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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 május 14-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb április 23-án 8-12 óráig.
Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján

történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, 
OKMÁNYIRODA

Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig és
13–16 óráig; péntek: 8–12 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 21-27.: Centrum Gyógyszertár. Április 28.
– május 4.: Oroszlán Gyógyszertár. Május 5-11.:
Alba Gyógyszertár. Május 12-18.: Tesco Gyógy-
szertár. 22 óra után a gyógyszertárak tele-
fonos egyeztetést követően, az ügyeletes
orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosít-
ják a gyógyszer kiadását.

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

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

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

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

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

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,
KÖNYVTÁR

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

A Szerencsi Hírek 
ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Folytassuk!
A 2014es országgyűlési vá

lasztást megelőzően és április
6án is a média bőven ellátott
minket információval. A Szeren
csi Hírek honlapján magunk is
folyamatosan közöltük az aktu
ális részvételi adatokat, majd
amikor leszállt az este, bezártak

a szavazókörök, vártuk a végeredményt.
Április 6án, valamint a voksolás előtti időszak

ban számtalan gazdasági elemző, közvélemény
kutató, politológusok, újságírók és természetesen
a közélet jobb és baloldali képviselői fejtették ki
véleményüket, próbálták megjósolni a vasárnapi
szavazás kimenetelét. Akadtak tényszerű értéke
lések, de sokszor kiki saját vágyait, reményeit
öntötte szavakba, amikor valamely párt várt, el
várt, netán meglepetésszerű győzelméről beszélt.
Mindez már a múlt és a jövő is egyben: a 2010
ben megválasztott kormány újabb négy eszten
dőre érdemelte ki a magyar választók bizalmát,
jogot szerezve a folytatásra.

Néhányan talán a magyar közélet mélypontja
ként élik meg, hogy a FideszKDNP kezében ma
rad a „kormánykerék”, többen pedig történelmi je
lentőségűnek tartják, hogy az Orbán Viktor által
vezetett kabinet immár másodszor szerez kéthar
mados, meghatározó többséget a Parlamentben.
Egy bizonyos, a választás végeredménye, azaz az
urnákhoz járulók többsége szerint Magyarország
egy megkezdett munka folytatására szavazott.

Mi következhet ez után? Folytatás ide, vagy oda,
a protokollnak ez esetben is működnie kell, va
gyis a szavazatok összesítése után a köztársasági
elnök 30 napon belül kihirdeti a választások vég
eredményét és összehívja az új országgyűlést.
Május elejéig a győztes politikai erő – azaz a Fi
deszKDNP – jogosult a kormányalakításra, ami
tulajdonképpen már létezik. Bizonyára lesznek
kisebb  változások, de a formaságok mellett még
is a jelenlegi kabinet folytatja a munkát. Remél
jük, ez kicsit fel is gyorsítja a folyamatot, hiszen
nem kell újra elosztani a székeket, nem állnak
sorba a „régi elvbarátok” markukat tartva egy
egy jól fizető pozícióért, nem kell új programot
kidolgozni, hiszen a választók többsége úgy gon
dolta, a megkezdett út jó, folytatni kell. Nincs más
feladat, mint dolgozni.

Ez utóbbi a legfontosabb és magam is ezt vá
rom az elkövetkező időszaktól: munkát, tetteket.
Nem hangzatos mondatokat, melyek még leírva
is sokszor a feledés homályába vesznek, noha a
latin közmondás  szerint: a szó elszáll, az írás
megmarad.

A szerencsi választók jelentős többsége is a
folytatás mellett tette le voksát úgy, hogy a helyi
részvételi arány az országos átlagot is meghalad
ta. Minderről lapunk következő oldalán olvashat
nak részleteket.

Muhi Zoltán

Április 24. csütörtök
14 óra: „30 éves Szerencs” gyermekrajzpályázat megnyitása és díj 
átadása, valamint „Szerencs 30 éve újra város 19842014” címmel
a Zempléni Múzeum és a Szerencsi Hírek közös kiállítása. Helyszín:
Rákóczivár, árkád.

17 óra: A kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok kitün
tetése a Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában.

Április 25. péntek
9.30 óra: Zenés ébresztő a Kossuth téren a Fanfár Ifjúsági Fúvós
együttes közreműködésével.

10 óra: Koszorúzás Bocskai István szobránál, majd a fejedelemvá
lasztó országgyűlésre emlékező ünnepi műsor a gimnázium diákja
inak előadásában a református templomban.

11.30 óra: Szerencs Város Önkormányzatának nyilvános ünnepi
ülése a Rákóczivár színháztermében.

Köszöntő: Koncz Ferenc polgármester

Díszvendég: Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő

17 óra: A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Is
kola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak ünnepi
koncertje a Rákóczivár színháztermében.

Április 26. szombat
10 óra: BonbonMegymag Kupa Szabadfogású Birkózóverseny és
Görcsös József Emlékverseny a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

13 óra: „Várudvari vigadalom” a Rákóczivár udvarán

benne: 

13 óra: A IX. Szerencsi Pálinka és Bormustra ünnepélyes megnyi
tója

Délután: bordalok, Hajnali Néptáncegyüttes, óvodások műsora, gó
lyalábasok, színjátszó kör: Arany János: Fülemile, Rudolf R. Péter,
Nova Táncstúdió, karate és katonai kézitusa bemutató, Szikra Tánc
iskola, aikido bemutató, Ciráda zenekar, Sabotage zenekar, ugráló
vár, kirakodóvásár, bor és pálinkakóstolás. 

15 óra: Locsolási évadnyitó a Fenyvesben Szerencs Város Német
Nemzetiség Önkormányzat szervezésében.

19.30 óra: a Bormustra eredményhirdetése a várudvaron.

20 óra: Demjén Ferenc koncertje. Helyszín: Rákóczivár udvara.

A Várudvari Vigadalomra a belépés 
szerencsi lakcímkártyával ingyenes, nem szerencsieknek 500 Ft/fő.

Április 27. vasárnap
10 óra: VII. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Verseny
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
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Az április 6ai országgyűlési választás
előkészítése során szombaton reggel el
lenőrizték és lezárták a szerencsi szava
zóköröket. A Szerencsi Polgárőr Egyesü
let önkéntesei minden épületnél 24 órás
figyelőszolgálatot láttak el, a rendőrség
is fokozott járőrszolgálatot teljesített eb
ben az időszakban a város területén.

A szavazóhelyiségek április 6án reg
gel 6 órakor nyitottak meg Szerencsen.
A Rendelőintézetben, a Népházban, a
Rákóczivárban, a Rákóczi Zsigmond Ál
talános Iskolában, a Gyárkerti óvodában,
valamint az Ondi idősek klubjában ösz
szesen tíz szavazókör várta a választó
polgárokat.

A Nemzeti Választási Iroda folyamato
san közölte a részvételi adatokat. Este
19 órakor bezárultak a szavazókörök
Szerencsen is. Megkezdődött a voksok
feldolgozása.

Az éjszaka során az adatokat folyama
tosan frissítette a Nemzeti Választási
Iroda, majd kiderült, hogy a Borsod
AbaújZemplén megyei 6os választóke
rületben a 78794 választópolgárból
46171en mentek el szavazni április 6
án. Ebből 18581 voksot, azaz a szavaza
tok 40,78%át kapta dr. Mengyi Roland,

a FIDESZKDNP jelöltje, a második he
lyen a JOBBIK színeiben Balla Gergő
végzett a szavazatok 29,58%ával, Pap
Zsolt, az MSZPEGYÜTTDKPMMLP je
löltje 23,35%kal a harmadik lett.

A 2014es országgyűlési képviselő vá
lasztáson a FideszKDNP ⅔os többsé

get szerzett a Parlamentben. Nem vélet
len azonban hogy a választások évének
nevezik az idei esztendőt, hiszen május
végén Európai parlamenti képviselőkre
voksolhatunk, ősszel pedig a helyható
sági választások során polgármestert és
önkormányzati képviselőket választunk.

Választott az ország, választott Szerencs

Szerencs város polgármestere úgy véli, a szavazati
arányok pontosan mutatják, hogy a szerencsiek áp
rilis 6án köszönetet mondtak Magyarország Kor
mányának az elmúlt esztendőkben, a településnek
nyújtott kiemelt támogatásért.

– 2010től Szerencsre közel kétmilliárd forint direkt
kormányzati támogatás érkezett, ezenfelül a város tel
jes – az előző években felhalmozott – adósságállomá
nyát is átvállalta a kabinet – értékelte a választások vég
eredményét Koncz Ferenc. – Folyamatban vannak a be
ruházásaink, az árvízvédelmi és a csapadékvízelveze
tési programunk már befejeződött, felújítottuk az óvo

dáinkat, a templomokat, helyreállítjuk az egykori szeméttelep miatt keletkezett
tájsebet. Tehát a pályázatokban is megfelelő kormányzati támogatást kaptunk.
Véleményem szerint mindezt értékelték és viszonozták Szerencs választói, ami
kor április 6án a szavazóurnákhoz járultak. Polgármesterként pedig büszke va
gyok arra, hogy városunkban a részvétel meghaladta mind a választókerületi ará
nyokat, mind pedig az országos választási kedvet. 

– Leköszönő parlamenti képviselőként és kormánypárti polgármesterként szá-
míthat-e a kabinet további támogatására?

– Természetesen igen, és számítok is! Mindent meg is fogok tenni annak érde
kében, hogy begyógyuljanak a városnak azon sebei, melyek az elmúlt esztendők
höz kapcsolódnak, és ugyancsak mindent megteszek azért, hogy megteremtsük
azokat az alapokat Szerencs városában, amelyek a megmaradást és a további gya
rapodást fogják elősegíteni az elkövetkező években. 

Természetesen nagyon sok munka van hátra, de a világos és előremutató sza
vak jutnak eszembe. A fejlődést látom, ha Szerencs jövőjére gondolok. Az életben
maradáshoz szükséges lépéseket az elmúlt években megtettük. Személyes, jó em
beri kapcsolataim megmaradnak, és szerintem ezek csak tovább erősödnek az
elkövetkezendő időben. Úgy hiszem, hogy az a fejlődés, ami elindult Szerencsen,
az töretlenül folytatódik a jövőben. M. Z.

Büszke vagyok a szerencsiekre!

6-os számú egyéni választókerületi szavazás szerencsi eredménye

Országgyűlési választásokat tar
tottak április 6án hazánkban. A
szavazatok közel 100%os feldol
gozottsága alapján a 199 fős par
lamentben 133 képviselői mandá
tumot szerzett a FideszKDNP. A
BorsodAbaújZemplén megyei 6
os választókerületben a voksok
több mint negyven százalékát
ugyancsak a FideszKDNP jelöltje
kapta, így dr. Mengyi Roland kép
viseli Szerencs és a térség lakossá
gát a várhatóan május elejéig
megalakuló új parlamentben.
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Az országgyűlési vá
lasztáson a FideszKDNP
jelentős győzelmet ara
tott. Ezzel egyértelmű
felhatalmazást kaptunk
arra, hogy folytassuk
Magyarország újjáépíté
sét. Egyúttal számos vi
tás ügy végére is pontot
tettek a szavazatukkal,
amik hetek, hónapok,
évek óta meghatározták
a közbeszédet: igent
mondtak az új közjogi

rendszerre, az Alaptörvényre, az új gazdaságpolitiká
ra, és az európai néppárti kormányzásra.

Szeretném megköszönni minden állampolgárnak –
határon innen és túl – a részvételét a választáson,
mert ezzel a magyar demokráciát erősítették. Külön
köszönet azoknak, akik a szavazatukkal támogatták
a FideszKDNPt és ezáltal engem is.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az aktivis
táinknak, támogatóinknak, a 6os választókerület Fi
desz csoportjainak, a KDNPnek, a Fidelitasnak, a
Nemzeti Fórum és a Magosz tagjainak, a Lungo
Dromnak és mindenkinek, akik az elmúlt évben se
gítettek nekünk a kampányban illetve a választás
napján. Az elért siker nem kizárólag az enyém, ha
nem mindannyiunk közös sikere, győzelme!

Dr. Mengyi Roland
országgyűlési képviselő

Tisztelt 
Honfitársaim!

A BorsodAbaújZemplén megyei 6os választó
kerületben a 78794 választópolgárból 46171en
mentek el szavazni április 6án. Ebből 18581 vok
sot, azaz a szavazatok 40,78%át kapta dr. Men
gyi Roland, a FIDESZKDNP jelöltje, a második he
lyen a JOBBIK színeiben Balla Gergő végzett a sza
vazatok 29,58%ával, Pap Zsolt, az MSZP
EGYÜTTDKPMMLP jelöltje 23,35%kal a har
madik lett.

Az országgyűlési választás lezárulása után az ada
tok 99,99%os feldolgozottsága mellett a FIDESZ
KDNP egyéni választókerületben 96, országos listán
37, összesen 133 parlamenti mandátumot szerzett.
Az MSZPEGYÜTTDKPMMLP egyéni választókerü
letben 10, országos listán 28, összesen 38 mandátu
mot tudhat magáénak. A JOBBIK egyéni választóke
rületben nem nyert mandátumot, országos listán 23
parlamenti hely áll rendelkezésükre. Az LMPnek 5
parlamenti helyet sikerült szereznie.

Az országgyűlési 
választás eredménye

Sélley Attila – nyugdíjas:
Sopron a jelenlegi tartózkodási helyem, de sze

rencsi lakos vagyok, kimondottan a választások
miatt jöttem haza. A hatos szavazókörben adtam
le a szavazatomat. Mit vártam végeredményként?
Örülök, hogy így alakult, mertem remélni a jobb
oldal győzelmét, az eltelt négy évben nagyot al

kotott a kormánypárt, bűn lett volna, ha nem kapják meg a bizalmat
a következő ciklusra. Ismerőseim, barátaim tudják, hogy a kéthar
mados többséget sem tartottam kizártnak. Az, ami a kampány alatt
lezajlott, több mint szégyen, a hazai baloldal egy szedettvetett tár
saság, össze kell hasonlítani a német, vagy az olasz baloldallal. Ott
áldoznak a nemzetért, itt saját maguk jólétét tartják szem előtt.

özv. Szántó Károlyné – nyugdíjas:
Ahogy a híradásokból tudom, alacsonyabb volt

a részvételi arány az előző parlamenti választáso
kétól, ám az eredmények hozták magukat, a ma
gam részéről ezt vártam. Sokan mondják, hogy le
kellett volna váltani a jobboldalt, csak azt nem tu
dom, miért? Azt gondolom, mindenkinek jól jött
a rezsicsökkentés, pláne egy magamfajta özvegy

nek, hogy csak egy példát mondjak. Minden pénz számít, a kormány
zatnak ez a döntése sokaknak segített. Negyven évet dolgoztam a
csokoládégyárban, sajnos kisnyugdíjjal jöttem el, és ezt nem a jelen
legi rendszer hibájának tartom. Azt is hozzáteszem, hogy az elmúlt
években több nyugdíjemelést vártam, de a kormánynak vannak ígé
retei, bízom abban, hogy betartják.

Andrássy Márk – tanuló:
Maga a választás felfogható elméletileg egyfajta

illúzióként is, az ember gondolhatja, hogy van joga
dönteni különböző politikai kérdésekben. Gyakor
latban pedig majd meglátjuk, hogy ténylegesen
mennyire lesz hatása a választási eredménynek.
Úgy vélem, várható volt a végkifejlet, mármint
hogy marad a hatalom a Fidesz kezében. Ha ők

úgy gondolják, hogy jól tudnak irányítani, amellett az emberek beléjük
vetik a hitet, akkor sok sikert kívánok a munkájukhoz! A magam ré
széről annyit mondhatok, nem játszik vezető szerepet hétköznapja
imban a politika, ám a szele sem került el. A Fidesz nagyot nyert négy
évvel ezelőtt, most az arány talán csökkent egy kicsit, de az is lehet,
hogy beállt egy stagnáló szintre.

Mi a véleménye a választások 
végeredményéről?
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Idén januárban forgalomkor
látozást vezettek be Tokaj, Bod
rogkeresztúr és Tarcal térségé
ben. Az intézkedés hatására Sze
rencsen is jelentősen csökkent
a városunkon átmenő kamio
nok száma. Minderről Szilvai Jó
zsef Attila, a Magyar Közút Non
profit Zrt. BorsodAbaújZemp
lén megyei igazgatója beszélt az
április 3án Szerencsen tartott
sajtótájékoztatón.

– Istennek hála készül a 37es és hama
rosan megtörténik a felújított szakasz ün
nepélyes átadása is – ezekkel a szavakkal
köszöntötte a média képviselőit Koncz Fe
renc, Szerencs polgármestere a Rákóczi
várban megrendezett sajtóeseményen,

majd Szilvai József At
tila, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Borsod
AbaújZemplén Me
gyei igazgatója fel
idézte a főútvonal fel
újításának előzmé
nyeit. – A 2000es
évektől meginduló

forgalomnövekedés hatására megfogal
mazódott az igény a Szerencs és Gesztely
közötti szakasz négysávosítására, azon
ban a folyamat lelassult, majd teljesen le
állt. 2010 második felében egy tervelőké
szítésen került újra napirendre a téma, mi
szerint indokolt a főútvonal fejlesztése. Ez
után a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. megkezdte a tervezést, ma már ott
tartunk, hogy a megvalósíthatósági tanul
mány is rendelkezésre áll. Ebből is látszik,
hogy a 2×2 sávos út megépítése érdeké
ben kifejtett erőteljes lobbitevékenység az
utóbbi néhány esztendőben erősödött fel
– fogalmazott az igazgató. 

Elhangzott, hogy az eltelt évek alatt az út
állaga folyamatosan romlott, 2013 tava
szára katasztrofális állapot alakult ki a 37
esen. Mindez a fenntartó számára is nehéz
feladatot jelentett: bármennyi úthibát javí
tottak ki, annál több keletkezett. Szilvai Jó
zsef Attila szerint ekkorra már mindenki
számára egyértelmű volt, hogy nem lehet
megvárni, amíg elkészül ez a 2×2 sávosítás.
Szerencs polgármestere is szorgalmazta,
hogy mihamarabb történjen megoldás az
út ügyében. Az elmúlt évben végül elindult
a 37es mintegy 32 kilométeres szakaszá
nak burkolatfelújítása. – Az építkezés idő

szakában folyamatosan tartottuk a kapcso
latot Koncz Ferenc polgármesterrel, aki na
pi szinten tájékoztatott arról, hogy éppen
mi történik. Ha valami probléma merült
fel, azt mindig sikerült gyorsan orvosolni –
tette hozzá az igazgató, aki a Szerencsi Hí
rek kérdésére, miszerint Bekecsnél miért
maradt ki a felújításból az a 200 méteres
szakasz, így fogalmazott: a projekt maxi
mum 5 kilométeres felületek burkolatfel
újítását tette lehetővé. A legtöbb helyen ez
nem jelentett problémát, itt alakult ki ilyen
helyzet: ez a rövid szakasz kimaradt a ter
vekből. Amint a gépeink túlhaladtak az
érintett területen, Koncz Ferenc polgár
mester még aznap jelezte, hogy nem jó ez
a megoldás. Mi is láttuk a problémát, és vé
gül a projekten kívül, saját forrásból új asz
faltszőnyeget kapott a kimaradt 200 méte
res szakasz is.

A korlátozás kedvező hatása
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Tokaj

ban és környékén januárban bevezetett
súlykorlátozás milyen hatással van a Sze
rencsen átmenő kamionforgalomra.

A megyei igazgató elmondta, hogy Tokaj
és térsége nem teljes egészében mentesült
a kamionforgalomtól, hiszen helyi és kör
nyékbeli vállalkozásoknak adtak ki útvo
nalengedélyeket, főként a SzabolcsSzat
márBereg és BorsodAbaújZemplén me
gye között fuvarozó tehergépjárművek
nek. Mint elhangzott, nem lett volna logi
kus 150 kilométeres plusz kerülőre kény
szeríteni azokat a vállalkozásokat, akik
helyben szállítanak. Szilvai József Attila
úgy véli, a tranzitnál sikerült nagy ered
ményt elérni, ami korábban a legnagyobb
problémát okozta Tokajban: rengeteg
olyan kamion haladt át a településen,
amelynek nem Magyarország volt az úti
célja. A forgalomszámlálási adatok azt

mutatják, hogy a külföldi kamionok közle
kedése megszűnt Tokajon keresztül, de
nem csak ott, hanem a sátoraljaújhelyi ha
tárátkelőnél belépő fuvarozók száma is tö
redékére csökkent. Az igazgató hozzátette,
hogy idén tavasszal sok állami beruházás
indult el a térségben, amely a Zemplénben
található kő alapanyagok szállításával a
forgalom természetes növekedését ered
ményezte. – A gépi forgalomszámlálási
adataink szerint a Tokajban bevezetett
korlátozások csökkentették a Szerencsen
átmenő kamionforgalmat is, ami átirá
nyult a 3as, M30as útvonalra és csak a
jellemzően helyi érdekeltségű közlekedés
történik a környék útjain – fogalmazott a
megyei igazgató.

Kiváló együttműködés
Koncz Ferenc a sajtótájékoztatón el

mondta, hogy az elmúlt években folyama
tos, jó volt az együttműködés a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. és Szerencs Város
Önkormányzata között. Például a helyi
csapadékvízelvezetési projekt során is
adódtak olyan feladatok, melyek érintet
ték a 37es szerencsi belterületi szakaszát.
– Számos helyen sikerült közösen dolgoz
ni, a mostani útépítésekből is profitált Sze
rencs, hiszen a környéken fölmart aszfalt
ból a településünk is hozzájutott egy jelen
tős mennyiséghez, amit a saját útjaink
rendbetételéhez tudunk használni a jövő
ben – mondta el Szerencs polgármestere,
s reményét fejezte ki, hogy a 2×2 sávos út
hamarosan Szerencsig hozza majd a To
kajHegyaljára utazókat, ami a városnak is
nagy lehetőséget jelent például a munka
helyteremtés területén.

Szilvai József Attila zárásként kiemelte:
megyei szinten is példaértékű a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. és Szerencs város kö
zötti együttműködés. M. Z.

Szerencsen is csökkent az átmenő
kamionforgalom



Dr. Mengyi Roland, a BorsodAba
újZemplén Megyei Közgyűlés elnö
ke, dr. Hörcsik Richárd útügyi mi
niszteri biztos és Koncz Ferenc, Sze
rencs polgármestere vágták át ápri
lis 4én a felújított 37es számú főút
avatását jelképező nemzetiszín sza
lagot. A bruttó kétmilliárd forintos,
32 kilométeren megvalósuló beru
házás pénzügyi hátterét a Közleke
dés Operatív Program keretében
európai uniós forrás biztosította. A
37es főút Szerencs és Sátoraljaúj
hely közötti szakaszának rekonst
rukciója már az elmúlt év végén be
fejeződött. A Magyar Közút Nonpro
fit Zrt. idén folytatta a felújítást és a
napokban teljes egészében elkészül
a főút Szerencs és Gesztely közötti
felújított szakasza is.

Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonpro
fit Zrt. fejlesztési osztályvezetője elmond
ta, hogy a 37esen kilenc útszakasz re
konstrukciója történt meg, egyetlen szel
vény van még építés alatt. A most felújí
tott 32 kilométer hosszúságú szakasz a
81,5 kilométeres teljes távot tekintve je
lentős rekonstrukciót jelent. A beruházás
összköltsége bruttó kétmilliárd forint
volt, és a Közlekedés Operatív Program
keretében európai uniós forrásból került
megvalósításra.

A felújítás során a felső, jelentősen
elöregedett, kátyús réteget lemarták,
helyette öt centiméteres, új aszfaltot te
rített a kivitelező. A szakemberek úgy
vélik, ez hosszú távra megoldja a gondo
kat a 37es számú főúton.

– Nem egyszerű, de nagyszerű feladat
volt – így jellemezte a 37es felújítását dr.
Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemplén
Megyei Közgyűlés elnöke. – Végre olyan
szép napra ébredtünk, amikor sikerült át
adnunk a 37est, bár ez igazán csak azok
nak mond valamit, akik tudják, hogy hon
nan indultunk, és hová jutottunk el. Min
denki előtt ismert, hogy milyen állapot
ban volt a 37es, ami nem más, mint
Zemplén fő ütőere. Itt közlekedik, aki sze
retné megközelíteni Magyarország egyik
legszebb vidékét, a legértékesebb városa
it, Szerencset, Tokajt, Sárospatakot, Sátor 
aljaújhelyt. Komoly összefogásra volt
szükség képviselőtársaimmal, dr. Hörcsik
Richárddal, Koncz Ferenccel és ennek kö
szönhető az, hogy ma a felújított, megerő
sített 37est át tudjuk adni – fogalmazott
az elnök és hozzátette: ez az összefogás
nem lett volna elegendő, ha Magyaror

szág Kormánya nem támogat
ta volna azokat az elképzelése
ket, melyeket mi megfogal
maztunk Zemplén és Borsod
AbaújZemplén megye érdeké
ben.

Dr. Hörcsik Richárd ugyan
csak a három képviselő össze
fogásának jelentőségét hang
súlyozta és azt igérte: nem ál
lunk meg, tovább folytatjuk az
útépítést. Elmondta továbbá,
azért fontos ennek az útnak a rendbeté
tele, hogy az elkövetkező tíz évben segít
se a térség sorsát. Itt nem állhatunk meg,

hiszen Zemplén vérkeringésének legfon
tosabb ütőerét újítottuk most fel.

M. Z.
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Sallainé Tóth Zsuzsanna
Nyilván sokkal jobb a felújított főútvonal. Valahol olvastam,

hogy az aszfaltcsíknak szalagátvágás mellett történt meg a hi
vatalos átadása a választások előtt, de ehhez képest még nincs
rendben teljes egészében. Ugyancsak az interneten láttam fo
tókat, de abból az derül ki, hogy például nincs felfestés, egy
szóval az én megítélésem szerint akkor van kész valami, ha az
mindenben megfelel a kritériumoknak. Heti szinten autózom

a főúton, a korábbi időszak egy katasztrófa volt, defektet kaptam, kerékbajok for
dultak elő, ideje volt már a felújításnak.

Takács János
Manapság inkább a gyermekeim autóznak a főúton, nekem

abból az időszakból vannak emlékeim, amikor egymást érték
a kátyúk. Nagy szlalomozásokat kellett végrehajtani ahhoz,
hogy a gépkocsi ne szenvedjen kárt, és ezt sikerült is elkerülni,
ha eltekintek a gumiabroncsokban jelentkező szálszakadások
tól. Borzasztó állapotok uralkodtak, talán jobban megérte vol
na, ha tömegközlekedési eszközöket veszek igénybe. Most ar

ról beszélnek a gyermekeim, hogy élvezet vezetni az új aszfalton, ha megtörténik
a négysávosítás, még jobb lesz a helyzet.

Kapusné Szilágyi Mária
Nem tudom vane az országban még egy olyan főútvonal,

ami annyira igényelte volna a felújítást, mint a 37es. A 2012
es év decembere maradt számomra emlékezetes, akkoriban
teljes szélességében volt kátyús, azután is csak foltozgatták.
Hetente kéthárom alkalommal haladok az úton, persze nem
teljes hosszában, lényegesen jobbak az állapotok most, úgy néz
ki, mint ahogy egy normális útnak ki kell néznie. Nem kell fél

nem attól, hogy károsodik az autóm, korábban ez sok gondot okozott. Csak gra
tulálni tudok a kivitelezőknek.

Horváth József
Recepciósként dolgozom és a szállodai vendégek panasz

kodtak számos esetben, hogy katasztrofális a helyzet, sőt egy
alkalommal az egyik országgyűlési képviselő is pórul járt, két
kereke adta meg magát. A javítás ideje alatt úgy kellett felba
kolni a kocsiját a szálloda parkolójában. Többen voltak, akik
éjszaka nem mertek elindulni, életveszélyesnek ítélték az ál
lapotokat. A rosszat persze magam is tapasztaltam és látom a

megváltozott körülményeket is. Napi szinten használom az út egy részét, most
lényegesen javult a helyzet, de az lesz az igazi, ha kibővítik, négysávosítják.

Átadták a 37-es főút felújított szakaszát
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás „Eséllyel a jövőbe” –
gyermekesély program a szeren
csi kistérségben elnevezésű pá
lyázatának eredményeként ápri
lis 2án és 3án öt településen –
közöttük Szerencsen – avattak
olyan létesítményeket, melyek a
fiatalok hasznos szabadidő eltöl
tését szolgálják a jövőben.

Sántha Zsolt projektmenedzser a TÁ
MOP5.2.3.A12/120120008 című
program kapcsán arról adott tájékozta
tást, hogy a megvalósítás az EUs támo
gatásnak, ezen belül az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásának az eredmé
nye. A projekt lehetőséget kínál arra,
hogy a hátrányos helyzetű családok
gyermekei olyan szolgáltatásokhoz jus
sanak, amelyek révén egyenlő eséllyel
indulhatnak mind az iskolákba, mind a
nagybetűs életbe. Sántha Zsolt hozzátet
te: a sikeres pályázat révén igyekeznek
megelőző tevékenységekkel segíteni a
gyermekek fejlődését, kompenzálni a fe
nyegető ártalmak kialakulását, csökken
teni azok hatását, mérsékelni az esetle
gesen előforduló káros történések
arányát. A célok rávilágítanak egyebek
mellett az egyének problémamegoldó
készségeire, a hatékony segítségnyújtás
ra, a szülők szülői szerepre történő fel
készítésére, a szegénység újratermelő
désének megakadályozására.

Szerencsen Ifjúsági Klub, Megyaszón
és Monokon Biztos Kezdet Ház, Mező
zomboron Közösségi Ház és Tanoda,
Taktakenézen Tanoda került kialakítás
ra.

A létesítmények április 2án és 3án
megtartott avatásán Koncz Ferenc tár
sulási elnök mondta el, hogy a projekt a
kormány programjának az egyik része.
A szerencsi pátria egyedülálló abban a
tekintetben, hogy együtt maradt a kis
térség, az a tizennyolc település, amely
megalkotta a társulást, ami egyrészt en
nek a programnak, másrészt az eltelt
időben kialakult jó viszonynak köszön
hető. Továbbra is tartják a kapcsolatot,
rendezvényeket szerveznek, havonta
üléseznek, és mindig határozatképesek.
Az átadásra került létesítmények jól mű
ködnek, kiválóan látják el a feladataikat,
olyan pozitív módon eltölthető időt biz
tosítanak a fiatal korosztály számára,
amelyek a szülők hasznára is válhatnak.

Az avatóünnepségeken a helyi polgár
mesterek kivétel nélkül állást foglaltak
abban, hogy ma
gukénak érzik a
rendszert, ami
nagyban elősegí
ti hasonló pályá
zatok benyújtá
sát. Az öt telepü
lésen megvaló
sult projekt
egyik eredmé
nye, hogy har
minc ember ta
lált új munka
helyre, a gyer
mekek olyan sza
badidős elfoglalt
ságokra tettek
szert, amiket ko
rábban nem tud
hattak magukénak.
A szerencsi klub
például máris be
kapcsolódott a vá
ros vérkeringésé
be, a tagság folya
matosan bővül.

Az avatások két
helyszínén, Sze
rencsen és Megya
szón részt vett dr.
Mengyi Roland a
B o r s o d  A b a ú j 
Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke,
aki arról beszélt,

hogy nagy a felelősség a gyermekek, az
ifjúság felé. Olyan lehetőséget kell nyúj
tani számukra, amelyek alkalmassá te
szik őket arra, hogy egy szabadabb, igaz
ságosabb, békésebb világot, egy gazda
gabb Magyarországot építsenek.

SfL

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás március 28án
tartotta idei második ülését. A tanácskozáson két admi
nisztratív téma mellett javaslat hangzott el a gyermekesély
stratégia, cselekvési program és forrástérkép elfogadásá
ra. Dr. Árvay László az „Eséllyel a jövőbe” – gyermekesély
program a szerencsi kistérségben című pályázat foglalkoz
tatási koordinátora többek között elmondta: áprilisban az
ELTE Szociálpedagógia Tanszékének harminc hallgatója
tíz településen, ötszáz család megkeresésével készít fel
mérést azért, hogy a jövőben minél könnyebben valósul
janak meg a program fejlesztései. A társulás tagjai egyhan
gúan támogatták a határozatot.

A társulás esélyt ad az ifjúságnak

Ülést tartott a kistérségi
tanács
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A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. kezelésében álló városi konyhakert
ben szépen zöldellnek a növények. Sárgarépa, petrezselyem, zeller, hagyma,
káposztafélék, zöldborsó, fokhagyma, burgonya került eddig vetésre, és mivel
a borsót több periódusban ültetik, a dolgozók jelenleg a harmadik szakasz
munkálataival foglalatoskodnak.

Szépen kelnek 
a konyhakerti növények

Hamarosan virágok díszítik majd a
37es főút szerencsi átkelési szaka
szán, a szervizút szélét is. A növények
április végén kerülnek a földbe. A
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
dolgozói jelenleg parkosítással, és
betonból készült szegélylapok beépí
tésével foglalkoznak.

Koncz Ferenc polgármester koráb
ban már bejelentette, hogy szándéka
szerint a Gyár utcai szervizutakat sa
ját gyártású térburkoló kővel borít
ják a jövőben. A Városgazda Kft. te
lephelyén már javában tart a burkoló
elemek gyártása.

Parkosítás 
a szervizúton

A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. az előző évekhez hasonlóan most
is szeretné virágossá varázsolni a vá
rost. A kft. munkatársai már decem
berben elkezdték a munkálatokat, a
növények ültetését és nevelését.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
újonnan kialakított növényházában, a
hagyományos fóliasátrakhoz képest mi
nőségileg sokkal szebb növényeket tud
nak előállítani, hiszen itt a körülmények
teljes mértékben adottak a szaporítás
hoz – tudtuk meg Vaszily Miklós városi
főkertésztől, aki a Szerencsi Hírek ér
deklődésére arról is beszámolt, hogy a

2014es évben mintegy 300 ezer tő egy
nyári virág nevelését tervezik, amiből
körülbelül 50 ezer palántát eladásra
szánnak, a többit pedig a város parkjai
ban fogják elhelyezni. A főkertész el
mondta, hogy 20 ezer tő balkonnövény
termesztése már megkezdődött, ezek
ből 15 ezer darabot kiültetnek, a fenn
maradó mennyiséget pedig értékesíteni
kívánják. A kertészetben mintegy 40
ezer tő zöldségpalántát is nevelnek.

Az élelmiszerlavina pályázat révén
mintegy 2000 négyzetméterre elegendő
fejeskáposzta magot nyertek. A megter
melt zöldségeket idén a rászorulók kö
zött osztják szét.

Újra virágos lesz Szerencs

Szerencsi 
Motorosok 

Klubja
A Rákóczivárban tartotta

alakuló ülését április 10én a
Szerencsi Motorosok Klubja.
A tagság céljai között szere
pel a helyi motoros közösség
összefogása, a hagyomány
ápolás, hagyományőrzés, mo
toros rendezvények, túrák,
összejövetelek szervezése. Az
új közösség más motoros klu
bokkal is szeretné felvenni a
kapcsolatot.  A Szerencsi Mo
toros Klub várja az új tagok
jelentkezését. További infor
máció: (20) 2541471.
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Rangos eseményen
képviselte Csikai Do
rottya 8/h osztályos
diákunk a szerencsi
Bocskai István Katoli
kus Gimnázium és
Szakközépiskolát, a
Kalocsán megrende
zett V. Mezzofanti Or
szágos Nyelvi Verse
nyen, angol nyelvből.

A hagyományokhoz
híven a kalocsai Nagy
asszonyunk Közoktatá

si Intézmény szervezte a szóbeli döntőt április első hét
végéjén. Az egyházi általános és középiskolák számára
kiírt verseny írásbeli fordulója az ország kilenc helyszí
nén zajlott korábban, Dorottya a debreceni regionális
központból jutott be 6. helyezettként a szóbeli döntőbe.
Az országos megméretésen több mint ezer diák ver
senyzett azért, hogy bejusson a kalocsai fináléba. Ez az
adat is azt jelzi, hogy a verseny az egyházi közoktatás
egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát az el
múlt öt évben.

A verseny az EuroExam nyelvvizsgatípus teljes fel
adatsorát ölelte át, a diákunk szoros verseny után az
előkelő 8. helyet szerezte meg összesítésben.

Már a versenyt megelőző gyakorló időszak alatt is
megerősítette bennem – mint felkészítő tanárában – azt
a tényt, hogy nem véletlenül jutott be tanulóm az or
szágos döntőbe, ahol méltóképpen helytállt és dicsősé
get szerzett magának és iskolájának egyaránt.

Gratulálunk a kimagasló eredményhez!
Jurák Józsefné, angol szaktanár

Egészségnevelés 
a gimnáziumban

A Magyar Vöröskereszt Szerencsi Területi Szervezete áp
rilis 3án csecsemőgondozási vetélkedőt rendezett felme
nő rendszerben, melynek a Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola adott otthont.

A versenyzők két korcsoportban nevezhettek, az általános is
kolások négy, míg a középiskolások három csapattal érkeztek
a helyszínre. A szervezők a feladatok összeállítása során nem
csak a csecsemőgondozás legfőbb tudnivalóira vártak választ,

arra is kíváncsiak
voltak, mit tud az
ifjúság a vöröske
reszt tör ténetéről.
Az elméleti fel
adatokat követő
en a gyakorlati
teendők, illetve
az élethű plasztik
babák vették át a
főszerepet, a ver
senyzők csecse

mőtáplálás, lázmérés és lázcsillapítás, illetve fürdetés kategó
riában mondhatták el, mutathatták be mindazt, amit felkészü
lésük során sajátítottak el. A vetélkedő zsűrijét a területen dol
gozó védőnők alkották, és mint azt megjegyezték, csak nyertesei
voltak a programnak, hiszen a benevezettek előbbutóbb szülők
lesznek, jól hasznosíthatják majd a most megszerzett ismere
teiket, tapasztalataikat. Az alapfokú oktatási intézmények kö
zött első helyen végzett a csobaji Általános Iskola, második lett
a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, negyedik a be
kecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A középiskolák közül
az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
diákjai léphettek a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, ezüs
térmet szerzett a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázi
um, és harmadik lett a Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium.
A versenyzők értékes ajándékcsomagokat kaptak az oklevelek
mellé, a díjakat a Magyar Vöröskereszt BorsodAbaújZemplén
Megyei Szervezete biztosította. A szervezők lapunkon keresztül
is köszönetet mondanak a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
vezetésének, hogy több éve biztosítják a helyszínt a verseny szá
mára. SfL

Csecsemőgondozási tudásukat bizonyították

Bocskais siker

Mi az egészség, miért fontos az egészségnevelés és mit jelent
az egészséges táplálkozás? Ezekre a kérdésekre Csitári Niko
lett dietetikus adott választ április 7én a Bocskai István Ka

tolikus Gimnáziumban megtartott egészségnapon.
Csitári Nikolett „Az energiaitalok és más finomságok veszélyei” című

előadásában az egészségtudatos magatartásra, valamint a lakosság
táplálkozási ismereteinek bővítésére hívta fel a figyelmet. Lényeges,
hogy minél változatosabb legyen a táplálékbevitel szervezetünkbe, is
merjünk meg többféle élelmiszert. Az előadó szerint fontos, hogy a tel
jes kiőrlésű gabonafélék alkossák az étrend alapját, mindig szezonális
gyümölcsöket együnk, fél liter tej és tejtermék része legyen a minden
napjainknak, hiszen ezek biztosítják a szervezetünk számára szüksé
ges kalcium 75%át. Mint elhangzott, a „luxus kalóriáknak” nevezett
zsírok, olajok, édességek, üdítők, alkohol és kávékészítmények sem
miféle értékes tápanyagot nem biztosítanak a szervezet számára.

A Bocskai gimnázium egészségnapján önkéntes véradást is szervez
tek, valamint csoportos foglalkozáson szó volt többek között a stressz
kezelésének lehetőségeiről és a kamaszkor problémáiról. Az egészség
nap nem múlhatott el aktív sport nélkül, a diákok futballozhattak és jó
gafoglalkozáson vehettek részt. S. O.
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A TÁMOP pályázat keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy
névadónk napját kicsit másképp „ünnepelhessük”. Az egész
séges életmód keretében április 5én szombaton a történel
met összekötöttük a túrázással, emlékhelyek felkeresésével,
kuruckori játékokkal. Sőt, az elemózsiánk is az egészséges
táplálkozásnak megfelelően állt össze. Magvas kifli, sajt, pa
radicsom, körte, joghurt, ásványvíz, 100%os almalé csillapí
totta éhségünket, illetve szomjunkat.

Rákóczi Zsigmond alapozta meg a család gazdagságát, befo
lyását, ám száz év múlva II. Rákóczi Ferenccel véget ér a történe
tük. Borsiba, a bölcsőhöz vezetett utunk, ahol a nagyságos feje
delem megszületett. A vér, amely ereiben csörgedezett megha
tározta élete alakulását. Az ősök lázadó, bölcs, segítő szándékú,
a haza sorsát szívén viselő tulajdonsága mind megmutatkozott
jellemében. A kastély közelében, a Bodrogpartján nyílt alkal
munk jó kuruc módra "megvívni az ellenséggel", azaz játszani.
Ezután Kassa felé indultunk, ahol a gyalogos városnézés és a 163
lépcső megmászása után eljutottunk a koporsóig. Tisztelettel
adóztunk (104en) a Rákóczikriptában a fejedelem és társai, va
lamint édesanyja, Zrínyi Ilona emléke előtt. Koszorúnkat a Ro
dostóház udvarán található szobornál is elhelyeztük. Visszatérve
Magyarországra nem kis feladat állt előttünk, mint a romjaiban

is fenséges látványt nyújtó Rákóczi sasfészek, Regéc meghódítá
sa. Lábakat, tüdőket nem kímélő túra után a látvány mindenért
kárpótolt. A vidám, egészséges, új ismereteket szerző nap után
este 8 órára érkeztünk haza. Hála Istennek minden baj nélkül!
Senkit sem kellett álomba ringatni, de az álmokban ott keringtek
a megélt élmények. Köszönöm az odaadó munkát Fábián Ottóné,
Hubay Miklósné és Orosz Istvánné kolléganőimnek!

Aranyosi Edit tanár, Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

A Rákócziak-földjén jártunk

A Magyar Tehetségsegítők Szer
vezete az elmúlt tanévben hirdetett
pályázatot a kiválóra minősített te
hetségpontok számára. A szerencsi
Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Ál
talános és Alapfokú Művészeti Isko
la „MATEHETSZ HOLNAPODÉRT”
című programjával jelentkezett a
kiírásra.

A tehetséges gyermekekkel kiscso
portban foglalkozó tanintézmény részé
ről Ráczné Váradi Éva igazgató mondta
el lapunknak, hogy a „MATEHETSZ”
címmel megjelent kiírás felé találónak is
mondható elnevezéssel, „MATEHETSZ
HOLNAPODÉRT” jelöléssel nyújtották
be pályázatukat. A tizenhárom főből álló
siserahadban tíz általános iskolai, há
rom mentordiák működött együtt egy

pedagógussal, a fő
témakört a meg
újuló energiaforrá
sok képezték. 

A programot egy
tényfeltáró túra in
dította, az Árpád
hegyen gyakorlati
szinten tanulmá
nyozták az iskolá
ban elméleti szin
ten elsajátítható,
megfordítható és

nem megfordítható folyamatokat, mind
azokat, amelyeket az ember alakít ki a
saját környezetében. Ezt követően meg
beszélték, mit lehet tenni a természet
megkíméléséért, majd örökbe fogadtak
egy fát a megóvás érdekében, végül
olyan dolgozatokat készítet
tek, amelyben bemutatták a
szél, a Nap, a víz, a geotermi
kus és biotermikus energiát a
kutatómunkájuk alapján. Vé
gül, hogy a munkának kézzel
fogható része is legyen, nap
elemek energiájával hajtott
apró szerkezeteket. Mozgó fi
gurák, körhinták, virágszir
mok, kisautók lendültek moz
gásba a barkács munkák után,
a kivitelezés több hetet vett

igénybe. A gyerekek számításokat vé
geztek a megújuló energiák kapcsán ar
ra vonatkozóan, hogy azok mennyivel
olcsóbbak a megszokottakkal szemben.
Végül elérkezett a program záróesemé
nye, március 2829én a forrói Holdfény
Hotelben lazítottak azért, hogy nagyban
tekintsék meg a napkollektorok és nap
elemek kínálta lehetőségeket, ugyanis
az abaúji vendéglátóhely világítási és fű
tési energiaszükségletét ezek a berende
zések adják. A projekt nem csak mint él
mény volt hasznos. Sikerült fókuszba ál
lítani a holnapot, hiszen a tanulók gene
rációjának lesz az a feladata, hogy a kö
vetkező nemzedékeknek, de saját kor
osztályuknak is biztosítsák a megújulást
a környezetvédelem érdekében, a kiak
názandó energiákat illetően. SfL

Mai tettek a holnapért



Gyermekjóga, gyógynövényekkel és bőrápolással
kapcsolatos előadások várták a Rákóczi Zsigmond Ál
talános Iskola diákjait április 7 és 9 között.

Vitelki László gyógynövényekről szóló előadásából a gyer
mekek megtudhatták, hogy mivel táplálkoztak elődeink, az
emberiség legegészségesebb időszaka az ősember korában
volt, valamint kiderült az is, hogy felmenőink az egyes beteg
ségeket milyen gyógynövényekkel kezelték.

Az egészségmegőrzést szolgáló programsorozat részeként
tartottak jógafoglalkozást a tanulóknak, akik olyan új mozgás
formákat és gyakorlatokat ismerhettek meg, melyek hozzájá
rulnak belső világuk megismeréséhez, félelmeik és szorongá
saik kezeléséhez. 

Dr. Tarr Tünde bőrgyógyász az allergiáról, annak tüneteiről
és kezelési lehetőségeiről beszélt a fiataloknak. Arra hívta fel
a figyelmet: ha valamilyen allergiás tünetet vagy bőrproblé
mát fedeznek fel magukon, akkor ne felejtsék el időben figyel
meztetni szüleiket, hiszen a rendellenesség korai felismerése
elősegíti a gyógyulás folyamatát. Az előadáson szó volt a 17.
és 18. század bőrbetegségeiről, a gyógyszertárban vény nélkül
kapható mosakodókrém és testápoló fontosságáról. S. O.
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Elektromos áram által sújtott, törött gerincű és végtagsérült
egyéneket próbáltak megmenteni április 4én, a Rákó czi Zsig
mond Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is
kola tantermeiben. Kétségbeesésre nincs ok, a bajba jutottak
csak imitálták a baleseteiket, azon az elsősegélynyújtó verse
nyen, amit a Vöröskereszt Szerencsi Területi Szervezete hirde
tett meg a szerencsi mentőállomás dolgozói közreműködésével.

A megmérettetésen általános és középiskolai csapatok vettek
részt, és mint azt Hornyik Katalin, a helyi vöröskereszt vezetője
elmondta, nem véletlen, hogy ezt a korosztályt célozták meg. A
fiatalok a való életben hasznosíthatják a megszerzett ismerete
iket, nem mindegy, tudnake segíteni egy autóbaleset színhe
lyén, vagy bármilyen, sérüléssel járó esetnél. A program egyben
az egészségre nevelés része volt, a vetélkedőre Abaújszántóról,
Legyesbényéről, Szerencsről érkeztek csapatok. A szellemi
számadáson túl vérzéssel, töréssel és eszméletvesztéssel járó
sérülések kezelésében, illetve újraélesztésben kellett kihozniuk
magukból a legjobbat. A vetélkedő felmenő rendszerű, az elért

pontszámok alapján az alapfokú tanintézmények közül az aba
újszántói Ilosvay Selymes Péter Általános Iskola, míg a középis
kolák csoportjából a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimná
zium csapata jutott a megyei megmérettetésre. SfL

Elsősegélynyújtó verseny

Iskolai beiratkozások időpontja
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a Borsod

AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal meghatározta a tan
köteles korba lépő tanulók 2014/2015. tanév első évfo
lyamra történő beiratkozásának időpontjait.

2014. április 28. (hétfő) 818 óra között, 
április 29. (kedd) 818 óra között és 

április 30án (szerda) 818 óra között.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdem
ben köteles elbírálni, és arról a szülőket írásban értesíteni.
Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvos
lattal élhet. A szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 37. § (2)(3) bekezdése értelmében jog
szabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújt
hat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenn
tartójához, állami fenntartású iskolák esetén a Klebels
berg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi
igazgatójához kell benyújtani.

Egészségmegőrző napok a Rákóczi iskolában



Mint arról korábban beszámoltunk, Koncz Ferenc
2010ben úgy döntött, mindaddig, amíg országgyűlési
képviselői feladatokat is ellát, és ezért javadalmazásban
is részesül, addig nem tart igényt a polgármesteri jöve
delmére. Ennek megfelelően az elmúlt mintegy 3,5 esz
tendőben többek között jótékonysági célokra, civil szer
vezeteknek, nyugdíjas kluboknak, egyházaknak, sport
egyesületnek, rendezvények támogatására ajánlotta fel
az önkormányzat által megítélt illetményét. A város hon
lapján olvasható, hogy Koncz Ferenc 2010től, a 2013 vé
géig összesített adatok szerint 12 728 669 forintot aján
lott fel a fent említett célokra, amelyben a 2014es ado
mányok még nem szerepelnek.

Szerencs Város Önkormányzatának március 27ei ülésén
dr. Barva Attila jegyző tájékoztatta a képviselőket arról,
hogy Koncz Ferenc az elmúlt egy esztendőben mire aján
lotta fel polgármesteri illetményét. A szerkesztőségünk
rendelkezésére bocsátott részletes lista alább olvasható:

2013. január – március:
Kápolnaépítés: 164 000 Ft; Jézus szobor helyreállítás: 

200 000 Ft; Szerencsi Polgárőr Egyesület 77 000 Ft; Szerencsi
Tehetségekért Alapítvány (Bolyai iskola): 50 000 Ft; Szerencs
és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány/Bodnár Ferenc Em
léktorna: 50 000 Ft; Rákóczi Iskolasegítő Alapítvány (szülői
munkaközösségi bál): 50 000 Ft; Hegyalja Kapuja Mozgáskor
látozott Egyesülete: 30 000 Ft; Szerencsi Férfikar 90 éves év
fordulójára: 90 000 Ft; A Tánc Világnapja rendezvény: 50 000
Ft; Öreg a Nénikéd Klub: 20 000 Ft; Szerencsi Bölcsisekért
Alapítvány: 30 000 Ft; Hegyalja Pedagógus Kórusért Alapít
vány: 30 000 Ft; Cini Tánc Stúdió: 20 000 Ft; Szerencs Város
Sportegyesülete (birkózó szakosztály, táborozás): 30 000 Ft;
Napsugár Óvoda Gyermekekért Alapítvány: 50 000 Ft; Bocs
kai István Gimnázium Alapítványa: 50 000 Ft; Szerencsi Vá
rosgazda NonProfit Kft (járdaépítés): 41 000Ft.

2013. április – július: 
Református Egyház fűtés költségek: 30 000 Ft; Szerencs Vá

ros Népi Díszítőművészeti Kör: 40 000 Ft; Szerencsi Polgárőr
Egyesület: 24 000 Ft; Sérült tárogatós megsegítése: 20 000 Ft;
Nyárutó Nyugdíjas Klub: 50 000 Ft; Kiss Attila Alapítvány (Or
szágos Csokoládé Fesztivál, sportnap): 150 000 Ft; Iskola kez
dési támogatás, füzet, könyv: 448 000 Ft; Német Kisebbségi Ön
kormányzat családi nap: 100 000 Ft; Városi Nyugdíjas Klub:

100 000 Ft; Öreg a Nénikéd klub: 60 000 Ft; Szerencsi Mentő
állomás: 100 000 Ft; NOVA Táncstúdió: 50 000 Ft; Szerencs Vá
ros Sportegyesülete (birkózó szakosztály, táborozás): 24 000
Ft; Kiss Attila Alapítvány (olvasottsági verseny): 100 000 Ft;
Szerencsi Fiúk Hagyományőrző és Kulturális Egyesület: 50 000
Ft; Gold Dance Egyesület (országos verseny): 30 000 Ft.

2013. augusztus – 2014. január:
Református Egyház: 60 000 Ft; Cini táncstúdió: 50 000 Ft; Rá

kóczi Iskolasegítő Alapítvány (SZM): 50 000 Ft; Bocskai István
Gimnázium Alapítványa: 50 000  Ft; Hegyalja Pedagógus Kóru
sért Alapítvány: 20 000 Ft; Fanfár Ifjúsági Fúvósegyesület: 20
000 Ft; Szerencsi Tehetségekért Alapítvány (Bolyai iskola): 50
000 Ft; Szerencsi Polgárőr Egyesület: 60 000 Ft; Szerencsi Rá
szorultakért Alapítvány (iskola kezdési támogatás): 956 000 Ft;
Népi Díszítőművészeti Szakkör: 30 000 Ft; „ASOC CORALA
BOCSKAI” (Cantuale ÉnekegyüttesMarosvásárhely): 30 000 Ft;
Óvodai eszközök vásárlása: 100 000 Ft; Városi Nyugdíjas Klub:
50 000 Ft; Óvodai eszközök német csoport: 50 000 Ft; Kiss Attila
Alapítvány Vértanú Futás: 50 000 Ft; Tanulmányokat folytatók
jegyzettámogatása: 150 000 Ft; Szülői Összefogás Sport és
Egészségmegőrző Egyesület (birkózó mezek hímzése): 50 000
Ft; Parlamenti látogatás (Kiss Attila Alapítvány): 144 000 Ft;
Polgármesteri Hivatal Szerencs (telefonszámla): 92 256 Ft.
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SZERENCSI MAJÁLIS 
2014. május 1.

Szerencs, Rákóczi-vár

Bolyai János Katolikus Általános Iskola, 
Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola.
A Tánc Világnapja alkalmából: Hajnali Néptáncegyüttes, táncház a Pi-
pás Együttessel, Nova Táncstúdió, Szikra Tánciskola, bábszínház, nép-

dalkörök, karate, aikido, MAGIC of MUSIC, ÖRÖKZÖLD SLÁGEREK
ORSIVAL, KILLER SURPRISE, ugráló-vár, étel- italsátor, kirakodóvásár.

FŐZŐVERSENY
Főzőversenyre hívjuk szeretettel a baráti, munkahelyi, lakó-
helyi közösségeket a Majálison. 2 kg húst biztosítunk, min-
den egyébről a jelentkezők gondoskodnak. Értékes díjak!
Jelentkezni lehet: Szerencsi Művelődési Központ, 

művelődésszervezői iroda.
Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár út 11. 

E-mail: szerencsiamk@gmail.com, Telefon: 20/254-1471
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A polgármester jótékony célokra 
ajánlotta fel a fizetését
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Zemlényi István 1934ben gazdál
kodó családban született Abaúj
szántón. Édesapjának húsz hold

földje, két hold szőlője, és tíz hold erdeje
volt. Az elemi és polgári iskolát Abaúj
szántón végezte, majd tanulmányait a
Sátoraljaújhelyi Piarista Gimnáziumban
folytatta, ahol 1952ben érettségizett.
Egy korábbi interjúban így fogalmazott:
„Parasztgyerekként sokat dolgoztam a
szőlőben, és a háztáji állatainkkal is kel-
lett foglalkoznom. Láttam, hogy milyen
nehéz munka a gazdálkodás. Soha nem
mentem nyaralni, nem jártam a strandra,
mint az úri gyerekek. A szabadidőmet a
szőlőben, kapálással töltöttem, lovas sze-
kérrel hordtam a trágyát, szántottam.
Minden házkörüli munkát elvégeztem.
Apám nem akart taníttatni, mert azt
mondta, hogy könnyebben meg fogok élni
a földből, mint egy diplomás ember, de én
másképp terveztem a jövőmet.”

Édesanyja pártját fogta, és 1952ben
jelentkezett az Állatorvostudományi
Egyetemre. Ezekben az években ismerte

meg későbbi feleségét, Szirmai Máriát,
akivel négyévi udvarlás után 1959ben
házasságot kötöttek. Mindketten állator
vosként végeztek az egyetemen, olyan
helyet kerestek maguknak, ahol együtt
dolgozhattak. Így kerültek 1960ban
Szerencsre. 

Időközben megkapta katonai behívó
ját, kéthónapos felcseri átképzés után a
fővárosban teljesített szolgálatot, ő volt
az őr és díszezred orvosa. 

A katonaság után Szerencsen folytatta
állatorvosi munkáját, ami kitöltötte az
életét. Idő közben szarvasmarha szakál
latorvosi diplomát is szerzett. 

Egészségi állapota, gerincpanaszai mi
att 63 éves korában vonult nyugdíjba, ezt
követően még a családi házánál prakti
zált, majd végleg visszavonult. Szabadi
dejében szívesen dolgozott a kertben.
Templomba járó ember volt, 15 éven ke
resztül dr. Zemlényi István volt a görög
katolikus egyház helyi világi elnöke.

A Szerencsi Híreknek 2011ben adott
interjúban így fogalmazott magáról:
„Nem is tudtam volna jobb dolgot elkép-
zelni magamnak, mint hogy állatorvos le-
gyek, mert bárhová is hívtak, úgy éreztem
magam mindig, mintha a szüleimhez
mentem volna haza. Ahol csak lehetett,
segítettem az embereknek, jó kapcsolatot
ápoltam velük. Idővel már nemcsak azzal
kerestek meg, hogy beteg a jószáguk, ha-
nem különféle magánjellegű problémáik-
kal is hozzám fordultak. Úgy érzem, a jó
Isten állatorvosnak teremtett, mert a
munkámban mindig örömöt találtam. Ha
éjjel hívtak, akkor is azonnal mentem,
mindig készen álltam segíteni.”

Munkáját mindig becsülettel végezte,

„A”, azaz kiváló kategóriájú állatorvosnak
minősítették. 1979ben Kiváló Munkáért
járó miniszteri kitüntetést kapott, egye
temi aranydiplomáját 2007ben vehette
át. 2000ben Szerencs Városért a Köz
szolgáltatásban elismeréssel jutalmaz
ták, 2011ben pedig a város gazdasági,
társadalmi és szellemi élete területén ki
fejtett kiemelkedő szakmai munkájáért
Szerencs Város Önkormányzata Pro Ur
be Szerencs díjat adományozott a nyu
galmazott főállatorvosnak.

Dr. Zemlényi István 2014. március 31
én, életének nyolcvanadik évében elhunyt.
Szerettei, tisztelői április 4én a szerencsi
Munkás Szent József római katolikus
templomban kísérték utolsó útjára.

A Történelmi Igazságtétel Bizott
ság elnöksége nevében a 301es
Emlékplakettet adta át Stelcz Gyula
nyugalmazott ezredes Zemlényi Ist
vánnak és feleségének az 1956os
forradalom és szabadságharc emlé
kének töretlen ápolásáért.

Az elismerésről kérdezve a házas
párt elmondták, hogy manapság már
nehéz szavakban kifejezni, hogy ne
kik mit jelentett az 1956os forrada
lom, melyet akkoriban mindketten
Budapesten, egyetemistaként éltek
meg. Hogy mit is jelent nekik ez az el
ismerés? Talán azt, hogy a hosszú
hallgatás évei után végre hangot ad
hattak annak a véleményünknek,
amely mindig is bennünk lakozott,
hiszen, hogy akkor igazi forradalom,
majd utána igazi szabadságharc volt,
ennek tudata mindig is bennünk élt,
de korábban nem lehetett erről be
szélni. – Egy biztos – tette hozzá Zem
lényi Istvánné –, amikor 1999ben el
helyeztük az 56os hősi halott Tatay
Zoltán emléktábláját az állategész
ségügyi centrum falán, akkor végre
már szót ejthettünk erről a számunk
ra igaznak tartott eseményről.

A Zemlényi házaspár az elmúlt
időszakban mindent megtett azért,
hogy 1956 szellemét a forradalom
nagyszerűségét felidézzék az itt élő
emberekben.

Megjelent a Szerencsi Hírek 
2002. december 3-ai számában.

Elismerés 
a házaspárnak

In memoriam dr. Zemlényi István
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József Attila születésének évfordulója 1964 óta Magyar
országon egyben a magyar költészet napja is. Április 11
én megannyi irodalmi és művészeti program színesíti ha
zánk kulturális életét.

Azok a költészetet kedvelők, akik ezen a napon ellátogattak
a szerencsi Galéria Kávézóba, verses délutánnak lehettek ré
szesei. A Szerencsi Művelődési Központ és a Hegyaljai Alkotók
Társulása Szerelmes tavasz címmel hirdetett pályázatot, mely
nek eredményhirdetésére ezen a délutánon került sor. A zsűri
Bacsó András, Schlosserné Báthory Piroska, Pásztor Tibor és
Berecz Tamás művét találta a legkimagaslóbbnak. A rendez
vényt megtisztelte jelenlétével Koncz Ferenc polgármester is,
aki a magyar nyelvet kifejezőkészsége és szépsége miatt egye
dülállónak nevezte. Viczai Henrietta a HAT elnöke, József At
tila szerelmeinek felidézésével emlékezett a magyar literatúra

egyik legnagyobb alakjára. Az eseményen a társulás tagjai, a
Bocskai István Katolikus Gimnázium pedagógusai és diákjai
is előadták elő klasszikus és kortárs költők verseit.

Verses délután a Rákóczi-várban

Ebből az apropóból tartott ünnepi
programot a Bocskai István Katolikus
Gimnázium pénteken, az eseményen di
ákok idézték fel József Attila korát, majd
szemelvényeket adtak elő a költő önma
gáról írt soraiból, legismertebb versei
ből. A programon elhangzott, hogy Jó
zsef Attilán egyfajta szorongás hatalma
sodott el a világ akkori zavaros helyze
téből fakadó életvitele miatt, többször
kezelték idegszanatóriumban, halálának
körülményei a mai napig vitákra adnak
okot.

Tverdota György a Költőnk és kora cí
mű kiadványban ezt írja: „Ne legyen két
ségünk arra nézve, hogy József Attila tu
datosan választotta a halált. Világos idő
szakaiban, mert hiszen a tudatzavar

csak részlegesen uralkodott elméjén, a
tőle megszokott alapossággal és pontos
sággal konstatálta, hogy gyógyíthatat
lan. Világosan látta esélyeit: ha tovább
él, hátralevő éveit eltompított állapot
ban, elmegyógyintézetben kell letölte
nie. Ezért az egyetlen megoldást válasz
totta, amelyet ilyen esetben választani
lehet: az öngyilkosságot. 1937. decem
ber 3án este a balatonszárszói állomá
son önként vetett véget életének.”

József Attila születésnapja a magyar
költészet napjának ünnepe, azonban
nem feledkezhetünk meg arról, hogy
ugyancsak ezen a napon látta meg a
napvilágot a magyar irodalom másik
nagy alakja, Márai Sándor is.

SfL

A gimnáziumban is ünnepelték 
a magyar költészet napját

Vitathatatlanul jelentős szereppel bírt József Attila a huszadik századi magyar irodalom fejlődésében,
gyarapodásában és változásában, nem véletlenül gondolták úgy 1964ben, hogy a magyar költészet napját
a tragikus körülmények között elhunyt poéta születésnapjára, április 11ére tegyék.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az Emberi Erőforrások Minisztere a
„Közalkalmazottak jogállásáról szó
ló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§a alapján pályázatot hirdet a Kle
belsberg Intézményfenntartó Köz
pont Szerencsi Tankerülete fenntar
tásában lévő megyaszói Mészáros
Lőrinc Körzeti Általános Iskola
intézményvezető (magasabb ve
zető) beosztásának ellátására.
A hivatalos pályázati kiírás megta
lálható a Közigazgatási és Igazság
ügyi Hivatal „Közigállás” állásport
álján: https://kozigallas.gov.hu, va
lamint az Oktatási és Kulturális Köz
lönyben.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. május 15.



Ünnepeinkben minden kor embere számára el vannak
rejtve az emberi élet nagy kérdései. Önmagunk helye a vi
lágban, társadalomban; családunk, gyermekeink jövője;
születés, halál; igazság és hamisság mindmind olyan kér
dések, amik akár hívő, akár nem hívő emberek vagyunk
foglalkoztatnak minket.

Húsvét ünnepét görög katolikus egyházunk a keleti lelki
ségből táplálkozva, a Krisztus feltámadása által újjászüle
tett ember ünnepének tekinti. Ez a központi gondolata

szertartásainknak, imádságainknak és ikonjainknak is. Ez utóbbi
mindannyiunk számára képileg vetíti le húsvét ünnepét.

Az ikon közepén a Feltámadt Krisztus áll. Alakja elsöprő erőről
tanúskodik, dinamikusan mozdul, az alvilágot jelképező, mélység
ben kezét erőtlenül felemelő Ádám felé. Ezzel a mozdulattal vé
gérvényesen meg üzeni az emberiségnek, hogy nincsen elveszett
élet. Mindig van lehetőség az újrakezdésre bűneink, rossz maga
tartásunk levetkőzésére, vagyis az újrakezdésre.

Sajnos önmagunk erejéből erre nem vagyunk képesek, de a
Krisztusra tekintő ember érzi Isten irgalmát és megmentő szere
tetét. Életünket, ha biztonságban akarjuk tudni az egyetlen lehe
tőség, hogy ilyen erős kezű, értünk lehajló Istenre bízzuk magun
kat. Ez az Isten által nyújtott erős, segítő kéz nem ideológia, nem
valamiféle eszmerendszer, hanem valóság. Ezt akarja érzékeltetni
a Krisztus alakja körül álló emberek sokasága is. Hiszen megta
lálhatóak ezek között próféták, királyok, apostolok, egyszerű em
berek, ezzel is érzékeltetve, hogy a feltámadás öröme, hite évez
redeken átívelő, bölcseket is megszégyenítő valóság. A sok és kü
lönböző személy és az angyalok együtt jelképezik a feltámadásá
nak, örömének mindenre és mindenkire kiterjedő nagyszerűsé
gét. Az ikon alsó részében Ádámhoz közel Évát látjuk bűnbánó
testtartásban. Jelképezvén ezzel azt, hogy csak a belsőbe is figyelő,
bűneit megbánni kész ember látja meg a Feltámadottat. 

Az ikon szemlélése, az ünnep átélése feladat is számunkra. Lát
juk az Isten felénk áradó megbocsájtó szeretetét és látjuk az Ő ha
talmát. Nekünk is tanúságot kell tennünk családjainkban, nemze
tünkben a feltámadás nagyszerűségéről. Nem lehetünk remény
vesztettek, hiszen a feltámadt Krisztus közeledik hozzánk. Nincs
elvesztegetett élet, hiszen mindannyiunkhoz lehajlik, legyünk bár
milyen mélyen is. A húsvéti üzenet által az ember újra megtalálja
helyét a világban.

Csejoszki Szabolcs,  görög katolikus parókus
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Húsvéti öröm
Munkás Szent József templom:
Nagypéntek 18 óra; Nagyszombat 18

óra; Húsvét vasárnap 9.30 óra; Húsvét
hétfő 9.30 óra.

Kisboldogasszony templom:
Húsvét vasárnap 18 óra; Húsvét hétfő 

18 óra.

Református templom:
Nagypéntek 10 óra istentisztelet, 18

óra Passió; Húsvét vasárnap 10 óra úr
vacsorai istentisztelet a templomban le
gátus szolgálatával, 15 óra istentisztelet
a gyülekezeti teremben; Húsvét hétfő 10
óra és 15 óra istentisztelet.

Görög katolikus templom:
Nagypéntek 10 óra királyi imaórák, 17

óra sírbatételi vecsernye; Nagyszombat 
917 óra imádság a Szent Sírnál, 17 óra
alkonyati istentisztelet Szent Bazil litur
giájával; Húsvét vasárnap 6 óra feltáma
dási szertartás, 9 óra ünnepi szent litur
gia – pászkaszentelés; Húsvét hétfő 9 óra

ünnepi szent liturgia, majd körmenet; Húsvét kedd 9 óra
ünnepi szent liturgia.

Húsvéti istentiszteletek 
a szerencsi templomokban
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Eredete még a pogány kor tavaszi
ünnepélyeiben gyökerezik. Kíná
ban például már 2000 év óta is

meretes. Németországban pedig több
mint másfélezer éves sírból kerültek elő
piros tojások. A tojás díszítése a XII. szá
zadban terjedt el a romai katolikusok
körében. Karcolt díszű tojást a honfog
lalás előtti női avar sírokban is találtak
régészeink. 

A teremtésmítoszok egy csoportja a
világ keletkezését is a tojásból való szü
letésként írja le. A tojáshoz fűződő ősi
képzet elevenségéről mi sem szól éke
sebben, mint Erdélyben a századelőn
feljegyzett húsvéti népszokás. A széke
lyek húsvétkor tojást dobálnak „az égre”,
annak emlékezetéül, hogy a világ kezde
tekor – úgymond – Tündér Ilona tojta a
Napot. Egyiptomban a Lúd isten tojta a
Naptojást; a Kalevala szerint kacsatojás
darabjaiból lettek a világ részei. 

Az a tény, hogy az élettelennek tetsző
zárt tojás a benne kifejlődött madártól
egy pillanat alatt feltörik, és ez pusztu
lását okozza, nagy hatással volt az em
berekre. Hiedelmeket fűztek hát hozzá.
Az ördög tojása – ezt a magyar nyelvben
lidérctojásnak nevezik – különösen al
kalmas volt a varázslási cselekmények
re. Földművelők szokása tavasszal tojá
sokat vinni ki a szántóföldre, és ott elás
ni, bő termés elérése reményében. To
vábbá a hagyomány szerint a nagypén
teken tojt tojás, és az, amit húsvét vasár
napján a templomban megáldanak, kü

lönleges erővel bír. Ezzel szemben a na
gyon kicsi tojás balszerencsét hozhat,
ezért hajdan áthajították a ház felett, ne
hogy bajt hozzon a lakóira vagy a jószág
ra.

A húsvéti tojás egyúttal hímes tojás is
volt. Érdekes, hogy manapság a tojáshéj
eredeti színéhez ragaszkodunk, míg elő
deink többnyire színezték – főleg piros
ra – festették őket. A festéshez termé
szetes növényi anyagokat alkalmaztak,
a piros festéket a berzsenyfa forgácsá
ból, a zöldest a zöld búzából, a sárgát a
vadalmafa kérgéből nyerték. A tojásfes
tés ideje a nagypéntek volt, amikorra az

asszonyok már elvégezték az ünnepi
előkészület munkáit. Nemcsak fes
tették, hanem hímezték is a tojáso
kat: a díszítményt méhviasszal írták
a keményre főtt tojás felületére. A
forró, folyékony viasz hamar megszi
lárdult, és ezután tették a festőlébe,
majd utólag eltávolították róla a
méhviaszt. A piros tojást a lányok fő
leg a választott legény számára díszí
tették különleges motívumokkal: két

egybekapcsolt szív,
turbékoló gerlepá
rok, összefogott
két kéz stb. A re
ménytelen szerel
mes pedig átnyila
zott szívet vagy
szomorú fűzfát
rajzolt.

A legények a pi
ros tojásból a lány
hűségére és sze
relmére követ
keztettek. Ugyan
akkor a piros
szín a keresztény vallásban Krisz
tus kiontott vérének a jelképe is. A má
sik népszerű díszítési mód a karcolás
volt. Ekkor először megfestették a tojást,
majd a festéket éles késsel, pengével tá
volították el. Míg a tojásfestés a nők ün
nepi előkészületeinek volt fontos része,
a patkolás a férfiak dolga volt, akik lágy
fémdíszekkel, kovácsoltvas mintákkal
szépítették a tojásokat. 

A stílus, a motívumok nemzedékről
nemzedékre öröklődtek. A középkor
mértani alakzatait fokozatosan virágdí
szítmények váltották fel, melyeket az
asszonyok a kastélyok, kúriák hímzése
iről lestek el. A díszítő motívumoknak
gazdag tárháza maradt ránk örökül.
Oroszországban például az ortodox egy
ház ikonjairól átvett motívumaival festik
meg a lúdtojást.

A húsvéti tojás aprólékos és fantázia
dús díszítése miatt keresetté vált a gyűj
tők, múzeumok körében. Nagyra becsült
darabok többek között a régi holland
porcelántojások, a cseh kézművesek
metszettüveg remekei és a finom mívű
meisseni porcelántojások, melyeket ék
szerdoboznak is használnak. A húsvét
jelképét a tojást, előszeretettel alkal
mazták a képes levelezőlapok motívu
maként is, a fantáziának teret engedve a
legkülönfélébb formájában. O.Z.M.

Mitől hímes a tojás?
Ilyenkor húsvét táján a szemünk előtt zajlik le a természet évenkénti

tavaszi újjászületése. Tekintsünk ki az ablakon! Rügyező gallyak, sarjad
zó rétek, fakadó bimbók körülöttünk. A húsvét a megújhodás, az újjáéb
redés ünnepe. Minden kultúrában, vallásban fontos szerepe van a tavasz
várásnak. Az új élet, sőt a húsvét jelképe is a tojás. A vallásos szimbolika
szerint a halálból való születést, a feltámadt Krisztust és az örökkévaló

ságot testesíti meg. Érdekes, ma azt mondják a fizikusok, hogy
az univerzum ellipszis alakját legjobban a tojás közelíti
meg, nem véletlenül választották hát épp ezt a jelképet.
Bár korunk „kindertojásos” világában a „valódi” húsvéti

tojáshoz fűződő szokásokat egyre kevesebben ismerik.

Most virradtunk víg órára,
Hímes húsvét hajnalára,
Húsvét hajnalt köszönteni,
Lányt az ágyból kiönteni. 

Lányok, lányok ugorjatok,
Nehogy szégyent most valljatok!
Meleg paplant lerúgnotok,
Köszöntőt kell fogadnotok!



Hiszékeny ismerős
Csalás bűntett elkövetésének megala

pozott gyanúja miatt indított eljárást a
Szerencsi Rendőrkapitányság T. J. 52 éves
szerencsi lakos ellen, aki 2009 márciusá
ban egy helyi ismerősét rábeszélte, ve
gyen fel kölcsönöket különböző pénzinté
zetektől, a felvett készpénzt adja neki át
és a törlesztőrészleteket majd ő fogja fi
zetni.

A sértett mindezt meg is tette, azonban
T. J. ígéretével ellentétben a kölcsönt már
nem törlesztette. A nyomozást a Szeren
csi Rendőrkapitányság 2014. március 31
én befejezte és az iratokat bíróság elé ál
lítási javaslattal megküldte az illetékes já
rási ügyészségnek.

Vipera és sodrófa
Garázdaság bűntett elkövetésének

megalapozott gyanúja miatt indított eljá
rást a Szerencsi Rendőrkapitányság B. I.
23 éves és G. S. 32 éves szerencsi lakosok
kal szemben.

A nyomozás adatai szerint 2014. már
cius 2án 21 óra 30 perckor az elkövetők
Szerencs, Rákóczi utcában előzetes szó
váltást követően – a náluk lévő sodrófá

val és teleszkópos bottal, úgynevezett
viperával – tettleg bántalmaztak egy 19
éves fiatalembert. A járőrök azonnal a
helyszínre mentek és a bejelentéstől
számított 15 percen belül a  garázdákat
elfogták és a Szerencsi Rendőrkapitány
ságra előállították. Az ügyben indított
nyomozást a Szerencsi Rendőrkapitány
ság 2014. március 6án befejezte és az
iratokat bíróság elé állítási javaslattal
megküldte az illetékes járási ügyészség
nek.

Bíróság előtt a garázda
Garázdaság és testi sértés vétség elkö

vetésének megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást a Szerencsi Rendőrkapi
tányság F. T. 43 éves mezőzombori la
kossal szemben. A nyomozás adatai sze
rint március 28án este az elkövető Me
zőzombor egyik italboltjában minden
előzmény nélkül tettleg bántalmazott
egy helyi férfit. A járőrök azonnal a hely
színre mentek és a bejelentéstől számí
tott 15 percen belül az időközben már
hazatért F. T.t lakásán elfogták és a Sze
rencsi Rendőrkapitányságra előállítot
ták. Az ügyben indított nyomozást a Sze

rencsi Rendőrkapitányság április 4én
befejezte és az iratokat vádemelési ja
vaslattal megküldte az illetékes járási
ügyészségnek.

Dohány a zöldségek között
A szerencsi rendőrök április 3án 12

órakor Taktabájon végeztek közúti el
lenőrzést, amikor megállítottak egy te
hergépjárművet. A raktérben különféle
gyümölcsök és zöldségek voltak, ame
lyeket a járművezető elmondása szerint
ő termelt. A rendőrnek gyanús volt a so
főr viselkedése, így aprólékosan átvizs
gálta a rakteret, ahol a zöldséges ládák
alatt 20 kg vágott dohányt talált. A jár
művezető elmondta, hogy az általa ter
melt burgonya egy részét cserélte el a
nyíregyházi piacon dohányra saját fo
gyasztás céljából. A sofőrt a Szerencsi
Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrőrsé
re állították elő a járőrök.

A Szerencsi Rendőrkapitányság az
ügyet költségvetési csalás vétség elköve
tésének megalapozott gyanúja miatt át
adta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vám
és Pénzügyőri Igazgatóság területileg il
letékes kirendeltségének.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Az ORFKOrszágos Balesetmegelőzési Bizottság az idén is
meghirdeti a Közlekedik a család közlekedésbiztonsági ve
télkedősorozatot. A program célja: felhívni a figyelmet a biz
tonságos és balesetmentes közlekedésre. A versenyre nevez
het minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező csa
lád, ahol az egyik szülőnek van érvényes „B” kategóriás ve
zetői engedélye, továbbá 617 év közötti gyermeket nevel
nek.

A területi versenyre jelentkezni lehet a www.kozlekedi
kacsalad.hu internetes honlapon, a kitöltött és visszaküldött
szórólapon, valamint a verseny napján, a helyszínen szemé
lyesen. A vetélkedősorozat megyei fordulóját május 17én
rendezik meg Miskolcon, az országos döntő várhatóan
szeptember 13án lesz. Az érdeklődők a verseny területi,
megyei és országos fordulóiról, illetve a jelentkezéssel kap
csolatos további információkról a www.kozlekedik acsa 
lad.hu internetes címen tájékozódhatnak.

Felhívás
Közlekedik a család

Kínálatunkból:

Megérkeztek
az új Héra színekaz új Héra színek
a Ciklámenbe!

Álmennyezetek és tapétacsíkok

akciós áron!

CiklámenCiklámen
Rákóczi út 97. Telefon: 46/362-546•

– rozetták
– díszlecek
– tapéták
– csavarok

– zárak
– szögek
– zománcfestékek
– lazúrok

…és kültéri homlokzatfestékek
nagy színválasztékban kaphatók.

A Szerencsi Hírek következő száma:

2014. május 9-én 
jelenik meg
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Sándorné Alvári Mária a Szerencsi Városüze
meltető NonProfit Kft. főélelmezés vezetője ki
váló szakácsnő, nem lepődik meg, ha nagy lét
számra kell főznie, az alábbi leírás azonban ott
honra szabott (4 főre) alapanyagokat tartalmaz.

Hozzávalók: 80 dkg marhalábszár, 2 nagy evőka
nál mangalicazsír, 10 dkg füstölt kolozsvári szalon
na, 5 dkg csípős kolbász, 3 db nagy fej vöröshagyma,
2 db paradicsom, 2 db paprika, 3 gerezd fokhagyma,
fél teáskanál kakukkfű, 3 db babérlevél, 1 teáskanál
ételízesítő, só ízlés szerint (mivel az ételízesítő is
sós), fél teáskanál őrölt bors, 2 teáskanál pirospaprika, 1 teáskanál őrölt kömény,
1 mokkáskanál majoránna, negyed erős zöldpaprika, száraz vörösbor.

Elkészítés: a húst megmossuk, és falatnyi kockákra aprítjuk. A kolozsvári szalon
nát, kolbászt, hagymát, paprikákat, paradicsomot kockára vágjuk. Egy lábasban fel
forrósítjuk a zsírt, beletesszük a kolozsvári szalonnát, a kolbászt és a hagymát, el
kezdjük megpirítani, és amikor üveges színű lesz a hagyma, akkor beletesszük a pa
radicsomot, paprikát, erős paprikát. Mintegy öt percen keresztül pirítjuk. Ezután le
vesszük a tűzről, rászórjuk a pirospaprikát, és fél dl vörösborral felöntjük. Hozzáadjuk
a húst, jól elkeverjük, visszatesszük a tűzre, és ismételten öt percen át pirítjuk. Ezt
követően hozzáadjuk a fűszereket és felöntjük még egy kis vörösborral, úgy hogy
szűken ellepje. Amikor kezdi elfőni a levét, akkor csak minimálisan kell felönteni vö
rösborral, nem sokkal, mindig csak egy picivel, mert a lényege a pörköltnek, hogy sű
rű, szaftos leve legyen. Ha megpuhult a marhahús, akkor van készen. Friss kenyérrel,
kovászos uborkával, vagy nokedlivel tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!

– pikánsan –

Álláskeresők figyelmébe
A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségé

nek aktuális állásajánlatai: Szerencs: autóvillamosságszerelő,
bádogos, tetőfedő, ács, kőműves, fodrász, gépészmérnök, húsbolt
vezető, kézilány/betanított cukrász, könyvelő, külkereskedő, mű
szakicikkeladó, növényvédelmi szakirányító, projekt mérnök, pul
tos, targoncavezető, traktoros, villanyszerelő. Tiszalúc: állatgondo
zó. Baskó: asztalos, felszolgáló,
szakács. Rátka: építésztechni
kus. Mezőzombor: felszolgáló,
kertész, recepciós, szakács.
Abaújszántó: húsüzemvezető,
vízgázfűtésszerelő. Taktahar-
kány: nehézgépkezelő. Diós-
győr: termelési műszakvezető.
Sátoraljaújhely: valutapénztá
ros. Változó: kőműves.

Vörösboros marhapörkölt

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

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

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)

Kiadó iroda- 
és üzlethelyiségek

A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900
Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályázatot

hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában
lévő iroda és üzlethelyiségek bérbeadására.

Irodahelyiségek:
1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda)

alatti ingatlanban található helyiség. 
Alapterület: 23 m2.

2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Für
dő és Wellnessház) alatti ingatlanban ta

lálható helyiségek. Alapterület: 13 m2. 
3. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Für
dő és Wellnessház) alatti ingatlanban ta

lálható 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 Cukrászdával szemben)
alatti ingatlanban található komfort 

nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2. 
Bérleti díj összege: 500 Ft/hó/m2+ÁFA

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2014. május 2. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Város
üzemeltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Kos
suth 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.

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

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, volt munkatársaknak, 

akik felejthetetlen halottunk 
Tóth István 

(a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 
volt építésvezetője) 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek,

bármilyen formában részvétet nyilvá-
nítottak. 

Gyászoló család



Kézilabda
Győzelem idegenben
Az alsózsolcai sportcsarnokban

április 6án játszotta soron követ
kező bajnoki mérkőzését a Sze
rencs VSE felnőtt, női kézilab
dacsapata. A meccsről Szőke Ildi
kó edző tájékoztatta a Szerencsi
Híreket.

– Nehezen, kihagyott hétméteres
sel, elrontott ziccerekkel indult a
mérkőzés a mieink számára. A ne
gyedik percig kellett várni az első
szerencsi gólra, ám a félidő közepére
egyértelműen átvették a lányok az
irányítást. A szerencsiek továbbra is
kimagaslóan védekeztek, melyhez ki
váló kapusteljesítmény párosult. A
második félidőben stabil játékkal
igyekeztek növelni a két csapat kö
zötti gólkülönbséget, így magabiztos
győzelemmel hozták haza a 2 pontot
– tájékoztatott Szőke Ildikó, a csapat
edzője.

Szerencs VSE: Fábián L. (kapus),
Fábián J.(3), Sohajda E. Szolnoki
T.(8), Holly E., Demeter B., Laczkó
O.(4), Szabó Cs.(9), Tamás L., Szabó
R.(2), Buri N. (2).

Küzdelem hazai pályán
A Kulcsár Anita Sportcsarnok

ban fogadta a miskolci MEAFC
együttesét április 8án a Szerencs
VSE női kézilabdacsapata. 

A 14. forduló izgalmas mérkőzést
tartogatott a hazaiaknak, hiszen
mindvégig szoros, fejfej melletti
küzdelemben zajlott a találkozó. 

– A szerencsiek első félidei 10 per
ces rövidzárlata miatt az ellenfél 6
góllal ellépett, de az utolsó percek
hajrájában egy 5–0ás rohammal
visszaküzdöttük magunkat a játékba.
A második játékrész elején kiegyen
lítettek a mieink, sőt a 15. percben át
is vették a vezetést, ám a becsúszó
technikai hibák miatt nem tudták
megtartani, így a MEAFC gárdája ke
rült ki győztesen a játékból – elemez
te a találkozót Szőke Ildikó. A mérkő
zés végeredménye tehát: Szerencs
VSE – MEAFC: 24–25.

Kapus: Fábián L.; mezőnyjátéko
sok: Fábián J.(5), Sohajda E.(3), Szol
noki T.(5), Holly E.(2), Demeter B.,
Laczkó O.(2), Szabó Cs.(5), Tamás L.,
Szerbin J., Szabó R., Buri N. (2).

A Szerencs VSE U14es kosárlab
dacsapata is szerepelt az április 5én
és 6án, a Kulcsár Anita Sportcsar
nokban megrendezett serdülő tor
nán. 

A sporteseményen tiszaújvárosi, pécsi
és marcali együttesekkel játszottak a he
lyiek. Szombaton a Tiszaújvárosi Phoe
nix KK ellen 4448as, a Kosárlabda Aka
démia Pécs ellen pedig 5978 arányban

arattak győzelmet a szerencsiek. A csa
pat vasárnap a Marcali VSZSE játékosa
ival került szembe, ebben a küzdelem
ben 8549es hazai siker született. A
győzelmeknek köszönhetően a szeren
csi fiúk továbbjutottak a május 11én
megrendezésre kerülő fordulóba, ahol
Szentes, Hódmezővásárhely és Nyíregy
háza csapataival kell majd megmérkőz
niük.
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A Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola tanulói
kiváló eredményeket
értek el a 2013/2014
es tanév diákolimpia
körzeti és megyei dön
tőiben. A negyedik kor
csoportos fiatalok a
3000 éteres mezei futó
versenyen, kosárlabda,
kézilabda mérkőzésen
bizonyították felké
szültségüket.

Mintegy harminc fő részvételével rendeztek mezei futóversenyt március 7én, a Ta
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, ahol két hetedik osztályos szerencsi diák ért el kiváló
eredményt: Varga Dávid a második, Oláh Ferenc pedig a harmadik helyet szerezte meg.

A március 18án, Tiszaújvárosban megtartott kosárlabda megyei döntőn a házi 
gazdák és a szerencsi rákóczis fiúk mellett sárospataki és miskolci általános is
kolák csapatai vettek részt. A végjátékban a szerencsi és a tiszaújvárosi együtte
sek csaptak össze, végül 6341 arányban a hazaiak nyerték meg a mérkőzést, ez
zel a Rákóczi iskola csapata a második helyen végzett. Nagy Lajos edző tájékoz
tatása szerint a második helyezést elért gárdák a közeljövőben újra összemérik
tudásukat, így lesz lehetőség az országos döntőbe való bejutásra.

Ugyancsak a negyedik korcsoportban szerepelt a hetedik és nyolcadik osztá
lyosokból álló Rákóczis kézilabdacsapat. A fiúk megnyerték a körzeti és a megyei
elődöntőket, majd március 26án, az Ózdon megrendezett fináléban a harmadik
helyen végeztek.

Rákóczis fiatalok a diákolimpián

Kosárlabda serdülő torna
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Tóth István vezetőedző:
A tavaszi idényre

már hónapokkal ez
előtt megkezdtük a
felkészülést. A rend
szeres heti kéthá
rom tréningen túl te
remtornákon is részt
vettünk. Ilyen volt
például az Uray Atti

la emléktorna, amit a felnőtt csapatunk
nak sikerült megnyernie, míg az ifjúsági
együttes a Borosi László emléktornán
ért el egészen jó eredményt. A hajdúszo
boszlói edzőtábornak egyfajta csapat
építő jellege volt, a helyiek és Kaba ellen
is olyan mérkőzést játszottunk, ami
hasznos volt a felkészüléshez. Mindezek
mellett tiszalúci, szlovák és ukrán gár
dákkal is volt edzőmérkőzésünk. A csa
pat összeállása annyiban változott, hogy
az idei szezonban Nagy Máté már a má
diakat erősíti. Tokajból egy tehetséges
fiatalembert, Szívós Mártont igazoltuk
le. Szeretnénk dobogós helyezést elérni,
ehhez a játékos állományunk már meg
van és a fokozatos terhelés mellett a csa
pat is erősödött.

Az ifi gárdánk jelenleg a negyedik he
lyen áll a tabellán. Őket a tavaszi idény
második felétől Tóth Alex fogja tovább ed
zeni. Szándékunkban áll a nyár folyamán
egy U13as, a későbbiekben pedig egy

U16os csapatot is létrehozni, ami a to
vábbi utánpótlást biztosítaná számunkra.

Ahhoz, hogy még jobb eredményt tud
junk elérni szükségünk lenne egy műfü
ves pályára is, ebben az önkormányzat
segítségét szeretnénk kérni.

Lukács Bertalan pályaedző:
A fiúk kevés alka

lommal tudnak teljes
létszámmal megje
lenni az edzéseken,
így az edzőtábor
nagy segítséget nyúj
tott ahhoz, hogy
megbeszéljük azokat
a dolgokat, amiket a

tavaszi szezonban meg szeretnénk való
sítani. Az elképzelésünk az, hogy játéko
saink az élbolyban maradjanak. Igyek
szünk a legjobb eredményt elérni, dobo
gós helyen végezni, vagy legalább annak
közelében maradni.. Sokszor előfordul,
hogy iskolai, vagy munkahelyi elfoglalt
ság miatt négyöt tartalékkal kell a
meccseket lejátszanunk és ez jelentősen
megnehezíti a helyzetünket. Amikor
azonban lehetőségük van megjelenni
egyegy mérkőzésen, akkor azt az ered
mény is tükrözi. Kupamérkőzésünket
Karcsa ellen fogjuk játszani, ha ott győ
zelmet aratunk, akkor lehetőségünk lesz
feljutni a főtáblára, ami nagy előrelépést
jelenthet számunkra. 

Remélem, hogy az elkövetkezendő
időkben sikerül összeszedni magunkat
és bízunk a legkedvezőbb eredmények
elérésében!

Szentirmai Gergely 
csapatkapitány:

Hetente két alkalom
mal vesz részt edzésen
a csapatunk, változó
létszámmal szoktunk
megjelenni. Ilyenkor
különböző támadási,
kapura lövési és rögzí
tett szituációs gyakor
latokat végzünk, mind

ezt a mérkőzéseken hasznosítjuk. Rendkí
vül egységesnek érzem a csapatot, min
denki jó viszonyt ápol a másikkal, a magá
néletben is baráti kapcsolatok alakultak ki
közöttünk és segítünk egymásnak. A mecs
cseinkre egyre több néző látogat el, az ő
szurkolásuk is motivációt jelent számunk
ra. Az edzéseken és a meccseken minden
erőnkkel arra koncentrálunk, hogy a baj
nokságot megnyerjük. Bízom benne, hogy
a csapat egysége, a fejlődő tendencia és a
szurkolók bíztatása segítségünkre lesz és
elérjük a várt eredményt.

S. O.

A szerencsi labdarúgók tervei

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. osz-
tályú Labdarúgó Bajnokság Kelet cso-
portjában szereplő Szerencs VSE tavaszi
fordulóban lejátszott mérkőzései:

16. forduló: Garadna – Szerencs: 1 – 1
17. forduló: Szerencs – Erdőbénye: 0 – 1
18. forduló: Tiszakarád – Szerencs: 0 – 1
19. forduló: Szerencs – Mezőzombor: 2 – 0
20. forduló: Pácin – Szerencs: 2 – 0
21. forduló: Hollóháza – Szerencs: 1 – 2
22. forduló: Szerencs – Sárospatak: 2 – 0

A tabella állása:

1. Sárospatak 50
2. Tokaj 49
3. Tiszakarád 47
4. Abaújszántó 47
5. Szerencs 46
6. Erdőbénye 37
7. Pácin 32
8. Kenézlő 28
9. Boldogkőváralja 24

10. Mezőzombor 24
11. Bodroghalom 24
12. POSA FC Pálháza 24
13. Bodrogkisfalud 24
14. Garadna 21
15. Hollóháza 14
16. Méra 13

A Szerencs VSE labdarúgói még az elmúlt év őszén megkezdték a felkészülést az idei szezonra. A hideg
évszakban teremben, műfüves pályán és sporttelepen is egyaránt tartottak edzéseket, részt vettek egy haj
dúszoboszlói edzőtáborban. A felkészülés során a fokozatos terhelés mellett a játék technikáját is próbál
ják javítani, és szükség lesz a jó erőnlétre is, mert a szezon hosszúnak ígérkezik.



INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában, Bényei út
4/A szám alatt szintes családi ház
eladó, műanyag nyílászárók, tér 
kövezett udvar. Érdeklődni:
70/6817775. (78)
Szerencs, Alkotmány utcai 100
m2es, egy plusz két fél szoba, nap
pali, konyha, fürdőszoba, össz
komfortos családi ház eladó. Érd:
70/3238328. (7)
Szerencs legszebb helyén, az Ondi
úton kertes családi ház eladó. A
vételár megegyezés tárgya. Érd.:
30/6244878. (7)
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.
(712)
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 (78)
Szerencsen csendes környezet
ben (ESZEI közelében) eladó egy
80 m2es családi ház, 2 szoba, össz
komfortos, gázfűtéses, nagy kerttel
(300 négyszögöl) gyümölcsfákkal.
Érd.: 30/5254740. (78)

Abaújszántó, Felszabadulás utca
37. szám alatti, kétszobás, össz
komfortos, külön bejáratú szoba,
konyhás családi ház melléképüle
tekkel, rendezett portán eladó.
Érd.: 30/5866310. (7)
Szerencs belvárosában, külön be
járatú, két lakrészes, 2+4 szobás,
rendben tartott családi ház egy
ben vagy különkülön eladó. Ki
sebbet beszámítunk Szerencsen
vagy Budapesten. Érd.: 20/4464
662. (7)

VEGYESVEGYES
20 kaptár, jól telelt, egészséges
méh család igényesnek eladó. Érd.:
20/3411584. (7)
Kertünk végében lévő (külön
helyrajzi számon szereplő) a Feny
ves utcáról megközelíthető, 300
négyszögöl zártkerti terület eladó
vagy bérbeadó. Érd.: 47/362797,
30/2785650. (7)
Szerencsen bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 20/459
8092. (7)
Sürgősen eladó joystick irányítá
sú kerekesszék. Érd.: 47/361706.
(7)
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. (7)

Lakossági

apróhirdetés
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Feleségem emlékre

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, amikor drága feleségem

Zselenkó Barnáné
született: Tóth Ilona (Ilike) 

2013. április 27én örökre itt hagyott bennünket.
Bánatos férjed, gyermekeid és unokáid

„Egy szál virág, 
egy gyertyaszál. 
Egy fénykép, 
amelyről nézel ránk.

Emléked örökre 
itt van velünk,
amíg mi élünk 
Te is élsz velünk.”



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!

SHAPE
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.

elikánelikán
apír-írószerapír-írószerPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

Cégeknek
20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!
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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!

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)



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

Szerencsi szendvics sonka
Szerencsi csípős kolbász
Szerencsi füstölt sertéskolbász
Szerencsi rakott sertésfej
Szerencsi füstölt sertéscsülök

cs. nélkül
Szerencsi füstölt kenyérszalonna
Szerencsi sertészsír 1/1

1359 Ft/kg
1159 Ft/kg
769 Ft/kg
819 Ft/kg

1059 Ft/kg
1009 Ft/kg

449 Ft

Az akció 2014. április 18-tól 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.


