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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: 8–12 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 és 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
Április 7-13.: Alba Gyógyszertár. Április 14-20.:
Tesco Gyógyszertár. Április 21-27.: Centrum
Gyógyszertár. Április 28. – május 4.: Oroszlán
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
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A jövő a mi kezünkben van
Vasárnap újra választ az or

szág. A Magyar Szocialista Mun
káspárt által irányított egypárt
rendszer után 1990ben ren
dezték Magyarország újkori tör
ténetének első demokratikus
választását. Azóta négy évente,
a 18. életévüket betöltött ma

gyar állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy
szavazatukkal hozzájáruljanak az ország sorsának
alakításához. 

Miben más az idei voks az előző évekhez képest?
Talán az egyik legfontosabb, hogy most első alka
lommal a külföldön élő, kettős állampolgársággal
rendelkező honfitársaink is leadhatják szavazatu
kat. Jelentősen csökken továbbá a Parlament lét
száma. A jelenlegi 386 fős országgyűlés helyett
mindössze 199 képviselő ül majd a Steindl Imre ál
tal tervezett patinás épületben. Mivel kevesebb lesz
a szék a törvényhozás intézményében, ezért bizo
nyára a politikusaink számára is nagyobb jelentő
séggel bír, hogy ki érdemli ki a választók bizalmát
a következő kormányzati ciklusra. Ezzel együtt a
mi felelősségünk is megnövekszik, hogy mely jelö
lőszervezetre adjuk a voksunkat április 6án. 

Ugyancsak változás, hogy az országban, így me
gyénkben is csökkent a választókerületek száma.
Az immár tiszaújvárosi székhelyű BorsodAbaúj
Zemplén Megyei 6os számú választókerülethez
városunkkal együtt összesen 42 település tartozik.
Csökken a Parlament létszáma, ezért talán minden
eddiginél nagyobb a „harc” az országgyűlési man
dátumokért. Idén lesz a legnagyobb választék a
szavazólapokon, melyből kettőt kapunk kézhez a
szavazóhelyiségekben. A Nemzeti Választási Iroda
honlapján közzétett adatok szerint a 6os számú
választókerületben 17 egyéni jelölt szerepel majd
a nyomtatványon, az országos listán 31 jelölőszer
vezet közül választhatunk. 

Senki nem mondhatja, hogy a politikusok nem
tettek meg mindent a bőséges választékért. Napja
inkra már bizonyára mindenki tudja, hogy mire és
kire adja voksát. Nem is a döntés nehéz, inkább sza
vazólapon történő eligazodás igényel majd na
gyobb odafigyelést a választóktól.

Nekünk, magyar állampolgároknak, négyévente
egyszer van lehetőségünk arra, hogy szavazati jo
gunkkal élve, mi magunk is alakítsuk az ország sor
sát. Ha ezt megtesszük és felelősséggel küldjük a
politikusokat a Parlamentbe, ott már az ő feladatuk,
hogy a választópolgárok érdekeit képviselve a lehe
tő legjobb úton tolják tovább az ország szekerét.

Április 6án reggel 6 órakor nyitnak a szerencsi
szavazóhelyiségek. Szerencsen a rendelőintézet
ben, a Népházban, a Rákóczivárban, a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolában, a Gyárkerti óvodá
ban, valamint az Ondi idősek klubjában összesen
tíz szavazókör várja a választópolgárokat. Voksol
junk és ne feledjük: a jövő a mi kezünkben van!

Muhi Zoltán

Kettős ünnepet tartottak március 22én az Ondon. Szűk Józsefnek,
a településrész legidősebb lakójának 99. születésnapját és 60. házas
sági évfordulóját ünnepelte a család. A jeles évforduló alkalmából sze
rencsi csokoládéval és az alkalomra készített díszoklevéllel köszön
tötte Szűk Józsefet és feleségét Koncz Ferenc polgármester, valamint
Danyi László, az ondi településrész önkormányzati tanácsadója.

99. születésnap és 
60. házassági évforduló

A súlyemelő diákolimpia idei döntőjében
Bárány Gergő, a Bolyai János Katolikus Álta
lános Iskola nyolcadikos diákja serdülő 85
kgos súlycsoportban, 175 kgos összteljesít
ménnyel aranyérmet szerzett. Az ifjú sporto
ló immár ötödik éve tagja a Szerencs VSE sú
lyemelő szakosztályának. 2012ben nyerte
meg első alkalommal a diákolimpia döntőjét.
Ezen kívül több országos megmérettetésen
ért el kiemelkedő eredményt, s idén újra diákolimpiai bajnoki címet
szerzett. 

Gergő hetente négy alkalommal vesz részt a szakosztály edzésein,
a tanulás mellett a sport áll az első helyen az életében. Tanulmányait
a Bocskai István Katolikus Gimnázium rendészeti tagozatán szeretné
folytatni. – Szeretnék kijutni egyszer az olimpiára, vagy nagyobb vi
lágversenyekre – fogalmazza meg céljait Bárány Gergő.

Ugyancsak diákolimpiai bajnoki címet szerzett idén Konecsni 
Róbert, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola hetedik osztályos tanu

lója, aki a serdülő 62 kgos súlycsoportban
117 kgos összteljesítménnyel állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. Konecsni Róbert
másfél éve kezdte a súlyemelést. A március
2122én megrendezett diákolimpiára min
tegy négy hétig készült, majd a döntőben,
saját súlycsoportjában hat versenyző közül
végzett az első helyen. 

A diákolimpia részletes eredményei lapunk
21. oldalán olvashatók. M. Z.

Diákolimpiai bajnokok



II. Rákóczi Ferenc születésének 338. évfordu
lója alkalmából megemlékezést és koszorú

zást tartottak március 27én Szerencsen. 
A Rákócziszobornál megrendezett esemé

nyen Nagyné Almási Éva gondolatait hallhatták
az érdeklődők. A fejedelem életútjának jelentős
állomásait tolmácsolva a pedagógus kiemelte: II.
Rákóczi Ferenc szabadságot ígért azoknak a job
bágyoknak, akik mellette fegyvert fogtak és kiált
ványban harcba hívta az egész országot az idegen
elnyomás ellen. A nemzeti állam, a központosított
kormányzat, a reguláris hadsereg és a merkanti
lista kereskedelem megteremtésére törekedett.
Magyar, latin és francia nyelvű levelezése nemzet
közi jelentőségű volt. Legismertebb műveit az
emigráció hosszú éveiben készítette. Az Emlék
iratok című könyvében a szabadságharc esemé
nyeit írta le kronológiai sorrendben, évek szerin
ti csoportosításban – emelte ki Nagyné Almási
Éva, majd a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
tanulói adtak műsort. A program zárásaként a
megemlékezők elhelyezték koszorúikat.
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Emlékezés
a fejedelemre

A Köznevelési Törvény szerint a középiskolák kilencedikes
és tizedikes diákjainak ötven órás közösségi szolgálatot kell
teljesíteniük ahhoz, hogy érettségi vizsgára jelentkezzenek.
Ez minden olyan tevékenységet magában foglal, ami nem
szakmunka, és amellyel jót tesznek a tanulók az arra rászo
rulókkal. Maga a szolgálat azt a célt tűzte ki, hogy a diákok
kicsit felelősségteljesebben forduljanak a fogyatékkal élők, a
rászorulók felé. A szolgálat teljesítése nincs egyedi helyhez
kötve, végezhetik egészségügyi intézményekben, szociális
otthonokban, idősek klubjában, tehát olyan szervezeteknél,
ahol a tevékenység megfelel a kritériumoknak, ide tartozhat

például az általános iskolások korrepetá
lása is. Fontos szempont, hogy a tanuló ti
zenhat éves kor alatt nem végezhet há
rom óránál több munkát e területen, a 16.
életév betöltése után azonban négy óra
teljesíthető, lehetőleg tanítási időben –
mondta a Szerencsi Híreknek Gazdóf
Miklósné, a program koordinátora.

A projekt megvalósulásának érdeké
ben március 25én együttműködési megállapodást írtak alá
a Bocskai István Katolikus Gimnázium, a Bolyai János Katoli
kus Általános Iskola, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola ve
zetői, továbbá a római katolikus egyház képviselője.

Kötelező közösségi
szolgálat diákoknak

Küzdött az érdekegyesítésért és a
jobbágyfelszabadításért, a magyar
demokrácia atyjának szobra ott áll az
amerikai Kapitóliumban – mondta el
Demeterné Bártfay Emese, Monok
község polgármestere, a Kossuth La
jos halálának 120. évfordulója alkal
mából rendezett megemlékezésen,
március 20án.

Az esemény a monoki Sarlós Boldog
asszony római katolikus templomban,

Mága Zoltán hegedűművész közel egy
órás műsorával kezdődött. A művész, a
produkciót követően köszönetét fejezte
ki dr. Mengyi Rolandnak, a BorsodAba
újZemplén Megyei Közgyűlés elnökének
a támogatásért. Hálája jelképeként a
Hangok és harangok című könyvvel
ajándékozta meg. Tóth Nikolett szavala
tával, Rácz Bertalan plébános pedig II. Já
nos Pál pápa értékeit felidézve emléke
zett. A templomi ünnepség után, a részt

vevők Kossuth Lajos szobrához vonul
tak. Demeterné Bártfay Emese Magyar
ország egykori kormányzója életútját
idézte fel. Hangsúlyozta: Szent István
mellett ő a legismertebb magyar a vilá
gon. 

Dr. Mengyi Roland is megosztotta
gondolatait. Mint elhangzott, Kossuth
egy különleges kor, különleges egyéni
sége. A pillanatnyi haszonért nem adta
el az országot. Bárcsak a rendszervál
tást követően is így tett volna a legtöbb
pénzügyminiszter – emelte ki a közgyű
lés elnöke.

Gergely Lászlóné iskolaigazgató,
Györgyné Újvári Mária előadóművész,
Kincses Károly színművész, Spisák Ist
ván színművész és Szatmáry Ágnes tár
latvezető ünnepi műsorát követően, a te
lepülés iskolásai és óvodásai adtak elő
színvonalas produkciókat. A rendezvé
nyen a Kossuth Népdalkör és a Debrece
ni Helyőrségi Zenekar is közreműködött,
majd Kossuth Lajos szobránál és szülő
házánál a megemlékezők koszorúkat he
lyeztek el. Az esemény zárásaként, az
emlékházban Czéh Károly műgyűjtő,
Kossuth Lajos halálának 120. évforduló
jára című kiállítása nyílt meg. S.O.

Kossuth Lajos halálának 120. évfordulója

A Kormány a világörökség részét képező Tokajhegyal
jai Borvidékhez tartozó huszonhét település fejlesztését
célozta meg azzal az 1,5 milliárd forintos támogatással,
amelynek elosztására a Széchenyi Programirodát bízta
meg a miniszterelnökség.

Március 21én a Tokaji Kormányhivatalban találkoztak az
érintett települések polgármesterei, a támogatási szerződést
Demeter Ervin a BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhi
vatal vezetője, dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemplén
Megyei Közgyűlés elnöke, Hörcsik Richárd országgyűlési kép
viselő és Schultz Gábor, a Széchenyi Programiroda ügyveze
tője jelenlétében írták alá.

Mint az a helyszínen elhangzott, a Kormány célja, hogy 2014
és 2020 között mintegy 100 milliárd forintot irányítanak a tör
ténelmi borvidékre, ennek első része a most elosztásra került
összeg. A kabinet a 2013. december 29i határozata értelmé
ben egyetért a „BORVIDÉK Tokajhegyalja Nemzeti Program”
megvalósításával, amelynek célja a térség természeti, társa
dalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő, az
ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejleszté

se, a hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.
Az eseményen részt vett Koncz Ferenc polgármester, aki el

mondta érdeklődésünkre, hogy városunk 60 millió forintot tud
hat magáénak a mostani támogatásból. Ebből a forrásból újul
meg az egykori szerencsi Hunyadi iskola tornacsarnoka. SfL
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Szerencs 60 milliót kapott

Három újabb szerződést írtak alá a
nők negyvenéves szolgálati jogviszo
nyának megszerzését segítő Nők 40+
program keretében a közelmúltban
Budapesten – tette közzé az MTI.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Mi
nisztérium (NGM) foglalkoztatásért fele
lős államtitkára az aláírás előtt elmondta:
tavaly év végén indították a programot,
amellyel azokat a nőket támogatják, akik
nek legfeljebb három év hiányzik a 40
éves szolgálati idő megszerzéséhez és
nyilvántartott álláskeresők.

A munkaadó helyett átvállalják maxi
mum 10 hónapig a munkabér és a járulé
kok 100 százalékát meghatározott össze
gig, az egy hónapra jutó támogatás körül
belül 160 ezer forint. A munkáltatótól két
hónap továbbfoglalkoztatást kérnek tá
mogatás nélkül  ismertette az államtitkár.

A programra mintegy 1,5 milliárd forint
áll rendelkezésre, ebből körülbelül 1000
álláskereső nőnek tudnak segíteni  közöl
te Czomba Sándor, hozzátéve, hogy a ked
den aláírt három szerződéssel már össze
sen 252 nő került be a programba.

Az 55 év felettiek esetében legalább 37
év megszerzett jogosultsági idő szükséges,
a 60 évnél idősebbek viszont a szolgálati
időre való tekintet nélkül jelentkezhetnek
 emelte ki az államtitkár.

A munkaerőpiacon a pályakezdő fiata
lok mellett az 50 év felettiek, közülük is fő
ként a hölgyek vannak különösen nehéz
helyzetben. Ezért is döntött úgy a kor

mány, hogy 2011. január 1jétől életko
ruktól függetlenül nyugdíjba mehetnek
azok a nők, akiknek megvan a negyven év
szolgálati idejük. Ezzel a lehetőséggel
mostanáig több mint 105 ezren éltek 
mondta el Czomba Sándor.

A tavaly indított Nők 40+ programmal a
hiányzó egykéthárom év megszerzésé
ben kívánnak segíteni. A résztvevők egy
évvel közelebb kerülnek a negyven év szol
gálati idő megszerzéséhez, vagy el is érik
azt és nyugdíjba mehetnek  tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett arra is: a

kormány az elmúlt években számos olyan
programot indított, amelyek kifejezetten
a valamilyen szempontból hátrányos hely
zetű emberek munkához jutását segítik.
Példaként említette a lakhatási támoga
tást és a pályakezdő fiatalok munkába ál
lását segítő Első munkahely garancia
programot, ez utóbbi lehetőséggel min
tegy 16 ezer fiatal tudott élni  mondta.

A Nők 40+ program 250., 251. és 252.
szerződését a munkaügyi központ képvi
selője írta alá kedden a munkáltatóval, a
budapesti Spirál Bau Kft.vel.

Folytatódik a Nők 40+ program

Szerencs Város Önkormányzata és a Zempléni ZHK. Nonprofit Kft. áp
rilis 12én (szombaton) tartja az idei lakossági lomtalanítást. 
Az akció keretében elszállítják a lakásban, és az emberi tartózkodásra szolgáló
más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladékot, nagyobb méretű berendezési
tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, háztartási berendezéseket és készülékeket,
valamint a rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb használati tár
gyakat, melyek az ingatlan rendeltetésszerű használata során válik feleslegessé
és a rendszeres hulladékszállítás keretében méreténél fogva nem szállítható el.
Építési törmeléket, zöld és veszélyes hulladékot (akkumulátor, festékes dobozok,
gumi, stb.) a járatok nem visznek el. A ZHK Kft. kéri a lakosságot, hogy az öm
lesztett anyagokat zsákolva készítsék elő.
A gyűjtőjárművek április 12én reggel 6 órakor indulnak, erre az időpontra – leg
hamarabb a szállítási napot megelőző este – a szállítandó anyagokat az út szélére
kell kitenni. A járatok az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később ki
készített lomot nem szállítják el. Amennyiben az adott napon az érintett területen
kimaradnak területrészek, azt a következő napon teljesíti a szolgáltató.

Lomtalanítás Szerencsen
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„Kivívni függetlenségünket és az
Európai nemzetek tiszteletét. Az el
múlt négy évben ezen elvek mellett
építettük az országot” – fogalmazta
meg a Fideszkormányzat ars poeti
cáját dr. Mengyi Roland országgyűlési
képviselőjelölt a tiszaújvárosi sport
csarnokban rendezett kampányzáró
nagygyűlésen, amelyen részt vett
Pelczné dr. Gáll Ildikó, a Fidesz alel
nöke és Kövér László, az Országgyű
lés elnöke.

Az esemény nyitányaként Pelczné dr.
Gáll Ildikó kiemelte, hogy itt valójában
nem is jelöltbemutatásról van szó, hi
szen nincs olyan ember a csarnokban,
aki ne ismerné dr. Mengyi Rolandot.
Összegzésről, s a jövővel kapcsolatos út
mutatóról van szó. – Négy év alatt olyan
eredményeket tudtunk felmutatni, ame
lyekről a megelőző nyolc évben csak ál
modtak – adta meg az est alaphangját az
alelnök. – Amíg a szocialisták kiárusítot
ták az országot, addig a Fidesz kormány
visszafizette az IMF hitelt, megszűnt a
túlzott deficit eljárás, emelték a mini
málbért, sikeresen léptek fel a bankok

kal szemben. Az eredményeket meg kell
védeni. Ezt szolgálja a békemenet. „Nagy
szükség van a kormány támogatására” –
jelentette ki Pelczné dr. Gáll Ildikó.

– Április 6án két gondolkodásmód
közül kell választani meglátása szerint.
A kiszolgáltatottságot, eladósításról, le
hetőségek elvonásáról szóló múltról és
az összefogással megvalósuló ország
építés közül. Zárásként kérte a hallgató
ságot, hogy minden erejükkel támogas
sák dr. Mengyi Rolandot.

– Minden nemzetnek olyan kormánya
van, aminőt megérdemel. Olyat amilyen
nekünk van most – idézte a legnagyobb
magyar gondolatait dr. Mengyi Roland,
aki az elmúlt esztendők eredményei kö
zött kiemelte: az elmúlt négy évben talp
ra állt az ország. A feladat most, hogy a
szocialista próbálkozásokat visszaverve
folytassák a megkezdett munkát. – Ösz
sze kell fogni, építeni a hazát, Magyaror
szágot, BorsodAbaújZemplén megyét,
Tiszaújvárost, Szerencset, Tokajt, Szik
szót és valamennyi települést – zárta a
beszédét dr. Mengyi Roland.

Az esemény vendége volt Kövér Lász

ló, a parlament elnöke, aki elsőként kö
szönetet mondott mindazoknak, a reáli
san gondolkodó embereknek, akik kitar
tottak a kormány politikája mellett, ha
kellett aláírással, ha kellett békemenet
tel. – E nélkül nem állhatnánk itt –
mondta elismerősen a házelnök, aki
hangsúlyozta: április 6a lényege, hogy
folytassuk a megkezdett országépítést.
„Ne csak sokan legyünk, hanem megint
elegen.”

Vona Gábornak, a Jobbik Ma
gyarországért Mozgalom elnö
kének meglátása szerint egyik
országgyűlési választáson meg 
mérettetésre kerülő pártnak
sincs kézzel fogható programja
az elkövetkezendő kormányza
ti ciklust illetően.

Ez alól a Jobbik a kivétel – mondta Vona
Gábor – és a párt „Kimondjuk. Megold
juk.” című programját be is mutatta azon
a lakossági fórumon, amit Szerencsen, a
Rákóczivár színháztermében tartottak
március 20án. Az esemény Pörzse Sán
dor újságírónak, a politikai szervezet le
endő szóvivőjének a felvezetésével in
dult. A zsurnaliszta megjegyezte, bizo

nyos abban, hogy a választásokig tartó
rövid kampányidőszak tartogat még
meglepetéseket, a Jobbik felkészülten
várja az ellene irányuló esetleges táma
dásokat. A gyűlésen bemutatkozott Balla
Gergő a párt térségünkben indított kép
viselőjelöltje, akinek meggyőződése,
hogy az általa is képviselt mozgalom első
helyen végez a választáson megyénket, il
letve a keleti régiókat illetően. Vona Gá
bor a tőle megszokottól mérsékeltebb
hangnemben vázolta a Jobbik program
ját, persze nem kímélte a választási ellen
feleket. Aláhúzta, hogy az elmúlt 24 évet
szeretnék leváltani, reméli, hogy ehhez
megkapják a választók hozzájárulását. A
jobbikosok új fejezetet akarnak nyitni
Magyarország történelmében, ki merik
mondani a létező problémákat, amikre
szerintük meg vannak a valódi megoldá
sok. A gondok megoldása a mozgalom
programjában rejlik, amely gazdasági fel
lendülést, minőségi munkahelyeket, ren
det és biztonságot, határozott elszámol
tatást és valódi rendszerváltást kínál.
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Ne csak sokan legyünk, hanem megint elegen

Választási fórumot tartott a Jobbik

Keresztesi János rendőrkapitány be
számolójában sikerként értékelte, 
hogy 2014. elejére teljes egészé

ben sikerült feltölteni a személyi létszá
mot, jelenleg már 135 fővel működik a
Szerencsi Rendőrkapitányság. Elhangzott,
hogy a telefonos bejelentések már a mis
kolci tevékenységelhárítási központba
futnak be, ez azonban semmilyen hátrányt
nem jelent a lakosság számára. A bűnügyi
helyzet értékelése során Keresztesi János
kiemelte, hogy csökkent az ismertté vált
bűncselekmények száma, és ugyancsak jó
hír, hogy Szerencsen nem történt rablás,
zsarolás, vagy egyéb sorozatos bűneset,
amely negatívan befolyásolta volna a la
kosság közbiztonság érzetét. Kiemelt fi
gyelmet fordítanak hétköznapokon az is
kolák, bevásárló központok környékére, a
hétvégeken pedig a szórakozóhelyek foko
zott ellenőrzésére ügyelnek. Keresztesi Já
nos köszönetet mondott az önkormány
zatnak a helyi polgárőrségnek nyújtott tá
mogatásért. A civil szervezet önkéntesei
sokat tesznek a város közrendjéért, mun
kájukkal hozzájárulnak többek között a
rendezvények biztosításához is.

A rendőrség igyekszik megmutatni pol
gárbarát oldalát, az utóbbi időszakban
egyre kevesebb bírságot szabtak ki, és
ugyancsak kevesebb szabálysértési eljá
rást kezdeményeztek. Ezzel szemben
azonban mind gyakrabban használják a
sebességmérő berendezést, amelynek
visszatartó ereje komoly szerepet játszik
a balesetek megelőzésében.

Keresztesi János beszámolója végén
megjegyezte, hogy tudomása szerint a
külterületek ellenőrzését jelenleg köz
munka program keretében oldja meg az
önkormányzat, véleménye szerint azon
ban jó lenne ezt a későbbiekben állandó
emberrel biztosítani. 

Dr. Gál András a jogi és ügyrendi bizott
ság álláspontját tolmácsolta, amikor azt

mondta, Szerencs közbiztonsága jó, elis
merés illeti a kapitányság munkáját. A bi
zottság ugyancsak köszönetét fejezi ki a
polgárőrség felé. Úgy fogalmazott, hogy a
külterületi mezőgazdasági földek védelme
érdekében szorgalmazni kell a mezőőri
munka végleges visszaállítását.

Dr. Bobkó Géza többek között arra volt
kíváncsi, várhatóe a Szerencsi Rendőrka
pitányság épületének rekonstrukciója? 
Dr. Mecser Tamás, a BorsodAbaújZemp
lén Megyei Rendőrfőkapitányság helyet
tes vezetője úgy fogalmazott: amennyiben
a jövőben esély mutatkozik felújításokra,
a Szerencsi Rendőrkapitányság épülete az
első között lesz, ahol mindez megvalósul
hat. A főkapitányhelyettes hozzá tette: a
rendőrség eredményei nem jöhettek vol

na létre az itt élő tisztességes polgárok
nélkül.

Koncz Ferenc ugyancsak jónak értékelte
a város közbiztonsági helyzetét. A polgár
mester megerősítette, hogy a mezőőri
munkát jelenleg valóban közmunka prog
ram keretében látják el Szerencsen, de ha
szükséges, a külterületeken lévő mezőgaz
dasági ültetvények fokozott védelme érde
kében hamarosan változtatnak ezen az ál
lapoton. A bűnügyi helyzet alakulásához
kapcsolódóan megjegyezte, hogy az elmúlt
évek törvényi változásai olyan szankciókat
adtak a rendőrség kezébe, amely megne
hezíti a bűnelkövetők dolgát.

M. Z.
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Soron következő, munkaterv
szerinti ülését tartotta március
27én Szerencs Város Önkor
mányzata. A tanácskozáson töb
bek között a település közbiz
tonsági helyzetéről hallgattak
meg beszámolót a képviselők. 
A városatyák egyetértettek ab
ban, hogy a város közrendje és
közbiztonsága jó, a Szerencsi
Rendőrkapitányság mérlege az
elmúlt évekhez képest pozitív
változást mutat.

A március 27ei képviselőtestületi ülésen elfogadta a grémium a Zempléni
Múzeum 2013as évről szóló beszámolóját és az idei munkatervét. Ez utóbbi
dokumentum szerint az intézmény idei legfontosabb feladata a Cukormúzeum
rekonstrukciója lesz, amelyre a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma múzeum
fejlesztési programjából 38,8 millió forint támogatást igényeltek.

Több rendelet mellett módosította a testület az Egyesített Szociális és Egész
ségügyi Intézet alapító okiratát. Erre azért volt szükség, mert – mint köztudott
– a fecskési idősek klubja jelenleg egy vállalkozás telephelyén működik. A cég
nek szüksége van az épületre, ezért a tulajdonos felajánlotta az önkormányzat
számára, hogy megvásárol egy másik ingatlant a városrészen, vállalja annak
felújítási költségeit és ott helyezik el az idősek napközi otthonát. Mindez a vá
rosnak nem kerül pénzébe.

Koncz Ferenc polgármester azzal a kéréssel fordult a képviselőkhöz, hogy
egy havi tiszteletdíjuk felajánlásával támogassák Szerencs erdélyi testvérvá
rosának kulturális csoportját, a Bekecs Néptáncegyüttest. Mint ismeretes, a
nyárádszeredai fiatalok bejutottak a Fölszállott a Páva című tehetségkutató
műsor döntőjébe. A képviselők egyhangú szavazással járultak hozzá a Bekecs
Néptáncegyüttes támogatásához. 

Dr. Bobkó Géza köszönetet mondott azért, mert a közelmúltban megtörtént
a Rákóczi út 51. szám alatti egészségház rendelőinek tisztasági festése. Javas
latot tett arra vonatkozóan, hogy a szerencsi Kisboldogasszony római katoli
kus templom óráját javítsák meg a közeljövőben. Koncz Ferenc megkérte a vá
ros jegyzőjét, hogy mérjék fel, hogy az óra javítása milyen költséget jelentene
Szerencsnek.

Közérdekű döntések

Napirenden a közbiztonság és a közrend



Az előző önkormányzat úgy döntött,
hogy a Rákóczi Zsigmond Általános Isko
la mellett található óvodát átalakítja ze
neiskolává. A pályázati összegbe bele

fért, hogy a Csalogány úti óvoda épület
szerkezetét felújítsák, módosítsanak a
belső alaprajzon annak érdekében, hogy
az megfeleljen a iskolai feltételeknek, ám
a projektbe már nem fértek be azok a
speciális munkák, amiket maguk a zene
iskolai funkciók igényelnek. Az átalakítá
sok során beépített hangszigetelő téglák
kevésnek bizonyultak a termek közötti
áthallások megszüntetéséhez, lévén az
eredeti állapotoknak megfelelő válasz 
falak is maradtak az épületen belül. Javí
tandó helyzetként ezt a hiányosságot kü
szöbölte ki a jelenlegi városvezetés azzal
a döntésével, hogy saját forrás felhasz
nálásával, illetve Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere által felajánlott
harmincmilliós támogatásából elvégez
teti azoknak a speciális, kiegészítő
akusztikai munkákat, amik elősegítik az
épület használatát.

Itt kell megjegyezni, hogy az igények
is változtak a hat évvel ezelőtt történt
tervezésekhez képest, több egyéni pró
bateremre van szükség, mint azt 2008

ban gondolták. Annak érdekében, hogy
az újonnan felmerült kéréseket teljesít
sék, mindamellett költséghatékonyan és
jól használhatóan tudják elvégezni a
munkákat, egy kimondottan akusztikai
szigetelésekkel foglalkozó céget bíztak
meg a kivitelezéssel. A megkötött szer
ződés alapján a munkálatok összköltsé
ge 7,9 millió forint, a feladatot a Hang
Építés Mérnöki Szolgáltató Kft. vállalta
el. A miniszteri támogatásból 3,5 milliót
lehet a célra fordítani, a fennmaradó
részt az idei költségvetésébe tervezte be
a város, a kivitelezési munkák április el
ső harmadában fejeződnek be. SfL
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Hangszigetelés a zeneiskolában

A BajcsyZsilinszky út melletti gya
lokátkelőhelynél lévő szakaszon, vala
mint a Dózsa György és az egykori Ku
sinszki és Társai Kft. Pékséget össze
kötő útrészen járda építését, míg a
Nagyvárad úton ároktisztítást végez
tek a napokban a Szerencsi Városgaz
da Nonprofit Kft. munkatársai.

A 37es főútvonal javítási beruházása
kor a tervezők kijelölték a gyalogátkelő
helyeket. Az átkelőt ugyan felfestette az
előző kivitelező a BajzsyZsilinkszy úton,
azonban járdát nem építettek. A Dózsa
György út és az egykori Kusinszki és Tár
sai Kft. Pékséget összekötő szakaszon is
gyalogutat hozott létre a Szerencsi Város
gazda Nonprofit Kft.

Ezzel párhuzamosan mintegy egy hét
alatt végezték el az ároktisztítást a kft
munkatársai, a Nagyvárad úton. Mint
megtudtuk, a csapadékvízelvezetési
program tervei csupán az átereszek meg
építését tartalmazta, így a pályázat kere
tében nem volt lehetőség az árkok tisztí
tására. Mindezt Szerencs Város Önkor

mányzata saját forrásból valósítja meg, a
munkálatokhoz a gépi erőt a beruházás
korábbi kivitelezője, a CsKer Tranzit Kft.,
a munkaerőt pedig a Városgazda kft. biz
tosította. A Szerencsi Hírek úgy tudja,
mindkét beruházást önerőből,  valósítot
ta meg a város.

S. O.

Járdaépítés és ároktisztítás

Szerencs Város Önkormányzata és
a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. közösen pályázott azon a kiírá
son, amelyet a „Magyar Élelmiszer
bank Egyesület és a Syngenta Élel
miszerlavina programja” kínált rá
szorulók számára. A benyújtott tá
mogatási kérelem sikeréről maga az
élelmiszerbank értesítette a város
vezetést. A dokumentumból kiderül,
hogy a kapott vetőalapanyagokkal
0,9 hektár ültethető be burgonyával,
0,1 hektár borsóval, 0,15 hektár ko
rai szuper édes csemegekukoricával, 0,5 hektár vöröshagymával és 0,15 hektár
fejes káposztával. A tavaszi vetés elkezdődött, március 21én földbe került a
burgonya, az ültetést a városgazda Kft. munkatársai végezték el a korábban
ugyancsak pályázati úton elnyert vetőgép segítségével.

Földben a burgonya

Az elmúlt évben megvalósult
nagyszabású óvodarekonstrukció
keretében az egykori csalogány ut
cai nevelési intézmény helyén ze
neiskolát alakítottak ki. A jelenlegi
városvezetés több ponton is szere
tett volna módosítani az eredeti
koncepción, amit az uniós szabá
lyozás nem tett lehetővé. Az egyik
ilyen hiba volt, hogy a zeneiskola
épületébe nem terveztek megfele
lő hangszigetelést, ami elengedhe
tetlen feltétele a modern hangsze
res oktatásnak. Koncz Ferenc pol
gármester javaslatára Szerencs Vá
ros Önkormányzata ezt a hiányos
ságot orvosolva saját költségén vé
gezteti el a zeneiskola termeinek
hangszigetelését.

Az AbaújZempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2010ben pályázott ar

ra, hogy koncepciót készítsen a lerakók
rekultivációira, már maga a tervezés
több százmillióba került, majd miután ez
sikerrel járt, 2012ben nyílt lehetőség a
kivitelezés támogatási kérelmére. Az
igényt 2013 elején minősítették támoga
tásra alkalmasnak, és a beruházás már
ennek az esztendőnek a tavaszán bein
dulhatott. TokajHegyalján, a világörök
ségi területen egyre nagyobb szerepet
kap a környezetvédelem.

A Szerencsi Hírek érdeklődésére We
ingartner Balázs, a társulás projektveze
tője mondta el, hogy a szerencsi lerakó
száz százalékos finanszírozási részt ké
pez a pályázatban, tehát nincs önerő tar
talma, ennek megfelelően sem az önkor

mányzatot, sem a tár
sulást nem terheli fi
zetési kötelezettség a
talajjavítással törté
nő helyreállítás so
rán. – Maga a munka
folyamat úgynevezett
teljes, záró réteges

rekultivációt jelent, a lerakót áthalmoz
zák egy minimális méretre, jelenleg ez
történik – sorolta a menedzser. – Ezután
kezdik el a mechanikai védelem kiépíté
sét, ami egyben a legfőbb eleme a beru
házásnak. A tereprendezés után agyagos,
bentonitos szigetelőréteget hozunk létre,
majd kap a lerakó egy szivárgó felületet,
végül következik a humusztakaró, vege
tációs fedéssel. Magyarul, egy füves
domb marad a lerakó helyén. A mecha
nikai védelem, tulajdonképpen azt jelen
ti, hogy megakadályozzák a csapadékvíz
bejutását az eltemetett hulladékhoz, így
az nem szennyeződik, valós állapotában

keveredik a talajvízzel, nem lesz bűzha
tás. Fontos feladat a lakosság szemlélet
alakítása, hiszen elsődleges szempont
ként kell kezelni azt, hogy szemét ne je
lenjen meg a jövőben sem itt, sem más
hol. Ötven éven keresztül hozták ide a
hulladékot a városlakók. Ezt kell elfelej
teni a jövőben, ebben viszont komoly fel
adatai lesznek az önkormányzatnak és a
társulásnak, hiszen – ellentétes esetben
– sértenénk az EUs felhasználást mind
amellett, hogy újabb seb keletkezne a
tájban. A kivitelezés során el kell majd vi
selnie a lakosságnak a megnövekedő te
herforgalmat, hiszen be kell szállítani a
szigetelőanyagokat, a humuszt. Ez április
közepe, vége környékén veszi kezdetét,
ám reményeink szerint június közepére
teljesen elkészül a rekultiváció – mondta
Weingartner Balázs, aki arra a kérdésre,
hogy a lakosság mit kezdjen a későbbi
ekben a hulladékkal, a következőket vá
laszolta: a bodrogkeresztúri hulladékle
rakó olyan mechanikai védelemmel ren
delkezik a térségben, amely minden
szabványnak megfelel. Kettőszáz kilog
rammig térítésmentesen lehet beszállí
tani, persze ez egy bizonyos szinten ál
dozatot kér a lakosságtól, hiszen nem
mehetünk el szó nélkül a szállítási költ
ség mellett. Másfelől újra megnyílt a sze
rencsi hulladékudvar, ez is egy lehetőség
a helyiek számára, végül a rendszeres
lomtalanítások is megoldásokat kínál
nak. Kritikus elemnek számítanak az
építési törmelékek, ezeknek az elhelye
zésére jogszabály vonatkozik, de mini
mális térítési díj ellenében ezek is elhe
lyezhetők a bodrogkeresztúri lerakóban
– adott választ a kérdésre a társulás pro
jektmenedzsere.

SfL
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Az önkormányzatoknak nem
volt lehetőségük arra koráb
ban, hogy egyedileg pályázza
nak EUs forrásokra a hulladék
gazdálkodást illetően. Kiküszö
bölendő a csorba, 85 település
közreműködésével alapították
meg az AbaújZemplén Szilárd
Hulladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulást, így minden
további gond nélkül lehetett tá
mogatási kérelmet benyújtani
az unió felé.

Ennek köszönhetően a közel
múltban megkezdődött a Hi
degvölgyben, a régi kőbánya he
lyén lévő egykori szerencsi sze
méttelep rekultivációja is.

Zöld domb lesz a szeméttelep helyén



Bene Sándorné, pedagógus
Harminc éve tanítok a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. Minden nyarat azzal töltök, hogy a kö

vetkező évre készülök. A legnagyobb izgalom akkor tölt el, amikor elsős gyermekeket várok, hiszen tel
jesen át kell alakulni. Gondolatban már júniusban elképzelem, hogy milyenek lesznek a kicsik és, hogy
mit fogok tanítani nekik. Gyűjtögetem az ötleteket és azzal küzdök, hogy nagyon hiányoznak az előző
tanítványaim. Rendkívül jó évfolyamot kaptunk ebben az évben, mert mind a három osztály alapos fel
készültséggel érkezett az óvodákból. Ezúton szeretném ezt megköszönni az óvó néniknek!

Demeter Zoltánné, szülő
A nagyobbik fiam is ebbe az iskolába járt és akkor is elé

gedett voltam a nevelőkkel és az oktatás módszerével. Ez
nem változott, így most a kicsi is itt végzi tanulmányait.
Mindkét gyermekem nagy fejlődésen ment keresztül ebben
az intézményben. A kicsi fiam szorgalmasabb lett és a maga
tartása is nagyon sokat javult. Nagyon szereti a jutalomként
kiosztott pontokat, csillagokat, mesefigurákat és virágokat.
Jól érzi magát a tanító nénik társaságában. Ha ismét tanin

tézményt kellene választanom, akkor újra e mellett döntenék.
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Anyílt napokon minden résztvevő
meggyőződhetett arról, hogy az 
intézményekben tanuló gyermek

ek megfelelő képzésben részesülnek, így
a most még bölcsődés vagy óvodás korú
apróságokat is nyugodt szívvel bízzák
majd a szülők, a pedagógusokra. Egy tan
év kezdete nem csak a kicsiknek nehéz,
egyaránt megmérettetést jelent a szülők
nek és a pedagógusoknak is. A szülőknek
azért nem könnyű, mert ki kell választa
niuk a megfelelő oktatási intézményt,
ahol a gyermekük megkapja a fejlődésé
hez szükséges neveltetést. Az oktatóknak
pedig, mindig új kihívást jelent egyegy
elsős osztály, vagy óvodai csoport csöpp
ségeinek az új rendszerben való elindítá
sa. Az óvodákban a legkisebbek mondó
kákkal, énekekkel és logikai feladatok se
gítségével mutatták meg tudásukat a szü
lőknek. Az iskolák lehetőséget biztosítot
tak a tanórák látogatására a vendégek
nek, ezzel is megkönnyítve a későbbi vá
lasztást. Szerencs város óvodásai is nagy
örömmel vettek részt a nyílt napokon, já
tékokban és sorversenyekben való rész
vétellel pillanthattak bele az iskolások
mindennapjaiba.

Tavaszi szünet
Szerencs város 

oktatási intézményeiben 
a tavaszi szünet 

első napja április 17., 
utolsó napja április 22.

Nyílt tanítási napokat tartot
tak márciusban Szerencs város
oktatási és nevelési intézmé
nyeiben. A szülőknek, pedagó
gusoknak és gyermekeknek
megrendezett eseményen az ér
deklődők megtekinthették egy
egy iskolai óra vagy óvodai fog
lalkozás eseményeit.

Nyílt nap az óvodákban, iskolákban
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskola 26. alkalom
mal rendezte meg a „Hegyalja Matematika Versenyt”,
amelyre Encsről, Sárospatakról, Sátoraljaújhelyről, Tolcs
váról, illetve a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz
tartozó településekről vártak tanulókat. 

A március 26án megtartott, 38. osztályosokat érintő dön
tőt megelőzően Kocsisné Szabó Beáta, a tanintézmény veze
tője köszöntötte az 54 diákot, majd ismertette a technikai
részleteket. A mintegy kétórás megmérettetés után az iskola
aulájában hirdették ki a végeredményt, ami az alábbiak sze
rint alakult:

III. évfolyam: 1. Hünlich Hédi (Hercegkút), 2. Osvay Zsófia
(Szerencs), 3. Tóth Lídia (Sárospatak). IV. évfolyam: 1. Gál Oli
vér (Szerencs), 2. Oldal Attila (Tolcsva), 3. Szarka Edit (Sze
rencs). V. évfolyam: 1. Ajtai Janka Bolyai (Szerencs), 2. Cseresz
nye Zita (Szerencs), 3. Csáki Donát (Sárospatak). VI. évfolyam:
1. Dienes Márton (Encs), 2. Simai Anna Éva (Sárospatak), 3.

Koncz Valentin (Sárospatak). VII. évfolyam: 1. Ajtai Boglárka
(Szerencs), 2. Pejkó Imre (Tolcsva), 3. Urbán Lili (Encs). VIII.
évfolyam: 1. Rozmán Miklós (Encs), 2. Görögh Marcell (Tolcs
va), 3. Bukovenszki Réka (Taktaharkány).

Matematikadöntő a Bolyaiban

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola művészeti tansza
kos diákjai március 26án tartottak növendékversenyt. Az
ifjú muzsikusok fuvola, marimba, zongora, furulya, klari
nét, szaxofon, gitár, vadászkürt, tuba és trombita játékát
tekinthette meg az érdeklődő közönség. A délutáni prog
ramon többek között Schubert, Liszenko, Csajkovszkij,
Marcello, Bolotin és Beethoven remekművei csendültek fel.

Növendékhangverseny

A Technikata
nárok Országos
E g y e s ü e l t e
(TOE) 15 éve
szervez felme
nő rendszerű
tanulmányi ver
senyt techniká
ból és életvitel
ből. Mindkét

megmérettetés elméleti és gyakorlati részből áll. Elméletből
egyéni, gyakorlatból pedig csapatszerű értékeléssel zárul minden
forduló. Az országos versenyre a megyék győztes csapatai jutnak
be. Az egyesület titkáraként 2007 óta szervezem  az országos
versenyeket és ettől az évtől házigazdája a szerencsi Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola a verseny megyei fordulójának. Az
idén a konyha higiéniája, az egészséges táplálkozás és az élelmi
szerbiztonság volt a fő téma. A tesztlap egyéni kitöltése után, a
gyakorlati feladatok során élelmiszerpiramist építettek és kö
tényt hímeztek a tanulók, majd néhány általuk fogyasztott ter
méket mutattak be élelmiszerbiztonsági szempontból. A csapat
versenyt a tiszaújvárosi diákok nyerték meg, így ők képviselik
megyénket a fővárosban megrendezésre kerülő országos verse
nyen. A rákóczis diákok a második helyen végeztek, egyéniben
Kurucz Gergő harmadik lett.

Ráczné Váradi Éva felkészítő tanár, a TOE titkára

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Isko
la együttműködési megállapodást kötött a miskolci Montázs
Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesülettel a Társadal
mi Megújulás Operatív Program 3.2.13 12/1/számú Kulturá
lis pályázatban való közös részvételre.

A pályázat címe: „TALÁLKOZÁSOK – Kulcskompetenciák fej
lesztése a drámapedagógiai módszerek komplex alkalmazá
sával”. A programsorozat a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában nyújt jelentős segítséget az oktatási intézmények
nek. A havi szakkörökön kívül évente két alkalommal, Kormos
István születésének 90., illetve Janikovszky Éva halálának 10.
évfordulója alkalmából meseíró, valamint mesemondó ver
senyt szervezünk. Ennek az első fordulójára 2013. december
12én került sor, amit a Rákóczi iskola drámatermében ren
deztünk meg 30 kisdiák részvételével. A továbbjutó tanulóink
2014. március 17én a Miskolci Csodamalom Bábszínházban
léptek fel, ahol miskolci, kistokaji, dédestapolcsányi diákokkal
mérték össze tudásukat. Ragyogó eredmények születtek. 

Bogoly Botond (3.b) második helyezést, Takács Karola (2.a)
harmadik helyezést értek el.

Különdíjat kaptak Nagy Rebeka (4.b) és Nagy Boglárka (6.a)
osztályos tanulók. Gratulálunk!

Harkályné Kovács Katalin

Rákóczisok 
a Csodamalomban

Megyei életvitelverseny
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Tavaszköszöntő családi napot rendeztek március
22-én Szerencsen. Az eseményre a helyi iskolák és
családok mellett a környező települések oktatási
intézményeiből is nagy számban érkeztek csopor-
tok. A Rákóczi-vár udvarán neves sportolók, sza-
badtéri színpad, koncert és sportbemutatók, csa-
ládi sportversenyek, a várkertben íjászat, lovag-
lás, airsoft lövészet, kötélhúzó verseny várta az
érdeklődőket.

A tavaszt köszöntötték
kicsik és 

nagyok

Kora reggel érkeztek a vendégek a Rákóczivárba és környéké
re. Sokan a sportolási lehetőségek miatt, mások hétvégi csa
ládi programnak szánták a tavaszköszöntő eseményt, amely

nek megnyitóján Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere mondott kö
szönetet a szervezőknek azért, mert remek programot állítottak ösz
sze erre a napra. – Polgármesterként nagy öröm számomra, ha ilyen
rendezvénynek lehet helyszíne településünk. Városunk történetében
nem egyedülálló ez a kezdeményezés, hiszen tavaly, az Országos Cso
koládé Fesztivál pénteki napján már volt egy ehhez hasonló rendez
vény: ott kicsik és nagyok mozoghattak, találkozhattak neves sport
emberekkel – fogalmazott a polgármester, kellemes időtöltést kíván
va a résztvevőknek.
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Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi
Tankerületének igazgatója ugyancsak üdvözölte a családi nap részt
vevőit, hangsúlyozva, hogy örömteli látni azt, hogy szülők és gyer
mekek közösen sportolnak.

A Rákóczivár szabadtéri színpadán Szabó Árpád, az esemény
egyik fő szervezője tartott bemelegítő tornát. A várkertben íjászat,
lovaglási lehetőség, airsoft lövészet, kötélhúzó verseny várta az ér
deklődőket.

A szervezők gondoskodtak arról is, hogy ne maradjanak éhen a
sport és családi nap vendégei, ezért finom halászlé várta a verse
nyek során megéhezett fiatalokat és idősebbeket.

Az ebéd utáni időszakban egyre több neves sportember tűnt fel
a közönség körében. A látogatók is mind többen voltak a Rákóczi
várban és környékén.

A kora délutáni órákban tartották a sportversenyek eredmény
hirdetését. Dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemplén Megyei
Közgyűlés elnöke elsőként a Szerencs VSE és a Mezőzombor fut
ballcsapatainak adott át egyegy garnitúra mezt, majd a családi ösz
szetett viadal legjobbjainak járó elismerést a Prügyről érkezett Ve
res Róbert és csapata vehette át. A díjátadó után dr. Mengyi Roland
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a legfontosabb ezen a napon,
hogy a családok együtt legyenek, sportoljanak. Gratulált mindenki
nek, aki a vetélkedőkben részt vett, és reményét fejezte ki, hogy a
jövőben még több gyermek és szülő vesz majd részt az ilyen és eh
hez hasonló eseményeken. A felnőtteket pedig arra kérte, minél töb
ben írassák be gyermekeiket a sportklubokba, tegyenek meg min
dent a mozgás, az egészség érdekében!

A tavaszköszöntő családi nap sztárvendége Kasza Tibor volt, aki
nek népszerű slágereitől volt hangos a környék ezen a szombat délu 
tánon. A program zárásaként freestyle produkciót láthatott a közön
ség a szabadtéri színpadon, amelybe bekapcsolódott Kádár Tamás,
a DVTK kiváló játékosa is. Ugyancsak látványos bemutatót tartott a
Szerencs VSE birkózó szakosztálya, és a karate csapat kiválóságai.

Jó időjárás, remek szabadtéri programok és soksok mozgás jel
lemezte a Tavaszköszöntő Családi Napot március 22én Szerencsen.



KÖZÉLET14

AKözgyűlés az első napirend kere
tében úgy határozott, hogy részt
kíván venni a 20142020 közötti

programozási időszak vidékfejlesztési
feladataiban, azaz a pénzügyi források
elosztásában. A tervezési területhez tar
tozó települések: Alsódobsza, Baskó, Be
kecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud,
Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye,
Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok,
Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Sze
gilong, Szerencs, Taktabáj, Taktaharkány,
Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal,
Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj
és Újcsanálos. A térség 31 településén 55
600 polgár él. A szervezet illetékességi
területe 1 településsel nő, Szerenccsel,
mely a 20072013 közötti programozási
időszakban nem vehetett részt a prog
ramban, mert az időszak elején tízezer fő
felett volt a lakosságszáma.

Dr. Szemán Ákos, a DélZempléni Vi
dékfejlesztési Szövetség munkaszerve
zetvezetője rövid tájékoztatót adott a
szervezet 2013. évi pénzügyeiről, mely
ből kiderült, hogy a tagdíjak egy jelentős
része nem folyt be. Azonban vannak
olyan kiadási tételek (pl. a banki költsé
gek egy része), amely nem elszámolható,
így saját bevételből kell fedezni. A mun
kaszervezetvezető elmondta, hogy az
előttük ugyanezt a vidékfejlesztési fel
adatot ellátó DélZempléni Nektár Lea
der Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. azzal
is próbálta nehezíteni kezdeti indulásu
kat, hogy jogellenesen nem adta át hasz
nálatra az uniós pénzből vidékfejlesztési
feladat ellátására beszerzett informati
kai eszközöket és bútorokat. Szerencs
Város Önkormányzata azonban kisegí
tette a DélZempléni Vidékfejlesztési

Szövetséget kölcsön bútorok
kal és informatikai eszközök
kel.

A 2014. március 15én ha
tályba lépő új Polgári Törvény
könyv jelentős változásokat
eredményez a civil szerveze
tek jogi szabályozásában, amelyet a szö
vetség átvezetett az alapszabályán. Ezzel
egy időben létrehozták a Küldöttgyűlés
intézményét, melybe 15 tagot választot
tak. Szerencset a Küldöttgyűlésben
Koncz Ferenc polgármester képviseli.

A DélZempléni Vidékfejlesztési Szö
vetség Közgyűlése meghatározta a szer
vezet 2014. évi tagdíjait is. Ezek szerint
egyéni vállalkozó 3 ezer; üzleti szférabeli
gazdálkodó szervezet 5 ezer; közszféra
beli gazdálkodó szervezet 15 ezer; ala
pítvány, közalapítvány, egyesület 2 ezer,
egyházi jogi személy 2 ezer, nemzetiségi

önkormányzat 5 ezer, természetes sze
mély 2 ezer forintos tagdíjjal társulhat.
Települési önkormányzatra 30 Ft/állan
dó lakos, de legalább 20 ezer forint; míg
önkormányzati társulásra 3000 Ft/tag 
önkormányzatok száma, de legalább 10
ezer forint érvényes.

Az ülés végén dr. Szemán Ákos tájékoz
tatta a Közgyűlést, hogy az elődjük, a
DélZempléni Nektár Leader Vidékfej
lesztési Nonprofit Kft. 2013ban megtá
madta a vidékfejlesztési minisztert a Fő
városi Közigazgatási és Munkaügyi Bíró
ságon. Az ügy lényege az volt, hogy a kft.
sérelmezte a vidékfejlesztési miniszter
54/2011. VM rendeletét, amellyel elren
delte, hogy 2012. április 30át követően
LEADER Helyi Akciócsoport csak egye
sületi formában működhet. Addig az or
szág 96 akciócsoportja közül 20 műkö

dött gazdasági társaság (kft., zrt.) formá
jában, a többi 76 egyesületként. A mi
niszter egységet akart és a többséghez
igazította a kisebbséget.

Az ügyben a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság előzetes döntésho
zatali eljárást kezdeményezett az Euró
pai Unió Bíróságánál, amelynek a követ
kezőkre kellett választ adni. Jogszerűen
határoztae meg a miniszter, hogy az ak
ciócsoportokat egységesen egyesületi
formában működteti és egyesületbe való
tömörülést vár el azoktól is, akik addig
cégként működtek? Megfelelőe a mi
niszter által biztosított egyéves átmeneti
időszak egy új egyesület létrehozására?

Az Európai Unió Bírósága 2014. január
16i végzésében kimondta, hogy az Eu
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támo
gatásról szóló, 2005. szeptember 20i
1698/2005/EK tanácsi rendelet rendel
kezéseit úgy kell értelmezni, hogy azok
nem tiltják meg az azt előíró nemzeti
rendelkezések elfogadását, hogy az
olyan helyi akciócsoport, amely megfelel
a rendeletnek, kizárólag egy meghatáro
zott jogi formában működjön. Továbbá
kimondta, hogy az uniós joggal főszabály
szerint nem ellentétes az, hogy egy egyé
ves átmeneti időszak lejártával az azt
előíró nemzeti szabályozás legyen alkal
mazandó az olyan helyi akciócsoportok
ra is, amelyeket a korábbi nemzeti sza
bályozás értelmében jogszerűen más jo
gi formában hoztak létre.

Ezzel az Európai Unió Bírósága pontot
tett az ügy végére, hiszen dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszternek
adott igazat, megerősítve őt abban, hogy
rendeletét az uniós jogot betartva alkot
ta meg.

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési 
Szövetség közgyűlése

Szerencs Város Önkormányzata azonban
kisegítette a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési
Szövetséget…

A DélZempléni Vidékfejlesztési Szövetség – a szerencsi és
a tokaji kistérség LEADER Helyi Akciócsoportja – február 4
én tartotta Közgyűlését, melynek témája volt a Leader prog
ramban való részvétel a 20142020as időszakra, a szövet
ség alapszabályát érintő változások, valamint a 2013as év
pénzügyi helyzetének értékelése.
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Visi Ferenc Hernádnémetiben szü
letett. Gyermekkorában úgy fo
galmazta meg álmait, hogy a testi,

vagy lelki gyógyításban szeretne dolgoz
ni. Érettségi után az egri hittudományi
főiskolára jelentkezett, négy évet nappa
li tagozaton, az ötödik évfolyamot leve
lezőn fejezte be. 

– Fiatal éveimben két hónapig a taná
cson adóügyi előadó voltam – idézi fel a
pályakezdés történetét Visi Ferenc. 

– Nem nekem találták ki ezt a munkát.
A bátyám akkoriban már a mentőszolgá
latnál dolgozott, az ő közbenjárására me
hettem el egy felvételi elbeszélgetésre dr.
Kubassy László főorvoshoz. Felvettek, de
azzal a kikötéssel, hogy nem politizálha
tok…– ezt kérte tőlem a párttitkár.

Érdekes történet, hogy akkoriban fut
balloztam és éppen volt egy lábsérülé
sem, de az új munkahelyemen nem
akartam mindjárt gyengének mutatkoz
ni, gyorsan leszedtem a gipszet a lábam
ról, ne lássák rajtam, hogy sérült vagyok.
Így kezdtem a pályát a mentőknél 1965
ben, Miskolcon. Kis idő elteltével meg
kérdezték, ki mennéke Szikszóra dol
gozni. Vállaltam, de később – úgy emlék
szem 1966 februárjában – bővítés volt a
szerencsi mentőállomáson, és akkor ide
kerültem. Itt végeztem el a szakápolói
iskolát és ugyancsak innen kerültem be
a mentőtiszti képzésre is.

Kicsit visszakanyarodva az időben, a
tanulmányaimat érettségi után az egri
teológiai főiskolán végeztem. Azért nem
szenteltek pappá, mert a cölibátust nem
tudtam vállalni, ezért inkább feladtam
ezt a hivatást és az egészségügy mellett
döntöttem. Olyan pályát választottam
végül, ahol szívvellélekkel helyt tudtam
állni.

Mint mondtam, jelentkeztem a men
tőtiszti képzésre. Abban az időben a pa
pi iskolával nem volt szabad dicsekedni,
így a felvételi lapra csak azt írtam be:
érettségim van.

– Idő közben azonban újra Miskolc
ra került.

– Igen, mert Szerencsen még nem mű
ködött eset kocsi, én pedig szerettem
volna gyakorlatban látni, hogyan dol
goznak az orvosok. Így is történt. Ketten
jártunk a mentőtiszti iskolába, és 24
órás műszak után váltottuk egymást a
miskolci eset kocsin.

A tanulmányaim után visszakerültem
Szerencsre. Ez úgy történt, hogy 1973
ban, amikor végeztem, a szerencsiek csá
bítottak és szorgalmazták, hogy legyen
végre itt is egy olyan mentőautó, melyen
mentőtiszt dolgozik. 1977ben kezdő
dött, én voltam Szerencsen az első, aki
mentőautón orvosi feladatokat lát el.

– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
– Azt azért tudni kell, hogy felszerelé

sünk szinte semmi sem volt. A mentő
tisztek akkoriban kaptak személyi hasz
nálatra egy táskát, amiben volt kézi lé
legeztető és az úgynevezett nyákleszívó
eszköz. Miskolcon feltöltöttem a táskát
még néhány – a mentőknél használatos
– gyógyszerrel. Ez volt minden, amit a
sürgősségi ellátásnál használhattunk.
Önkéntes ápolókat és gépkocsivezetőket
toboroztam magam mellé, mert az eset
kocsin csak a tennivaló volt több, a fize
tés nem. A feladat azonban szép volt,
mert segíteni igyekeztünk az ember
eken.

– Később itt alapított családot, s
végleg Szerencsen telepedett le.

– Évekig jártam be Hernádnémetiből
Szerencsre, majd 1980ban házasodtam
össze a feleségemmel, és végleg letele
pedtem a városban. Ha újra kellene kez
deni az életemet, most is ugyanezt vá
lasztanám.

38 évig dolgoztam az Országos Men
tőszolgálatnál. Soha nem volt teher a
munka számomra, mert azt csináltam
ami a gyermekkori álmom volt: segít
hettem, gyógyíthattam. Soha eszembe
sem jutott, hogy például magasabb fize
tés reményében más pályát válasszak
magamnak.

M. Z.

Visi Ferencnek, az Országos Mentőszolgálat nyugalmazott mentőtisztjének kimagasló szakmai tevé
kenysége elismeréseként Pro Sanitatedíjat adományozott Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere.
Az oklevelet március 20án Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár adta át Budapesten. – Nagy
megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem ezt a díjat, amit meghatódva köszönök meg mindenkinek,
akik közreműködtek a felterjesztésemben! Aktív munkám során és még ma is a segítségnyújtás, mások
bíztatása vezérli az életem, amely mai napig nagy örömet okoz. Ha a Jóisten is úgy akarja, a továbbiakban
is ezt az utat folytatom – mondta el a Szerencsi híreknek adott interjúban a nyugalmazott mentőtiszt.

Lelki, vagy testi orvos akartam lenni
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Ringer István tárogatójátéka, illetve a dr. Korondi Klára által tol
mácsolt Babits Mihály: Áldás a magyarra című költeménye vezette
fel azt az íróolvasó találkozót, amelyet március 21én tartottak
meg a Rákóczivár lovagtermében.

ASzerencsi Polgári Együttműködés
Egyesület által szervezett esemé
nyen Koncz Ferenc polgármester

köszöntötte Kovács Miklós írót, a Kárpát 
aljai Magyar Kulturális Szövetség elnö
két, aki két általa írt, Ukrajnában élő ma
gyarok, illetve az ország politikai helyze
tét taglaló kötettel állt az érdeklődő kö
zönség elé. A találkozón Zemlényi Zoltán,
a szerencsi civil szervezet elnöke kérte a
szerzőt, hogy ne csak a könyvei kapcsán
számoljon be a kárpátaljai magyarokról,
de próbáljon reális képet adni az Ukraj
nában kialakult, jelenlegi helyzetről is.
Kovács Miklós átfogóan taglalta az or
szágban történt eseményeket a Szovjet 
unió széthullásától napjainkig – aláhúz
va, hogy az ország húszéves történelmé
ben elsődleges szerepet kapott a kelet
ről és nyugatról is hasznot húzó helyi
klánok háborúja. – Kifelé úgy tűnhetett
– mondta Kovács Miklós – mintha az
oroszszovjetbarát keletukrán erők vív
nának meg a nyugatukrajnai naciona
lista erőkkel, ami ugyan nem hazugság,
csupán a dolgok felszíne. Azonban van
egy ország gondjaira orvosságot nem
adó, félig reklám, félig rabló hadjárat,
amelynek a célja az államigazgatási po
zíciók megszerzése, ennek birtokában
pedig a konkurens klánok háttérbe szo
rítása, illetve az ország értékeinek, erő
forrásainak lerablása. Ennek egyik for
mája a gyárak megszerzése figyelmen
kívül hagyva azt, hogy ezek működőké
pes gazdaságot hozzanak létre, hiszen
egyszerűbb az állami források megcsa
polása. Lefordítva, kényelmesebb le
nyúlni egy gyár fejlesztésére szánt álla
mi összeget, mint azt fejlesztésre fordí
tani. Az ukrán politikának hellyelközzel
ez a lényege. Ahhoz, hogy a politikai elit
annyit lopjon, amennyit akar és még a
nyugdíjakat is fizesse, valamit tenni kel
lett, külső források felé fordultak. Kelet

ről olcsó energiahordozókat, nyugatról
olcsó hiteleket kértek, amiket azután
nem adtak meg, szankciók esetén pedig
elhitették mindkét féllel, hogy majd a
másikhoz szaladnak csatlakozási szán
dékkal. A gazdasági helyzet kiegyensú
lyozatlansága miatt előállt hintapolitika
folyamatos lett – egy darabig. Ám alább
hagyott az EUs projekt, miközben meg
erősödött az orosz birodalom, utóbbi
nem volt tovább hajlandó ütődöttként
viselkedni, eljutottak odáig, hogy komo
lyabbat lépjenek. Ukrajna tehát önpusz
tító politikát folytatott, elérte a végső
határt, a források megszűntek és hiába
mondta az ország vezetése, hogy nyugat
felé fordul, az oroszok tették azt, ami
már mindenütt ismert az utóbbi hetek
történéseit illetően. Nem mondják azt,

hogy kell nekik az egész ország, csupán
az kell, ami egyébként is az övék. A krízis
még messze nem érte el a csúcspontját,
egyik oldalról az oroszok mindenre ké
szek, eltekintve az atomháborútól, más
részről viszont most nem teljesen egy
séges a nyugati világ, nem lehet elmon
dani, hogy céltudatos lenne az orosz tö
rekvéssel szemben. Persze lesz majd
megegyezés a nagyhatalmak között, ám
addig történnek még események, ame
lyeket az ukrajnai magyaroknak meg
kell úszniuk – hangsúlyozta Kovács Mik
lós. – Szükség van Magyarország odafi
gyelésére és arra, hogy hangoztassa,
fontos számára az ott élő magyarok
ügye. Mást egyelőre nem tud tenni az
anyaország – mondta az író a dedikálás
sal zárult programon. SfL

A Szerencsi Tudománybarátok Köre március
26ai programján az érelmeszesedés, az érszű
kület okai és kezelési lehetőségei témakörben
hallhattak előadást az érdeklődők.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban prof.
dr. Soltész Pál a Debreceni Egyetem III. Belgyógyá
szati Klinika Intenzív Osztályának és Kardiovaszku
láris részlegének vezetője bemutatta az angiológia
tudományát. Mára már önálló ágazat lett az érbe
tegségek gyógyászata. Az angiológia az artériák, a
vénák és a nyirokerek betegségeivel foglalkozik. A
professzor az érelmeszesedés kérdéseivel kapcso

latban elmondta, hogy a probléma a szervezetben bárhol előfordulhat. Olyan
betegségről van szó, melynek során az érbelhártyában lerakódó káros zsírok
gyulladásos reakciót indítanak el. Az ér rugalmassága elkezd megszűnni, a tá
gulékonysági kapacitás csökken. Rizikó tényezők közé tartozik a dohányzás,
a cukorbetegség, a zsíros és kalóriadús ételek fogyasztása, a túlsúly, a magas
vérnyomás, a magas koleszterinszint és a mozgáshiány. Ma már a legkorábbi
időszakban ki lehet mutatni az érbelhártya működését és az érfalmerevség
is mérhető. Az érszűkület problémáját vizsgálva Soltész Pál kifejtette, hogy
az alsó végtagi érszűkületre utaló jelek között áll a lábszárfájdalom, a hideg
lábfej, érzészavar a lábszáron és a lábfejen. Az érszűkület szempontjából rend
kívül meghatározó a vérnyomás mérésére. Lényeges, hogy vérnyomást ne
csak az egyik végtagon mérjük, figyeljünk mindkét kar, illetve láb állapotára
is. A lábon és a karon a szisztolés vérnyomást vérnyomásmérő mandzsetta
és ceruza Doppler segítségével mérjük – tette hozzá a professzor.  Fontosnak
tartja a megelőzést és azt, hogy a problémát időben felfedezzük. Elővigyáza
tosnak kell lenni, a dohányzást abba kell hagyni, illetve a testsúlyt optimali
zálni kell. S.O.

Az ukrán helyzetről is beszélt az író

Érelmeszesedés és érszűkület
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Amagyar országgyűlés intézménye
fokozatosan alakult ki az érett fe
udalizmus idején a királyi tanács

ból. Tagjai kezdetben a főurak és az egy
ház vezetői voltak. A 16. századtól ala
kult ki az országgyűlés két kamarája: az
alsó, és felsőtábla, melyek különkülön
üléseztek. A felsőtábla tagjai az arisztok
rácia nagykorú férfitagjai és a főpapok,
míg az alsótáblába a vármegyék delegál
ták követeiket. Két országgyűlés között
a megyegyűléseken politizáltak a közne
mesek, ahol a diétába küldött 22 köve
tet is megválasztották, és utasításokkal
látták el. Így városunkat is a heves viták
közepette kiválasztott zempléni követek
képviselték. 1594es országgyűlésre
például Ráskay Mihályt és Butkay Lász
lót választották meg követeknek, és el
látásukra száz forintot szavaztak meg.
1613ban, amíg a vármegyét a törvény
hozásban Tárkányi Ferenc, Vehéczi
Báncsy János képviselték, a török betört
Zemplénbe és a Hegyalját pusztította. A
megye az 1729es országos gyűlésre
Okolicsányi Pált és Szirmay Tamást
küldte, hogy a vármegyére kirótt súlyos
terhek ellen panaszt tegyenek. 1802
ben Okolicsányi János alispán és Ber
náth Ferenc feladata az volt, hogy a ma
gyarság érdekeinek szem előtt tartása
mellett, követeljék az egész hadügynek
nemzeti szellembe rendezését.

A rendi országgyűlést 1848ban a
népképviseleten alapuló országgyűlés
váltotta fel. Az áprilisi törvények szerint
választható volt az a 24 éves férfi, aki
cenzusa szerint legalább 1/4 jobbágyte
lekkel, vagy 300 ezüst forintértékű vá
rosi házzal, vagy évi 100 forint értékű fi
zetéssel, vagy értelmiségi végzettséggel
rendelkezett. Ezt a választást Szeren
csen Budai András nyerte meg.

A következő 1861es országgyűlési
követválasztás alkalmával először osz
tották 8 kerületre a vármegyét. A me
gyében, akárcsak a mádi kerületben,

ahova Szerencset sorolták, a fölirati párt
képviselőit választották követnek, akik
egyezkedni kívántak az ország alkotmá
nyos jogait illetően. Kazinczy Gábor lett
a követ, lemondását követően pedig Só
halmi Samu János.

A magyar országgyűlés hivatalosan
1865. december 11. óta ülésezik folya
matosan. Ebben az évben a mádi kerület
VécseyOláh Károlyt választja követül,
majd négy év múlva Zalay Istvánt, aki
mint jobboldali politikus közel 20 éven
át, haláláig képviselte választóit. Őt kö

vette és túlszárnyalta
a tállyai születésű
Bernáth Béla, hi
szen 30 éven keresz
tül, 1922ig szólalt
fel kerülete érdeké
ben a parlamentben.
Ettől az évtől viszont
Szerencset a tokaji

választókerülethez csatolták, képviselő
je pedig Maillot Nándor, az egységes
párt jelöltje lett. 1930ban bekövetke
zett halála miatt kiírt időközi választást

a párton kívüli Lázár
Miklós író, újságíró
nyerte, aki nagysike
rű szűzbeszédét a
Házban a bortermelő
vidékek katasztrófá
járól, a borfogyasztá
si adó eltörlése érde
kében tartotta. Öt év

múlva Széchenyi György földbirtokos, a
Keresztény Gazdasági Párt programjával
kapta a legtöbb mandátumot. 1939ben
Szerencs választókerületi székhely lett,

ahol Törs Tibor a
Magyar Élet Pártja
színeiben nyerte az
országgyűlési válasz
tást. Interpellációi az
iskolán kívüli nép
művelésnek, a mező
gazdasági szakokta
tásnak is új irányt

szabtak, és sokszor szólalt fel a hegyaljai
borkereskedelem ügyében is.

1949. évi alkotmány létrehozta a Ma
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsát,
amely az Országgyűlést helyettesítette,
így az háttérbe szorult, évente mindösz
sze négy alkalommal ült össze pár nap

ra. 1945 és 1967 között megyei listán ju
tottak be a képviselők a parlamentbe.
Ezt követően Szerencs a megye 15. vá
lasztókerületéhez tartozott. 1967ben
Erdélyi Sándorné a Szerencsi Csokolá
dégyár munkása, 1971ben dr. Horváth
István BácsKiskun megyei pártitkár,
1975ben Sándor Dezső hegymegi me
zőgazdasági munkás, 1985ben dr. Vodi
la Barna az Edelényi Járási Hivatal elnö
ke, illetve Kopp Lászlóné szerencsi ve
gyészmérnök lettek képviselőink.

A rendszerváltás után, az úgynevezett
vegyes választási rendszer alapján a 11.
számú választókerületbe került váro

sunk. Az első szabad
választáson a 386
képviselő közé, Né
meth Miklós, volt
miniszterelnök, füg
getlen képviselőként
nyerte el a választók
bizalmát. 

Őt követte 1994
től négy évre, majd
2002től nyolc évre
Szabó György Mis
kolcról az MSZP szí
neiben. 

Közben Kupa Mi
hály Budapestről
függetlenként 1998
2002 között képvi
selte városunkat. 

2010ben a 11. vá
lasztókerület a sze
rencsi Koncz Ferenc
FIDESZ jelöltnek sza
vazott bizalmat, aki
ősszel a helyhatósági
választásokat is meg
nyerte, és jelenleg is a
város polgármestere.

Az országgyűlés
2011 decemberében új választási tör
vényt fogadott el. Ennek alapján a vá
lasztók, egy fordulóban 199 képviselőt
választanak, 106ot egyéni választóke
rületben, és 93at országos listán.

O.Z.M.

A választójog, mint a politikai
akarat érvényesítője hatalmas
jelentőséggel bírt minden kor-
szakban. Az országgyűlési képvi-
selő az a személy, aki az ország
törvényhozó testületében szava-
zati joggal rendelkezik.

Országgyűlési képviselőink
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A hirtelen haragú nő

Garázdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított el
járást a Szerencsi Rendőrkapitányság V.
E. 23 éves tokaji lakossal szemben.

A nyomozás adatai szerint 2014. már
cius 6án 17 órakor előzetes szóváltást
követően V. E. a tokaji vasútállomáson
egy ismerősét többször megpróbálta üt
ni, rúgni, a ruhájánál fogva rángatta,
közben ordított. A Szerencsi Rendőrka
pitányság járőrei azonnal a helyszínre
mentek, majd a garázdát elfogták és a
Tokaji Rendőrőrsre előállították.

Az ügyben indított nyomozást a Sze

rencsi Rendőrkapitányság 2014. márci
us 18án befejezte és az iratokat bíróság
elé állítási javaslattal megküldte az ille
tékes járási ügyészség részére.

Fenyegetés a kompon
Egy a tiszatardosi kompon viteldíj ked
vezményt erőszakkal elérni kívánó fér
fivel szemben fejezte be a Szerencsi
Rendőrkapitányság a nyomozást.
Közfeladatot ellátó személy elleni erő
szak bűntett elkövetésének megalapo
zott gyanúja miatt indított eljárást a Sze
rencsi Rendőrkapitányság V. Z. 35 éves
taktakenézi lakossal szemben.

A nyomozás adatai szerint 2014. január
16án a Tiszatardos és Tiszalök között, a
Tiszán közlekedő kompra hajtott fel autó
jával a későbbi elkövető. A komp kezelője
kérte a 600 forint viteldíjat, de V. Z. csak
500 forintot akart adni, ami miatt vita ala
kult ki, majd a gyanúsított megfenyegette,
mellkasánál meglökte a sértettet, de a vég
eredményt tekintve célját nem érte el, így
a parton maradt. A komp kezelője megtet
te a feljelenté sét, az ügyben indított nyo
mozást a Szerencsi Rendőrkapitányság
2014. március 17én befejezte és az irato
kat vádemelési javaslattal megküldte az il
letékes járási ügyészség részére.

Az új Munka Törvénykönyve olyan
módosításokat is tartalmaz, amelyek
nem, vagy kevésbé ismertek a munka
adók és munkavállalók körében, ezért
a BorsodAbaújZemplén Megyei Ke
reskedelmi és Iparkamara úgy gon
dolta, fórumon tájékoztatja az érintet
teket a változásokról.

A március 26án megtartott szerencsi
tanácskozás előtt dr. Bujtor Gyula a BO
KIK munkaügyi szakértője és tanácsadója
tájékoztatta a Szerencsi Híreket a törvé
nyi módosítások legfontosabb tudnivalói
ról. Elmondta, hogy a munkatörvény
könyv által biztosított új munkaszervezé
si lehetőségeket, amelyek egyébként je
lentős költségcsökkentéseket eredmé
nyeztethetnének a munkavállalóknál,
még nem használták ki. Példaként emlí
tette, hogy sok munkáltató fizeti a mun
kaközi szünetet, vagy olyan juttatásokat
ad, amelyeket célszerűbb lenne teljesít
mény alapján, ösztönzésképpen, és nem
járandóságként kifizetni. 

Ha külső könyvelő cég végzi a bérszám
fejtést, akkor a munkavállaló adatainak
harmadik személy felé történő átadásá
ról szintén részletes információt kell ad
ni. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
március 15én lépett hatályba, ez jelentős
változásokat hozott a Munka Törvény
könyvét illetően is. A Ptk. a nem vagyoni
kártérítés helyett, pl. a sérelemdíj intéz
ményét vezette be, és ez a módosulás
már érinti a munkáltatókat, ugyanis a
munkavállaló személyiségi jogait szinte
percenként megsértheti a munkáltató, ha
nem figyel. Vonatkozik mindez a számí
tógép, a telefonhasználatra, a csomagel

lenőrzésre, az alkoholszondáztatásra, a
kamerás megfigyelésre, GPS alkalmazá
sára, és akkor még nem szóltunk arról,
hogy milyen hangnemben beszél a főnök
a beosztottal mások jelenlétében, ami mi
att sérelemdíjat követelhet a munkavál

laló. A fent elmondottakat még nem iga
zán ültették át a gyakorlatba a munkálta
tók, ezért tartotta fontosnak a tájékozta
tást a BOKIK, amelynek az internetes
portáljáról részletes tájékoztatást kap
hatnak az érdeklődők.

Változások a Munka Törvénykönyvében

Jól halad a 37-es felújítása

Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban megkezdődött a 
37es számú főút Szerencs és Miskolc közötti szakaszának felújítása. Be
kecs magasságában egy kisebb szakasz kimaradt a rekonstrukcióból. Mi
után Koncz Ferenc Szerencs polgármestere megkereste a közútkezelő ve
zetőjét, ígéretet kapott arra, hogy hamarosan itt is megtörténik az aszfalt
csík felújítása. 

A kimaradt, nyomvályús szakasz teljes szélességében történő aszfaltozá
sát néhány nap múlva elvégezte a kivitelező.
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Kontra László a Szerencsi Idősek
Otthonának vezetője alábbi alkotásá
val első helyezést ért el egy főzőverse
nyen, receptje olvasható lesz egy közel
jövőben megjelenő szakácskönyvben is.

Hozzávalók 4 személyre: 1 csomag leveles
tészta (természetesen gyúrni is szabad), 1,5 kg harcsa
filé (lehet afrikai is), 0,5 kg gomba, 1dl natúr olívaolaj, kávéskanál
bors, 4 gerezd fokhagyma, 1 szál friss tárkony, 1szál friss lestyán, só ízlés szerint.

Elkészítése: A tepsit kenőtollal kikenjük vékony olaj réteggel, a leveles tésztát
kettévesszük, csak gyengén nyújtjuk, hogy vastagabb maradjon. Az egyik felét a
tepsibe tesszük és pihenni hagyjuk 10 percen keresztül az olajban, hogy járja át.
A fokhagymát összetörjük, a halfiléket tepsi formára dolgozzuk és bekenjük a
hagymával. Borsozzuk, a friss lestyánt levelekre szedjük és egy nagy tálban a hal
filék közzé tesszük, hogy a zamata járja át a halhúst. Ha a pihentetés ideje letelt
a halfiléket a gombával a leveles tésztára halmozzuk, sózzuk, borsozzuk, majd
egy szál friss tárkonyt olajba mártunk, és a halra tesszük, a tepsi közepére. A tész
ta másik felével letakarjuk, a széleit lenyomkodjuk, hogy ki ne száradjon a tölte
lék. A tészta tetejét a maradék olivával megkenjük, és 180 fokon készre sütjük.
Amikor a tészta teteje szépen megpirul (3045) perc, az ételünk elkészült.

leveles tésztában

Harcsafilé

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
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, Szerencs), gépészmér
nök (Szerencs), gépjárműszerelő
(Szerencs), hentes (Rátka), ker
tész (Mezőzombor), kézilány/be
tanított cukrász (Szerencs), kő
műves (változó), könyvelő (Sze
rencs), műszaki cikk eladó (Sze
rencs), recepciós (Mezőzombor),
szakács (Mezőzombor), szőlő
munkás (Tarcal, Tállya, Mád, Rát
ka), takarító (Szerencs), területi
munkatárs (Szerencs), traktoros
(Szerencs), vasbeton szerelő
(Miskolc és környéke), villany
szerelő (Szerencs), vízgázfű
tésszerelő (Abaújszántó).

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Buri Natasa Brigitta – Marozsán

Róbert, Soltész Ibolya – Ferenczi Tamás.
Elhunytak: Váradi Károlyné (76 év), Gondi György (93

év), Erdei Etelka (83 év), Balogh Tibor (77 év), Kuzma Im
réné (88 év), Tilk József (64 év), Szabó Józsefné (90 év), Kuz
ma Béláné (87 év), Angyal Béla (72 év), Szabó József (65 év),
Petrozsényi Istvánné (70 év), Pocsai Sándor (73 év), Weisz
László, Tiborné (62 év), Nagy Barnabásné (78 év), Rádai

Lászlóné (71 év), Motkó József (83 év), Török Miklós (81 év),
Szabó István (68 év), Asztalos József (73 év), Váradi László
né (80 év), Kovács Antalné (82 év), Gál Kálmán (84 év), Nagy
András (86 év), Bodnár Istvánné (82 év), Varga János (81
év), Cseppely Józsefné (78 év), Alföldi Lajosné (83 év), Ve
cser János (82 év), Buri Jenőné (77 év), Gőz Béla (59 év).

Születtek: Trajter Milán, Pál Jázmin, Gönczi Magnólia,
Katlan Zoltán János.

Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

IX. SZERENCSI PÁLINKA- ÉS BORMUSTRA
Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Borbarátok Köre a Szerencs

Város Napja programsorozat keretében 

2014. április 26-án, szombaton a Rákóczi-várban
rendezi meg a

IX. SZERENCSI PÁLINKA- ÉS BORMUSTRÁT.
Az eseményen szakavatott bírálók döntik el, hogy kategóriánként a számos
kiváló minőségű nedű közül melyeket tartják legérdemesebbnek arra, hogy
díjazzák a termelőjét.

Nevezési feltételek:
A bor- és pálinkamintákat a Rákóczi-vár Galéria Kávézójában lehet leadni
2014. április 22-23-24-én, minden nap 9-16 óráig.
Nevezési díj: 500 Ft tételenként.
Nevezési mintaként pálinkából 1 palackot, borból 2 palackot kell leadni.
A palackokon fel kell tüntetni: pálinka esetében a gyümölcs fajtáját, a ter-
melő nevét és az évjáratot, bor esetében a szőlőfajta és a borkategória meg-
nevezését, a termelő nevét és az évjáratot.

Érdeklődni lehet:
Varkoly Istvánnál a 06 (20) 9603-714-es telefonszámon.
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KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

JÉ-EX Ker. Bt.JÉ-EX Ker. Bt.

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

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

A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. Üzemelte
tése alatt álló Városi Tanuszodában 2004től tanulhatnak
úszni szervezett keretek között a helyi és környékbeli
gyermekek. A sportlétesítmény kihasználtsága az utóbbi
időszakban – köszönhetően a mindennapos testnevelés
bevezetésének, valamint egy sikeres kistérségi pályázat
nak – egyre növekszik.

A tanuszoda szolgáltatásait a 2013as tanévtől egyre több
iskola veszi igénybe, az úszásoktatást kötelezően beépítve a
gyermekek órarendjébe. A szerencsi Bocskai István Katolikus
Gimnázium 120, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 179, a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola 270 diákjaja tanul úsz
ni az órarendbe beépített rendszer szerint. A környékbeli tan
intézmények közül a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola
34, a Legyesbényei Általános Iskola 31, a taktaharkányi Apá 
czai Csere János Általános Iskola 20, a mezőzombori Kölcsey
Ferenc Általános Iskola 19, a taktakenézi Petőfi Sándor Álta
lános Iskola 80, a monoki Kossuth Lajos Általános Iskola 16,
a Monoki Micimackó Egységes Óvoda és Bölcsőde 8, míg a tak
taszadai Móra Ferenc Általános Iskola 24 fővel vesz részt az
úszásoktatásokon a 2014es év elején.

Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a szerencsi
kistérségben pályázat keretében 560 gyermeknek van lehe
tősége arra, hogy részt vegyen úszásoktatáson. A gyermeke

sély program a bekecsi, rátkai, mádi, legyesbényei, tállyai, ti
szalúci, taktakenézi, monoki, mezőzombori, szerencsi, prügyi,
taktaszadai, megyaszói és taktaharkányi iskolák diákjainak
ad esélyt a tanulásra. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
támogatásával a tanuszodában és a Szerencsi Fürdő és Well
nesházban 18 éves kor alatt orvosi recept ellenében csoportos
gyógyúszást lehet igénybe venni. Az orvosok a gyógyúszást
szív és keringési eredetű megbetegedések, légzészavarok, ge
rinc és mellkasdeformitások, izületi megbetegedések, köz
ponti és perifériás idegrendszeri károsodások, valamint vele
született és szerzett végtaghiányos állapotok kezelésére ajánl
ják. A terápiás rendszert 2013ban összesen 160 fő használta.

S.O.
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Súlyemelő diákolimpiai versenyt
rendeztek március 2122én Buda
pesten, ahol Szerencs Város Sport
egyesületének súlyemelő szakosz
tályát kilenc fiatal képviselte. Fekete
Diána és Morvai Zoltán tanítványai,
hét éremmel és két pontszerző hely
lyel tértek haza a rangos viadalról. 

A diákolimpia döntőjében Bárány Ger
gő és Konecsni Róbert aranyérmet sze
reztek. Az elmúlt évek legsikeresebb di
ákolimpiáját Fekete Diána vezetőedző
így értékelte: edzői munkánk során a
legeredményesebb országos verseny
volt számunkra a diákolimpia. Hihetet
lenül büszkék vagyunk tanítványainkra,
hiszen mind a kilenc versenyző maximá
lis teljesítményt nyújtott. Rendkívül
erős volt a mezőny, de szerencsére a mi
eink jól vették az akadályokat, így sike
rült két Diákolimpiai Bajnoki címet, egy
ezüstérmet és öt bronzérmet elhoz
nunk, valamint egy értékes 4. és 5. he
lyezést. Ezekkel az eredményekkel a
Szerencs Városi Sportegyesület súlye
melő szakosztálya a megye legeredmé
nyesebb szakosztálya lett.

Eredmények: serdülő 62 kg-os súly-
csoport: 1. Konecsni Róbert 117 kgos
összteljesítménnyel; serdülő 69 kg-os

súlycsoport: 4. Vasas Péter 143 kgos
összteljesítménnyel; serdülő 77 kg-os
súlycsoport: 5. Nagy Tamás 105 kgos
összteljesítménnyel; serdülő 85 kg-os
súlycsoport: 1. Bárány Gergő 175 kgos
összteljesítménnyel; ifjúsági, 94 kg-os
súlycsoport: 3. helyezett Herman Dávid
135 kgos összteljesítménnyel; junior 62

kg-os súlycsoport: 2. Takács János 149
kgos összteljesítménnyel; junior 77 kg-
os súlycsoport: 3. Gáspár Pál 230 kgos
összteljesítménnyel; junior +105 kg-os
súlycsoport: 3. Ollóczki István 220 kgos
összteljesítménnyel; junior női +75 kg-
os súlycsoport: 3. helyezett Vida Klaudia
100 kgos összteljesítménnyel.

Ismét bizonyítottak a szerencsi súlyemelők

Több száz gyermek tanul úszni Szerencsen

Eredményesen szerepeltek
a szerencsi versenyzők a már
cius 22én megrendezett III.
Kazincbarcikai Shotokan Ku
pán. Az SKSSKDUN Hungary
Karate Szövetség helyi tag 
egyesülete által szervezett re
gionális viadalon Varga Csaba
négydanos mester tanítványai
küzdelemben és formagyakor
latban öt arany, két ezüst és
négy bronzérmet szereztek.

Eredmények: Bénó Kristóf
küzdelem 4. hely, Fekete Zsófia formagyakorlat 3. hely, Urbán Olivér küzdelem
4. hely, Kanalas Tamás küzdelem 1. hely, formagyakorlat 1. hely; Sípos Márk küz
delem 2. hely; Lakatos Réka küzdelem 1. hely; Tóth Vivien formagyakorlat 3. hely;
Visóczki Panna küzdelem 1. hely; Visóczki Luca küzdelem 4. hely; Benedek Bence
küzdelem 3. hely, formagyakorlat 4. hely; Kobolák Anna küzdelem 2. hely; Szen
derák Brigitta küzdelem 1. hely; Szenderák Dominik küzdelem 3. hely.

A szerencsi karate csapat



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Alkotmány utcai 100
m2es, egy plusz két fél szoba,
nappali, konyha, fürdőszoba,
összkomfortos családi ház eladó.
Érd: 70/3238328. (67)
Szerencs legszebb helyén, az On
di úton kertes családi ház eladó.
A vételár megegyezés tárgya.
Érd.: 30/6244878. (67)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel
szemben) 100 m2es, felújított csa
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2es csa
ládi ház eladó. Érd.: 30/8363302.
(56789101112)
Szerencs központjában téglaépí
tésű társasházban, teljesen felújí
tott, 2. emeleti, 57 m2es lakás (fa
nyílászárók + szúnyogháló, beépí
tett szekrények, klíma, masszázs
kád) hozzá tartozó garázzsal el
adó. Érd.: 30/5254740 (678)
Szerencsen csendes környezet
ben (ESZEI közelében) egy 800
m2es családi ház, 2 szoba, össz
komfortos, gázfűtéses, nagy kert
tel (300 négyszögöl) gyümölcs
fákkal. Érd.: 30/5254740. (678)
Abaújszántó, Felszabadulás utca
37. szám alatti, kétszobás, össz
komfortos, külön bejáratú szoba,
konyhás családi ház melléképüle
tekkel, rendezett portán eladó.
Érd.: 30/5866310. (67)
Legyesbénye központjában csa
ládi ház eladó. 130 m2 lakrész,
pincézett, összkomfortos, mellék
épületekkel, 800 öl kerttel. Érd.:

20/3316374. (6)
Szerencs belvárosában, külön
bejáratú, két lakrészes, 2+4 szo
bás, rendben tartott családi ház
egyben vagy különkülön eladó.
Kisebbet beszámítunk Szeren
csen vagy Budapesten. Érd.:
20/4464662. (67)

VEGYESVEGYES
20 kaptár, jól telelt, egészséges
méh család igényesnek eladó.
Érd.: 20/3411584. (67)
Kertünk végében lévő (külön
helyrajzi számon szereplő) a
Fenyves utcáról megközelíthető,
300 négyszögöl zártkerti terület
eladó vagy bérbeadó. Érd.:
47/362797, 30/2785650. (67)
Szerencsen bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 20/459
8092. (67)
Sürgősen eladó joystick irányítá
sú kerekesszék. Érd.: 47/361
706. (67)
60 év körüli, egyedülálló hölgyet
keresek albérlőnek, amiért fizetni
nem kell – rossz egyedül. 2,5 szo
bás, összkomfortos, kertes lakás
sal rendelkezek, ha majd jól kijö
vünk a későbbiekben, a ház ké
sőbb meg is örökölhető. Tel.:
47/362199. (67)
Tarcalon a Péter Deák dűlőben
4539 m2 területű kordonos szőlő
eladó. Érd.: 47/396196 18 óra
után. (6)
Komondor kiskutyák törzsköny
vezett szülőktől eladók, április
közepétől elvihetők. Érd.:
70/3142560. (6)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

•

zemplentourist

B

őtt

a zene fővárosába,

a Scönbrunn-i kastély mellett

megcsodálhatja

écsi utunk során

még egy plusz élménnyel

gazdagodhat!

Aki velünk tart Húsvét el

a Hundertwasser által megálmodott
különleges épületet is.

Húsvét előtt BécsbenHúsvét előtt Bécsben
UTOLSÓ HELYEK!!!

Időpont: (szombat)
Szerencsről
április 12.

Részvételi díj: 9 900 Ft/fő
A

őt (12 €/fő)

és az utasbiztosítást (500 Ft/fő).

z ár tartalmazza az autóbuszos utazást és az idegenvezetést.

Nem tartalmazza a belép

Jelentkezés az irodánkban vagy a 47/361-151-es
és 30/925-85-55-ös telefonszámokon!

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

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

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

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

szombat: 6.30-12 óráig.
k

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

HÚSVÉTI AKCIÓS ajánlatunk
2014. április 1-től április 30-ig
HÚSVÉTI AKCIÓS ajánlatunk
2014. április 1-től április 30-ig

Hagyományos pácolású termékek
– Füstölt tarja

Füstölt darabolt comb
Füstölt kötözött comb
Füstölt kötözött lapocka
Füstölt Hegyesi húsvéti lapocka
Füstölt paraszt lapocka
Füstölt főtt kötözött
pulykacomb sonka (Orsi)
Lángolt kolbász (Bogdányi)
Paraszt kolbász (Bogdányi)
Csülök sonka
Sümegi sonka
Sertés tarja csontos
Sertés oldalas
Sertés láb
Sertészsír (0,5 kg és 1 kg)

–
–
–
–
–
–

500 g
–
–
–
–
–
–
–
–

1530 Ft/kg
1680 Ft/kg
1680 Ft/kg
1450 Ft/kg
1300 Ft/kg
1530 Ft/kg

790 Ft/db
1190 Ft/kg
1190 Ft/kg
1280 Ft/kg
1680 Ft/kg
990 Ft/kg
990 Ft/kg
250 Ft/kg
460 Ft/kg

Kiadó iroda- és üzlethelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), 
mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdoná

ban lévő iroda és üzlethelyiségek bérbeadására.

Irodahelyiségek:
1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban talál

ható helyiség. Alapterület: 23 m2.
2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) alatti

ingatlanban található helyiségek. Alapterület: 13 m2. 
Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA

(külön fizetendő a helyiség rezsije).

Üzlethelyiség, raktárhelyiség:
Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, a Halász Cukrász
dával szemben) alatti ingatlanban található komfort nélküli helyi

ség. 
Alapterülete: 116 m2. 

Bérleti díj összege: 500 Ft/hó/m2+ÁFA. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. április 18. (péntek) 12 óra.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft.

(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
(3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint

letölthető a www.szerencs.hu honlapról.
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Téged vár az Édes Álom Cukrászda.

Áprilisi akciók!
Folytatjuk a 3-at fizet 4-et vihet akciónkat!

Helyben történő fogyasztásnál, a sütemény mellé
a 0,5 l-es üdítő vagy ásványvíz árát

csak 50%-os áron számoljuk!

Hangulatos környezetben, finom ízek,
nyugodt percek várnak!

Figyeld programjainkat és akcióinkat!

SHAPESHAPE
Megemelt fehérje- és

magas rosttartalom
az alacsony szénhidrát-

tartalmú diétához.

65%-kal kevesebb
szénhidrát a hagyományos

kenyerekhez képest!

Keresse a Riwex ékség üzleteiben
és a Kézm

P
űves pékáruk boltjában.

SZENZÁCIÓ
!

SZENZÁCIÓ
!

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

Telefon: (47) 364-700

K
elm

e

K
elm

e

Tavaszi akciónk!Tavaszi akciónk!
Egyes függönyök és sötétítők

a készlet erejéig!
50%-kal olcsóbban

Szolgáltatásaink:
• függönyvarrás,
• javítás,
• árnyékolók készítése

(rolók, roletta szín-
katalógus alapján).

Karnisok nagy választékban!

Boltunkban vállalunk

– színes nyomtatást

– fénymásolást, spirálozást

– bélyegzőkészítést

– pólóra nyomtatást

– gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

vállaljuk továbbá szakdolgozatok

köttetését is.

:

City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.
City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.

elikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerPPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

Cégeknek
20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!

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.
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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

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

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...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

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

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

BERECZK AUTÓSBOLT

Izzók +30% +50% +90% fényerővel

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

Lakásba, udvarra, garázsba

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

Permetező és kisgépgyertya, fűnyíróolaj,
kormányvédők, üléshuzat, 3D fólia

A nálunk vásárolt ablaktörlőket felszereljük!díjmentesen

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

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

Boltunkban működés közben győződhet meg róla.

Klímatisztítás ózongenerátorral!




