdve az úri igényeket elégítették ki, s az elkészült abroszokat,
kendőket, takarókat, és a terítőket az udvari ceremóniák fényét
emelő kiegészítőkként használták. 2001ben Bodnár Lászlóné vet
te át az ügyes kezű asszonyok vezetését, s azóta is rendületlenül
munkálkodnak a magyar kulturális hagyaték átörökítésén.

Egyegy darab elkészítésének anyagköltsége sokszor több
ezer forint, ám a szakkör tagjai olyan igyekezettel hódolnak a
hímzésnek, hogy az aranyfonal és a vászon ára sem tudja el
tántorítani őket kedvtelésüktől. Néhány hónappal ezelőtt
Koncz Ferenc polgármester 40 ezer forintot ajánlott fel a hím
zőkör 12 tagjának, amelyből a következő alkotásokat tudták
finanszírozni. Ihletet a múlt átörökítése ad nekik, ujjaikat pe
dig a hit mozgatja, hiszen nem ritka, hogy egy terítőt vagy ta
karót a templomokban láthatunk viszont. A további alkotások
szépségét és mindenekelőtt értékességét pedig az országos
versenyeken elnyert díjak és oklevelek fémjelzik.

Ma is igyekeznek olyan motívumokat használni, melyeket
néhány száz éve a főúri házakban a kisasszonyok, hercegnők
alkalmaztak, ám a cselédek segítségével ezek később a népies
mintával is keveredtek. Bodnár Lászlóné bizakodóan tekint a
szakkör jövője felé, hiszen reméli, hogy a fiatalok körében is
egyre nagyobb érdeklődésre tehet szert a hímzés. Napjaink
ban teret hódítanak a népi motívumok, és a divatirány is bát
rabban használja a múlt mintaereklyéit. T. A.

Felhívás 
a XI. Zempléni Nyári Tárlatra

Szerencs, Tokaj, Sárospatak és Sátoraljaújhely váro
sok önkormányzatai 2014ben is megrendezik a XI.
Zempléni Nyári Tárlatot. A kiállítás szervezője a Szeren
csi Művelődési Központ, helyszíne pedig a Rákóczivár
színházterme és árkádja.

Huszonöt évvel ezelőtt, 1989ben rendezte meg először a
négy zempléni város, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs
és Tokaj a Zempléni Nyári Tárlatot. Az idén, a pályázni kívánó
zempléni és a térséghez kötődő művészek legfeljebb három
alkotást adhatnak be, méret és technikai megkötés nincs. Je
lentkezni a műalkotások és a kitöltött jelentkezési lap leadá
sával lehet. A négy rendező város egyegy díjat ajánl fel a ki
állításra, amelynek odaítéléséről a zsűri véleményét is figye
lembe véve a városok képviselői döntenek. A városok díjain
felül egyéb felajánlásokat is elfogadnak a szervezők.

Az alkotások 2014. május 31ig adhatók be az alábbi hely
színeken:

Sárospatak – A Művelődés Háza és Könyvtára (3950 Sá
rospatak, Eötvös út 6. Tel.: (47) 311811, email: info@amu
velodeshaza.hu).

Sátoraljaújhely – Kossuth Lajos Művelődési Központ (3980
Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. Tel.: (47) 321727, email: kos
suthmk@gmail.com.

Szerencs – Szerencsi Művelődési Központ (3900 Szerencs,
Huszárvár út 11. Tel.: (20) 2542827, email: szerencsi
amk@gmail.com.

Tokaj – Kulturális és Konferencia Központ (3910 Tokaj,
Mosolygó J. út 6. Tel.: (47) 352003, email: mh@tokaj.hu.

A kiállítás tervezett időpontja: 2014. július 5.
További információ: 
Szerencsi Művelődési Központ – Rácz Miklós művelődész

szervező, tel.: (20) 2542827, Email: raczmiklos@free 
mail.hu.

Szerencsi Polgármesteri Hivatal – Király Judit közművelő
dési referens, tel.: (20) 2193309; email: kiraly@sze 
rencs.hu.

Az ősök tisztelete, a múlt átörökítése
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Szerencsen 1964ben alakult meg, a
Városi Művelődési Központ Népi
Díszítőművészeti Köre. Megalapító

ja és vezetője özv. Szepesvári Lászlóné
(Eta néni) népi iparművész, a népművé
szet mestere, akinek szakmai tudása, lan
kadatlan energiája és a szakköri tagok
szorgalmas munkája révén, az országban
e mozgalom élére álltak. Ezt igazolja,
hogy kategóriájukban elsőként nyerték el
a Művelődési Minisztériumtól a kiváló
együttes kitüntető címet. Céljuknak val
lották a tiszta, eredeti népi hagyományo
kon nyugvó, lakáskultúrában, viseletben
felhasználható textíliák készítését. Sze
rencs közvetlen vidékén nincsenek nagy
hagyományai a hímzésnek, ezért a szak
kör nem követhette azt az országosan el
terjedt hagyományt, hogy saját tájegysé
gük népművészeti hagyományait ápolják.
Tevékenységük így felölelte az egész ma
gyar etnikumot. Legkedvesebb területük
a Sárköz színpompás hímzése lett, de ter
mészetesen kedvenc témáik közé tartoz
tak megyénk matyó, palóc, felvidéki hím
ző kultúra emlékeinek megőrzése is.
Munkájuk során legfőbb szempontnak a
hitelességet tartották, amihez sok segít
séget kaptak a múzeumoktól, az eredeti
munkák tanulmányozására. 

A 21 szakköri tag
hetente egyszer tar
tott közös foglalko
zást, és az itt készí
tett hímzett darab
jaikat kezdetben he
lyi kiállításokon
mutatták be a sze
rencsieknek. A nagy
sikerre való tekin
tettel ezeket járási,
megyei, regionális
illetve országos ki
állítások követték,
melyek érzékeltet
ték a szakkör tevé

kenységének sokrétűségét, tagjainak ma
gas technikai tudását és a népművészeti
hagyományokban való jártasságát. Sze
pesvári Lászlóné alapító szakkörvezető
kezdeményezésére szervezték és hozták
létre az ÉszakMagyarországi Kaláris re
gionális bázis rendezvényt, pályázati jel
legű kiállításokkal, népi hagyományok
bemutatóival, szakmai tanácskozásokkal,
vásárral, mely nívós programjával orszá
gos hírnévre tett szert. Az elsőt 1971ben
rendezték négy kategóriában, három me
gye részvételével, de a későbbiekben volt,
hogy 13 megye is bemutatkozott kiállító
ként. A rendezvény célul tűzte ki a tárgy

alkotó népművészet, a
népi kismesterségek hagyományainak
ápolását, széleskörű népszerűsítését,
korszerű alkalmazását.

A szakkör eredményeit a legmagasabb
díjak fémjelzik: A Kis Jankó Bori Országos
Pályázaton és az Országos Amatőr Nép
művészeti Pályázaton elnyert Nívódíj, Kis
Jankó Bori díj, dobogós helyezések, több
szörös különdíjak, Gránátalmadíj, Kalá
ris Nívódíjai, a Népművelési Intézet Nívó
díja, Kiváló Együttes több ízben is. A vá
ros a „Pro Urbe Szerencs” díjjal tüntette
ki a népművészeti hagyományokat ápoló
és közvetítő közösséget. 

Az évek során a tagok száma és össze
tétele változott, sokan elhunytak, többek
között az alapítója is. Átadták a stafétát
egy új fiatal generációnak, 2002től a
szakkör vezetője Bodnár Lászlóné lett,
aki elődjéhez méltóan szintén népi ipar
művész rangot nyert. Az ő szakterülete a
régi történelmi hímzés módok alkalma
zása, többek között az úri hímzés terve
zése, készítése, hiszen a 16. század refor
mátus Rákóczi családja révén e hímzés
technika kötődik városunkhoz. Pálya
munkáit minden országos zsűrizésen, ki
állításon díjjal jutalmazzák. Hímzéseik
nemcsak a vitrinekben láthatóak, hiszen
a szakkör bronz oklevélben részesült, ró
zsaszínarany úri hímzéses terítőgarnitú
rája, református templomunk használa
tára készítették.

Megalakulásának 50. évfordulóját ün
neplő Díszítőművész Szakkör, az eltelt fél
évszázadhoz híven jelenleg is népművé
szetünk ápolását, átörökítését tekinti leg
fontosabb feladatának. O.Z.M.

A népművészet sajátos területét alkotják a hímzések, kezdetben a ke-
lengye darabjainak, az ágyneműknek, kendőknek, ruhadaraboknak a
díszítésére szolgáltak. Évtizedek során bebizonyosodott, hogy a nép-
művészet díszítő technikáit, formáit és motívumait felhasználó népi
iparművészeti alkotások lehetnek művészi értékű lakásdíszek, és vi-
seleti darabok is. Hazánkban, a hetvenes években reneszánszát élte
a népművészet, rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg a népi
életmód emlékei, a folklór hagyományok iránt a társadalom széles
rétegeiben. Nemzeti értékeink, megmentéséért országos mozgalom
indult. Sorra alakultak a szakkörök, pávakörök, népművészeti vetél-
kedők, folklórfesztiválok. Megkezdődött a legtehetségesebb népmű-
vészek felkutatása, tudásuk számbavétele és anyaguk felgyűjtése.

Népi Díszítőművészeti Kör
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A közokirat-hamisító

Közokirathamisítás bűntett elköveté
sének megalapozott gyanúja miatt indí
tott eljárást a Szerencsi Rendőrkapi
tányság, S. Béla 22 éves cigándi lakossal
szemben.

A nyomozás adatai szerint, 2014. feb
ruár 14én 13 óra 15 perckor S. Béla a
Sátoraljaújhely és Szerencs között köz
lekedő vonaton utazott. Utazása során a
kalauz ellenőrizte kedvezményes áron
vásárolt menetjegyét és a kedvezményre
jogosító igazolást is, amelyről megálla
pította, hogy más nevére szól.

A rendőrök a kalauz értesítésére –
időközben a szerencsi vasútállomásra
érkezett – a vonathoz mentek, ahonnan
S. Bélát a Szerencsi Rendőrkapitányság
ra előállították, aki gyanúsítotti kihall
gatása során elismerte, hogy az igazolást
egy ismerősétől kérte kölcsön.

Az ügyben indított nyomozást a Sze
rencsi Rendőrkapitányság 2014. márci
us 5én befejezte, és az iratokat bíróság
elé állítási javaslattal megküldte az ille
tékes járási ügyészség részére.

Halálos baleset 
A helyszíni szemle adatai alapján nem
használta járműve biztonsági övét az a
helyi férfi, aki március 11én az esti
órákban szenvedett halálos közúti bal
esetet Szerencsen – közölte a Borsod
AbaújZemplén Megyei Rendőrfőkapi
tányság.

A rendőrségtől kapott információ
alapján március 11én 21 óra 15 perc
kor Szerencs, Tatai úton egy 45 éves he
lyi férfi terepjárójával közlekedve az út
menetirány szerinti bal oldalán parkoló
személygépkocsinak ütközött, majd fel
borult. A baleset következtében a jármű

ben egyedül tartózkodó vezető olyan sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogy a hely
színen életét vesztette.

A baleset körülményeit a Szerencsi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendé
szeti Osztálya szakértők bevonásával
vizsgálja. A helyszíni szemle megállapí
tásai szerint, a lakott területen belül
egyébként megengedett sebességgel
közlekedő terepjáró vezetője nem hasz
nálta biztonsági övét és az ütközés kö
vetkeztében felboruló járműben, a veze
tő ülésből kiesve az autója jobb oldali
karosszériaelemének csapódott.

Egy hónap leforgása alatt ez volt a
harmadik olyan személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset BorsodAbaúj
Zemplén megyében, melyben a bizton
sági öv használatának elmulasztása ha
lálhoz vezetett – hívta fel a figyelmet a
rendőrség.

Állománygyűlésen tekintették át a 2013. év teljesítmé
nyét a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai. A már
cius 6án tartott értekezletet megelőzően, Keresztesi Já
nos kapitányságvezető mondta el a Szerencsi Hírek TV ér
deklődésére, hogy a testületre hárult feladatokat sikerült
megoldaniuk, a mérleg pozitív képet mutat.

A bűnügyi helyzet kapcsán örvendetes a tény, hogy a kapi
tányság működési területén 17 százalékkal csökkent a regiszt
rált bűncselekmények száma azokban a kategóriákban, ame
lyek meghatározzák a térség közrendközbiztonsági helyzetét,
az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Keresztesi János
megjegyezte, a legtöbb esetben vagyon elleni bűncselekmé
nyekhez kérték a rendőrségi felderítést, ugyanakkor hozzátette,
hogy a lakásbetörések terén itt is csökkent a tendencia. A köz
területek rendjét sikerült megóvni, itt kell kiemelni, hogy a ta
valyi év folyamán átalakult a kapitányság ügyeleti formája, si
került megvalósítani az új szolgálatirányító rendszert. A pa

rancsnokok a rendőri intézkedések helyszínén irányítják a szol
gálatot, ennek eredményeként minden településen sikerült ki
alakítani az elfogadható közrendi szolgálatot. A rendőri jelen
létet a kapitányság munkatársainak gyalogos járőrözései teszik
hatékonyabbá, főleg a hétvégeken. Szerencsen és Tokajban ez
a típusú szolgálat mindennapossá vált, a feladat ellátásához
nagy segítséget kapott Szerencs, a BorsodAbaújZemplén Me
gyei Rendőrfőkapitányságtól. A baleseteket illetően kettősség
tapasztalható, hiszen számszakilag növekedett a számuk, de
összességében – és ez a legfontosabb – csökkent a súlyos sérü
léssel járó és halálos kimenetelű balesetek mutatója, hasonló
évtizedek óta nem volt tapasztalható. Keresztesi János aláhúzta,
a jelenlegi állomány az idei esztendőben is képes lesz megtar
tani ezt a szintet.

Az állománygyűlésen, amelyen részt vett Kovács Béla megyei
főkapitányhelyettes, elismerő oklevelet és tárgyi ajándékot ve
hetett át a közbiztonság fenntartásában, illetve a közlekedés
biztonságban végzett önkéntes munkájáért Szentmártoni
György az Abaújszántói Polgárőr Egyesület vezetője, valamint
Zahuczki László a bodrogkeresztúri Magyar Motorok Múzeu
mának tulajdonosa. SfL

Évet értékeltek a rendőrkapitányságon
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A Rátkán élő, de Bekecsen dol
gozó Takács Jánosné számos spe
cialitása közül az egyik az alábbi
leírás. A nagyszülőktől ellesett

étek valóban ízletes, idézi a sváb
konyha nagyszerűségét, köny
nyen elkészíthető, laktató egy
tálétel.

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, füs
tölt szalonna, 1 kg savanyú káposzta, 1 szál füs
tölt kolbász, 6070 dkg hús (tarja, bőrös császár,
csülök, oldalas – tetszés szerint) gersli.

Elkészítés: egy edény alját füstölt szalonna
szeletekkel beborítunk, erre helyezzük a karikák
ra vágott vöröshagymát, majd a savanyú káposz
ta felét, és megszórjuk gerslivel. A következő ré
teg a hús, ami tetszés szerint lehet tarja, bőrös
császár, csülök vagy oldalas. Szeletekre vágva,
sertés fűszerkeverékkel megszórva tesszük a ká
posztára, majd ismét a savanyú káposzta követ
kezik, gerslivel dúsítva. Az utolsó réteg újra füs
tölt szalonna. Ezt a készítményt felöntjük annyi

vízzel, hogy ellepje, majd lefedjük és lassú tűzön kb. két órán keresztül főzzük. Ha
szükséges az elfőtt vizet pótoljuk. Elzárás előtt 15 perccel beletesszük a kolbászt
is, ettől egy enyhe piros színt kap. Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.

Jó tanácsok: A káposztát ajánlott egyszer átmosni, ha túl savanyú, továbbá fel
vagdoshatjuk, hogy ne legyenek hosszú szálúak. Ízesíteni nem kell, csak a hús
szeleteket!

gerslivel, egyszerűen
Savanyú káposzta 

Az általános iskolák tanulói három korcsoportban (34., 56., 7–8.), valamint a hat
osztályos gimnázium 7–8. évfolyamos diákjai vehetnek részt azon a rajzpályázaton,
amit a Szerencsi Művelődési Központ szervez. A feladat, szabadon választott techni
kával, A/3as rajzlapon megmutatni, hogy kinek, melyik Szerencs legkedvesebb vá
rosrésze, parkja. Az alkotások kiállítása és díjazása a Szerencs Város Napja alkalmából
rendezett ünnepi esemény keretében, április 25én lesz. A pályamunkákat április 
11ig várja a Szerencsi Művelődési Központ.

Rajzpályázat – Szerencs legszebb parkja

Március 24. 19 óra: Zumba – Rákó 
czivár, színházterem.

Március 25. 17 óra: Íróolvasó talál
kozó Grandpierre Attilával – Rákóczi
vár, lovagterem.

Március 25. Családi mozi – Rákóczi
vár, színházterem: 17 órakor Mr. Pea
body 3Dben; 19 órától A birodalom
hajnala 3D.

Március 26. 19 óra: Zumba – Rákó 
czivár.

Március 27. 16.30 óra: Természet
gyógyász előadás – Rákóczivár, gyer
mekkönyvtár.

Március 28. 10 óra: Kerekítő: Baba
Mama Klub – Rákóczivár, gyermek
könyvtár.

Március 28. 14 óra: Sakkszakkör –
Rákóczivár, gyermekkönyvtár.

Március 31. 19 óra: Zumba – Rákó 
czivár, színházterem.

Április 2. 19 óra: Zumba – Rákóczi
vár, színházterem.

Április 4. 10 óra: Kerekítő: BabaMa
ma Klub – Rákóczivár, gyermekkönyv
tár.

Április 4. 14 óra: Sakkszakkör – Rá
kóczivár, gyermekkönyvtár.

Programajánló
a Szerencsi Művelődési Központ kínálatából

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

Akkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

Álláskeresők
figyelmébe

A Szerencsi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének ak
tuális állásajánlatai: építésztech
nikus (Rátka), felszolgáló (Mező
zombor), gépészmérnök (Sze
rencs), gépjárműszerelő (Sze
rencs), hentes (Rátka), kertész
(Mezőzombor), kőműves (válto
zó), műszaki cikk eladó (Sze
rencs), óvodapedagógus (Tisza
lúc), recepciós (Mezőzombor),
szakács (Mezőzombor), szőlő
munkás (Tarcal, Tállya, Mád, Rát
ka), traktoros (Szerencs), vasbe
ton szerelő (Miskolc és környé
ke), villanyszerelő (Szerencs),
vízgázfűtésszerelő (Abaújszán
tó).

További információ a B.A.Z.
Megyei Kormányhivatal Szeren
csi Járási Hivatal Járási Munka
ügyi Kirendeltségén Szerencs,
Kassa u. 23. szám alatt, illetve a
47/364909 telefonszámon kér
hető. Ügyfélfogadás hétfőn, és
szerdán 812 óráig és 1315 órá
ig; kedden és csütörtökön 812
óra; illetve pénteken 811 óra kö
zött van lehetőség.
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A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.

használt eszközeinek értékesítésére

2014. március 26-án 10 órakor.
árverést tart

Értékesítésre kerül:

Megnevezés Típus Db
Irányár

ezer Ft/db

Terepjáró
Hűtő tehergépkocsi
Billencs tehergépkocsi
Billencs közúti pótkocsi
Fixplatós közúti pótkocsi
Billencs mg. pótkocsi
Cukorrépa vetőgép
Szemenkénti vetőgép
Gabona vetőgép
Nehéztárcsa
Talajelmunkáló
Talajmaró
Bálázógép
Sorközművelő kultivátor
Mobil csávázógép
Szántóföldi permetezőgép
Szállítószalagok
15 LE-s 0 km-es dízelmotor
30 LE-s kistraktor

Nissan Terrano
IVECO 100E18
LIAZ 1833 SA
PANAV
IFA HL60-11
IFA HW 60-11
RAU
Hassia
IH 6200
IH, KÜHNE 770
IH Consertill
Massano Frangiter
New Holland BB 940
CSMK-12
MOBITOX
Huniper 3000

IFA 2VD 8/8 SVL
AGT, MT

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2

750
500

2 500
850
200
300
50

400
350

800-1 000
350
800

3 500
200
200

200-400
100-150

300
150

Az irányárak a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árverés helye: Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. Szállítási Üzem

Szerencs - Malomtanya, 47/560-310.
Licitálási díj: 50.000 Ft • További információ: www.szermgrt.hu
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Kézilabda: bronzérem 
a felkészülési tornán

A hagyományos KerekesMenyhért Kézilabda Felkészülési Tornát
idén is megszervezte a BorsodAbaújZemplén Megyei Kézilabda Szö
vetség. A két hétvégét felölelő eseményen a Szerencs VSE női kézi
labda csapata a „B” csoportban Szalézi DSE (Kazincbarcika), és a Fe
hérgyarmati VSE csapataival szállt harcba. A torna első napján egy
győzelemmel és egy vereséggel, a csoport második helyét megsze
rezték a szerencsiek, így a helyosztókért folytatott küzdelmekben
MEAFC csapatával kerültek szembe. A két csapat jól ismeri egymást,
ezért a hazaiak hiába szereztek három gólos előnyt, a miskolci gárda
utolérte őket, sőt a félidőre plusz négy góllal várták a folytatást. Ezt
a hátrányt a második félidő 20. percére sikerült ledolgozni és dön
tetlenre hozni a 2x25 perces mérkőzést. Ekkor következtek a hétmé
teresek. Ötöt ember próbálkozhatott eldönteni a 3. hely sorsát. A ter
het a szerencsi lányok bírták jobban, mind az 5 hétméterest értéke
sítették, ezzel ők vihették haza a 3. helyért járó kupát, ami mellett a
legtechnikásabb játékos címéért járó serleget Szolnoki Tünde vehette
át – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Szőke Ildikó, a csapat edzője.

A bajnokság első tavaszi mérkőzését március 16án 15 órától, a sze
rencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban játssza a Szerencs VSE női ké
zilabdacsapata. A mérkőzésre minden sportbarátot, szurkolót szere
tettel várnak!

Fölényes győzelem hazai pályán
A sereghajtó Mezőberény együttesét fogadta március 7-én, a Kul-

csár Anita Sportcsarnokban a Szerencs VSE kosárlabdacsapata. Az NB
II keleti csoportjának 19. fordulójában, egy fiatal és még rutintalan
gárdát fogadtak a szerencsiek. Az ellenfél ugyan lelkesen hajtott, ám
mindez kevés volt a sokkal jobb házigazdákkal szemben. 

Szerencs VSE – Mezőberény: 132–51.

Afocisták Berti bácsija nem jutott szóhoz a meglepetés
től, ami születésnapján érte őt a szerencsi Rákóczi 27 
Pizzéria és Kisvendéglő különtermében. A tanítványok

tortával és emlékkupával ajándékozták meg az ünnepeltet, aki
a Szerencsi Hírek érdeklődésére mesélt sportolói múltjáról.
Elmondta, hogy 12 éves korában szerette meg a labdarúgást
és 1946 óta a városi egyesületben sportol. 1966ban fejezte
be a futballozást egy súlyos sérülés miatt, azonban nem sza
kadt el a sporttól, hiszen ő a szerencsi csapat egyik megalapí
tója, s edzőként a mai napig foglalkozik az ifjú tehetségekkel.
– Nehéz megszólalni, amikor ilyen meglepetés éri az embert.
Azt hittem, hogy egy megbeszélésre kell jönnöm, nem gondol
tam volna, hogy amikor belépek az ajtón, a fiúkkal találom
szembe magam – mondta Berti bácsi, akinek régebbi terve az
volt, hogy már 65 éves korában befejezi pályafutását, azonban
annyira szeret a fiúk között lenni, hogy 80 éves kora ellenére
még mindig folytatni szeretné. A rendezvényt megtisztelte je
lenlétével Kiss Attila, Szerencs Város Sport Egyesületének el
nöke is.

Néhány nappal később, március 8án a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen, a Szerencs VSE első bajnoki mérkőzése előtt
Koncz Ferenc polgármester látogatta meg és köszöntötte Berti
bácsit 80. születésnapja alkalmából.

80 éves a labdarúgók Berti bácsija

Fennállásának huszadik évfordulóját ünne
pelte a Szerencs VSE súlyemelő szakosztálya
március 1jén a Bolyai iskola étkezdéjében. Az
eseményre meghívást kapta a szakosztály egy
kori és jelenlegi vezetői, sportolói.

Koncz Ferenc polgármester méltatta a súlyeme
lők munkáját, és kifejtette ez egy olyan jellemfor
máló sport, amely különleges kitartást igényel. Fe
kete László, a szakosztály alapító szakedzője is
büszkeséggel emlegette a jó hangulatú edzéseket,
majd hangsúlyozta: törekedtünk arra, hogy ne csak
a súlyokra koncentráljunk, hanem egymásra is, így
pedagógiai kihívásnak is vettük a sportolók neve
lését. Igyekeztünk a komplex személyiséget fejlesz
teni, így alakultak barátságok, szoros kapcsolatok
a tagok között. 

Kormos Sándor, a Szerencs VSE korábbi elnöke
szép emlékeket idézett a sportolók életéből, büsz
kén emlegette a diákolimpiai bajnokokat, az orszá
gos versenyek aranyérmeseit. Kiss Attila, Szerencs
Város Sportegyesületének elnöke a számok mentén
közelítette meg a sikereket. Mint elhangzott, 2012
ig összesen 6,5 milliót, 2013ban az önkormányzat
16,5 millió forinttal támogatta az egyesületet, s eb
ben az évben is több mint 14 milliót szánnak az ifjú
tehetségek finanszírozására. – Elnökként nem kí
vánok beleszólni a szakosztályok munkáiba, de a
fejlesztésekhez igyekszem segítő kezet nyújtani –
fogalmazott Kiss Attila.

Húsz éves a súlyemelő
szakosztály

Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte a napokban Lukács Bertalan, a Szerencsi Városi Sportegyesület lab
darúgóinak edzője. Ebből az alkalomból szervezett meglepetés ünnepséget Berti bácsi tiszteletére március
5én, a Szerencs VSE labdarúgó szakosztálya. 



INGATLANINGATLAN
Szerencs főutcáján (ESZEIvel
szemben) 100 m2es, felújított csa
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363302. (56
789101112)
Abaújszántó, Felszabadulás utca
37. szám alatti, kétszobás, összkom
fortos, külön bejáratú szoba, kony
hás családi ház melléképületekkel,
rendezett portán eladó. Érd.:
30/5866310. (567)
Szerencsen az uszoda mellett két
szobás, összkomfortos családi ház
nagy nappalival, garázzsal, mellék
épületekkel, gáz és vegyes tüzelésű
kazánokkal áron alul eladó. Érd.:
47/363530. (5)
Szerencsen áron alul emeletes csa
ládi ház a Tesco és az iskolák köze
lében eladó. Kétgenerációs lakás
nak, nagycsaládosoknak, akár vál
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda
pesti lakáscsere is érdekel értékkü
lönbözettel. Érd.: 70/6557576,
47/363282. (5)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2
es, első emeleti, összkomfortos, ren
dezett társasházi lakás, zárt udvar
ral, kis kerttel, Kanadába költözé
sem miatt áron alul sürgősen eladó
4,1 M forintért. Érd.: 47/361822,
30/3395234 (5)
Szerencs, Ondi út 18. szám alatt
családi ház eladó. Érd.: 47/364660
 a délutáni órákban. (5)
SzerencsOnd főutcáján kétszobás,
összkomfortos családi ház mellék
épületekkel, pincével, gazdasági
épületekkel eladó. Érd.: 70/386
9461. (5)
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 (5678)
Eladó 55 m2es felújított társasházi
lakás a városközpontban, alacsony
rezsivel, garázzsal. Érd.: 20/568
5189.
Szerencsen csendes környezetben
(ESZEI közelében) egy 800 m2es
családi ház, 2 szoba, összkomfortos,
gázfűtéses, nagy kerttel (300 négy
szögöl) gyümölcsfákkal. Érd.:
30/5254740. (5678)
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. (5)
Szerencs legszebb helyén , az Ondi
úton kertes családi ház eladó, véte
lár: megegyezés szerint. Érd.:
30/6244878. (567)
Legyesbénye központjában családi
ház eladó! 130 m2 lakrész, pincézett,
összkomfortos, melléképületekkel,
800 öl kerttel. Érd.: 06/20331
6374.

VEGYESVEGYES
Tarcalon a Péter Deák dűlőben
4539 m2 területű kordonos szőlő
eladó. Érd.: 47/396196 18 óra
után. (56)
Komondor kiskutyák törzskönyve
zett szülőktől eladók, április köze
pétől elvihetők. Érd.: 70/3142560.
(56)
Albérletet keresek bérház föld
szintjén vagy első emeleten. Érd.:
20/3173616, 47/364297. (5)
Kiadó lakást keresek Szerencsen
vagy környékén. Érd.: 70/403
6824. (5)
Sürgősen eladó egy joystick irányí
tású, négykerekű elektromos kere
kesszék. Érdeklődni: 20/259 9293.
Tokaj környékére D kategóriás jo
gosítvánnyal rendelkező munkatár
sakat keresünk alkalmai és állandó
munkára – akár nyugdíjas is. Érd.:
30/6836602. (5)
120 darabos MiniMax keltetőgép
eladó. Érd.: 47/363891. (5)

Lakossági

apróhirdetés

KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

JÉ-EX Ker. Bt.

MEGNYITOTTUNK
TEL.: 06-30/298-8885TEL.: 06-30/298-8885

Cím: 3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 1963/39 Hrsz. (volt Nestlé telep)

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

•

zemplentourist

Szerencsről induló
körutazások

Szerencsről induló
körutazások

Bővebb információ és jelentkezés irodánkban:

Június 5-8.
Részvételi díj: 39 800 Ft/fő

Csíksomlyói búcsú
– Körutazás Erdélyben

Észak-Erdély
Július 24-27.

Részvételi díj: 36 900 Ft/fő

Körutazás a festett
kolostorok világában

Szeptember 4-7.
Részvételi díj: 74 400 Ft/fő

Egy csepp Toszkána

Húsvét előtt BécsbenHúsvét előtt Bécsben

Április 12. (szombat)

Részvételi díj:
9 900 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-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt
elfogadunk!

Étkezési utalványt
elfogadunk!

Dobó 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

Akciós ajánlatunk visszavonásig:
Kaiser lecsókolbász
Kaiser baromfi párizsi
Pecsenye csirkecomb
Sertés tarja csontos
Sertés oldalas
Apróhús (kolbászhús)
Sertésláb
Darabolt Csabai kolbász
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász
Sertés zsír (0,5 kg és 1 kg)

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

460 Ft/kg



ÁLLÁSHIRDETÉS
Húsüzemvezető

Hústermékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nagyvállalat húsüzemi – szer-
vezési, irányítási – feladatok (vágóhíd, készítménygyártás,
darabolás, csontozás, csomagolás) elvégzésére 1 fő felsőfokú
végzettséggel, vezetői kvalitásokkal rendelkező

aki a sertés és szarvasmarha vágások és feldolgozások terén
legalább 5-7 éves tapasztalattal rendelkezik és képes egy
25-30.000 db sertést, valamint szarvasmarhát vágó és feldolgo-
zó 35 fős üzem irányítására.

• szakirányú felsőfokú végzettség (pl. élelmiszeripari főiskola),
• B kategóriás vezetői engedély.

versenyképes jövedelem, szükség esetén
lakhatási lehetőséget megoldjuk.

húsüzemvezetőt keres,

Egyéb követelmény:

Amit biztosítunk:

Alapvetően tőkehús, húskészítmények valamint egyéb
élelmiszerek kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó
kereskedelmi egységünkbe

• szakirányú végzettség (hentes + boltvezetői vagy húsbolti
eladó + boltvezetői végzettség),
• 5-10 év közötti húskereskedelemben eltöltött gyakorlat,
• Számítógépes ismeret,
• Pénztárgép gyakorlott kezelése.

Az egyéb feltételekről írásbeli jelentkezést követő személyes
elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

boltvezetőt keresünk.
Követelmény:

Húsboltvezető

Jelentkezni a krajnyak.jozsef@szermgrt.hu e-mail címen,
vagy a 06/20-669-5783-as telefonszámon lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Külkereskedő

Hústermékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nagyvállalat kereskedelmi csa-
patába – külkereskedelmi feladatok végzésére – 1 fő

aki hústermékek forgalmazása terén legalább 5-7 éves tapasz-
talattal rendelkezik és jártasságot szerzett más élelmiszeripari
termékek értékesítésében is.

•Angol és/vagy német tárgyalóképes nyelvtudás,
• B kategóriás vezetői engedély.

Amit biztosítunk: versenyképes jövedelem, lendületes értékesí-
tő csapat, szükség esetén lakhatási lehetőséget megoldjuk.

külkereskedőt keres,

Egyéb követelmény:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű mezőgazdasági
vállalkozás

végzettségű munkatársat keres, 3-5 éves üzemi gyakorlattal,
idegen-nyelvtudással, mezőgazdasági nagyüzemben szerzett
tapasztalat előnyt jelent.

• szakirányú felsőfokú végzettség,
• B kategóriás vezetői engedély.

Amit biztosítunk: versenyképes jövedelem, szükség esetén
lakhatási lehetőséget megoldjuk.

Növényvédelmi szakirányítói beosztásba
Növényvédelmi szakmérnök (Növényorvos)

Egyéb követelmény:

Növényvédelmi szakirányító

Jelentkezni a krajnyak.jozsef@szermgrt.hu e-mail címen,
vagy a 06/20-669-5783-as telefonszámon lehet.

Sok szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat
a Szerencs, Gyár út 12. szám alatti cukrászdánkban

és a Riwex üzletekben.

2014. március 18-tól
az Édes Álom Cukrászda Kávé és Teaházban

Hármat fizet, négyet vihet akció!

Az akció vonatkozik a Riwex boltokra
és a Kézműves pékáruk boltjára is.

Visszavonásig érvényes!

Hármat fizet,négyet vihet!

Hármat fizet,négyet vihet!

FIGYELEM!

3 db egyfajta cukrászsütemény
vásárlása esetén a 4.-et ajándékba adjuk!

3 db egyfajta cukrászsütemény
vásárlása esetén a 4.-et ajándékba adjuk!

Riwex Kisáruház; Szerencs, Rákóczi u. 137.
Riwex Mintabolt; Szerencs, Petőfi u. 10.

Kézműves Pékáruk boltja; Szerencs, Rákóczi u. 16.

Szolgáltatásaink:

• függönyvarrás,

javítás,

árnyékolók készítése

(rolók, roletta

színkatalógus alapján).

•

•

Méteráru, rövidáru és lakástextilMéteráru, rövidáru és lakástextil
Szerencs, Rákóczi út 105.

Telefon: (47) 364-700

Karnisok
nagy

választékban!

K
elm

e

K
elm

e

Tavaszi akciónk!Tavaszi akciónk!
Egyes függönyök

és sötétítők

a készlet erejéig!

50%-kal
olcsóbban



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

Zöldfűszeres sonka
Lángolt kolbász
Erdélyi szalonna
Füstölt húsos csont
Szerencsi virsli
Füstölt kenyér szalonna
Sertés zsír 1/1

1489 Ft/kg
1140 Ft/kg
1309 Ft/kg
459 Ft/kg
859 Ft/kg

1009 Ft/kg
449 Ft

Az akció 2014. március 21-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...

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

szombat 7–12 óráig.

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l

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

OPEL és SUZUKI olajszűrők -tól450 Ft
600 Ft-tól 5 000 FtKormányvédő Üléshuzat•

Izzók +30% +50% +90% fényerővel

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

a nálunk vásárolt ablaktörlőket díjmentesen felszereljük!
Ablaktörlők akciós áronAblaktörlők akciós áron

A nálunk vásárolt helyzetjelző, fényszóró és hátsólámpa izzókat
HÖLGYVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE DÍJMENTESEN KICSERÉLJÜK!

LED reflektorok udvarra, garázsba
90%-os energia megtakarítás!!!

ANTENNÁK, ANTENNASZÁRAK, POLÍRPASZTÁK

30 W-os LED = 300 W-os izzó, a 10 W-os LED = 100 W-os izzó
fényerejének megfelelő fényt ad.

Boltunkban működés közben győződhet meg róla.




