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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 május 19-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 május 21-én 8-12 óráig.
Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján

történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, 
OKMÁNYIRODA

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

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL 
ÉS JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: 47/777-561. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig;
szerda: 8–12 óráig 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
Május 5-11.: Alba Gyógyszertár. Május 12-18.: Tes-
co Gyógyszertár. Május 19-25.: Centrum Gyógy-
szertár. Május 26. – június 1.: Oroszlán Gyógy-
szertár. 22 óra után a gyógyszertárak tele-
fonos egyeztetést követően, az ügyeletes
orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosít-
ják a gyógyszer kiadását.

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

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

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

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

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

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,
KÖNYVTÁR

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

DÉL-ZEMPLÉNI 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG 
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT

Iroda: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 53. Tel.: (47) 565-
290. Fax: (47) 565-291. Mobil: (20) 573-8087.
Honlap: www.delzemplen.hu

A Szerencsi Hírek 
ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089
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Mi történt 30 év alatt?
Bevallom, nem él emlékeimben az 1984es

januári nap, amikor Szerencs újra városi ran
got kapott. Talán fiatalságom számlájára
írandó, mert akkoriban életem 15. évét ta
postam, s éppen a nagy eseménynek hely
színt adó Bocskai István Gimnázium első év
folyamos diákja voltam. Kamaszként nem
volt számomra különleges az a szerdai nap,

de mivel bizonyára tanítási szünet volt ekkor az iskolában, in
kább a szabadságnak örülhettem…

Személyes élményeim tehát nincsenek, de a település törté
netének fontos pillanata volt 1984. január 11e. Nem az ide ér
kező magas rangú „elvtársak” miatt, inkább a lehetőség, amivel
a szerencsiek – immár városi emberként – lehetőséget kaptak
valami új létrehozására. Sokkal inkább fontos volt tehát az a há
rom évtized, ami ez után következett. Az 1984es Szerencs po
ros utcái hosszú évek alatt öltöttek magukra városias külsőt. 
Akkor örülhettek igazán az itt élők, amikor kiépült az ivóvíz,
szennyvíz és gázhálózat, amikor már nem kellett hónapokat,
esetleg éveket várakozni egy megigényelt telefonvonalra. 
Az egykori leányiskolából új alapfokú oktatási intézmény jött
létre, és megépült többek között a városi sportcsarnok is, amely
ma már a néhai Kulcsár Anita nevét viseli. Népház, Posta, Sze
rencse Áruház, a megújult Vasútállomás, a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola, s mellette a Munkás Szent József római katoli
kus templom, hogy csak néhányat említsünk a harminc év alatt
földből kinőtt épületeinkre.

A városiasodáshoz és az akkori politikai szándékhoz hozzá
tartozott a bevásárló központok, nagyáruházak megjelenése.
2004ben kezdődött az azóta már sokat szidott multik betele
pülése, amelyek 2009ig szinte évente nyitottak újabb és újabb
üzletet Hegyalja Kapujában. Mindez azonban nehéz helyzetbe
hozta a helyi kiskereskedelmet. A Rákóczi út üzletei évtizedeken
át gondoskodtak a szerencsiek ellátásáról, az életben maradt
boltok tulajdonosai ma is nehéz szívvel gondolnak a nagyáru
házakban kígyózó sorokra. Nem volt könnyű korszak a helyi
gazdaság számára a már említett időszak. Különösen, ha a város
egyik legnagyobb tragédiájára, a Szerencsi Cukorgyár 2007ben
történt bezárására gondolunk. Mindez, valamint ezzel párhuza
mosan az önkormányzat teljes eladósodása olyannyira meg
gyengítette a várost, hogy a 2010es választások után nem vé
letlenül keringett a köztudatban a fogalom, csődeljárás. Szeren
csére ezt elkerültük, a mindenható másképp rendelkezett, küz
delemre, munkára ítélte a város döntéshozóit. 2014re eltűnt
az óriási adóssághalmaz, ma már nem kell azért aggódnia a vá
rosvezetésnek, hogy tude bért fizetni az önkormányzat alkal
mazottainak. A tűzoltás ideje lejárt. Noha egy cukorgyár bezá
rást nem lehet elfelejteni, csupán feledtetni, reméljük több ener
gia jut a sebek begyógyítására, hogy a szerencsiek újra itt, hely
ben találják meg boldogulásukat! A multik továbbra is itt van
nak, de lehet gondolkodni a helyi kereskedelem, a kisvállalko
zások támogatásán!

Ilyen és ezekhez hasonló gondolatok jártak a fejemben az el
múlt napokban, amikor Szerencs Város Napja eseményei között
a település újra várossá nyilvánításáról is megemlékeztünk.

Ha jól számolom, éppen 2034ben lesz egy újabb szép, kerek
évforduló. Remélem, akkor már nem csak az ötven éves város
ról, hanem Szerencs negyed évszázados virágzó korszakának
pillanatait idézik majd gyermekeink.

Muhi Zoltán

Május 5én rendben megkezdődtek az írásbeli
érettségi vizsgák Szerencs két középfokú oktatási in
tézményében. A magyar nyelv és irodalom, valamint
a magyar mint idegen nyelv, matematika és történe
lem feladatok megoldása után csütörtökön és pén
teken az angol és német nyelvekből megszerzett tu
dásukról adnak számot a végzős diákok.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban hét osztály
érettségizik, közülük 194 fő középszintű, 75 fő pedig
emelt szintű vizsgát tesz. Huszonhat tanuló hatosztályos
képzésben, 163an pedig négyosztályos képzésben vesz
nek részt.

A Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégiumban 75 diák
tesz középszintű érettségi vizsgát. Húsz és huszonnyolc
fővel két informatikai osztály, tizenhét fővel egy esti ta
gozat, valamint tíz külsős tanuló maturál az intézmény
ben.

Országos szinten magyar nyelv és irodalom vizsga
tárgyból középszinten 1199 helyszínen 81 496 diák,
emelt szinten 48 helyszínen 1848 tanuló tett érettségit.
A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbelije 240
percig tartott. A vizsgázóknak két feladatlapot kellett
megoldaniuk, a szövegértési feladatlap esetében 60 perc,
a szövegalkotási feladatlap esetében pedig 180 perc állt
a rendelkezésükre. A magyar nyelv és irodalom vizsga
tárgy emelt szintű írásbeli vizsgája szintén 240 percig
tartott. Az írásbeli vizsga nyelviirodalmi műveltségi fel
adatsorból és három különböző szövegalkotási feladat
ból állt össze. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt
tetszésük szerint oszthatták be, és a feladatok megoldá
sának sorrendjét is meghatározhatták. Magyar mint ide
gen nyelvből középszinten 57 helyszínen 120an érett
ségiztek hazánkban, ebből csak középszinten lehetett
vizsgázni. R. P.

Megkezdődött 
az írásbeli érettségi
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A település önkormányzata 1998ban nyilvánította április
20át Szerencs Város Napjává annak emlékére, hogy 1605.
április 1720. között, a helyi református templomban tartot
ták azt az országgyűlést, amelyen Bocskai Istvánt Magyaror
szág fejedelmévé választották.

A városnapi események a Húsvét miatt idén egy héttel ké
sőbb kezdődtek meg Szerencsen. Április 25én reggel a Fan
fár Ifjúsági Fúvósegyüttes köszöntötte az ünneplőket a Kos
suth téren, ahol többek között Szerencs Város Önkormány
zata, a Szerencsi Járási Hivatal, a város intézményei, a test
vérvárosok delegációi és magánszemélyek helyeztek el ko
szorút Bocskai István bronzszobránál.

– A magyarok Mózese volt, ahogy növekedett a hatalma, úgy vált egy
re szerényebbé – emlékezett az 1605. április 17én Magyarország feje
delmévé választott Bocskai Istvánra a helyi református templomban
Börzsönyi József esperes.

Szerencs Város Napja alkalmából április 25én az 1605ös szerencsi
országgyűlésre és a fejedelemre emlékezve a Bocskai István Katolikus
Gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort. Dr. Gál András az életét a ha
záért kockáztató hősnek nevezte a fejedelmet. – Szerencs és Bocskai ne
ve összeforrt a már hagyományossá vált ünnepséggel pedig méltó em
léket állíthatunk az egykori szabadságharc vezetőjének – mondta el az
igazgató. Dr. Börzsönyi József a magyarok Mózesének nevezte az ural
kodót. – Amikor őt ünnepeljük, elsősorban a katonára és annak szellemi
nagyságára kell emlékeznünk – fogalmazott a református lelkész.

Emlékezés a szerencsi református templomban

Koszorúzás 
Bocskai István

szobránál
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ARákóczivár színháztermében
megrendezett ünnepi ülésen 
Koncz Ferenc beszédében telepü

lésünk múltjának jeles eseményeit idéz
te, hangsúlyozva, hogy Szerencs azon ke
vés városok közé tartozik, amely el
mondhatja magáról, hogy itt országgyű
lést tartottak egykor. – Büszkék vagyunk
erre, hiszen 1605. április 20án, a Bocs
kai Istvánt Magyarország fejedelmévé
választó eseményt Szerencsen, a refor
mátus templomban rendezték meg. Az
ezt követő időszakban Bocskai egyik
kedvenc települése Szerencs lett, amely
1606ban szabad királyi városi rangra
emelkedett. Mindez olyan lehetőség volt
az itt élők számára, mely hosszú évszá
zadokra meghatározta Szerencs sorsát.
Kevésbé szép időszak volt azonban –
mondta Koncz Ferenc –, amikor az 1850
es évek második felében a település el

vesztette városi rangját. Ezt követően a
népesség rohamosan csökkent, egészen
1889ig, amikor cukorgyárat építettek
Szerencsen. Ettől kezdve Hegyalja Kapu
ja újra a fejlődés útjára lépett. Az ide te
lepülő műszaki értelmiség, a létesülő
munkahelyek megerősítették a telepü
lést és néhány év alatt a hétszeresére
emelkedett az itt élők száma. A történel
mi visszatekintés során így jutottunk el
1984hez, amikor egy erős cukorgyárral
a nagyközségi státusz után újra városi

rangot kapott Szerencs – hangzott el.
Koncz Ferenc szerint azonban az igazi

gyarapodás az 1990es évek elején kez
dődött. Ebben az időszakban jelentek
meg azok az épületek, melyek ma is meg
határozzák a városképet. A fejlődés az el
múlt időszakban töretlenül folytatódott
és tart ma is. – Nagy szívfájdalmunk a cu
korgyár bezárása – emelte ki a polgár
mester. – Úgy gondolom, hogy ez az itt
élők számára rendkívül fájó esemény
meghatározza a település, a városvezetés
jövőjét és azokat a feladatokat is, melye
ket a mindenkori önkormányzatnak első
helyen kell szem előtt tartania. Ez pedig
nem más, mint a munkahelyteremtés. Az
a feladat, ami a 30 éves Szerencs számára
utat mutat. Megvan a hit bennünk ahhoz,
hogy ezen az úton elindulva mindezt
megvalósítsuk, a várost tovább tudjuk
erősíteni, és eljutunk oda, hogy a Sze
rencs nemcsak külsőségeiben, nemcsak
az itt élők lelkében, hanem gazdaságilag
is megerősödjön. Azt kívánom a 30 éves
városnak, a település minden egyes pol
gárának, hogy ezt közösen tudjuk megva
lósítani! – fejezte be ünnepi gondolatait
Koncz Ferenc. M. Z.

A városnapi ünnepi ülés díszvendége volt Pelczné 
dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő, aki beszédé
ben az összetartó közösségek fontosságát hangsúlyozta.
– Azt tapasztalom az Európai Unióban, hogy azok a kö
zösségek maradnak életben, azok tudják értékek mellett,
érdekek mentén érvényesíteni elképzeléseiket, akik ösz
szetartanak, van múltjuk, jelenük, és van elképzelésük a
jövőre nézve. Erős közösségek, városok, tagállamok nél
kül nem beszélhetünk lehetőségekről és nem beszélhe
tünk Európai Unióról sem – hangsúlyozta Pelczné dr. Gáll
Ildikó, aki Bocskai István politikai végakaratára hívta fel
a figyelmet, majd idézte: „Én Bocskai István, …szeretettel

intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás közt való szép
egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más feje-
delemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdé-
lyieket el ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és ő véreknek, tagjoknak…”

– Milyen példamutató intelem az, ami meghatározta 1605től az életünket és
akarva, akaratlanul történelmünkben újra és újra megjelenik és meghatározza a
jelenünket és úgy gondolom, most már a jövőnket is – folytatta Pelczné dr. Gáll
Ildikó, aki szerint, ha a fejedelem végakarata intelemnek tekintendő, akkor he
lyénvaló a második Orbán kormánynak az a törekvése, hogy nemzetegyesítési
szándékkal biztosította a kettős állampolgárság lehetőségét. – Örömmel tölt el
az a tudat, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel és itt a pillanat, hogy adózzunk Bocs
kai István emlékének, aki 1605ben hasonló gondolatokat tudott megfogalmazni.
Igaz, hogy ma nem a töröktől és nem a Habsburgoktól kell megvédeni a magyar
értékeket, de most is vannak küzdelmeink, ami mentén együtt kell munkálkod
nunk, együtt kell gondolkodnunk! M. Z.

Bocskai nemzetegyesítő gondolatai

Ahol országgyűlést tartottak egykor…

– Megvan a hit bennünk ahhoz,
hogy a megkezdett úton haladva, a
várost tovább tudjuk erősíteni és
eljuthassunk oda, hogy Szerencs
nemcsak külsejében, az itt élők lel
kében, hanem gazdaságilag is
megerősödjön. Azt kívánom a 30
éves városnak, a település minden
egyes polgárának, hogy mindezt
közösen tudjuk megvalósítani – fo
galmazott április 25én Koncz Fe
renc polgármester, a Szerencs Vá
ros Napja alkalmából megrende
zett ünnepi képviselőtestületi ülé
sen. Az esemény díszvendége volt
Pelczné dr. Gáll Ildikó európai par
lamenti képviselő, aki beszédében
többek között az 1605ös szeren
csi országgyűlésre, Bocskai István
nemzetegyesítő politikai végaka
ratára emlékezett, amely megha
tározta Magyarország sorsát.
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Összesen 207 diák, felkészítő tanárok és edzők vettek át oklevelet és emlékplakettet április 24én, a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban megrendezett ünnepi eseményen. Szerencs Város Napja alkalmából az önkormányzat el
ismerését fejezte ki azoknak a kiváló tanul mányi és sporteredményt elért diákoknak, ifjú sportolóknak, akik a kör
zeti, megyei, országos és nemzetközi ver senyeken kiemelkedő teljesítményükkel dicsőséget szereztek iskolájuknak
és városunknak.

A városnapi eseményekhez kapcsolódó programon Koncz Ferenc polgármester és Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központ Szerencs Tankerületének igazgatója adta át a díjakat a fiataloknak és felkészítő tanáraiknak.

Elismerésben részesült diákok:
Ádám Réka, Ajtai Boglárka, Ajtai Janka,
Alföldi Zsolt, Asszú Ádám, Asszú Áron,
Bakos Bálint, Bakos Petra, Balázs Lilla,
Balogh András, Balogh Lili, Balogh Niko
lett, Bárány Gergő, Bárdos Flóra, Baumel
Rebeka, Benedek Bence, Bénó Gergő,
Bénó Kristóf, Bodnár Gergely, Bodnár
Loretta, Bodnár Patrícia, Bodosi Emília,
Bogoly Botond, Bogoly Levente, Bu
kovszky Péter, Búza Balázs, Czink Helga,
Czipa Alexandra Hajnalka, Cseresznye
Zita, Cservák Dorina, Csikai Bertalan,
Csikai Dorottya, Csomós Henrietta,
Csurgovich Alexandra, Danyikó Dorka,
Daruka Dániel, Dovák Dorka, Ducsai Ré
ka, Ekker Fanni Zonga, Farmosi Kata,
Farmosi Zsombor, Fehér Klaudia, Fekete
Zsófia, Fige Balázs, Fige Bálint, Fige Lili,
Fogler Ádám, Gál Klaudia, Gál Olivér, Gál
Réka, Gál Szabolcs, Gáspár Hanna, Gás
pár Pál, Gáva Beatrix, Géczi Sára, Gergely
Gréta, Gergely Péter Máté, Golopi Gergő,
György Péter Vendel, Halász Martina,
Halász Máté, Harsányi Mihály, Haushel
Tünde, Hudácskó Ádám, Hugya Erika,
Ignácz Hanna, Ignácz Zsófia, Illésy Már
ton, Jaczkó Zalán, Jamriska Réka, Jurák
Csongor, Kanalas Tamás, Karasz Flóra,
Katona Beáta, Kecskés Vanda, Kedves
Eszter Virág, Képes Panna, Kerekes Kira,
Király Kamilla, Kiss Bettina, Kiss Katalin,
Kiss Martin, Kiss Viktória, Kolozsvári
Márk, Koncz Bence, Konecsni Róbert,
Korcsmáros Enikő, Kormány Richárd,
Kormos László, Kovács Ákos, Kovács Bá
lint, Kovács Dalma, Kovács Kristóf, Ko

vács Péter, Kozsik
Olivér, Krajnyák
Enikő, Krakkai Bi
anka, Kurucz Ger
gő, Kurucz Virág,
Laczkó Balázs, La
katos Lívia, Lakatos
Réka, Lesó Anna,
Madarász Rebeka,
Majoros Áron, Ma
joros Réka, Marok
házi Fanni, Marsi
Viktória, Mészáros
Réka, Mikita Gábor,
Mikita Marcell, Mi

kita Róza, Miklósi Angéla, Mizák Anna,
Mizák Mihály, Molnár Bence, Molnár
Fanni, Molnár Olivér, Nagy Bernadett,
Nagy Eliza, Nagy Judit, Nagy Kristóf,
Nagy Marcell, Nagy Martin Raul, Nagy
Rebeka, Németh Fanni, Novotnik László,
Nyakó Gergő, Oleár Viktória, Ollóczki
István, Osvay Zsófia, Pál Eszter, Pál Mi
hály, Pálinkás Petra, Pankotai Zoltán,
Pap László, Papp Máté, Pásztor Levente,
Perecsi Enikő, Poczkodi Patrik, Popovics
Hajnalka, Porkoláb Gábor, Puhnyák Ani
ta, Reményi Edit, Ricsák Erik Domicián,
Rózsa Tamás, Rubi Kinga, Ruszkai Adél,
Sallai Péter, Sami Kitti, Sándor Bence,
Sashalmi Gergő, Sipos Márk, Szabó
Ádám, Szabó Áron, Szabó Dóra, Szabó
Lilla, Szabó Szilvia, Szabó Zsolt, Szanisz
ló Boglárka, Szántó Márkó, Szarka Edit,
Szegedi Kinga, Szemán Balázs, Szemán
Bence, Szepesi Bennó, Szepesi Péter, Szi
kora Bence, Szoboszlai Dániel, Szokol
Virág, Sztankovics
Ádám, Sztankovics
András, Sztanko
vics Attila, Sztanko
vics Márta, Takács
Hanga, Takács Já
nos, Takács Karola,
Tamás Ádám, Tilk
Tamás, Toldi Sára,
Toplenszki Zalán,
Tóth Adrián, Tóth
Anita, Tóth Laura,
Tóth Levente, Tóth
Zoltán, Totok Mar
tin, Török Árpád,

Török Balázs, Tverdota Karina, Váczi Ki
ra, Varga Dávid, Varga Enikő, Vasas Pé
ter, Vasvári Adél, Vecser Milán, Végső
Viktória, Veres Klaudia, Vida József, Vida
Klaudia, Vincze Kinga, Visóczki Luca, Vi
sóczki Panna, Vitelki Luca, Vojnárovits
Diána, Zahuczki Zsuzsanna, Zöldi Virág.

Felkészítő pedagógusok, edzők:
Aranyosi Edit, Bajári Éva, Bakosné Lapis
Erika, Balogh Imre, Bánfalvi Krisztina,
Bodnárné Pahota Zita, Braun Csaba, Bu
kovszky Róbert, Dékány Zita, Derda Pé
terné, Dombrádi Edit, dr. Búzáné Tóth
Márta, Dubóczi Katalin, Elek Boglárka,
Endrész Tamás, Fábián Ottóné, Fan
csalszki Gabriella, Farmosi István, Feke
te Diána, Gazdóf Miklósné, Gazdófné
Tóth Mária, Gecső László, Gergely Lász
lóné, Gulyás László, Hubainé Berki Beá
ta, Hubay Miklósné, Hunkó Zsuzsanna,
Hutka Józsefné, Illésy László Győző, Jan
csovszki Máté, Jászayné Deák Erzsébet,
Jurák Józsefné, Kitta Józsefné, Kovács
Lászlóné, Laub János, Lukács Sándorné,
Maczkóné Matlák Julianna, Matuscsák
Sándorné, Morvai Zoltán, Nagy Lajos,
Nagy Marianna, Ónodi Katalin, Orosz
Istvánné, Osztás Katalin, Osztás Tamás,
Pál Mihály, Ráczné Váradi Éva, Rolek Il
dikó Ágnes, Rusznyák József, Sándorné
Lakatos Marianna, SchullerMadarász
Renáta, Spirkó Károly, Szabóné Bulátkó
Mónika, Száraz Melánia, Szárnya Zoltán,
Szirmai Andrea, Tamás Mária, Tóthné
Kosárkó Mária, Újjobbágy Miklósné,
Varga Csaba, Varga Gábor, Visontai Ani
ta, Vitányiné Papagorasz Heléna.

Elismerés a kiváló tanulóknak és sportolóknak

Szerencs Város Napján minden évben ünnepélyes keretek
között fejezi ki az önkormányzat tiszteletét mindazok
iránt, akik munkájukkal hozzájárultak a város gazdasági,

társadalmi, szellemi életének fejlődéséhez, a közösség építé
séhez. Idén Szerencs Város Díszpolgára kitüntető címet ado
mányozott a képviselőtestület a település gazdasági, társa
dalmi, kulturális fejlődése érdekében nyújtott segítő támoga
tásáért dr. Orbán Viktornak. A miniszterelnök – aki a polgár
mesterhez és a képviselőkhöz intézett levelében hálás köszö
netét fejezte ki az önkormányzat véleményéért és munkájuk
hoz további sikert és jó egészséget kívánt – úgy tartja helyes
nek, hogy aktív politikusként, amíg az egész nemzet ügyeivel
foglalkozik, ne vegye át a díszpolgári címet.

A továbbiakban „Pro Urbe Szerencs” kitüntetést vett át a város
közéletében, az oktatónevelő munka területén kifejtett kiemel
kedő szakmai teljesítményéért Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központ Szerencsi Tankerületének igazgatója,
valamint a település szépítéséért Vaszily Miklós városi főkertész.
Szerencs közéletében, az egészségügyben és közszolgáltatásban
végzett kiemelkedő munkájáért Szabó Imréné dr. és dr. Nyíri
László gyógyszerészek kaptak elismerést. Ugyancsak Szerencs
Város Közszolgálatáért kitüntetést adományozott az önkor
mányzat Ringer Istvánnak és a Szerencsi Polgárőr Egyesület
nek.

Kiemelkedő diákolimpiai eredményéért Bárány Gergő és Ko
necsni Róbert, a Szerencs VSE súlyemelő szakosztályának két
ifjú versenyzője, valamint felkészítőjük, Fekete Diána edző is
átvette az önkormányzat elismerését. Az úszás diákolimpián
megszerezett országos első helyezésért pedig a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola 4. korcsoportos fiú gyorsváltó csa
pata (Farmosi Zsombor, Laczkó Balázs, Tamás Ádám, Török Ba
lázs) kapott díszoklevelet.

A BorsodAbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka
mara (BOKIK) által alapított „Hermann Lajos Kamarai Díj Sze
rencs” elnevezésű oklevelet idén a Gyémántkapu Idősek Ott
hona Nonprofit Kft. nevében Pazonyi Zoltán vette át Bihall Ta
mástól, a BOKIK elnökétől. A városi elismeréseket Koncz Fe
renc polgármester és dr. Barva Attila jegyző adták át. M. Z.
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Átadták a város elismeréseit

A kitüntetettek nevében Nyiri Tibor mondott köszönetet.
A tankerületi igazgató többek között megjegyezte: az Alap
törvény is előírja, hogy a közösségért képességeinknek és
adottságainknak megfelelően kötelességünk tenni. Úgy gon
dolom, kell a pozitív példa és hogy mindezt a város képvi
selőtestülete is elismerte, ezért hálás köszönetünket fejez
zük ki a kitüntetettek nevében. Kívánunk nekik és a város
mindenkori vezetőinek erőt, egészséget és kitartást a továb
bi munkához – fogalmazott Nyiri Tibor.

– Ezúton is köszönöm a kitüntetettek munkáját, családja
iknak, hogy támogatták őket. Bízunk benne, hogy minden
külső nehézség ellenére mi, akik itt vagyunk, meg fogjuk
tudni tenni azokat a lépéseket, hogy Szerencsnek nemcsak
a múltjáról beszélhessünk, hanem a jövőjéről is – hangsú
lyozta az ünnepi ülés után megrendezett állófogadáson 
dr. Egeli Zsolt alpolgármester.

Köszönetünket fejezzük ki
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Az ünnepség kezdetén a tanintéz
mény diákjai léptek a közönség 
elé. Elsőként Bartha Richárd gi

tárral előadott éneke csendült fel, majd
ezután Molnár Gréta mondott verset.
Minden elmúlik, mint az álom, elröpül,
mint a vándormadár, csak az emlék ma
rad meg a szívben, halványan, mint a
holdsugár – idézte Friedrich Schiller
szavait Hornyák Liliána, aki az itt mara
dók nevében búcsúztatta a végzősöket.
Hozzátette, hogy bár a mai nap az elmú
lásról szól, ennek ellenére nem szeretne
könnyek közt elköszönni és hangsúlyoz
ta, hogy az esemény minden szomorú
ságával és meghatottságával együtt fel
emelő, derűre késztető és szép. Elmond
ta, hogy fontos állomás ez a mai, ahol ér
demes megpihenni, eltűnődni, számot
vetni és a jövőbe tekinteni, valamint ez
az elválás nem veszi el az elmúlt éveket,
a közösen átélt élményeket, nem érték
telenedik el az, amit a város, az iskola és
a tanárok adtak.

Az ünnepélyes zászlóátadást követő
en a ballagók felkötötték emlékszalag
jukat a lobogóra. Van egy általános igaz
ság, amivel mindannyiunknak szembe
kell néznünk, akár akarjuk, akár nem:

egyszer minden véget ér – kezdte a bu
csúzást a maturandusok nevében Micsi
na Panna, aki Zsigmond István gondo
latait tolmácsolta a jelenlévők felé, majd
hozzátette, hogy ez a nap nemcsak a bú
csúról szól, hanem a háláról is, hiszen
köszönet illet mindenkit, aki ezen az
úton segített bennünket. Ballagó társa
ihoz szólva megjegyezte, hogy a digitá
lis fotó nem sárgul el, de a régi barátsá
gok igen. Ennek ellenére úgy gondolja,
hogy ezek a barátságok erősebbek, mint
az épület, ami eddig összezárta őket.

Végezetül Kovács Julianna, a tanintéz
mény vezetője szólt a ballagókhoz, a
kollégákhoz és a vendégekhez. Ha majd
arra a kérdésre kell felelnetek, hogy
megértee ebbe az iskolába járni, bízom
benne, hogy határozott igennel fogtok

válaszolni – fogalmazott beszédében az
igazgató, majd így folytatta: úgy gondo
lom, hogy egyik rangsorolás vagy ered
ménylista sem ér semmit, ha a diákok
nem szeretik iskolájukat, és nem hálá
val, jóleső érzésekkel és kellemes emlé
kekkel gondolnak vissza alma materük
re, tanáraikra. Tisztesség, hűség, becsü
letesség, megbízhatóság, szolidaritás –
ezek a legfőbb értékeink, amelyeket
igyekeztünk átadni nektek. Régóta tud
juk, hogy a hely értéke nem a falak ere
jében van, hanem a falak közt munkál
kodók szellemiségében – búcsúzott az
igazgatónő, aki ezután kiemelte azokat
a tanulókat, akik kimagaslóan teljesítet
tek tanulmányaik során; Balogh Bettina,
Derda Vanessza, Kiss Dávid, Puklus Dá
vid és Tóth Ivett tanulmányi eredmé
nyükért; Nagy Richárd angol középfokú
nyelvvizsgájáért, valamint matematiká
ból és informatikából nyújtott kiemel
kedő teljesítményéért; Márton Adrienn
fodrász szakmában tett gyakorlati tevé
kenységéért; Ficsor Ivett és Vakter Ale
xandra pedig a közösségért végzett
munkájukért kaptak dicséretet. Az év
diákjai idén a villanyszerelő szakos Gé 
czi Máté Zoltán és Majoros István Viktor
lettek. Külön dicséretben részesültek az
elmúlt évek rendezvényeinek hangtech
nikájáért felelős stúdiós diákok, Kiss
Dávid, Maczkó Máté és Oleár Gergő.

Mára kinőttétek az akváriumot: isko
lánkat, városunkat, de ne féljetek na
gyobb vizek felé úszni, hiszen csak így
juthattok el a tengerig – zárta gondola
taival az ünnepséget az intézmény ve
zetője.

R. P.

A Szerencsi Szakképző Iskola és
Kollégium végzős tanulói április
30án délután vették vállukra a
tarisznyát. A hagyományok sze
rint idén is az intézmény Rákóczi
úti épületéhez vonultak a végzős
hallgatók, ahol öt osztály ballagó
diákjai intettek búcsút az alma
maternek.

Búcsú a szakképző iskolától
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Avégzős diákok négyesztendős si
kereiről szólt az a prezentáció, 
amit a ballagási esemény nyitá

nyaként láthattak a meghívott vendégek.
A kivetítőn megjelentek a diákok fény
képei, mellettük pedig a tanulmányi és
sportversenyeken szerzett elismerések,
a sikeres nyelvvizsgák eredményei. Ami
kor megkondult az iskola harangja, az
osztálytermekből az intézmény aulájába
vonultak az ünnepeltek. 

Kiss Viktória az ittmaradók nevében
emlékeztette a ballagókat az eltöltött
négy esztendő legfontosabb pillanataira.
– Miközben az évek során kialakult ha
gyományt követitek és a ballagási dalo
kat énekelve bejárjátok az elődeitek által
is koptatott útvonalat, vajon gondoltok
e arra, hogy miért volt különleges szá
motokra bocskais diáknak lenni – hang
zott el a kérdés. – Bár az érvelés hama
rosan a ti feladatotok lesz, a teljesség igé
nye nélkül hadd vessek fel néhány ötle
tet: ti vagytok, a 60. jubileumát ünneplő

iskola ballagó diákjai. Részesei lehette
tek egy nem mindennapi változásnak,
hacsak egy évre is, de megtapasztalhat
tátok az egyházi iskola légkörét. Hálásak
lehettek azért a nyugodt, biztonságos kö
zegért, amelynek keretei között megél
hettétek a felnőtté válást, ahol a humor
és a bizalom fontosabb nevelőeszköz
volt, mint a büntetés. Eszetekbe juthat,
hogy ez az épület otthont adott egy kü
lön kis társadalomnak, melyben meg kel
lett tanulnotok élni, kompromisszumot
kötni, csiszolódni, küzdeni, tűrni, vágya
kozni, tehát nemcsak a tananyagot, ha
nem az életet is tanultátok e falak között
– mondta el Kiss Viktória. 

Dalok és versek tették még ünnepé
lyesebbé a búcsú pillanatait, majd a ne
gyedikes Kocsis Luca a ballagók furcsa,
szomorú, de egyben felszabadító érzé
séről beszélt. – A biológiai érettség után
hivatalos dokumentum is igazolhatja,

hogy sikerrel oldottuk meg életünk első
nagy kihívását, melyet számtalan követ
majd és tartok tőle, sokkal nehezebbek
lesznek a mostaninál. Elindulunk az ön
állósodás útján és egyre távolodunk a
biztonságot, kényelmet, szeretetet nyúj
tó családi otthontól, iskolánktól. Első kö
szönetem a szüleinkhez szól, akik lehe
tővé teszik tanulmányainkat, biztosítják
a felkészüléshez a nyugodt feltételeket,
gyakran erőn felül, soksok lemondással
a mi javunkra.

Kocsis Luca társai nevében is köszö
netet mondott tanáraiknak, az osztály
főnököknek, majd búcsúzóul így fogal
mazott: ha sikeresek leszünk az életben,
annak a Bocskaiban eltöltött éveknek is
szerepe lesz. 

Az ünnepélyes zászlóátadások után a
végzős osztályok diákjai felkötötték az
idézetekkel díszített szalagot az iskola lo
bogójára. – A középiskolás évek legmeg
hittebb órája érkezett most el – kezdte kö
szöntőjét dr. Gál András igazgató, aki sze
rint az utolsó csengőszó azt jelzi, hogy a
hat évfolyamos képzés 26, a négy évfolya
mos oktatás 163 diákja számára lezárul
egy életszakasz. – Itt és most ti vagytok az
ünnepeltek, hétfőn már arról kell számot
adnotok, hogyan töltöttétek a középisko
lás éveiteket, hogy megszereztéteke
mindazt a tudást, amire a jövőben szüksé
getek lesz. Hisszük, hogy mindannyian el
éritek majd a kitűzött célt és sikeres érett
ségi vizsgát tesztek, hiszen az elmúlt évek
ben nem csak a mindennapi munkában,
de a megyei, az országos és a nemzetközi
versenyeken is megálltátok a helyeteket.

Az intézményvezető beszéde után
utolsó, iskola körüli sétájukra indultak a
legidősebb bocskais diákok. M. Z.

„Ha sikeresek leszünk az élet
ben, annak a Bocskaiban eltöltött
éveknek is szerepe lesz.” – így fo
galmazott Kocsis Luca, a Bocskai
István Katolikus Gimnázium ne
gyedik évfolyamos diákja a tanin
tézet május 1jén megtartott bal
lagási eseményén. A maturandu
sok ünnepén megszólalt az iskola
harangja, a hét végzős osztály 189
fiatalja a második emeleti tanter
mekből, az osztályfőnökök veze
tésével vonultak a zsúfolásig meg
telt aulába.

Ballagás a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban
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Majoros István, a Szerencsi Szakképző Iskola diákja
a második helyet szerezte meg, Géczi Máté pedig az
ugyancsak előkelő hetedik helyen végzett a Szakma
Kiváló Tanulója országos versenyen, amit április
1416. között rendeztek meg Budapesten – tájékoztat
ta a Szerencsi Híreket Kormos László felkészítő tanár.

A Szerencsi Szakképző Iskola két villanyszerelő tanulót ne
vezett a Szakma Kiváló Tanulója versenyre. A januári megyei
döntőben a két szerencsi induló végzett az első két helyen és
ezzel – megyénkben egyedüliként – bejutottak az elődöntőbe,
ahol már csak 17 fiatal küzdött a fináléba jutásért. A Szerencsi
Szakképző Iskola két diákja, Majoros István és Géczi Máté in
nen is az első két helyen jutott tovább az országos döntőbe,
amit április 1416. között rendeztek meg Budapesten. A két
napos verseny során bonyolult gyakorlati és elméleti felada
tokkal kellett megküzdeniük a diákoknak, végül Majoros Ist
ván az országos második helyen végzett, Géczi Máté pedig a
hetedik helyet szerezte meg.

Az április 16ai ünnepélyes eredményhirdetésen a verseny
legjobbjainak és a felkészítő tanároknak Orbán Viktor minisz
terelnök adta át az elismeréseket.

Mindkét tanuló 100%os minősítéssel szerezte meg a villany
szerelő szakmunkás bizonyítványt, továbbá mindketten lehető
séget kaptak egy olyan országos versenyen való részvételre, ahol
az első helyezett délamerikai szakmai úton vehet részt. Majoros
István az egyik villamos szerelőipari vállalattól, ott helyben ál
lásajánlatot kapott. A felkészítő tanárok Kormos László (elmélet
és gyakorlat) valamint Szvitankó György (gyakorlat) voltak.

A szerencsi bölcsőde dol
gozóit köszöntötte április
24én Angyal Györgyné óvo
davezető és Kiss Attila alpol
gármester, kifejezve megbe
csülésüket az intézmény
munkatársai iránt. A bölcső
dék napja alkalmából meg
rendezett eseményen az ün
nepeltek a pezsgős koccintás
után emléklapot vehettek át.

Második hely 
az országos döntőben

Második alkalommal rendeztek angol nyelvű képleí
ró versenyt a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.
Az április 24én megtartott eseményen általános és kö
zépiskolás diákok mutathatták meg tudásukat három
kategóriában, alap, közép, és felsőfokú szinten.

A taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola, a sze
rencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola, a Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola, illetve a Bocskai István Katolikus Gim
názium tanulói nagy izgalommal vetették bele magukat a fel
adat megoldásába.

Az alapszinten versengőknek egyegy otthonról hozott kép
bemutatását kellett elvégezniük, a középszintűek a helyszínen
kapták meg az ismertetésre szánt illusztrációt, melyhez pár
percnyi felkészülési idő is tartozott. A felsőfokon vetélkedők
is a helyszínen vették át az ábrájukat, az ő feladatukat az ne
hezítette, hogy nem volt biztosítva számukra felkészülési idő.
A felvételek az érettségi és nyelvvizsgákon felmerülő témákat
tartalmazták, így a háztartás, a hobbi, a család, a szórakozás, a
munka és a környezet egyaránt szerepelt a lehetőségek között.
A verseny céljáról a szervező pedagógus Éliás Balázs úgy fo
galmazott: ez a megmérettetés segíti a diákok nyelvvizsgára
és érettségire való felkészülését, fontosnak tartom azt is, hogy
a sikeres képleírásnak köszönhetően növekedhet a tanulók bá
torsága, így könnyebben tudnak majd egymás előtt megnyil
vánulni egyegy témakörben – mondta el a pedagógus.

A verseny eredményei, alapfok: 1. Molnár Fanni, 2. Majoros
Dávid, 3. Karasz Flóra. Középfok: 1. Tassi Dominik, 2. Bársony
Fanni, 3. Gál Dalma, 4. Varga Kristóf. Felsőfok: 1. Szerencse Ni
kolett, 2. Csikai Bertalan, 3. Szabó Patrik.

Angol nyelvű képleíró
verseny

A bölcsődei dolgozókat köszöntötték

Eredmények:
1. osztály, mese kategória: 1. Csiki Csaba (Bolyai János Kato

likus Általános Iskola, Szerencs), 2. Radics Bianka (Legyesbé
nye), 3. Nikházi Boglárka Móra (Taktaszada). 2. osztály, mese
kategória: 1. Takács Karola (Rákóczi Zsigmond Általános Isko
la, Szerencs), 2. Takács Vivien (Rákóczi Zsigmond Általános Is
kola, Szerencs), 3. Barcsa László (Taktakenéz). 3. osztály, vers
kategória: 1. Tőkés Bence (Bolyai János Katolikus Általános Is
kola, Szerencs), 2. Poczkodi Patrik (Rákóczi Zsigmond Általá

nos Iskola, Szerencs), 3. Müller
Gréta (Rátka). 3. osztály, próza
kategória: 1. Orosz Boglárka
(Bekecs), 2. Gál Csenge (Tisza
lúc), 3. Mauks Hunor (Bolyai
János Katolikus Általános Isko
la, Szerencs). 4. osztály, vers
kategória: 1. Reményi Edit
(Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola, Szerencs), 2. Tóth Petra
(Bekecs), 3. Bányiczki Mónika
(Prügy). 4. osztály, próza kate
gória: 1. Nagy Rebeka (Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola, Szerencs), 2. Borai Norbert (Tak
takenéz), 3. Pap László (Bolyai János Katolikus Általános Isko
la, Szerencs). 4. osztály, olvasás kategória: 1. Nagy Rebeka (Rá
kóczi Zsigmond Általános Iskola, Szerencs), 2. Herczeg Judit
Evelin (Tiszalúc), 3. Tóth Petra (Bekecs).
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A körzeti szépkiejtési verseny eredményei

Hagyománnyá érett iskolánkban a két
tannyelvű versenyek rendezése. Isko
lánk minden évben a 2., 4., 7. és 8. évfo
lyamos kéttannyelvű képzésben résztve
vő gyerekek megyei angol versenyének
ad otthont. Így volt ez a 20132014es
tanévben is, április 15én. A megye 8 két
tanítási nyelvű iskolájából közel 80 gye
rek vett részt a megmérettetésen. A ver
seny előtti izgalmakat oldották a meg
nyitó során tanulóink által bemutatott
verses, táncos produkciók. Tanárainknak
az idén is sikerült változatos, a gyerekek
számára kihívást jelentő feladatsorokat
összeállítani.

A 2. évfolyam versenyeredményei: 
1. Bulgárföldi Általános Iskola (Miskolc),

2. szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola 1es csapat (OsvaySzabó Blanka,
OsvaySzabó Bernadett, Juhász Antónia,
Géczi Sára), 3. szerencsi Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola 2es csapat (Géczi
Lili, Takács Vivien, Zöldi Virág, Köllő Ábel).
A 4. évfolyam versenyében: 1. szerencsi
Rákóczi Zsigmond Általános (Kurucz Vi

rág, Nagy Rebeka, Pankotai Zoltán, Bodnár
Gergely), 2. Kazinczy Ferenc Általános Is
kola Miskolctapolcai Tagiskolája, 3. Ka
zinczy Ferenc Általános Iskola (Miskolc).
A 7. osztályosok versenyében: 1. Szepesi
Bennó (Szerencs, Rákóczi iskola), 2. Érsek
Norbert (Miskolc, Selyemréti Általános Is
kola), 3. Lukács Anna Szilvia (Taktahar
kány). A 8. évfolyam versenye: 1. Csépes
János (Miskolc, Selyemréti Általános Isko
la), 2. Majoros Dávid (Taktaharkány), 
3. Dovák Dorka (Szerencs, Rákóczi Iskola). 

Dányi László, a Langwest Nyelviskola
oktatási igazgatója évek óta visszajáró
zsűri elnöke a 78. évfolyamosok verse
nyének. Értékelése szerint a 7. és 8. évfo
lyamos kategóriában legjobban szereplő
gyerekek tudásszintje meghaladja a kö
zépfokú nyelvvizsga szintjét és szeretettel
várja őket a középfokú BME nyelvvizsgán.

Gratulálunk a győztes tanulóknak és
felkészítő tanáraiknak!

Bakosné Lapis Erika, 
angol nyelvi munkaközösség

Megyei angol verseny a Rákócziban

Körzeti szépkiejtési versenyt rendeztek április 
14én a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. 
A megmérettetésen bekecsi, legyesbényei, megyaszói,
mezőzombori, monoki, prügyi, rátkai, szerencsi, tak
taharkányi, taktakenézi, taktaszadai és tiszalúci álta
lános iskolás diákok szerepeltek. A résztvevő 129
gyermek mese, vers, olvasás és próza kategóriában
mutathatta meg tudását.

Adomány a csalogányoknak
Koncz Ferenc polgármester úr több al

kalommal segítette a Csalogány Óvoda
Alapítványát, így tudtunk venni mosógé

pet, fellépő ruhákat. Mertünk nagyot ál
modni és ismét felkerestük polgármes
ter urat 2013 tavaszán. 

Kérésünket elmondtuk, hogy új függö
nyöket szeretnénk majd az új óvodába,
hogy otthonosabbá tudjuk tenni a cso
portot. Nyitottan fogadta a kérésünket
és 100 ezer forintot ajánlott fel a cso
portnak. 

Az öltözőbe és a csoportszobába meg
vásároltuk a karnist, megvarrattuk a
függönyöket, aminek a gyerekek és a
szülők is nagyon örültek. A sötétítő füg
göny még várat magára, mert a csoport
szoba színvilága még nem alakult ki.

Köszönjük, hogy polgármester úr se
gítségével otthonossá, barátságossá te
hettük a gyerekek környezetét!

Kecskésné Nagy Edit, 
Takács Józsefné

A Delfin csoport 
a Föld napját ünnepelte

A Napsugár óvoda delfin csoportos
gyermekei április 15-én emlékeztek meg
a Föld napjáról. A kicsik színes papírok-
ból készítettek szivárványt, gyakorolták,
hogyan kell szelektíven gyűteni a hulla-
dékot, Ágika óvó néni mesés történeté-
nek köszönhetően pedig megtudhatták,
hogy miért beteg a Földünk és mit kell
tennünk azért, hogy megvédjük az élő-
világot. A délelőtti program jó lehetőség
volt arra, hogy a kisgyermekek figyelmét
is felhívják a természeti környezet meg-
óvásának fontosságára.
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Abírálatok során szakavatott zsűri
döntött arról, hogy az italok kö
zül melyeket tartják legérdeme

sebbnek arra, hogy díjazzák a terméket
és termelőjét.

Az estébe nyúló értékelés végén meg
született a IX. Szerencsi Pálinka és Bor
mustra végeredménye, amely szerint a
borok között 21 arany, 18 ezüst és 7
bronz minősítés született. Szerencs Vá
ros Bora díjat nyerte és ezzel a verseny
első helyezettje lett Varkoly István

1998as évjáratú 6 puttonyos aszújával.
A második helyen Kelemen János vég
zett 2000es aszú eszenciájával, harma
dik lett Sohajda Tibor és 2007es 6 put
tonyos aszúja. További eredmények: 4.
Budányi János, 2013as kései kövér sző
lő; 5. Szabó Gyula, 2012es édes furmint;
6. Michal Kratochvila, 2013as félédes
furmint; 7. Lónárt László 2013as édes
sárgamuskotály.

A pálinkaverseny eredményei: 1. Sza
bó Gyula, 2013as sárgamuskotály tör

köly; 2. Szilágyi Csaba 2013as sárga
muskotály szőlő; 3. Vértes Tamás, 2013
as vegyes alma, körte; 4. Gaálné Molnár
Edit 2014es törköly; 5. Török Lajos,
2013as körte; 6. Kelemen János, 2013
as körte. M. Z.

A település önkormányzata, valamint a Szerencsi Borbarátok Köre kilen
cedik alkalommal hirdette meg a helyi pálinkák és borok versenyét. A vá
rosnapi eseményekhez kapcsolódó, immár hagyományos programot április
26án Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, ezt követően megkezdődött
a nemes nedűk versenye. A szervezők felhívására összesen 40 pálinka és
49 bormintát neveztek a termelők.

Egy szép ünnepi megemlékezés
után a város kitüntetéseinek átadá
sával indult Szerencs Város Napja
eseménysorozata. Mindhárom na
pon sikeres kulturális és sportren
dezvényeink voltak. Szeretnék ez
úton is köszönetet mondani a szer
vezőknek és mindazoknak, akik
részt vettek a rendezvényeinken!
Szerencs olyan város, amelynek rég
múltra visszatekintő hagyományai
vannak és a közelmúltban is történ

tek olyan események, melyek büszkeségre adnak okot. Ezt ün
nepeltük, hiszen a mostani programok első sorban Szerencs
30 évvel ezelőtti újra várossá nyilvánításának jegyében teltek.
Itt voltak a testvérvárosaink delegációi is, akiknek szintén kö
szönettel tartozom, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.

Koncz Ferenc polgármester:

Szerencsi pálinkák és borok versenye
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Bár a kórus előadása a szőlő levére
volt kidomborítva, Koncz Ferenc
polgármester és az énekesek pá

linkával történt koccintása egyfajta át
kötést jelentett afelé, hogy a mustrán
nem csupán borok, de az erősebb alko
holtartalmú hungarikumok is megmé
rettetésre vártak. A rendezvényen sza
kavatott bírálók döntötték el, hogy az ér

tékelésre nevezett italok közül melyeket
tartják legérdemesebbnek arra, hogy dí
jazzák a terméket és magát a termelőt.
A verseny idején ingyen kóstolót kapha
tott bárki a hordókban érlelt nedűkből,
és mialatt a zsűri értékelt, a várudvar
színpadán pörögtek a műsorok. A fellé
pők előadásán látszott, nem keveset ké
szültek a harminc éves jubileumra, re

mekelt a Hajnali Néptáncegyüttes, a No
va táncstúdió, nagy sikere volt a karaté
sok bemutatójának, hozta nívóját a Cirá
da zenekar, a Szikra tánciskola, hangu
latot emelt a kétéves Sabotage együttes,
aranyos műsorral léptek színpadra az
óvodások, szórakoztatóak voltak a gó
lyalábasok, a színjátszók, és jó kedvet
varázsolt a publikumnak a The Cheese
együttes. Demjén Ferenc koncertjére
megtelt a várudvar, a korosztályok sztár
ja legismertebb, legkedveltebb szerze
ményeivel lepte meg a nagyérdeműt.

SfL

Városunk önkormányzata, továbbá a Szerencsi Borbarátok Köre kilence
dik alkalommal tartotta meg pálinka és bormustráját – Szerencs Város Nap
jához kötve. A Szerencsi Művelődési Központ legfőbb szervezése mellett
szórakoztató műsorok emelték ki a nedűk értékelését, amelynek alaphan
gulatát a Szerencsi Férfikar bordalokból összeállított műsora vezette fel.

Várudvari vigadalom

Ünnepi koncert
A városnapi események pénteki programjai a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola zenei tanszakos diák

jainak és tanárainak ünnepi hangversenyével zárultak április 25én este. A Rákóczivár színháztermében klasszikus
és modern dallamokkal mutatkoztak be az ifjú muzsikusok és pedagógusaik.



ARákóczi iskola egyházi fenntar
tásba vételéről szóló napirend 
tárgyalás során elhangzott, hogy

az intézményben kikérték az alkalma
zottak és a szülők véleményét. A meg
kérdezettek jelentős többsége támogat
ja az egyházi átvételt. Ábrám Tibor, a Ti
száninneni Református Egyházkerület
főgondnoka a képviselőknek elmondta,
hogy a fenntartói jogot a Klebelsberg In
tézményfenntartó Központtól, a várostól
pedig az épület működtetését kívánják

átvenni. Dr. Börzsönyi József esperes
hozzátette, hogy a református egyház a
múltban is igyekezett szerepet vállalni a
város közéletében, ez most az iskolai ok
tatással bővülhet.

Dr. Gál András képviselő, a Bocskai Ist
ván Katolikus Gimnázium igazgatója úgy
fogalmazott, hogy egy év tapasztalattal
a hátuk mögött, csak támogatni tudja az
egyházi átvételt. Dr. Egeli Zsolt alpolgár
mester hozzátette, ha tulajdonosként
nem lenne működtetési kötelezettsége
Szerencsnek, véleménynyilvánítási joga
sem volna az önkormányzatnak. Több
képviselő támogatásáról biztosította az

egyházat, Ábrám Tibor pedig megerősí
tette: az egyházkerület többletet szeret
ne hozni a településre ezzel a szándéká
val. Elhangzott továbbá, hogy az átvétel
esetén is tovább működik az iskolában a
kéttannyelvű, valamint a művészeti
képzés. A napirend tárgyalásának végén
egyhangú támogatását adta a testület a
Rákóczi iskola egyházi fenntartásba vé
teléhez.

A képviselő-testület április 29-ei ülésé-
nek további részleteiről a Szerencsi Hírek
május 23-ai számában olvashatnak tudó-
sítást.

Szerencs Város Önkormányzata 2014. évben is meghirdeti
pályázatát az első lakáshoz jutók támogatására. A pályázat cél
ja: Szerencs város közigazgatási területén fiatalok, pályakez
dők lakásépítéssel, lakásvásárlással, önkormányzati telek vá

sárlásával történő lakástulajdonhoz jutásának támogatása.
Pályázni jogosultak azok a nagykorú, de a 35. életévüket leg

feljebb a pályázat benyújtása évében betöltő fiatal házaspá
rok, élettársak, legalább egy gyermeket egyedül nevelő szülők,
illetve egyedülállók, aki lakástulajdonnal, résztulajdonnal, ál
landó használati, vagy bérleti joggal nem rendelkeznek, s akik
a pályázat benyújtásának időpontjában (házaspár és élettárs
esetén legalább egyikük) 5 éve szerencsi állandó lakosok. Ki
vételesen indokolt esetben egyes kizáró körülmények alól fel
mentés adható.

Az első lakáshoz jutók támogatása 200 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás.

A pályázatot az elbíráláshoz szükséges mellékletekkel
együtt az erre a célra rendszeresített adatlapon a polgármes
teri hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton lehet benyúj
tani. Az adatlap Szerencs város honlapjáról letölthető, vagy
személyen átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatá
nál.

A pályázat beadási (postára adási) határideje: 2014. június
5. Az igénylések elbírálásáról a képviselőtestület dönt. Az ön
kormányzat a nyertes pályázók nevét az elbírálást követően
közzéteszi, a döntésről az érintetteket levélben is értesíti.
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Városházi napló: napirenden a református iskola

Pályázati felhívás első lakáshoz jutók támogatására

Munkaterv szerinti ötödik ülé
sét tartotta április 29én Szerencs
Város Önkormányzata. Az ese
mény első témája a Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola egyházi
fenntartásba vétele volt. Koncz
Ferenc bevezetőjében elmondta,
hogy a Tiszáninneni Református
Egyházkerület kereste meg a Kle
belsberg Intézményfenntartó
Köz pontot azzal a szándékával,
miszerint átvenné fenntartásra a
szerencsi tanintézetet. A szokásos
eljárás után az egyházi átvételről
döntést Balogh Zoltán emberi
erőforrások minisztere hoz majd,
a szerencsi képviselőtestületnek
– mint az épület tulajdonosának –
csupán véleményalkotási joga van
a témában.

Fejlesztik a térfigyelő 
rendszert

Belügyminisztériumi pályázat keretében van lehetősége
Szerencs Város Önkormányzatának arra, hogy további 
12 darab térfigyelő kamerával bővüljön a meglévő rendszer
a közeljövőben. Minderről az április 29ei ülésen tárgyaltak
a képviselők. Az előterjesztés során elhangzott, hogy
100%os finanszírozású pályázat benyújtásáról kell dön
tést hoznia a képviselőknek, az igényelt támogatás és a be
ruházás költsége egyaránt 15 millió forint. A fejlesztés
eredményeként hamarosan Ondra és a fecskési városrész
be is kerülhetnek a közbiztonság, valamint a bűnmegelőzés
szempontjából rendkívül hasznos térfigyelő kamerákból.
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Akitüntető címet április 18án
négy vállalkozás kapta meg első
ként Derecskén a Bold Agro Kft.

sertéstenyésztéssel is foglalkozó telep
helyén. Az elismerő címet ezentúl a Sze
rencsi Mezőgazdasági Zrt is használhat
ja, a védjeggyel elláthatja forgalomba
kerülő sertéshúsait.

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. két
tárgykörben, tőkehús és sertéstelep ka
tegóriában tudhatja magáénak a kitün
tető, egyben a legjobb terméket hangsú
lyozó márkajelet.

Az április 18án megtartott esemé
nyen Osvay György a Szerencsi Mezőgaz
dasági Zrt. elnökvezérigazgatója tájé
koztatta a Szerencsi Híreket arról, hogy

évente 1200 kocát tartanak, és 2530
ezer hízót nevelnek, dolgoznak fel. – A
véd jegy elsősorban a teljes magyaror
szági ágazat számára fontos, hiszen jóko
ra lemaradást kell a sertéstenyésztésben
és a minőségi húselőállításban ledolgoz
ni – fogalmazott Osvay György. 

A derecskei eseményen jelen volt
Czerván György, a Vidékfejlesztési Mi
nisztérium agrárgazdaságért felelős ál
lamtitkára, aki szerint a márkajel a teljes
termékpályát lefedi, a tanúsítási eljárás
során az adott termék mellett  – az állat
tenyésztéstől a hús a fogyasztókig törté
nő eljuttatásáig – a minőségi kritériu
mok ellenőrzése is megtörtént.

A szerencsi Mezőgazdasági Zrtn kívül

a derecskei Bold Argo Kft., a nádudvari
Hage Zrt., és a debreceni Hajdúhús 2000
Kft. tudhatja magáénak a Kiváló Minősé
gű Sertéshús Védjegyet.

„Kiváló Minőségű Sertéshús” 
a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.-től

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
a megszokottnál néhány héttel koráb
ban kezdte meg a közterületek virágosí
tását. Vaszily Miklós városi főkertész a
Szerencsi Hírek érdeklődésére elmond
ta, hogy általában fagyos szentek után,
május közepén szokták elkezdeni az
egynyári virágok kiültetését, de mivel az
időjárás kedvező, hamarabb nekiláttak
a növények elhelyezésének.

Elsőként a városközpontban található
Bocskaiszobor körüli területet ültették
be szebbnél szebb virágokkal, majd a
Bocskai István Katolikus Gimnázium
mögött található Kossuth szobor kör
nyéke szépült meg. Az elkövetkező idő
szakban további 150 ezer tő egynyári vi
rágot és 15 ezer balkonnövényt helyez
nek el a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. dolgozói a városban.

Megkezdődött a virágosítás
Szerencsen

Kátyúk 
a fecskési 

sorompónál
A város egyik forgalmas helye a
fecskési vasúti átjáró, ahol idén ta
vasszal is rendkívül mély kátyúk
keserítik meg az arra közlekedők
életét. A legtöbben úgy gondolják,
az itteni aszfaltréteg kijavítása a
város feladata lenne, azonban a
Szerencsi Hírek úgy tudja, hogy a
sorompótól számított nyolc méte
res szakasz a vasúttársasághoz, az
út további része pedig a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. fennhatósága
alá tartozik, így tőlük kell várnunk
a probléma megoldását.

A Vidékfejlesztési Minisztériummal karöltve dolgozó Vágóállat és Hús
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács első alkalommal jutalmazott „Ki
váló Minőségű Sertéshús” elnevezésű védjeggyel olyan cégeket, akiknek
profiljába a tőkehús előállítása, annak feldolgozása, vagy piaci forgalma
zása tartozik.



Koncz Ferenc köszöntötte elsőként
az ifjú alkotókat és a kiállítás ren
dezőit. Mint elmondta, az itt lát

ható fotók, a felismerhető szerencsi em
berek elgondolkoztatnak minket, hogy a
30 év milyen rövid egy ország, egy város
történetében, azonban egy ember élet
ében hosszú időszak.

– Beszélhetnénk arról, hogy a 30 évvel
ezelőtti városi rangra emelés mit jelen
tett Szerencs számára, de véleményem
szerint ez csupán egy pillanat volt. Az
számít igazán, hogy mi történt az azt kö
vető években, hiszen látszik a város fej
lődése, de sajnos volt szomorú esemény
is az életünkben, ami nem más, mint a
cukorgyár bezárása. Ha ez nem történik
meg, azt mondhatnánk, hogy Szerencs
csakis fejlődött, gyarapodott és szépült
ez időszak alatt, azonban ez a város szá
mára nehezen megemészthető és feldol
gozható esemény beárnyékolja az örö
münket – fogalmazott a polgármester,
majd azt kívánta a szerencsieknek, hogy
a közeljövőben tudjunk együtt örülni
olyan eseményeknek, amelyek ezt a tra
gikus momentumot el tudják feledtetni
velünk. Szerencs minden részében erő
södött, szépült és előnyére változott az
elmúlt években. Legyünk erre büszkék,
hiszen a gyermekek rajzaiból is látjuk,
hogy méltó módon tudunk emlékezni a
múltunkra, hiszen Szerencs egy olyan
hely, ahol minden kő a történelemről be
szél – tette hozzá Koncz Ferenc.

Schlosserné Báthory Piroska a zsűri
elnöke dicsérő szavakkal illette az ifjú
tehetségeket és a felkészítő tanárokat.
Mint elhangzott, a beérkezett rajzok
színvonalasak, látszik rajtuk, hogy a
gyermekeknek örömük telt az alkotás
ban. – Egy Immanuel Kant idézet sze
rint, „Csak vidám szívvel vagyunk képe

sek gyönyörködni a jóban.” – fogalma
zott Schlosserné Báthory Piroska.

A rajzpályázat és a IX. Szerencsi Pálin
ka és Bormustra alkalmából meghirde
tett fotópályázat díjazottjainak Koncz
Ferenc polgármester és Schlosserné
Báthory Piroska, a zsűri elnöke adták át
az elismeréseket.

A „30 éves az én városom” című rajz
pályázat eredménye: alsó tagozatosok:
1. Szarka Edit, 2. Nagy Tímea, 3. Bodnár

Bianka; felső tagozatosok: 1. Nagy Eliza,
2. Gáva Beatrix, 3. Maczek Regina; kü
löndíjas: Bogoly Levente.

A IX. Szerencsi Pálinka és Bormustra
fotópályázat eredménye: 1. Tóth Réka, 
2. Janasóczki Dávid, 3. Csáki Gábor Pál.

A Szerencsi Hírek archív fotóiból a
Zempléni Múzeum készített tárlatot,
amely május 6ától megtekinthető a
Népház (Szerencs, Kossuth tér 1.) aulá
jában. M. Z.
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A várossá nyilvánítás három év
tizedes évfordulója alkalmából
hirdetett rajzpályázatot általános
iskolásoknak a közelmúltban a
Szerencsi Művelődési Központ. 
A gyermekeknek olyan alkotáso
kat kellett beküldeniük, melyek az
elmúlt három évtized fejlődését
mutatják be Szerencsen. A beérke
zett pályamunkákból, a Zempléni
Múzeum és a Szerencsi Hírek ar
chív fotógyűjteményéből, valamint
a IX. Szerencsi Pálinka és Bormust
ra alkalmából meghirdetett fotó
pályázat képeiből április 24én
nyílt kiállítás a Rákóczivárban.

Zajácz Tamás bőrműves iparművész
munkáiból nyílt kiállítás április 15én
a Rákóczivárban. A résztvevőket
Koncz Ferenc polgármester köszöntöt
te. Kiss Fanni hegedű és Elek Boglárka
zongorajátéka után az alkotó tartott
tárlatvezetést a vendégek számára. Za
jácz Tamás elmondta, hogy munkássá
ga elején elsősorban vastag bőrből,
gyűrt eljárással dolgozott; ma már
azonban jobban kedveli a finomabb
anyagokat. Egyedi bőrmegmunkálási technológiája szabadalmi oltalmat kapott,
alkotásai közgyűjteményekben, szállodákban, irodaházakban és középületekben
is megtalálhatók. A művészet iránt érdeklődők ezen a kiállításon többek között
Ferenc József, Széchenyi István és II. Rákóczi Ferenc arcképét, a Liszt Ferenc em
lékére készített képet, valamint testplasztikákat is láthatnak.

Eddig németországi állampolgár
sággal rendelkező, de már több éve
Bekecsen élő személy kérte a honosí
tási eljárást Szerencsen, majd a hiva
talos okmányok benyújtását követő
en április 18án, a Rákóczivárban
tette le az állampolgársági esküt.

A ceremónián Ternyikné Kádas Ágnes
jegyzőkönyvvezető ellenőrizte a doku
mentumokat, majd az eskü elmondása
után Koncz Ferenc polgármester gratulált

az Erfurtban született Nagy András Tibor
nak. A polgármester megjegyezte köszön
tőjében, hogy Szerencs városában már szá
mos erdélyi, felvidéki, kárpátaljai honfitár
sunk kérte és kapta meg a státuszt, most
második alkalommal gratulálhatott né
metországi állampolgárnak. Koncz Ferenc
sikereket kívánva koccintott az ünneplővel
és feleségével, akiknek gyermekei a Rákóc
zi Zsigmond Általános Iskolában folytatják
alapfokú tanulmányaikat. SfL

Bőrműves iparművész tárlata

Isten engem úgy segéljen!

30 éve újra város Szerencs
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Az anyák tiszteletére először az ősi
Görögországban tartottak ün
nepségeket, tavaszonként kegye

lettel adóztak az istenek anyja, Rhea
előtt. A XVII. századi Angliában az édes
anyákat az Anyavasárnapon köszöntöt
ték, mely a nagyböjt negyedik hétvégé
jére esett.

Az Egyesült Államokban az Anyák
napja gondolatát Julia Ward Howe vetet
te fel 1872ben Bostonban. Úgy vélte,
hogy ezt az ünnepet a béke jegyében le
hetne eltölteni. Hivatalos állami ünnep
pé nyilvánítása a philadelphiai Anna M.
Jarvis nevéhez kötődik. Az ünnepet má
jus második vasárnapjára tűzte ki, el
hunyt édesanyja emlékére. Rengeteg
időt és energiát szánt arra, hogy az ün
nepet előbb állami, majd nemzetközi is
mertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914
ben érte el, amikor Wilson amerikai el
nök a napot hivatalos ünneppé nyilvání
totta.

Magyarországon 1928 óta május első
vasárnapján köszöntjük az édesanyákat.

A Szerencsi Óvodában minden évben
megemlékeznek az Anyák napjáról. Az
óvoda Micimackó csoportja külön meg
emlékezik a nagymamákról is. Mint azt
Pelbárt Tiborné óvónő elmondta, az ün
nepi esemény a megvendégelésre is 

kiterjed, sőt együtt süt
nekfőznek a nagyikkal,
azután felelevenítik az „öl
ben” játékokat, azaz a na
gyik ölbe veszik a kicsiket,
mesélnek, vagy ebben a
helyzetben játszanak pl.
kerekecskegombocskát.

Május első vasárnapján,
a Munkás Szent József ró
mai katolikus templomban megtartott
szentmisén is köszöntötték az édes
anyákat. A gyermekek virágokkal fejez
ték ki szeretetüket és ragaszkodásukat.
Este a Kisboldogasszony templomban
folytatódott a köszöntés. Darvas László
plébános a hagyományokat követve elő
ször a május hónapban név és születés
napjukat ünneplőket köszöntötte, majd
az édesanyákról emlékezett meg. Beszé
dében kiemelte, hogy egy édes
anyáról mindig jelen időben kell
beszélni, függetlenül attól,
hogy már nincs közöttünk,
vagy pedig jelenlétével gaz
dagítja napjainkat. A plébá
nosi köszöntőt követően kis 
iskolások műsora következett,
az apróságok szavalatokkal,
énekekkel kedveskedtek a
padokban ülő édes anyák 
nak, nagyma mák nak.
Végül előkerültek a
szeretet virágai és
min den hölgyet meg 
ajándékoz tak a jeles
ünnep alkalmából.

Anyák napja
Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az Anyák napja. Köszöntjük édesanyáinkat, megkö

szönve mindazt a szeretetet és gondoskodást, amellyel elhalmoztak bennünket születésünk óta.

Köszöntjük 
a nagymamákat

Az ondi óvoda gyermekei május 6án
a helyi idősek klubjában ünnepelték
a településrész nagymamáit.

Schlosserné 
Báthory Piroska

rajza.



Szinte minden átmenet nélkül köszön
tött be a nyárias idő a télből, ami észre
vehetően hozta magával a kerékpárosok
megjelenését a közutakon. A Szerencsi

Rendőrkapitányság nem véletlenül szer
vezi meg hagyományosan azt a közleke
désbiztonsági vetélkedőt, amely a bal
esetek elkerülését szolgálja.

Görcsös Lajos rendőralezredes, a Sze
rencsi Rendőrkapitányság Közlekedés
rendészeti Osztályának vezetője arról
tájékoztatta a Szerencsi Híreket, hogy az
ORFK Országos Balesetmegelőzési Bi
zottsága felmenő rendszerben tartja
meg az általános iskolások számára azt
a vetélkedősorozatot, ami a biztonságos
közlekedést tartja szem előtt. Az idei
megmérettetést a Rákóczi Zsigmond Ál
talános Iskolában rendezték meg április
16án. A szerencsi kistérséghez tartozó
települések diákjai először KRESZre vo
natkozó tesztkérdéseket oldottak meg,

majd egy kimondottan nehéznek számí
tó akadálypályán bizonyították kerékpá
ros ügyességüket. A rutint igénylő,
ügyességi feladatokkal bőven kombinált
akadálypálya tényleg megizzasztotta a
fiatalokat, de mint az kiderült, mindenki
jól teljesített. SfL

Körözött telefon
A Készenléti Rendőrség bevetési egy

ségének munkatársai április 29én a
Szerencsi Rendőrkapitányság illetékes
ségi területén láttak el szolgálati felada
tokat. A rendőrök Taktaharkányban já
rőröztek és a Kazinczy Ferenc utcában
22.50 órakor igazoltatták a 19 éves R.
Lászlót. A zavartan viselkedő helyi férfi
ruházatának átvizsgálása során az
egyenruhások egy olyan telefont talál

tak, amire a Szerencsi Rendőrkapitány
ság tárgykörözést rendelt el.

A férfit a Készenléti Rendőrség munka
társai előállították a Szerencsi Rendőrka
pitányságra – közölte a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság.

Megjelent a volt férj
A Készenléti Rendőrség bevetési egy

ségeinek munkatársai április 29én tele
fonon történt bejelentés után jelentek

meg Szerencs egyik parkolójában. A be
jelentő elmondása szerint az autójában
ült – amelynek ki volt nyitva az ajtaja –,
amikor az arra járó volt férje őt hango
san szidalmazva, több alkalommal meg
rúgta. A kiérkező rendőrök még a hely
színen találták a 40 éves S. Ferenc prügyi
lakost, akit a Szerencsi Rendőrkapitány
ságra előállítottak, ahol gyanúsítottként
hallgatták ki garázdaság vétség elköve
tésének megalapozott gyanúja miatt.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

A rendőrség napja alkalmából az
Országos Rendőrfőkapitányság veze
tője dicséretben és jutalomban része
sítette Szűcs Lászlónét, a Szerencsi
Rendőrkapitányság előadóját. Az Or
szágos Rendőrfőkapitányság bűnügyi
főigazgatója kiemelkedő szakmai te
vékenysége elismeréséül az Év DADA
Rendőre díjat adományozott Nagy
László r. törzszászlósnak, a Szerencsi
Rendőrkapitányság nyomozójának.

Közlemény

A BorsodAbaújZemplén Megyei
Bűnmegelőzési Alapítványt 1990ben a
megye 34 intézménye, gazdasági társa
sága hozta létre. Az alapítvány munká
ját az elnök és titkár vezetésével 9 tagú
kuratórium irányítja, tevékenységét a
közrend és közbiztonság védelme érde
kében végzi. A szervezet 2013. évi be
vétele 1 450 936 Ft, valamint kiadása 
1 056 740 Ft volt. Az Alapítvány teljes
gazdálkodási adatai és közhasznúsági
jelentése megtalálható a www.bunme
gelozes.eu honlapon.

Dudás Péter, a kuratórium titkára

Szent György napi 
elismerések

Szerencsi és bekecsi óvodások is érkeztek
vendégségbe április 30án a Szerencsi Rend
őrkapitányság nyílt napjára. A rendőrség vé
dőszentje, Szent György nap alkalmából szer
vezett eseményen, a gyermekek ismertetőt
hallottak a testület munkájáról, a rendőrök
eszközeiről, az ujjlenyomatkészítés fortélyai
ról. Az óvodások megismerkedhettek a kapi
tányság nyomozókutyájával, Hektorral és ki
próbálhatták a jól ismert rendőrautót is.

Közlekedés-biztonsági vetélkedő

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

•

zemplentourist

Tanulmány a nőkről
Musical comedy

MADÁCH SZÍNHÁZ

2014. június 7.
6 900Ft/fő

+ a színházjegy 4 400 f orinttól 5 700 f orintig

Jelentkezni irodánkban,
vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

SZÉPKÁRTYÁVAL FIZETHETŐ!

Kínálatunkból:

A Ciklámenben

akciós áron!
álmennyezetek és tapétacsíkok

Tapéták nagy választékban!

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

– Zománcfestékek 0,9 kg
Beltéri falfesték 14 l
Csemperagasztó 25 kg
Falazó habarcs 25 kg

–
–
–

1320 Ft-tól
1990 Ft-tól
970 Ft-tól
750 Ft

Bankkártyás fizetési lehetőség.

Hőszigetelő rendszerek, nemes-
vakolatok, homlokzatfestékek
nagy színválasztékban,
azonnali színkeveréssel!

Szögek, csavarok, zárak, lakatok
és háztartási-vegyiáru

minden egy helyen a
Ciklámenben!

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

Ajánlatunk
május 1-től május 31-ig

Ajánlatunk
május 1-től május 31-ig

– Sertés tarja csontos
Sertés oldalas
Sertésláb
Lángolt kolbász (Bogdányi)
Paraszt kolbász (Bogdányi)
Sümegi sonka
Csülöksonka
Csemegeszalonna (Bogdányi)
Kaiser baromfi lecsókolbász
Sertészsír (0,5 kg és 1 kg)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1100 Ft/kg
990 Ft/kg
250 Ft/kg

1190 Ft/kg
1190 Ft/kg
1680 Ft/kg
1280 Ft/kg
1060 Ft/kg
520 Ft/kg
460 Ft/kg



Az SZHE hagyományos eseményére
a korábbi évektől kevesebben ne
veztek, idén 38 fő szállt harcba a

vándorkupáért. A résztvevőket a verseny
reggelén elsőként Koncz Ferenc polgár
mester köszöntötte, majd az egyesület
vezetősége ismertette a szabályokat. 
A pecások versengése 8 órakor, piszoly
lövésre indult. A résztvevők ekkor kezd
hették meg az etetést és a szabályoknak
megfelelően egy horgos, úszós szerelék
kel vágtak neki a pecázásnak. A Szerencsi
Horgász Egyesület szervezői folyamato
san mérlegelték a kifogott zsákmányt, a
horogra akadt példányok többsége ponty
volt. A verseny 11.30 órakor ért véget,
majd az összesítés után megszületett a
végeredmény: felnőtt férfi kategória: 

1. Ördög Ferenc (19,82 kg), 2. Kuti Ádám
(17,61 kg), 3. Ördög Zsolt (15,51 kg), 
4. Trócsányi Zoltán (10,06 kg), 5. Trem
beczki Zoltán (9,35 kg). Gyermek kategó
ria: 1. Koromházi Máté (3,96 kg), 2. Saru
di Kristóf (0,87 kg), 3. Sashalmi Gergő
(0,72 kg), 4. Papp Kornél (0,52 kg).

A legnagyobb hal kifogásáért járó kü
löndíjat ifj. Balogh Imre kapta, aki a ver
seny során 6,76 kgos nyurga pontyot
akasztott. Ezen a délelőttön összesen 170
kg halat fogtak ki a résztvevők. A helye
zettek vásárlási utalványt kaptak teljesít
ményükért. Ördög Ferenc, aki immár ne
gyedik alkalommal nyerte el az SZHE
vándorkupáját, a nyereményét a legjobb
gyermekhorgásznak ajánlotta fel.

M. Z.

Szerencs Város Napjának részeként
az asztalitenisz is szerepet kapott a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban, ápri
lis 27én tizenkét egyesületet képvi
selve ötven sportoló érkezett váro
sunkba az ország húsz településéről. 

A megnyitón Koncz Ferenc polgár
mester, a nemzetköziként is fölfogható
Szerencs Város Kupa elnevezésű ver
seny védnöke köszöntötte a megjelente
ket, majd a szabályok ismertetése után
páros és egyéni számokban léptek zöld

asztalhoz a versenyzők. A labdapattog
tatás az egész napot igénybe vette, kö
szönhetően annak, hogy igencsak jól fel
készült versenyzők forgatták az ütőket,
látványos szervák, nyesések és ping
pong labda fogadások váltakoztak a küz
dőterületen. A Hajdú István főbíró és
Csorba István főbíró helyettes által leve
zényelt esemény az esti órákban fejező
dött be, a díjakat Egeli Zsolt alpolgár
mestertől vehették át a legjobbak. Hazai
részről Stadler Tamás ezüstérmet jelen
tő pontszámokat gyűjtött össze férfi
egyéniben, míg Köllő Tamás bronzérmet
szerzett az Extra Kupa egyéni számában.

SfL
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Spisák Lajos Horgász Emlékverseny

Szerencs Város Kupa

Ördög Ferenc nyerte az idei Spisák Lajos Horgász Emlékversenyt, amit április 27én rendeztek meg a Ho
mokostónál. A rutinos horgász immár negyedik alkalommal vihette haza a Szerencsi Horgász Egyesület
(SZHE) vándor kupáját.

Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Tini Súlyemelő Országos Baj
nokságot. Szerencs Városi Sportegyesület súlyemelő szakosztályát nyolc fiatal
képviselte. Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai hat aranyérmet egy ötödik,
és egy hatodik helyezést hoztak el, emellett Takács Máté a férfi Kölyök I. korcso
port, míg Gáspár Bianka a női Kölyök I. korcsoport legeredményesebb verseny
zőjének járó díjat is elhozta. A serdülőknél a sinclair pontok számítása alapján
a 2. helyezett Vasas Péter, az abszolút bajnok Bárány Gergő lett.

Eredmények, női kölyök I. korcsoport: 1. Gáspár Bianka (87 pont, 36 kgos
súlycsoport). Férfi kölyök I. korcsoport: 1. Takács Máté (86 pont, 40 kgos súly
csoport). Férfi kölyök II. korcsoport: 5. Gáspár Alex (69 pont, 40 kgos súlycso
port), 6. Radványi Dominik (57 pont, 40 kgos súlycsoport). Serdülő férfi kor
csoport: 1. Konecsni Róbert (115 kgos összteljesítmény, 62 kgos súlycsoport).
1. Vasas Péter (149 kgos összteljesítmény, 69 kgos súlycsoport), 1. Nagy Tamás
(107 kgos összteljesítmény, 77 kgos súlycsoport), 1. Bárány Gergő (182 kgos
összteljesítmény, +85 kgos súlycsoport).

Tini Súlyemelő Országos Bajnokság
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AKulcsár Anita Sportcsarnokban az
utánpótlás kupa résztvevőit Rin
ger István tárogatójátéka, majd

Koncz Ferenc köszöntötte. A város pol
gármestere elsőként a néhai, szerencsi
születésű Görcsös Józsefről emlékezett
meg, akinek egykor nagy szerepe volt a
helyi birkózás alapjainak megteremtésé
ben.

Koncz Ferenc az ünnepélyes megnyi
tón úgy fogalmazott: a sportág ma is ki
válóan működik a városban, ami elsősor
ban Illésy Lászlónak, a szakosztály veze
tőjének köszönhető, hiszen ő az, aki nap
jainkban sokat tesz a sportág fennmara
dásáért, az utánpótlásnevelésért.

– Nagy Örömmel tekintek a szerencsi
gyermekekre. Itt vannak a legkisebbek és
a nagyobb fiataljaink is. Látszik, hogy van
utánpótlás és vannak már országosan is
ismert versenyzőink is. Büszkék vagyunk
továbbá a Szerencs VSE és a DVTK birkó
zó szakosztályai közötti kiváló együttmű
ködésre is – fogalmazott a polgármester.

Koncz Ferenc a megnyitón köszöntötte
a szerencsi szakosztály egyetlen magyar
bajnokát, Golopi Gergőt, aki a serdülő
szabadfogású diákolimpia ezüstérmét is
megszerezte a közelmúltban. A tavaly el
ért kimagasló eredményeikért ugyancsak
Szerencs Város Önkormányzata különdí
ját vette át Pál Mihály, Molnár Olivér és
Nagy Kristóf, akiknek Kiss Attila alpol
gármester, a Szerencs VSE elnöke adta át
az elismeréseket.

A megnyitón a szerencsi Novák László
emlékezett meg néhai barátjáról, Görcsös
Józsefről, majd a 4 esztendős gyermekek
től a 19 éves korosztályú fiatalokig össze
sen 151 birkózó kezdte meg a küzdelme
ket. A Szerencs VSE birkózó szakosztálya
21 fiatallal vett részt a megmérettetésen.

Birkozóink végül hét arany, öt ezüst és
öt bronzéremmel a csapatok között a má
sodik helyen végeztek. Az Északkelet,
Hajdúság és a Nyírség birkózó centruma
inak meghirdetett Diák II. korcsoportos
csapatverseny győztese a Diósgyőr Nagy
Centrum lett, amelynek tagja többek kö
zött a Szerencs VSE birkózó szakosztálya
és a Bekecsi Birkózó Klub is.

A Szerencs VSE birkózó szakosztályá 
nak érmes versenyzői:

Berecz Dávid (kadet, 85 kg) 1. hely;
Csizmár Máté (junior, 66 kg) 2. hely; Go

lopi Gergő (kadet, 58 kg) 1. hely; Golopi
József (kadet, 76 kg) 1. hely; Halász
Ádám (gyermek II., 20 kg) 3. hely; Ha
raszthy Áron (gyermek II., 24 kg) 3. hely;
Jéger Máté (diák I., 38 kg) 2. hely; Kiss
Márton (kadet, 76kg) 3. hely; Kovács
Szilveszter (serdülő, 100 kg) 1. hely; Ko
zsik Olivér (diák I., 38 kg) 1. hely; Mezősi

Kende (gyermek I., 30 kg) 2. hely; Mol
nár Olivér (diák I., 42 kg) 2. hely; Nagy
Kristóf (diák I., 32 kg) 1. hely; Olasz Mi
lán (gyermek II., 18 kg) 3. hely; Pál Mi
hály (diák II., 42 kg) 1. hely; Pál Zsófia
(gyermek II., 26 kg) 3. hely; Pataki Vil
mos (gyermek II., 16 kg) 2. hely.

M. Z.

Tizenhét érmet szereztek a Szerencs VSE birkózói
Szerencs Város Napja eseményei között április 26án rendezték meg a IV. BonbonMegymag Kupa Szabad

fogású Birkózóverseny és Görcsös József Emlékversenyt Szerencsen. A meghívásos szabadfogású ifjúsági bir
kózóversenyt gyermek, diák, serdülő, kadet, junior korcsoportok számára hirdette meg Szerencs Város Sport
egyesülete és a Diósgyőr Nagy Centrum. 

Női kézilabda
Idegenben is győztek 
a kézilabdás lányok

Fontos mérkőzést játszott április 19
én idegenben, a bajnokság második he
lyén álló MHandball ellen a Szerencs
VSE női kézilabdacsapata. A szerencsi
lányok játékára az összeszedettség, ki
dolgozott támadás, harcos védekezés
volt jellemző, nem beszélve a kapusok
kiváló teljesítményéről. Az első félidő
ben sok esélyt nem hagytak támadásban
a miskolciaknak, így sikerült hét góllal
maguk mögött tartani őket. A második
játékrészben már nyolc gólos előnyre
tettek szert, ám a véghajrában jelentke
ző holtpont kapkodást eredményezett, a
hazai csapat megközelítette a szerencsi
eket, de a mieink nem engedték ki a ke
zükből a meccset, ezzel újabb két pontot
tudhattak maguknak. A végeredmény:
MHandball – Szerencs VSE: 20–22.

Szerencs VSE: Fábián L., Czagány N.,
Fábián J.(4), Sohajda E.(3), Szolnoki
T.(5), Holly E., Demeter B., Szabó Cs.(7),
Tamás L., Szabó R.(2), Buri N. (1).

Fölényes hazai siker
A tavaszi szezon utolsó hazai mérkő

zését játszotta április 27én a Szerencs
VSE női kézilabdacsapata. A megszokott
környezet okozta lámpaláz egészen az
első félidő 20. percéig blokkolta a haza
iakat, amikorra hat gólos hátrányba ke
rültek, azonban a hátralévő tíz percben,
mintha kicserélődött volna a csapat –
értékelte a találkozót Szőke Ildikó edző.

A továbbiakban egyre javult a védeke
zés, a Szerencs VSE lányai zsinórban
nyolc gólt lőttek az ellenfél kapujába,
miközben a vendégek egyszer sem talál
tak. Javult a védekezésünk is, a szünetre
már háromgólos előnnyel mehettek a
mieink. 

A második játékrészben tovább erősö
dött a Szerencs VSE játéka, a sikertelen
vendégtámadásokból azonnal kontrák
kal rohanták le az ellenfelet. Így alakult
ki a 27–14es hazai siker.

A Szerencs VSE együttese ezúton
köszöni a szurkolók biztatását!



INGATLANINGATLAN
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs la
kásnak, nagycsaládosoknak, akár
vállalkozásra is alkalmas. Rende
zett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti lakáscsere is érdekel
értékkülönbözettel. Érd.: 70/655
7576, 47/363282. (89)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképülettel
eladó. Érd.: 47/362788. (89)
Szerencsen 61 m2es, földszinti,
társasházi lakás, központi helyen,
zöldövezetben, játszótér, iskolák,
boltok közelében áron alul sürgő
sen eladó. Érd.: 47/361683. (89)
Legyesbénye, Mátyás utca 44.
szám alatti, kétszobás, összkom
fortos családi ház eladó. Érd.:
70/5170688. (89)
Szerencs központjában, Bényei út

4/A szám alatt szintes családi ház
eladó, műanyag nyílászárók, tér 
kövezett udvar. Érdeklődni:
70/6817775. (8)
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.
(89101112)
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 (8)
Szerencsen csendes környezet
ben (ESZEI közelében) egy 80 m2
es családi ház, 2 szoba, összkom
fortos, gázfűtéses, nagy kerttel
(300 négyszögöl) gyümölcsfákkal.
Érd.: 30/5254740. (8)
Szerencs, Alkotmány utcai 100
m2es, egy plusz két fél szoba, nap
pali konyha, fürdőszoba, összkom
fortos családi ház eladó. Érd.:
70/3238328. (8)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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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

Utazási katalógusok
csomagolása, stb.

06-90/603-607.
www.mediafonebt.webnode.hu

635 Ft/perc, 06-20/9104517, 06-1/2228397

Otthoni munka!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Sütő Szilveszter főorvos úrnak, dr. Árvai
Éva főorvos asszonynak, dr. Szarvák Katalin doktornőnek, a tüdőgondozó 
asszisztenseinek és az ügyelet munkatársainak a türelmét és megértését,

amelyet szeretett halottunk, 
Büstyei Bálint ápolásakor tanúsítottak.

A gyászoló család

ITT A FAGYI SZEZON!ITT A FAGYI SZEZON!
Várjuk az Édes Álom Cukrászdába!

Töltsön nálunk hangulatos környezetben, hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel!

Töltsön nálunk hangulatos környezetben, hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel!

A klasszikustól a különleges ízekig kínáljuk
fagylaltjainkat, kelyheinket, melyek között

az angol-puncs, sacher, bounty, dolce latte ízek mellett
a gyerekek kedvence a cookies,

rágógumi, azzúró is megtalálható.

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!
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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 +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,

raszter fólia, Kevlár 3D fólia, elemek.

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.

Rossz illatok jönnek be a klíma bekapcsolásakor?
Klímatisztítás ózongenerátorral!

Suzuki és Opel olajszűrők Renault450 Ft-tól, 700 Ft-tól.
E-jeles nappali menetfények, menetrögzítő kamera.

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)



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
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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...Egy kis hazai...

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

szombat 7–12 óráig.




