
Sokat fejlődött
az Önök városa

Bajnok
a kézilabdacsapat

Esély
a gyermekeknek

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREKHÍREK
KÖZÉLET • SZABADIDŐ • KULTÚRA
szerencsihirek@szerencs.hu • www.szerencsihirek.hu

INGYENES  KIADVÁNY

XXIX. évfolyam 9. szám • 2014. május 23.



Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető. • Tördelés: NÉMETH PÁL • Készült: a
Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3600 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag 

a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. ISSN 1216-3066

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREKHÍREK
KÖZÉLET • SZABADIDŐ • KULTÚRA
szerencsihirek@szerencs.hu • www.szerencsihirek.hu

INGYENES  KIADVÁNY

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 június 16-án 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb június 11-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb május 28-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; 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 19-25.: Centrum Gyógyszertár. Május 26.
– június 1.: Oroszlán Gyógyszertár. Június 2-8.:
Alba Gyógyszertár. Június 9-15.: 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. 

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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Úton Európa felé
Néhány esztendővel ezelőtt, pontosan

2007-ben alkalmam nyílt arra, hogy újságíró-
ként elkísérjem a szerencsi delegációt a lu-
xemburgi Hesperange-ban megrendezett EU-
ROPART találkozóra. Sok-sok tapasztalattal
tértem haza abban az időben. Főleg a konti-
nens egyik leggazdagabb országának lakói
nyűgöztek le, akik mértékletesen, okosan élik

életüket, ráadásul olyan színvonalon, amiről nekünk magyarok-
nak néhány évtizede még elképzelésünk sem lehetett. Akkoriban
az is meglepő volt számomra, hogy az ottani emberek a luxem-
burgi mellett legalább két nyelven, németül és franciául is be-
szélnek. Számukra ez természetes. A tanulságok között szere-
pelt, hogy van még mit tanulnunk a világ más népeitől, de a mi
kulturális értékeink, hagyományaink fontos részei Európának és
hatalmas erőt képviselnek.

Hét esztendő nem a világ, de mégis milyen sokat változott min-
den e néhány év alatt. Idén – immár negyedik alkalommal – Sze-
rencs volt a házigazdája a három napos eseménynek. Hozzánk
érkeztek a luxemburgi és németországi delegációk, akik közül
sokan úgy nyilatkoztak: csodálatos napokat töltöttek Szeren-
csen, ennél jobban ők sem tudták volna megrendezni ezt a prog-
ramot! Köszönet az elismerő szavakért, de azt hiszem a város-
vezetés és minden szervező egyetért azzal: ez volt a cél, vendégül
látni és mosolyt csalni a hozzánk érkezők arcára, hogy életük
egyik meghatározó, szép élményével távozzanak Szerencsről.

Talán most sokan azt gondolhatják: „megint volt egy három
napos dínom-dánom. Hova ez a sok pazarlás?” Megnyugtatásul
el kell mondani, hogy az Európai Unió minden évben támogatja
a találkozó megrendezését, tehát a német és luxemburgi küldött-
ségek vendégül látása nem a város költségvetését csorbította.
Így volt ez már 2004-ben is, amikor az első ilyen esemény ház-
igazdája volt Szerencs, az EU már akkor is jelentős összeggel já-
rult a három ország fiataljainak kulturális seregszemléjéhez.

A település önkormányzata, a szervezők mindent megtettek
azért, hogy vendégeink jó hírünket vigyék Európába. Kitettek
magukért a fiataljaink is, akik szeretettel fogadták a testvérvá-
rosokból érkező kortársaikat. Ifjú művészpalántáinknak köszön-
hetően csodálatos zenei és néptánc előadások színesítették az
eseményeket és alkalmuk volt bemutatkozni képzőművész te-
hetségeinknek is. Ugyancsak új élmény – amelyre sok felnőtt is
meglepődve mutatott rá –, hogy a diákok ma már beszélgetnek
a német és luxemburgi fiatalokkal. Igaz, még sok-sok évtized kell
ahhoz, hogy az idegennyelv tudás iránti igény természetessé vál-
jon a magyar ember számára, de tagadhatatlan: elindult egy jó
folyamat.

Biztos vagyok abban, hogy számos területen kell még előre
lépni, de ma már más a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt. Nem
az a kicsi, rendkívül szegény város vagyunk, mint néhány évvel
ezelőtt. Ma már mi szerencsiek is igyekszünk egyre okosabban
élni az életünket. Testvérvárosi vendégeink hazautaztak, az itt
töltött napjaikról szól lapunk néhány oldala, melyeket szívesen
ajánlok olvasóink figyelmébe.

Talán sokan nem is gondolják, milyen óriási jelentőségű ese-
mény volt ez az EUROPART találkozó Szerencs életében, külö-
nösen ha arra gondolunk, hogy néhány nap múlva döntünk, ki
képviselje hazánkat az Európai Parlamentben. Idén lehetősé-
günk nyílik arra, hogy vezető politikusaink után szavazatunkkal
mi is beírjuk nevünket Európa történelemkönyvébe.

Muhi Zoltán

Abaújszántó, Encs, Golop és Szerencs általános is-
koláiból összesen 110 gyermek vett rész a május 16-
án megrendezett VIII. Szerencsi Szóló Néptáncfeszti-
válon. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola által szer-
vezett, immár hagyományos programon kötelező és
szabadon választott táncokat mutattak be a diákok.

Koncz Ferenc köszöntőjében úgy fogalmazott: vélemé-
nyem szerint Európa legszebb néptánca a miénk. Váro-
sunkban is elindult egy jó folyamat, már hosszú évek óta
tanulják a gyermekeink a magyar táncokat. A péntek dél-
utáni versenyhez a Parapács zenakar szolgáltatta a mu-
zsikát. 

Eredmények:
Kötelező tánc, I. korcsoport: 1. Reményi Edit (Sze-

rencs) – Rőczei Léna – Polgár Sándor Bendegúz (Encs),
2. Galambvári Sára – Maier Cseperke (Abaújszántó), 3.
Bogoly Botond (Szerencs) – Háda Noémi (Encs). Külön-
díj: Kiss Katalin (Szerencs), Szarka Dóra (Szerencs), Ig-
nácz Dorina (Encs), Gál Krisztina Vanessza (Encs), Balázs
Lilla (Szerencs), Beregi Barnabás (Szerencs), Cservák Za-
lán Gábor (Encs), Juhász Bence (Abaújszántó).

Kötelező tánc, II. korcsoport:  1. Tóth Patrik – Danyikó
Dorka (Szerencs), 2. Kádas Ákos (Encs) – Hidi Boglárka
(Encs), Bogoly Levente – Kerekes Kira (Szerencs), 3.
Plaszkó Bence (Abaújszántó) – Lengyel Réka (Abaúj-
szántó). Különdíjasok: Kovács Boglárka Hajnalka (Sze-
rencs), Ignácz Zsófia (Szerencs), Plaszkó Eszter (Abaúj-
szántó), Cseresznye Zita (Szerencs), Burkus Lilla (Aba-
újszántó), Szlanyi Martina (Encs), Kónya Kata (Encs),
Asszú Ábel (Szerencs), Mida Botond Boldizsár (Encs),
Kurucz Gergő (Szerencs), Nyitrai Bence (Encs), B. Tóth
Szebasztián (Encs), Ónodi Csaba (Szerencs), Takács
Ádám (Encs).

Szabadon választott, II. korcsoport: 1. Kádas Ákos
(Encs) – Hidi Boglárka (Encs), 2. Tóth Patrik – Danyikó
Dorka (Szerencs), Bogoly Levente – Kerekes Kira (Sze-
rencs), 3. Plaszkó Bence (Abaújszántó) – Burkus Lilla
(Abaújszántó). Különdíjasok: Cseresznye Zita (Szerencs),
Plaszkó Eszter (Abaújszántó), Ignácz Zsófia (Szerencs),
Lengyel Réka (Abaújszántó), Kovács Boglárka Hajnalka
(Szerencs), Kiss Henrietta (Encs), Németh Dániel Imre
(Encs), Ónodi Csaba (Szerencs), Takács Ádám (Encs), Mi-
da Botond Boldizsár (Encs), Dienes Márton (Encs), Asszú
Ábel (Szerencs), Nyitrai Bence (Encs).

VIII. Szerencsi Szóló
Néptáncfesztivál



Atöbb mint egy évtizedes hagyo-
mányra visszatekintő program 
május 15-én kezdődött Szeren-

csen, amikor megérkeztek a testvérváro-
sok küldöttségei. A fiatalok a középisko-
lai kollégiumban foglalták el szálláshe-
lyüket, majd az első közös vacsorán, a

Rákóczi-vár szín-
h á z t e r m é b e n
Koncz Ferenc üd-
vözölte a vendég-
sereget. A polgár-
mester hangsú-
lyozta: a jövőt a
gyermekeink je-
lentik számunkra,
ezért a testvérvá-
rosi együttműkö-
dés fontos eleme,
hogy fiataljaink is-
merkedjenek egy-
más kultúrájával,

szokásaival, a németországi, luxemburgi
és magyarországi oktatási intézmények-
kel.

Az EUROPART program azzal a céllal
indult útjára 2004-ben, hogy a különbö-
ző nemzetek ifjúságának lehetőséget
biztosítson találkozókra, kölcsönösen

megismerjék egymás hagyományait,
szokásait. Ezúttal Szerencs mutatkozott
be a két nemzet küldöttsége előtt. Az ide
érkező diákok napjait zenei, képzőmű-
vészeti és sportprogramok tették teljes-
sé, a delegáció gyermek és felnőtt tagja-
inak itt tartózkodásuk során alkalmuk
volt ismerkedni Szerencs nevezetessé-
geivel, betekintést nyerni városunk min-
dennapjaiba.

M. Z.

11. EUROPART4

Miközben a fiatalok sport és szabadidős programokon
vettek részt, a testvérvárosi delegációk felnőtt tagjai
ismerkedtek a településsel. A vendégek elsőként a

Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyére látogattak
el, ahol Tóth István ügyvezető mutatta be az önkormányzati
cég működését. Elhangzott többek között, hogy a társaság
egyik fő feladata a közcélú foglalkoztatás. A különböző köz-
munka programok keretében évente mintegy 450-600 fő jut
álláslehetőséghez a társaságnál. Tevékenységi körükbe tarto-

zik Szerencs Város Önkormányzata kötelező feladatainak el-
látása, mint például a csapadékvíz rendezés, utak, hidak, te-
mető karbantartása, piac üzemeltetés.

A német és luxemburgi vendégek a tájékoztató után megte-
kintették a kft térburkoló gyártó üzemegységét, és városi ker-
tészetet, ahol nem csak a közterületek díszítését szolgáló vi-
rágokat, hanem a városi konyhát kiszolgáló zöldségféléket is
megtermelik az ügyes kezű asszonyok.

Látogatás a városi kertészetben

Ifjúsági találkozó, kulturális seregszemle
Három nemzet ifjúsági és kulturális találkozóját rendezték meg május 15

és 18-a között Szerencsen. A németországi Malchin, a luxemburgi Hespe-
range és Szerencs 2004-ben szervezte meg első alkalommal az EUROPART
elnevezésű programot. Az eseménynek minden évben más-más település
ad otthont, idén újra Szerencs lehetett a házigazdája az Európai Unió „Eu-
rópa a polgárokért” programja által támogatott seregszemlének, melyre
Malchinból és Hesperange-ból is közel 50 fős, többségében diákokból álló
delegáció érkezett városunkba.
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Az EUROPART programra érkezett
küldöttség németországi, luxem-
burgi dákjai és a szerencsi gyer-

mekek május 16-án közös alkotásban
vettek részt az iskola tornatermében. Az
úgynevezett „land art” kép elkészítése so-
rán a gyermekek saját fantáziájuk alapján
azt igyekeztek megfogalmazni, hogy ez-
zel a programmal a három nemzet közös,
európai úton indult el egykor. A képen az
országok nemzeti lobogója mellett meg-
jelenik a gyermekek barátsága, az össze-

tartozás. – Az öt méter hosszú alkotás a
gálakoncerten a Rákóczi-vár színházter-
mének színpadán volt látható. – Az sze-
retnénk, ha a következő szerencsi EURO-
PART találkozókon a Rákóczi-vár falát dí-

szítené ez a vízhatlan anyagból és festék-
kel készített alkotás – mondta el a Sze-
rencsi Híreknek Derda Péterné, az intéz-
mény igazgatóhelyettese.

M. Z.

Fúvószene a város utcáin

Messze földön híres a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
művészeti képzése. A tanintézet
keretein belül a zenei, néptánc és
dráma tanszakok mellett kiváló
képzőművész palánták bontogat-
ják szárnyaikat.

Három ország fiataljainak közös alkotása

A Malchinból érkezett fúvószenekar látványos produkciókkal kápráztatta el a szerencsi közönséget. A nem éppen kegyes
időjárás ellenére május 16-án és 17-én a település több pontján is megjelentek, szabadtéri koncertekkel örvendeztetve a sze-
rencsieket.

A Malchinból és Hespe-
range-ból érkezett vendé-
gek bizonyára kíváncsiak
voltak arra, hogy hol ké-
szül városunk egyik büsz-
kesége a híres szerencsi
csokoládé. A vendéglátók
gyárlátogatást szerveztek
a Szerencsi Bonbon Kft.
egyik üzemébe, ahol a
méltán nevezetes édesség
gyártását tekinthették
meg az érdeklődők.

Itt készül a szerencsi csokoládé



A fenti cím volt a témája annak
a mini-konferenciának, amit má-
jus 17-én, az EUROPART találkozó
keretében rendeztek meg a sze-
rencsi Rákóczi-várban. 

Atestvérvárosi delegációk, vala-
mint város vezetői mellett mal-
chini, luxemburgi és helyi fiatalok

vettek részt a tanácskozáson, melyen Si-
pos Attila, a Szociális és Alapszolgáltatási
Központ igazgatója előadásában a ma-
gyar családtámogatási rendszerrel is-
merkedhettek meg a résztvevők. Ugyan-
csak ebben a témában tartott tájékozta-
tót Marc Lies, Hesperange polgármeste-
re, s mint kiderült, sok a hasonlóság a két
ország szociális rendszere között, azon-
ban látszik, hogy Luxemburg ugyan gaz-
dag ország, de például a családalapítás-
hoz hazánkban kapják a legtöbb támoga-
tást az emberek.

A konferencia második részében a
gyermekek a témához kapcsolódó kér-
déseket tehettek fel és mondták el véle-
ményüket a saját országaikban tapasz-
taltakról.

Mindhárom nemzet diákjai egysége-
sen fogalmazták meg a számukra fontos
családmodellt: apa, anya és gyermekek.
A beszélgetésekből az is kiderült, hogy
a mai fiatalok számára első a tanulás, a
munkahely keresés és amikor már min-
den biztonságos hátteret megteremtet-
tek, akkor kezdenek el a családalapítás

gondolatával foglal-
kozni.

Szerencs Város Ön-
kormányzatát dr.
Egeli Zsolt képviselte
az eseményen. Mint
fogalmazott, a felnőt-
tek számára fontos a

fiatalok véleménye: hogyan látják ők a
család és a munka kapcsolatát, mit gon-
dolnak a jövőről, amiről a felnőttek oly
sokat beszélgetnek.

– Különös aktualitá-
sa van ennek a témá-
nak napjainkban, hi-
szen idén emlékezünk
meg a berlini fal le-
bontásának 25. évfor-
dulójáról, Magyaror-
szág pedig már több
mint tíz éve tagja az
Európai Uniónak. Ma
már nem azok az „ide-
genek” ültek egy asz-
talhoz, akik teljesen
más társadalmi viszo-
nyok között élnek –

összegezte dr. Egeli Zsolt, aki szerint a
mini-konferencia lényeges következte-
tése az volt: mindhárom nemzet fiataljai
számára fontos, hogy teljes családban
nőjenek fel a gyermekek.

– A 11. EUROPART találkozó tovább
öregbítette a három város képviselő-tes-
tületeinek, önkormányzati tisztségvise-
lőinek együttműködését. Olyan jó prog-
ramot sikerült összeállítanunk, hogy a
vendégeink a változékony időjárási kö-
rülmények között is remekül érezhették
magukat. Hesperange egyik városi tiszt-
ségviselője, a záró estén megjegyezte:
ők sem tudták volna jobban megszer-
vezni ezt az eseményt, nagyon jól érez-
ték magukat Szerencsen – értékelte a
háromnapos programot dr. Egeli Zsolt
alpolgármester. M. Z.
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Munka, karrier, család

A testvérvárosi küldöttségek felnőtt tagjai május 16-án látogatást tettek a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatalban is, ahol Koncz Ferenc polgármester és dr. Barva
Attila jegyző kalauzolta a vendégeket.

Testvérvárosi szemle a hivatalban



A luxemburgi delegációt Marc
Lies vezette. Hesperange polgár-
mester a Szerencsi Hírek kérdésé-
re válaszolva elmondta, hogy
örömmel érkeztek városunkba, jó
érzés volt újra találkozni szeren-
csi barátaikkal, remek progra-
mokban volt részük.

– Az EUROPART találkozó egyik fő té-
mája volt a család és a munka kapcsola-
ta, amelyről egy konferencia keretében
is szót váltottak egymással a három or-
szág delegációi. Számunkra kiderült,
hogy Magyarországon is kiválóan műkö-
dik a szociális támogatási rendszer és
úgy gondolom, hogy minden társadalom
számára rendkívül fontos a gyermekek
és a családok segítése, tehát nem vélet-

len, hogy az európai
uniós program is
erről szól ebben az
évben – fogalma-
zott Marc Lies, aki
úgy véli, a magyar-
országi pozitív pél-
da ellenére, sok
még a tennivaló eu-
rópai szinten is.

– Mint említet-
tem, a komoly téma mellett fantasztikus
programokban volt részünk és éppen
ma tettem fel a kérdést a luxemburgi
gyermekeknek, ők hogyan érezték ma-
gukat Szerencsen? A fiatalok rengeteg

szép élményről számoltak be, mindany-
nyian pozitívan nyilatkoztak az itt töltött
napokról – mondta el Marc Lies.

A németországi testvárosunkból, Mal-
chinból érkezett delegációt Manuela
Risser vezette. Őt is arról kérdeztük, mi-
lyen érzésekkel távoznak Szerencsről az
idei EUROPART találkozó után?

– Mindig csodálatos élmény Szerencs-

re érkeznünk. Most
is azt látjuk, hogy az
elmúlt három év-
ben milyen sokat
fejlődött az Önök
városa. Elmondha-
tom, hogy mind a
felnőttek, mind pe-
dig a küldöttség fia-
taljai, remekül érez-

ték magukat. Csodálatos programokban
volt részünk és köszönet illeti dr. Barva
Attila jegyző urat, aki tolmácsként is so-
kat segített nekünk az itt tartózkodá-
sunk alatt. Fontosnak tartom azt is, hogy
a német, a luxemburgi és a magyar em-
berek az idei aktuális témában le tudtak
ülni, tapasztalatot tudtak cserélni egy-
mással, melyek előre viszik a három vá-
ros, valamint Németország, Luxemburg
és Magyarország kapcsolatát is.

Több mint tíz éve járok vissza Sze-
rencsre. Minden alkalommal újabb és
újabb élményekkel leszek gazdagabb és
el kell mondanom, hogy tegnap a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft-nél jár-
tunk, ahol meglepődve tapasztaltuk,
hogy milyen óriási értékteremtő munka
történik ott és szociális területen is ko-
moly eredményeket ért el a város az
utóbbi években – összegezte gondolatait
Manuela Risser.

M. Z.
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Szép napokat töltöttünk Szerencsen



A címben is szereplő magyar népdalt német, luxem-
burgi és szerencsi fiatalok közösen énekelték el május
17-én, a 11. Europart találkozó gálakoncertjén. 

ARákóczi-vár színháztermében a helyi Hajnali Néptánc-
együttes fergeteges előadása kezdte az ünnepi műsort.
A Rákóczi iskola művészeti képzésében résztvevő diá-

kok, valamint a Malchinból és Hesperange-ból érkezett ifjú
képzőművészek közös, úgynevezett "land art" alkotása díszí-
tette a színpadot, miközben felléptek a zeneiskola tanárai és
növendékei, majd Hesperange gyermekei énekeltek a közön-
ségnek. Ugyancsak a luxemburgi testvérvárosból érkezett a
szaxofon négyes, amely színvonalas produkcióval tette emlé-
kezetessé a záró estét. Fantasztikus dobszó kíséretében lépett
a pódiumra a 20 esztendővel ezelőtt megalakult Malchini fú-
vószenekar. A kiváló mozgáselemekkel is színesített, látvá-
nyos előadás után a három ország fiataljai közösen énekelték
el a Tavaszi szél vízet áraszt című magyar népdalt.

M. Z.
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Tavaszi szél vízet áraszt…

Az EUROPART találkozó utolsó estéjén Koncz Ferenc pol-
gármester búcsúzott el a két ország delegációitól. – Köszö-
nöm a két testvérváros, Malchin és Hesparange közreműkö-
dését, az együtt töltött időt! Remélem, hogy jól érezték ma-
gukat itt Magyarországon! Azért, hogy mindeni tudja, hol is
jártak, fogadják el kis ajándékcsomagunkat a delegációk ve-
zetői – mondta el Koncz Ferenc, majd átnyújtotta a szerencsi
csokoládét és az erre az alkalomra palackozott Tokaji bort
tartalmazó csomagot Manuela Risser-nek és Marc Lies-nek.

A luxemburgiak nevében Marc Lies mondott köszönetet
Koncz Ferencnek és a program szervezőinek. – Gyakran
megfordulunk itt az Önök városában és minden alkalommal
érezzük a vendégszeretetet. Örömmel láttuk, hogyan ápolják
hagyományaikat és mennyire fontos az európai kultúra a
magyarok számára. Mindez látható a rendezvény logóján is,
melyen egy körben a három ország zászlaja szerepel, az ösz-
szetartozást jelképezve. 

– Kedves Ferenc, kedves szerencsiek, kedves magyar bará-
taink – kezdte beszédét Manuela Risserm, a malchini dele-
gáció vezetője. – Tizenhét órát utaztunk, 1300 kilométerről
érkeztünk ide és elmondhatom, hogy megérte a fáradtságot!
Köszönetet mondok Koncz Ferenc polgármesternek a csodá-
latos vendéglátásért: fantasztikus csapata van és vigyázzon
rá, hogy megtartsa őket, mert annyira lehet jó egy vezető,
amennyire jók a beosztottjai – fogalmazott Manuela Risser,
aki ugyancsak köszönetét fejezte ki azért, hogy a malchini ze-
nekar – amely először 2004-ben, az első EUROPART alkal-
mával járt Szerencsen –, újra meghívást kapott. – Magasra
tették a mércét, jövőre mi rendezzük meg ezt a programot.
Vannak már ötleteink, reméljük, hogy meg is tudjuk őket va-
lósítani, és örülünk, hogy 2015-ben a szerencsieket is üdvö-
zölhetjük hazánkban. Viszontlátásra Malchinban!

M. Z.

Viszontlátásra Malchinban!
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– 2004-ben volt az első EUROPART ta-
lálkozó, tehát már van tapasztalatunk a
szervezésben. Ennek ellenére úgy gon-
dolom, komoly előkészítést igényel egy
ilyen rendezvény, különösen akkor, ha
arra gondolunk, hogy az ide érkező két
testvérváros 50-50 fős delegációjának
jelentős része gyermek volt. Ez nagy
szervező munkát igényelt, amit ezúton
is köszönök mindenkinek, aki ebben
részt vett. Nem mondom, hogy közben
nem voltak apróbb problémáink, az idő-
járás is próbára tett mindenkit. Nehéz
volt készülnünk úgy, hogy nem tudtuk,
szabadtéri, vagy zárt helyen rendezzük
meg a programjainkat – mondta el
Koncz Ferenc, aki szerint a testvérvárosi
vendégek is megerősítették, hogy remek
programokat állítottak össze számukra,
melyek leginkább a helyi sajátosságokat
helyezték előtérbe. – Mint tudjuk, az
egész esemény egy közös európai gon-
dolatról is szólt. Többek között arról,
hogy mi az, amiben a különböző orszá-
gok állampolgárai új dolgokat tudnak
egymással megismertetni. Európa rend-
kívül sokszínű kontinens és ebben a kü-
lönbözőségben mi magyarok egészen

egyedi dolgokat vagyunk képesek fel-
mutatni akár a luxemburgi, akár a mal-
chini vendégeinknek.

Kiváló kulturális műsoraink mellett
elvittük őket például a Városgazda Kft.
telephelyére, ahol meglepetéssel fo-
gadták, hogy itt milyen sokrétű és
hasznos munka folyik. El kell monda-
nom, hogy ebben az esetben nem csu-
pán a kertészetről volt szó, hiszen sok-
rétű tevékenységet végez az önkor-
mányzati cég és ugyancsak meg kell
említenem a Városüzemeltető kft.-t is,
amelynek dolgozói az EUROPART alatt
biztosították a vendégek étkeztetését
is, amellett, hogy naponta 1400 főre
készítenek tízórait, ebédet, uzsonnát
és vacsorát a település intézményei és
idősei számára.

A város ilyen szempontból nagyon jól
működik, az ismert és hagyományos
magyar vendégszeretet pedig széppé,
különlegessé tette az elmúlt napokat. 

Jövőre a németországi Malchin rendezi
meg a 12. EUROPART találkozót, ahová
természetesen elutazik majd a szerencsi
küldöttség, többségében gyermekeink,
hiszen ez a program róluk szól. Milyen jó
látni, hogy a fiatalok – köszönhetően a
kiváló nyelvoktatásnak – ma már szót ér-
tenek a külföldi kortársaikkal! Vélemé-
nyem szerint ez a legfontosabb része az
Europart találkozóknak: a diákok beszél-
getnek, barátkoznak egymással – érté-
kelte a három napos eseményt Koncz Fe-
renc polgármester.

M. Z.

– Véleményem szerint az a leg-
fontosabb eleme az EUROPART ta-
lálkozóknak, hogy a diákok be-
szélgetnek, barátkoznak egymás-
sal – így fogalmazott a három na-
pos program végén Koncz Ferenc
polgármester, aki a Szerencsi Hí-
rek olvasóinak mondta el tapasz-
talatait.

Három ország fiataljainak barátsága



A leírások szerint két kártyajáték
ismert ulti elnevezés alatt: az egysze-
rű, és a rablóulti. Az előbbit a hétköz-
napok során inkább talonmáriásnak,
míg az utóbbit egyszerűen ulti, vagy
ultimó néven szokták emlegetni a
hozzáértők.

Egy bizonyos, hazánkban nagyon so-
kan kedvelik ezt a 32 lapos, agytornát
igénylő kártyajátékot. Talán nem vélet-
len, hogy a szerencsi Véndiófa Sörözőben
immár 62. alkalommal tartottak bajnok-
ságot Zempléni Ulti Találkozó elnevezés

alatt. A vetélkedő derűs légköréhez nagy-
ban járult hozzá a hely békés, az egykor
volt kiskocsmákat idéző kedélyes hangu-
lata, a játék közben főtt babgulyás, egyál-
talán a kikapcsolódást serkentő baráti

szféra. A késő, szombat délutánba nyúlt
versenyen végül első helyezést ért el Ko-
vács Béla, második lett Dobi Tivadar, míg
a bronzéremnek Róth Ferdinánd örülhe-
tett. SfL

Az eseményre szervezőként a Miskolci Kórusfesztivál Ala-
pítvány, a Magyar Rádió, továbbá a Hassler Énekegyüttes várta
a kamarakórusok és énekegyüttesek jelentkezését. Városunk-
ban a helyi önkormányzat és a Szerencsi Művelődési Központ
szervezésén belül tartottak bemutatókat, ahol a megjelent Re-
formátus Gyülekezeti Kórus, a Rákóczi Zsigmond Általános Is-
kola, a Hegyalja Pedagógus Kórus, a hajdúszoboszlói Filiae So-
laris Kórus és a tiszaújvárosi Énekszó Baráti Kör tagjait dr. Bör-
zsönyi József református esperes üdvözölte. Koncz Ferenc pol-

gármester köszöntőjében megjegyezte, hogy a dal és a zene
egyfajta erő, olyan emberekben is lehet közös, akik egyébként
mindenben különböznek. A kórusműveken keresztül már
messziről meg lehet ismerni a nyelveket akkor, amikor a sza-
vakat még nem is értjük. A dallamok a művészi tökéletesség
szimbólumai, egyben példák arra nézve, hogy miként lehet a
legkisebb formában, a legszerényebb eszközökkel, a legtöké-
letesebben kifejezni valamilyen gondolatot. A negyedszázados
kamarakórus találkozó remek időtöltésnek bizonyult a hallga-
tóság számára is. SfL
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Egyszerű és rablóulti

A megyeszékhely Selyemréti templomában indult
útjára az a XXV. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus
Fesztivál, amelynek május 11-én Szerencs, ezen belül
a református templom volt az egyik helyszíne.

Helyesbítés
Lapunk 8. számában tudósítást közöltünk a IX. Szerencsi Pálinka és Bormustráról. Az italok

versenyének eredményei között tévesen jelent meg két adat, amelyek helyesen a következők:
Szerencs Város Bora címet Varkoly István 1999-es 6 puttonyos aszúja nyerte. A pálinkák ver-
senyében a 3. helyen végzett Képes Tamás vegyes alma, körte itala. Az elírásért az érintettektől
elnézést kérünk!

Kamarakórusok a református templomban

Kiállítás 
a Népházban

A várossá nyilvánítás három évtizedes
évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a
Zempléni Múzeum és a Szerencsi Hírek ar-
chív fotógyűjteményéből. A tárlat, miután
átköltözött a Rákóczi-várból a Népház au-
lájába, naponta megtekinthető a Kossuth
tér 1. szám alatt. A gyűjtemény átfogó ké-
pet ad városunk elmúlt évtizedeiről, a fel-
vételek egyfajta tükörképként mutatják
be Szerencs közelmúltját, jelenét.
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A tankerület általános iskoláiból tíz csapat jelentkezett
idén a Kiss Attila Alapítvány által meghirdetett olvasott-
sági versenyre. A fiataloknak idén Gál Halász Anna, „Kü-
lönös küldetés” című kisregényéből kellett felkészülniük.

A Bocskai István Gimnázium aulájában rendezett alapítvá-
nyi eseményen Ringer István tárogató muzsikája fogadta a
résztvevőket. Ezt követően Zemlényi Zoltán nyugalmazott is-
kolaigazgató, a Kiss Attila Alapítvány kuratóriumának elnöke
és dr. Komáromy Sándor, a sárospataki főiskola volt dékánja
mondott köszöntőt, hangsúlyozva az olvasás fontosságát, ami
alapja a szövegértésnek, egyáltalán a beszédkészségnek. A
május 17-én megtartott vetélkedőre a mezőzombori szárma-
zású Gál Halász Anna író, „Különös küldetés” című kisregé-

nyéből kellett készülniük a diákoknak. A történet tulajdon-
képpen napjainkban és a XIII. századi Szerencs-Mezőzombor-
Mád területén zajlik, a cselekmény egy átfedéssel vezeti vissza
az olvasót a tatárjárás időszakába, megismerteti az akkori
szokásokkal, korhű képet ad az egykor élt emberekről, a fonás,
a borkészítés, szőlőtermelés, az agyagozás középkori rejtel-
meiről.

A versenyzők kilenc kérdéscsoportban, szóban és írásban
kellett megválaszolniuk a feltett kérdéseket. A diákok felké-
szültségét jelzi, hogy nagyon szoros eredmény született, első
lett Megyaszó Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskolájának
csapata, második helyet tudhatnak magukénak Vámosújfalu
Általános Iskola fiataljai, a harmadik helyezést Bekecs II. Rá-
kóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Is-
kola csapata érte el.

A program végén Nyiri Tibor a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szerencsi Tankerületének igazgatója és Koncz
Ferenc mondott záróbeszédet. Szerencs polgármestere meg-
jegyezte, hogy jelenünk technikai vívmányai kissé háttérbe
szorították a könyvek olvasását, ugyanakkor aláhúzta, hogy a
kötetek böngészése – túl a szókincs gyarapodásán – olyan ké-
pi élményt is nyújt, amit az ember saját magának alakít ki ol-
vasás közben. Nyiri Tibor a következő esztendő programját is
vázolta: a verseny témájaként Móra Ferenc „Aranykoporsó”
című művét választotta a Konczné Kondás Tünde által meg-
álmodott alapítvány kuratóriuma. SfL

Gál Halász Anna: Különös küldetés

A kétévente ismétlődő tanácskozás a
tízedik találkozót tudhatta magáénak ta-
valy, és az idei esztendőben sem szakí-
tottak a hagyománnyal. Ám a konferen-
cia ötletgazdájának 80. születésnapja
okot adott egy közbenső, ünnepélyes jel-
leggel bíró találkozó megrendezésére. Az
eseményen Frisnyák Sándort köszöntöt-
te – a kollégák mellett – Koncz Ferenc
polgármester és dr. Gál András a szeren-
csi középfokú tanintézmény igazgatója,
majd a nyíregyházi tanárról elnevezett
gimnáziumi tanteremben rövid előadá-
sok hangzottak el a nemzeti atlaszok
múltjáról és jelenéről, a szegénység föld-
rajzáról, illetve a településmorfológiáról,
mint módszerről. Az eseményen szóba
kerültek a kezdetek, és itt nem árt fel-
idézni az elmúlt, közel másfél évtized
eredményeit. A Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban megtartott tájföldrajzi
konferenciák Szerencsről és a tág érte-
lemben vett környékről szólnak, az eddi-
gi munkát tudományos kötetek sora do-

kumentálja. Talán a legbüszkébbek arra
a kiadványra, ami mint lexikon, első a táj-
földrajzok között, kimerítően foglalkozik
a térség kialakulásával, geológiai szerke-
zetével, felszíni formakincse (geomorfo-
lógia) jellemzésével, klímájával, vízrajzá-
val, talaj leírásával, növény- és állatvilá-
gával, népesség- és etnikai földrajzával.
Áttekinti az emberi tevékenységi formák
idő- és térbeli változásait, a településhá-
lózat kialakulását és fejlődését, infrast-
ruktúráját, a gazdasági élet különböző
ágazatait, pl. a világhírű Tokaj-hegyalja
szőlő- és bortermelését. A településekről
egységes felépítésű szócikkek készültek,
amelyekben rövid művelődéstörténeti
jellemzések is helyet kaptak, egyszóval
elmondható a fentiek alapján, hogy a ge-
ográfusok által Szerencs és pátriája van
megkutatva legjobban a Balaton után,
országos szinten. A kétévente megrende-
zésre kerülő tájföldrajzi konferenciák
anyagai könyvtárakban érhetők el, ko-
moly tananyaggal segítik a felsőfokú tan-

intézmények diákjait vizsgáik, doktoran-
duszi felkészülésük során, ugyanakkor
olvasmányos munkákat is tartalmaznak
a laikusabb érdeklődők számára. Eddig
minden konferencia alkalmat adott arra,
hogy egy neves, köztiszteletben álló tu-
dósról nevezzenek el szaktantermet a
tanintézményben, a tavalyi esztendőben
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos
Akadémia volt elnöke nevét kapta meg a
kémia tanterem.

Az idei mini konferenciát díszebéd
zárta a Szerencsi Középiskolai Kollégi-
umban. SfL

Nyolcvanadik születésnapján köszöntötték Prof. Dr. Frisnyák Sándort a
Nyíregyházi Főiskola tanárát május 9-én. A neves földrajztekintély gon-
dolata volt 2001-ben, hogy szervezni kellene egy tudományos földrajz
konferenciát, de ne főiskolai helyszínnel.

Köszöntő a tájföldrajzi mini konferencián
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ASzerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás által szervezett esemé-
nyen Koncz Ferenc társulási el-

nök köszöntötte a megjelenteket, majd
Sántha Zsolt projektmenedzser számolt
be a részletekről. Egyebek mellett el-
mondta, hogy Kistérségi Gyermekesély
Irodát hoztak létre a program során,

amelynek feladata –
túl a szakmai háttér
biztosításán – a pro-
jekttevékenységek
megvalósítása. Gyer-
mekesély Bizottságot
működtetve folyama-
tosan elemzik és ér-
tékelik a kistérség-
ben felmerülő szük-
ségleteket, cselekvési
irányokat határoznak
meg a hátrányos
helyzetből való kitö-
rés elérése érdeké-
ben. Ezt követően Sántha Zsolt részlete-
sen taglalta azokat a programokat, ame-
lyek már megvalósultak a kistérségi te-
lepüléseken és amelyekről a Szerencsi
Hírek, valamint a Szerencsi Hírek TV is

beszámolt korábbi tudósításaiban. A saj-
tótájékoztatóval párhuzamosan bete-
kintést lehetett nyerni a folyamatban lé-
vő csoportfoglalkozásokba is.

SfL

Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a sze-
rencsi kistérségben projekt keretében elkészült a ti-
szalúci hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását
szolgáló tanoda. Az intézményt április 30-án dr. Mengyi
Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés el-
nöke avatta fel.

Majdanics László polgármester a vendégek köszöntését
követően felidézte a tanoda épületének múltját,
amelyben egykoron varroda, majd raktár működött.

A nyertes kistérségi pályázatnak köszönhetően teljesen meg-
újult az épület. Az intézmény szolgáltatásait 23 gyerek veszi
igénybe. A szülők is rendszeresen betérnek, figyelemmel kísé-
rik csemetéik fejlődését.

Dr. Mengyi Roland köszöntőjében kitért arra, hogy Tiszalúc
máris túlteljesítette a tervet, mert 20 főre kalibrálták a tano-
dát és már 23-an járnak ide. – A család és az iskola szövetsé-
gesek – jelentette ki a közgyűlés elnöke, mivel közös céljuk,
hogy a lehető legjobb képzést, oktatást kapják a gyerekek.
Azonban sajnos vannak családok, ahol nem tudják az ideális
feltételeket biztosítani a gyerekek számára, hogy azonos
eséllyel induljanak a szerencsésebb társaikkal. – Jól célzott
programmal, képzéssel áthidalható ez, amit a tanoda is meg-
céloz – vont mérleget dr. Mengyi Roland, aki kitért arra is,
hogy a program célja az igazságosság, a társadalmi szolidari-
tás érvényesítése. Az erős társadalmak, mint a magyar felada-
ta ennek a biztosítása. Az a lényeg, hogy a gyerekek felnőve
valóra váltsák a most megfogalmazott célokat, s Tiszalúc, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország aktív, hasznos pol-
gárává váljanak. Az alkalmat megragadva megköszönte a pá-
lyázatban résztvevők munkáját.

Galuska Judit, a tanoda vezetője bemutatta az intézményt, ki-
tért arra, hogy szakemberek segítik a gyerekeket a csoportos
és egyéni fejlesztés keretében. A kulturált szabadidő eltöltésé-
ben is segítenek, amely során közösségi élményekkel is gazda-
godnak az ide járók. A beszédeket követően a gyerekek adtak
műsort, majd a vendégek megtekintették az épületet.

A közelmúltban felavatott Szerencsi Ifjúsági Klub volt a helyszíne május 9-én annak a sajtótájékoztatónak, amelyen
az „Eséllyel a jövőbe – Gyermekesély program a szerencsi kistérségben” című, TÁMOP-5.-2.-3-A-12/1-2012-0008
projekt eddigi eredményeiről hallhattak értékelést a média képviselői.

Orbán Viktor minisz-
terelnök üdvözletét is
tolmácsolva Koncz Fe-
renc polgármester kö-
szöntötte a 90. szüle-
tésnapját május 12-én
ünneplő Márkus Lász-
lónét, a Szerencsi Gyé-
mántkapu Idősek Ott-
honában.

Az eredetileg mádi
gyökerekkel rendelke-

ző hölgy 91 éves férjével költözött az intézménybe, ahol a
gondozók és a lakótársak társaságában fogadta a jókívánsá-
gokat. A házaspár szívesen beszélt az aktív, munkával töltött
évekről, meghatottan nézték végig az otthon lakóinak erre
az alkalomra összeállított műsorát és fogadták a hatalmas,
születésnapi tortát. Az ünnepelt – Koncz Ferenc ajándékai
mellett – átvette az Orbán Viktor kézjegyével ellátott, dísz-
kötésű emléklapot, amely arról tanúskodik, hogy az ország
vezetése nem feledkezik meg szépkorú állampolgárairól.

Kilencvenedik születésnap

Esély a gyermekeknek

A felzárkóztatás tanodája Tiszalúcon
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Kis informatikusok
Kis informatikusok az óvodában cím-

mel tartottak bemutató foglalkozást má-
jus 12-én a szerencsi Gyárkerti óvodá-
ban. Az „Eséllyel a jövőbe” - Gyerekesély
program a szerencsi kistérségben pályá-
zaton belül megvalósuló programhoz a
kistérség 14 óvodája csatlakozott, célja
pedig az, hogy az óvodás gyermekek
megismerkedjenek a XXI. század alapve-
tő technikai eszközével, a számítógéppel.

A programban résztvevő települések
egy-egy óvodapedagógusa teljesített egy
30 órás alapfokú számítástechnikai tan-
folyamot, ahol elsajátították az óvodá-
sok számára készített szoftverek hasz-
nálatát és a gyermekekkel való megis-
mertetés alapelveit. A Varasdy Lajosné
óvodapedagógus által vezetett foglalko-
zás lényege a felnőtt világban való tájé-
kozódás előkészítése, az információ-
szerzés és -kezelés technikáinak kipró-
bálása, valamint a kommunikáció külön-
böző formáinak gyakorlása. R.P.

Köszönet a támogatásért
A Gyárkerti óvoda német nemzetiségi csoportja nevében szeretnénk megkö-

szönni Koncz Ferenc polgármester úr 50 ezer forintos felajánlását. Az összegből
a csoportszobát díszítettük: karnis és függöny került az ablakokra, valamint a
gyerekek ábrázolási tevékenységéhez szükséges kellékeket és anyagokat, illetve
játszó szőnyeget vásároltunk.

Hegedűsné Pataky Ildikó, 

Lénártné Erdélyi Klára

A zene hangjai címmel rendez-
tek hangszeres bemutatót a Rá-
kóczi Zsigmond Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei és peda-
gógusai a szerencsi Napsugár óvo-
dában.

Az intézmény tornatermében május
12-én délelőtt megtartott eseményen el-
sőként a zeneovisok mutatkoztak be a
népes gyereksereg előtt, akik furulyán

adtak számot hangszeres tudásukról.
Őket a zeneiskolások követték, akik kö-
zül sokan szintén itt töltötték óvodás
éveiket. Előadásukban többféle hang-
szeren csendültek fel vidám és jól ismert
dallamok: hegedűn, furulyán, fuvolán,
trombitán és szaxofonon szórakoztatták
a jókedvű csemetéket. Az ovisok élvez-
ték a mini koncertet, amely során több-
ször is együtt énekelték a hangszeresek
által megszólaltatott népdalokat.

R.P.

A zene hangjai az óvodában Köszönet 
a Gyárkerti óvodának

A Gyárkerti óvoda Maci csoportja má-
jus 7-én anyák napi műsorral látogatott
el a Fecskés Idősek Klubjába. A gyere-
kek színvonalas előadásukkal nemcsak
mosolyt, hanem örömkönnyeket is csal-
tak a nagymamák arcára. Köszönjük a
felkészítő pedagógusok áldozatos mun-
káját, fáradságát és azt, hogy évek óta
nem feledkeznek meg rólunk!

Fecskés Idősek Klubja 

gondozottjai és dolgozói



Szerencs Város Önkormányzata
április 29-én tartotta legutóbbi,
munkaterv szerinti ülését. A ta-
nácskozáson egyhangúlag támo-
gatták a képviselők a 2013-as
költségvetésről és a zárszámadás-
ról szóló rendelet tervezetet. A
pénzügyi és ügyrendi bizottságok
által is elfogadott előterjesztésről,
annak előkészítéséről pozitívan
nyilatkoztak a jelenlévők. Mint el-
hangzott, első sorban a tavaly ér-
kezett rendkívüli kormányzati tá-
mogatások miatt vált szükségessé
a módosítás, amely természete-
sen kedvezően befolyásolta a
2013-as pénzügyi tervet. 

Heves János úgy fogalmazott, hogy az
ország adósságállománya – egyrészt az
önkormányzati tartozások átvállalása
miatt – soha nem látott magasságokba
emelkedett. Dr. Egeli Zsolt erre reagálva
megjegyezte, hogy a települések adóssá-
ga mindig is az államadósság része volt,
így nem igaz az előző állítás. Az alpol-
gármester szerint a kormány segítsége
nélkül a város saját maga nem tudott
volna kilábalni a nehéz helyzetből, a
mostani képviselő-testület felelőssége,
hogy ezt a jelenlegi állapotot hogyan
tudja fenntartani a jövőben. Kiss Attila
is egyetértett az előző gondolattal, majd
Heves János megjegyzésére reagálva
hangsúlyozta, hogy képviselőként in-
kább annak kellene örülni, hogy a ko-
rábbiakkal szemben most komoly pénz-
ügyi és gazdasági mozgástere van a vá-
rosnak. Koncz Ferenc is megerősítette,
hogy nem az önkormányzatok megsegí-
tése miatt nőtt az államadósság, s hoz-
zátette, hogy a helyben megvalósított ta-
karékossági intézkedések ugyancsak
hozzájárultak ahhoz, hogy a kabinet
ilyen nagymértékű támogatásban része-
sítette Szerencset.

Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a
képviselők a két önkormányzati cég, a
Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. és
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit
Kft. 2013-as beszámolóját. Fekete Tibor
könyvvizsgáló kijelentette, hogy a szá-
mok azt mutatják: 2013-ban mindkét
cégnél hatékony gazdálkodást sikerült
elérni, majd a képviselők többsége is el-
ismerően szólt a két önkormányzati kft.
tevékenységéről.

Több fontos napirend mellett Koncz
Ferenc polgármester előterjesztésére
100 ezer forint támogatást ítélt meg a

testület a Szerencsi Szakképző Iskolá-
nak, mivel az intézmény két tanulója be-
jutott egy szakmai, tanulmányi verseny
országos döntőjébe. A tanintézet a ver-
senyre utazás költségeihez kérte az ön-
kormányzat hozzájárulását. Koncz Fe-
renc megjegyezte: ha egy intézmény ki-
kerül a város fennhatósága alól, az nem
azt jelenti, hogy az önkormányzat nem
támogathatja a jövőben.

Egy hónappal korábban
kezdődött a virágosítás

Az ülés végén Koncz Ferenc polgár-
mester a városban történő virágosítás-
ról érdeklődött. Vaszily Miklós főkertész
elmondta, hogy mintegy 10 esztendeje
annak, hogy költségtakarékossági szem-
pontok alapján csak egynyári virágokat
helyeznek a közterületekre. A kiültetést
minden évben fagyosszentek (május 12.,
13., 14.) után szokták megkezdeni,
azonban az idei kedvező időjárás miatt
már egy hónapos előnyben vannak a ko-
rábbiakhoz képest. 

Ugyancsak közérdekű téma volt a pol-
gármester idei útfelújítással kapcsolatos
előterjesztése. Koncz Ferenc elmondta,
hogy régen várt problémát old meg a vá-
ros a 37-es főút mentén található szer-
vizutak rendbetételével. Az eredeti el-
képzelés az volt, hogy a Szerencsi Város-
gazda Non-Profit Kft. által gyártott tér-
burkoló elemekkel látják el a két sza-
kaszt, azonban ilyen nagy mennyiséget
idén már nem tud előállítani a cég, ezért
döntöttek az aszfaltozás mellett. Ugyan-
csak elhangzott, hogy a csapadékvíz-el-
vezetési program befejeződése után az
önkormányzat saját költségén végezteti
el – mivel az eredeti tervek nem tették
lehetővé – a Bakó utcában a mély beton-
árok ráccsal történő lefedését. – Ezt kö-
vetően a jelenleginél szélesebb nyomtá-
von megtörténik a Bakó utca aszfaltozá-
sa is – jelentette ki Koncz Ferenc.

Új kosárlabdacsarnok?
Dr. Gál András tájékoztatta a testületet

arról, hogy a kormányzat által biztosí-
tott, úgynevezett TAO-s támogatásokat
építésre is igénybe lehet venni. A Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége 200
millió forintot különítene el egy sport-
csarnok megvalósítására, erre a pályáza-
tot hamarosan be kell nyújtani. A kosár-
labda-utánpótlás célokat szolgáló létesít-
mény a gimnázium területén épülne meg
és a város vagyonát gyarapítaná. A beru-
házás 2015-ben indulhatna meg, így te-
hát csupán szándéknyilatkozatot kell ad-
nia az önkormányzatnak arról, hogy vál-
lalja-e az esetleges 66 millió forintos ön-
részt, illetve hozzájárul-e a kosárlabda
szövetség 15 éves jelzálog bejegyzésé-
hez. A testület egyhangúlag támogatta az
előterjesztést. M. Z.
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Agyűlés elején a tagság egyperces
néma csenddel tisztelgett a kö-
zelmúltban elhunyt Jurcsák Er-

zsébet, vezetőségi küldött emléke előtt.
A tanácskozást Koncz Ferenc polgár-
mester nyitotta meg, aki köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy az egyesület és az
önkormányzat közötti együttműködés
példás volt az elmúlt időszakban tekin-
tettel arra az időszakra is, amikor pénz-
ügyi nehézségekkel küzdött a település.
A városvezető elismerését fejezte ki
azért, amiért a szerveződés több mint
20 éve létezik és működik, valamint hoz-
zátette, hogy a település a továbbiakban
is számít rájuk és támogatni fogja mun-
kájukat. Ezt követően Koroknay Károly,
az egyesület elnöke tartott szakmai be-
számolót a tavalyi évben végzett köz-
hasznú tevékenységről, melyben kifej-
tette, hogy mivel az egyesület 2013. dec-
ember 19-étől nem csak mozgáskorláto-
zottakat, hanem fogyatékkal élőket is
tagságába fogad, igyekeznek segíteni
őket a társadalomba való beilleszkedés-
ben és képviselik az érdekeiket. Az el-
nök ismertette a szervezet szolgáltatá-
sait és anyagi forrásait, beszélt a rehabi-
litációs foglalkoztatási tevékenységről, a
támogatókról és az állami, illetve önkor-
mányzati szervezetekkel való együttmű-
ködésről. A beszámoló elfogadása után
a küldöttek Horváth Béláné gazdasági
vezető tájékoztatását hallgatták meg a
2013. évi pénzügyi gazdálkodásról és az
idei költségvetési tervről. Az egyesület
kulturális programtervezetét Koroknay
Károly adta elő, amelyben az év eddigi

eseményei után a jövőbeni elképzelé-
sekről és lehetőségekről szólt. Egyéb ja-
vaslatként elhangzott, hogy a közgyűlés-
foglalja határozatba csoportjainak ki-

egészítését, és Tokajt jelölje meg új tag-
ként. Miután ezt elfogadták, az ülés a
gépjárműszerzési támogatásról szóló
tájékoztatással zárult. R. P.
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A város támogatja a munkájukat

Két éve kezdte meg működését az egynapos sebészet a 2012. február 2-
án átadott, felújított Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi In-
tézetben. Ez alkalomból értékelő összejövetelen és bejáráson vettek részt
az itt dolgozó orvosok, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház fő-
igazgató-helyettese és osztályvezető főorvosai.

Az egynapos se-
bészet jelentős vál-
tozást hozott a ren-
delőintézet életébe,
hiszen így a lakos-
ság olyan egészség-
ügyi szolgáltatások-
hoz férhet hozzá itt
helyben, amelyeket
korábban legköze-
lebb csak Miskolcon
kaphattak meg. Ha-
vonta 120-130 be-
teg részesül kúra-
szerű ellátásban,
azon belül infúziós

kezelésben, tavaly pedig 737 operációt hajtottak végre a műtőblokkban. – Ez ha-
talmas dolog a betegeknek, hiszen nem kell a szeretteiktől távol lenniük, és emel-
lett kulturált körülmények között látjuk el őket – mondja dr. Bobkó Géza igazgató
főorvos. – Azt gondolom, hogy ez rendkívül nagy presztízsnövekedést hozott a ren-
delőintézetnek és dicsőség a városnak, hiszen annak idején álmodni sem mertünk
arról, hogy Szerencsen valaha kórházi kezelést fogunk tudni biztosítani – hangsú-
lyozta az intézet vezetője.

A műtétek nagy része általános sebészeti beavatkozás, ezek közül a szemészeti
műlencse beültetés a legtöbb, de emellett nőgyógyászati, ortopédiai és kézsebé-
szeti operációkra is sor kerül. A létesítmény folyamatosan végez felméréseket a
betegek elégedettségét illetően, melyek alapján elmondható, hogy tízből kilenc pá-
ciens pozitív tapasztalatokkal rendelkezik. A személyzetet, az ellátást és a körül-
ményeket is rendkívül színvonalasnak tartják az érintettek és másoknak is szíve-
sen ajánlják az intézményt. Távlatokban gondolkozva dr. Bobkó Géza megosztotta,
hogy a jövőben szeretnék megduplázni a kapacitásukat, hiszen rendelkezésükre
áll egy tökéletes felszereltségű kiváló műtő, így minden adott ahhoz, hogy az ed-
digiekhez képest kétszer több beteget fogadhasson a sebészet. R. P.

Az egynapos sebészet két éve

Küldöttközgyűlést tartott május
14-én a Hegyalja Kapuja Mozgás-
korlátozottak Egyesülete a Rákó -
czi-vár lovagtermében. A tanács-
kozás résztvevői elfogadták a civil
szervezet elmúlt évi munkájáról és
gazdálkodásáról szóló tájékoztató-
kat és jóváhagyták az idei eszten-
dőre vonatkozó pénzügyi tervet.



„Egy életben egyszer legalább gyertek

el Csíksomlyóra, magyarok! Mert erős-

ködnek egyesek, hogy a székelyek bölcső-

je a Hargitán kihűlt, hogy itt már nincsen

semmi, de el sem tudják képzelni, hogy

számunkra a mindenséget jelenti az a

nagy semmi!”

A fenti, bevezető gondolat Szántó Zsolt-
tól származik és a szívekig hatol, hiszen
ahogy állítja, székely-magyarnak lenni
büszke gyönyörűség, de kihívás is egyben
ebben a mai, képmutató világunkban. – A
szó, hogy székely-magyar, nem csak a be-
csületet és a bátorságot jelképezi, hanem
megmaradásunk élő, verejtékes példája
is, ami megsüvegelendő a mai, pusztuló
hétköznapjainkban. A mögöttünk húzó-
dó, több ezer éves kultúrához, szittya-
hun őseinkhez méltónak maradni, bár-

milyen embert próbáló feladat is, köteles-
ségünk – vallja a zarándok.

A Budapestről május 1-jén útjára in-
dult férfi május 10-én érkezett meg kísé-
rőjével a bekecsi Bányai Lovasiskolába, a
tanya, mint átmeneti pihenőhely nyújtott
lehetőséget arra, hogy a zarándok talál-
kozzon ismerőseivel és segítőivel, mások
mellett Koncz Ferenc szerencsi polgár-
mesterrel, aki helyi jellegzetességekkel
bíró ajándékokat is átadott Szántó Zsolt-
nak. Másnap, azaz vasárnap reggel Koncz
Ferenc polgármester a város egyik cuk-
rászdájánál frissítőkkel, süteményekkel
várta a lovasokat, majd rövid látogatást
tettek a Rákóczi-vár parkjában, a parányi

tó partján közös fotók készültek.Nehéz
volt útjára engedni a székely igét is hir-
dető, magyarok összetartására hangsúlyt
fektető Szántó Zsoltot és kísérőjét. Vajon
nem esik-e baja a még előtte álló mintegy
nyolcszáz kilométeren? Hát ne essen!
Bízzunk! Ebben is!

Lovasaink szemerkélő esőben, Mező-
zombor irányába hagyták el városunkat,
hogy Tokajon keresztül célba vegyék a
piricsei határátkelőt. Onnan már egye-
dül lovagol tovább Szántó Zsolt, hogy jú-
nius 8-ra Csíksomlyóra érjen, a magya-
rok legnagyobb zarándokhelyére, az
összetartozás jelképének színhelyére.

SfL
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Az erdélyi Csíkszeredához közeli
Csíkszentimrén élő Szántó Zsolt
úgy gondolta tavalyelőtt, lóháton
teszi meg az utat Budapest és Csík-
somlyó között úgy, hogy saját háta-
sa nem áll rendelkezésre Magyar-
országon. A vállalkozás sikeres
volt, sok hazai lovasiskola segítette
akkor. Az elmúlt hétvégén Beke-
csen és Szerencsen üdvözölhettük
újra a székely férfit és anyaországi
kísérőjét.

A környezet védelme, maga a kör-
nyezettudatosság egyre inkább teret
hódít hazánkban, ezt bizonyítja, hogy
soha annyian nem jelentkeztek még
az „Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért” akcióra, mint az idei esztendő-
ben. A statisztikai adatok összegzése
szerint, mintegy 120 ezren vettek
részt a TeSzedd elnevezésű program-
ban, közöttük szerencsi diákok is.

Május 10-én a Bocskai István Kato-
likus Gimnázium aulájában köszön-

tötte Koncz Ferenc polgármester a szemétgyűjtési akcióban résztvevő fiatalo-
kat, hangsúlyozva, hogy mindenki szeret tiszta környezetben élni, nem mind-
egy, miként kezeljük a hulladékot, hogyan óvjuk szorosabb és tágabb értelem-
ben vett élőhelyünket. Koncz Ferenc hozzátette, büszke a szerencsi diákokra,
hogy szabadidejüket felhasználva próbálnak hozzájárulni a város tisztaságá-
hoz. Gazdóf Miklósné a tanintézmény igazgató-helyettese a feladatról, magáról
az akció kivitelezéséről tájékoztatta a résztvevőket. A tanulók a tanintézmény
udvarán vették át a gyűjtéshez szükséges eszközöket, majd csoportonként in-
dultak útjukra. A várost térképen is felosztották, így konkrét helyszíneken in-
dult el a munka, voltak, akik az utcákat vizslatták, mások a parkokat, játszóte-
reket. SfL

Szemetet szedtek a diákok Hulladékgyűjtés 
a Rákóczi iskola körül

Csíksomlyóra tart a lovas zarándok

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskola diákjai is csatlakoztak május
10-én a „Teszedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” akcióhoz. A fiatalok
szombaton délelőtt a tanintézet udvarát
és környékét igyekeztek néhány óra
alatt tisztává varázsolni.
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Acserkészet megalapítása, több
mint egy évszázad óta, felekezet-
re való tekintet nélkül, Sárkányö-

lő Szent György mozgalmunk patrónusa.
Ezért minden évben neve napján, április
24-én, vagy ahhoz legközelebb eső hét-
végén hatalmas cserkésznapot tartunk
közös részvétellel. Helyszíne szinte min-
dig más, ugyanakkor háromévente Bu-
dapesten, központilag kerül megrende-
zésre. Ennek során rendkívül sok izgal-
mas program várta még a határon túlról
is érkező cserkészeket és érdeklődőket.
A rendezvény központi helyszíne a Vá-
rosliget volt, pontosan a romantikus Vaj-
dahunyad-vár előtt elterülő hatalmas
zöld terület. Itt állítottuk fel a tengernyi
sátort, sok programunknak helyszínét.
Eme páston lehetett kézműves foglalko-
zásokon részt venni, a városligeti tavon
evezni, az ejtőernyős szakágat kipróbál-
ni, lovagolni, biztonságosan nyolc mé-
terről egy magas felfújt párnára leugra-
ni, számos civil szervezettel megismer-
kedni. Városunk cserkészeit, az 1220.
Szent Imre herceg cserkészcsapat tagjait
a Magyar Cserkészszövetség vezetése
arra kérte fel, hogy a program keretén
belül ismertessük meg az íjászatot, a ka-
rikásostorozás rejtelmeit, a csatacsillag
és a kelevéz használatát, valamint
néhány népi és cserkészjátékkal
szórakoztassuk a nagyérdemű
közönséget. Külön kérték,
hogy mutassunk be egy
honfoglalás-kori jurtát
szakszerű előadás kere-
tében, amit Czakó Attila
cserkészparancsnokunk,
nem egy alkalommal az
érdeklődök nagy örömé-
re meg is tett. A teljes cser-
késznap alatt, kisvárdai,
miskolci és budapesti cser-
késztestvéreinkkel karöltve „áll-
tuk a sarat”, hiszen több mint ezer
érdeklődő vett részt általunk, a cser-
kész-íjász szakág részéről biztosított
programokon. Testvér cserkész-szaká-
gunk, a Honvédelmi szakág, Jolsvay Le-
vente, helyi cserkésztestvérünk vezeté-
sével szintén nagy tömeget vonzott szín-
vonalas programjával. Itt már egy speci-
ális akadálypályán lehetett végigmenni,
lőszeres ládát cipelni, sebesültet ellátni,
menedéket építeni. S annak, akinek még
ez sem volt elég, elindult barlangászni,

a Cserkészboltot meglátogatni, a vasút-
történeti parkba, mozdonymosóba kö-
rülnézni, de számos múzeumot – Terror
Háza, Közlekedési Múzeum, Szépművé-
szeti Múzeum, stb. –, valamint a Parla-
mentet, és az Állatkertet is ingyenesen,
vagy kedvezményesen vehették igénybe 

a jelentkezők. A több mint 3500 résztve-
vő nagy lelkesedéssel és jóízű fáradtság-
gal zárta a napot, egy közös táncház ke-
retében a vár előtti zöld gyepen, a Kalá-
ka és sok más színvonalas együttes kon-
certjével kísérve.

Nagy lelkesedéssel tértünk haza, és iz-
gatottan készültünk fel a Városi Majális-
ra, amelynek minden évben már tevé-

keny részesei vagyunk. Az idén is igye-
keztünk kitenni önmagunkért, a Szeren-
csi Művelődési Központ meghívásának
megfelelően. Kora reggel kitelepültünk
a várkerti tó mellé, ahol minden kedves
arra járót, íjászattal, cserkészjátékokkal,
krokettel (nem burgonyával, hanem já-
tékkal) vártunk. Beneveztünk a főzőver-
senyre is, ahol a mangalica szalonna

alapra, erdei rókagombával készült
remekművünk a második helyezést

érte el. Nagy volt az örömünk,
amelyet a remek koncertek még
inkább fokoztak. Az estét egy
airsoft csatával zártunk ifj.
Czakó Attila vezetésével, majd
minderre a koronát egy közös
kürtöskalács sütés tette fel.

A városunkban több mint
húsz éve működő 1220. Szent

Imre herceg cserkészcsapat min-
denki számára nyitott, szeretettel

várja a fentebb felsorolt kalandokra
és sok más egyéb mókára kíváncsi je-

lentkezőket. Közösségünk hetente tartja
őrsi foglalkozásait, sok játékkal és hasz-
nos ismeretek (íjászat, történelmi és er-
dei túlélési tudás, néphagyományok,
stb.) átadásával. Havonta szervezünk
egy-egy nagyobb programot, nyáron tá-
bort, melyekre jelentkezni lehet Czakó
Attila cserkészparancsnoknál, a 06-70-
708-9497-es telefonszámon. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket!

dr. Bodnár László, 

csapatparancsnok-helyettes

A szerencsi cserkészcsapat sikerei



Egy ismerősétől kölcsönkért mik-
robusszal próbált meg 25 millió fo-
rintnyi illegális cigarettát Budapestre
szállítani egy 43 éves férfi az M3-as
autópályán. Éppen aznap, amikor
több hatóság közös, úgynevezett tel-
jes kitereléses ellenőrzést végzett a
sztrádán. Vagyis minden fővárosba
tartó autót kitereltek és ellenőriztek
a borsókúti pihenőnél. Ezt látva a fér-
fi megállt a leálló sávban és elkezdte
kidobálni autójából a csempészárut.
Egy motoros rendőr azonban észre-
vette, és a 25 ezer doboz illegális ci-
garettával együtt a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) helyszínen lévő
pénzügyőreinek átadta őt. Jövedéki
orgazdaság büntette miatt indult el-
lene eljárás – olvasható a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal közleményében. 

Dobozonként egy euróért, vagyis 300
forintért vásárolta a magyar adójegy
nélküli cigarettát egy ukrán árustól a
férfi. Telefonon egyeztették le a találko-
zó helyét. Az M3-as autópálya nagykállói
pihenőjében találkoztak, ahonnan – el-
mondása szerint – az árus egy általa is-
meretlen helyre vitte a mikrobuszt és a
csempészcigarettával teli autóval tért
vissza. A szállításhoz használt mikro-
buszt egyébként egy ismerősétől kérte
kölcsön a férfi. Az üléseket kiszedte be-
lőle, csak a vezető ülést hagyta benne.
Így indult el Budapestre a mintegy 25
millió forint értékű cigarettával. Az útja
azonban Gyöngyösnél véget ért. Éppen

aznap akarta ugyanis a fővárosba szállí-
tani az árut, amikor a Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság a társhatóságok-
kal közös, úgynevezett teljes kitereléses
ellenőrzési akciót tartott az autópályán.
Minden fővárosba tartó autót kitereltek
a borsókúti pihenőbe és itt ellenőrizték
azokat a hatóságok. Miután a férfi észre-
vette a terelőbójákat, azonnal félreállt és
megpróbált megszabadulni a csempé-
szárutól. A leállósávból az autópálya

menti árokba kezdte el dobálni a fekete
nejlonzacskóba csomagolt kartondobo-
zokat. Az egyik forduló után azonban
már egy motoros rendőr várta őt az au-
tónál. 

Összesen 25 millió forintnyi, 25 ezer
doboz különböző márkájú (Jin Ling,
Fest, NZ gold) ukrán cigaretta volt az au-
tóban. A férfi ellen jövedéki orgazdaság
büntette miatt indított eljárást a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal.

Késsel támadt
Egy tokaji férfi 2013 októberében it-

tas állapotban otthonukba hazatérve
egy késsel életveszélyesen megsebesí-
tette testvérét. A rendőrség az ügyben
indult nyomozást lezárta és az iratokat
vádemelési javaslattal megküldte az
ügyészségnek.

A B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
2013 októberében indított nyomozást
életveszélyt okozó testi sértés bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt
a 36 éves tokaji M. Leventével szemben.
Az eljárás adatai szerint a gyanúsított
2013. október 14-én otthonukba ittas ál-
lapotban hazatérve rátámadt és egy kés-
sel mellkason szúrta húgát. A sértett élet-

veszélyes sérüléseket szenvedett. A na-
pokban a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Vizsgálati Osztálya az ügyben in-
dított nyomozást lezárta és az iratokat
vádemelési javaslattal megküldte az
ügyészségnek.

Embert akart ölni
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitány-

ság emberölés bűntett kísérlet elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást a 19 éves H. Dániel sátoral-
jaújhelyi lakossal szemben. A fiatalem-
ber magát vízóra-leolvasónak kiadva,
május 6-án kora délután egy sátoralja-
újhelyi családi házba kéredzkedett be,
ezt követően minden indok nélkül egy

nála lévő, úgynevezett kézi sorjázóval
megszúrta, majd az udvaron talált ács-
kapoccsal tettleg bántalmazta az otthon
tartózkodó 65 éves sértettet. Az asszony
segélykiáltására megjelenő férjének kö-
szönhetően az elkövető meghátrált,
majd a helyszínről elmenekült.

Az elsődleges orvosi adatok szerint a
sértett a támadás során nyolc napon be-
lül gyógyuló, könnyebb sérüléseket
szenvedett.

A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitány-
ság nyomozói a támadót néhány óra
múlva őrizetbe vették, majd az illetékes
megyei főügyészségen előterjesztést tet-
tek előzetes letartóztatásának indítvá-
nyozására.

RENDŐRSÉGI HÍREK18

RENDőRsÉgI híREK

Több mint félmilliárd forintot ér az a több százezer doboz illegális ciga-
retta, amelyhez különös véletlenek vezették el a NAV pénzügyi nyomozóit.
Az egyik fogás például a nyíregyházi zugkereskedők óvatlanságának kö-
szönhető, a raktárban tárolt dohány erős szaga ugyanis már távolból érez-
hető volt.

A legértékesebb tételre a közelmúlt egyik legnagyobb akciójában akadtak a
pénzügyi nyomozók. Az „Olajbáró” és bandája elfogása közben 200 millió forint
értékű adójegy nélküli cigaretta került elő egy nyíregyházi raktárból, ahova a NAV
nyomozói az erős dohányszag miatt nyitottak be. A hatalmas raktárban a 24 ki-
logramm vágott dohány mellett egy illegális cigarettával roskadásig megrakott
kamion is parkolt. Az sem kizárt, hogy korábban illegális cigarettagyár működött
a helyszínen. Ugyanez a kamion egyébként már egy korábbi ügy kapcsán a pénz-
ügyi nyomozók látókörébe került, amikor rendőrök ráakadtak egy 350 ezer do-
bozos cigarettaszállítmányra. A NAV pénzügyi nyomozói mindkét ügyben orgaz-
daság bűntette miatt nyomoznak.

Az „Olajbáró” akció közben nem a nyíregyházi telephely volt az egyetlen vélet-
len „kapás”. A NAV járőrei több helyszínen is igazoltattak, amikor Váncsod belte-
rületén egy több száz karton adózatlan cigarettával megpakolt autóval száguldó
férfibe botlottak, aki aztán menekülés közben rendőrök karjaiba futott.

A néhány nap leforgása alatt előkerült hatalmas mennyiségű törvénytelen do-
hányáru értéke meghaladja a félmilliárd forintot.

Árokba dobálta a csempészcigarettát

Félmilliárdos dohányáru
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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!

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

ban lévő iroda- és üzlethelyiségek bérbeadására.

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

található helyiség. Alapterület: 23 m2.
2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház)
alatti ingatlanban található helyiségek. Alapterület: 13 m2. 

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

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

Üzlethelyiség, raktárhelyiség:
Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, a Halász Cuk-

rászdával szemben) alatti ingatlanban található komfort 
nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2. 

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

2014. június 6. (péntek) 12 óra.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
(3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármes-
teri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, va-
lamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

álláskeresők figyelmébe
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Já-

rási Munkaügyi Kirendeltségének ajánlataiból: ács, autószere-
lő, autóvillamosság szerelő, eladó/műszaki, fodrász, gépészmér-
nök, húsboltvezető, felszolgáló, K+F mérnök, kőműves, külkeres-
kedő, média menedzser, minőségbiztosítási vezető, növényvédelmi
szakirányító, projekt mérnök, segédmunkás, targoncavezető, trak-
toros, villanyszerelő, dohánybolti eladó, lakatos, rehabilitációs ta-
nácsadó-mentor, betanított csomagoló, nehézgépkezelő.

Egy korábbi híradásunkban arról adtunk tájékoztatást,
hogy a Kormánynak egyik kiemelt célja Tokaj-hegyalja fej-
lesztése 2014 és 2020 között, ebben az időszakban mintegy
100 milliárd forintot irányítanak a pátriába. A pénzhez ön-
kormányzatok, valamint az ott élő és gazdálkodók juthatnak
majd hozzá, ezzel jelentős életminőség-javulás érhető el a
térségben.

A programon belül mind a régióban, mind a megyében kiemelt
területként kezelik az érintett településeket, melyeknek polgár-
mesterei május 7-én találkoztak Mádon, a Kúria Hotel konferen-
ciatermében. Az esemény kiemelt témájaként foglalkoztak az
Észak-Magyarországi Operatív Program 2007-2011-es maradék
forrásából meghirdetett „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szol-
gáltatások fejlesztésével,” ami a térség hagyományain alapuló, a
világörökségi helyszín kulturális infrastruktúráját hasznosító fej-
lesztések, kulturális, vallási, művészeti rendezvények és a hozzá-
juk szorosan kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokra vonatkoz-
nak, és amelyek együttesen teszik vonzóvá Tokaj-Hegyalját, mint

turisztikai attrakciót. A kiemelt projekt keretében élményeket,
időtöltési lehetőségeket nyújtó kulturális infrastruktúrák, kultu-
rális örökségi helyszínek, valamint turisztikai szolgáltatások, azok
fejlesztése támogatható. Fő cél, hogy a kultúra eszközrendszeré-
nek felhasználásával a térség önállóan is vonzerőt jelentsen a tu-
risták számára, hozzájárulva a régióba érkező látogatók és a ven-
dégéjszakák számának növekedéséhez, valamint - közvetetten -
a szektor bevételeinek emelkedéséhez. Elhangzott, hogy a kiemelt
attrakciók létrehozása során szükség van olyan kiegészítő ele-
mekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták
számára a további időtöltést és kikapcsolódást. A programon be-
lül lehetőség van egyebek mellett a kulturális létesítmények, inf-
rastruktúrák fejlesztésére, a hagyományok bemutatására, inno-
vatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai
termékek kialakítására, illetve a régió egyedi értékein, alapvetően
a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi vagy orszá-
gos jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus há-
lózatok fenntartható fejlesztésére. SfL

Tokaj-hegyalja fejlesztéséről tanácskoztak

Anyakönyvi hírek – március-április
Házasságot kötöttek: Tóth Helga – Hadabás József, Nagy

Tímea – Oláh Sándor Csaba, Novák Enikő – Horváth István,
Takács Dóra – Ujj Péter, Gerhardt Renáta – Csattos Máté Ti-
bor, Bakó Beáta – Czövek Gábor.

Elhunytak: Szegedi István (57 év), Hajdú Istvánné (91
év), Csizmadia Istvánné (79 év), Lipcsik István (78 év), Tóth
Zsolt (45 év), Bán Jánosné (83 év), Mihalkó József (63 év),
Lukács Kálmán (92 év), Varga Nándor (78 év), Vaskó Berta-
lan (59 év), Nagy Ferenc Bertalanné (90 év), Rostás László
(66 év), Szilágyi Imre (60 év), Tamás Józsefné (82 év), Dr.
Zemlényi István (79 év), Kónya Bertalanné (91 év), Kozma
Istvánné (83 év), Takács Jánosné (85 év), Papp Gyuláné (62
év), Széplaki János (82 év), Tóth Andrásné (88 év), Janka
Barna Andrásné (83 év), Nagy András (86 év), Fodor János-
né (86 év), Farkas Lajos (81 év), Büstyei Bálint (88 év), Tatár
János Józsefné (90 év).

Születtek: Tóth Levente, Simor Miklós, Hegedűs Milán, Va-
dászi Erik Oszkár, Tóth Áron Csongor, Bodolai Hella, Mihalik
Áron, Gulyás Benedek. Köszöntjük városunk ifjú polgárait!



Hagyományos sportesemény
helyszíne volt május 17-én a Váro-
si Tanuszoda. A helyi úszószak-
osztály kilencedik alkalommal
rendezte meg a Szerencs Város
Kupát, melyre idén kilenc egyesü-
let, több mint száz versenyzője ér-
kezett településünkre. 

A 7-18 éves korosztály számára meg-
hirdetett sporteseményen a csapatok
között az ózdi Fiedler SE végzett az élen.
A legeredményesebb hazai versenyző
Szabó Bence volt, aki három ezüstérmet
szerzett ezen a szombat délelőttön.
Ugyancsak a Szerencs VSE és a város jó
hírét öregbítette a két úszásnemben in-
duló Majoros Réka, aki egyéniben egy
arany és egy ezüst éremmel fejezte be a
napot. 

A bajnokság utolsó előtti mérkőzését játszotta május 6-
án a Szerencs VSE női kézilabdacsapata. A lányok ezúttal a
MEAFC otthonában vendégszerepeltek, ahol 20-23 arány-
ban győzték le a házigazdákat. A Szerencs VSE kézilabdás
lányai ezzel az eredményükkel borítékolhatták első helyü-
ket a bajnokságban.

Szőke Ildikó edző tájékoztatása szerint május 6-án késő este
lépett pályára a Miskolc Egyetemvárosban városunk kézilabda
csapata. – A meccsnek nagy volt a tétje, amit jól tudtak a sze-
rencsi lányok is, de ez a teher szerencsére nem hagyott nyomot
a játékukon. A 4-0-ás kezdő rohamot követően a szívós ellenfél,
csak 2-3 gólos előnyt engedett a szerencsieknek. A második já-
tékrészben is szépen tartották magukat a mieink, a kisebb holt-
pontokat átlépve mindig sikerült új erőket mozgósítani a csa-
patnak, így háromgólos sikert arattak. Ezzel a győzelemmel, a
hátralévő egy mérkőzés eredményétől függetlenül lányaink
megnyerték a bajnokságot – mondta Szőke Ildikó. 

Eredmény: MEAFC-Szerencs VSE: 20-23 (11-13).
Kapusok: Fábián L., Czagány N.;mezőnyjátékosok: Fábián J.(4),

Sohajda E.(3), Szolnoki T.(9),Szerbin J.,Holly E.(1), Demeter B.,
Szabó Cs.(2), Szabó R.(1), Buri N. (1), Laczkó O.(2), Molnár N.
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Szerencs Város Kupa
A Szerencsen megrendezett EURO-

PART találkozó részeként május 16-án
úszóversenyt rendeztek német, luxem-
burgi és magyar fiatalok részvételével.
A Városi Tanuszodában ezen a délelőt-
tön hét csapat mérte össze tudását,
melyek mindegyikében volt malchini,
hesperange-i és szerencsi diák is. 

A programban szerepelt többek kö-
zött 4×25 méteres váltóúszás, de szer-
vezők figyelembe vették azt, hogy a
testvérvárosokban nem működik
úszószakosztály, ezért különböző játé-
kos feladatok is színesítették a vidám
versenyt. Noha a program célja első
sorban a játék, a mozgás és a közös
időtöltés volt, a versenybírók értékel-
ték a teljesítményeket, a díjakat pedig
május 17-én az EUROPART találkozó
záró rendezvényén adták át. M. Z.

Közös 
sportprogram

Győzelem a MEAFC otthonábanBronzérmek a karate diákolimpián
Az idén április 26-án Gödöllőn rendezték meg a XI. IP-

PON SHOBU Karate Diákolimpiát. Az országos megmé-
rettetésen Szerencs Város Sportegyesülete versenyzői
három bronzérmet szereztek és további tizenegy érté-
kes negyedik helyezéssel gyarapították a megszerzett
pontok számát. Varga Csaba négydanos mester tanítvá-
nyainak eredményei: Kobolák Anna – küzdelem 3. hely;
Rónavölgyi Anna – küzdelem 3. hely; Fekete Zsófia –
küzdelem 3. hely; Urbán Olivér – küzdelem 4. hely, for-
magyakorlat 4. hely; Visóczki Panna – formagyakorlat 
4. hely,  küzdelem 4. hely; Visóczki Luca – formagyakor-
lat 4. hely,  küzdelem 4. hely; Sipos Márk – küzdelem 
4. hely; Szenderák Dominik Zsolt – küzdelem 4. hely; Be-
nedek Bence – küzdelem 4. hely; Gál Réka – formagya-
korlat 4. hely; Lakatos Réka – küzdelem 4. hely.

Kiváló eredmények 
az országos bajnokságon

Súlyemelő Junior Országos Bajnokságot rendeztek má-
jus 9-10-e között Budapesten, ahol Szerencs Város Sport-
egyesületének súlyemelő szakosztályát három helyi fiatal
képviselte. Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai
egyéni csúcsokkal értékes helyezéseket szereztek szak-
osztályuknak és Szerencs városának.

Gáspár Pál a 77 kg-os súlycsoportban eddigi legjobb,
245 kg-os összteljesítményével a 4. helyen végzett,
amellyel a junior korcsoport I. osztályú versenyzője, va-
lamint a Héraklész Csillagprogram keretében az utánpót-
lás válogatott tagja lett. A +105 kg-os súlycsoportban Ol-
lóczki István 217 kg-os összteljesítménnyel az 5. helyen
zárta a versenyt, és megszerezte korosztálya III. osztályú
minősítését. Takács János a 69 kg-os mezőnyben 157 kg-
os összteljesítménnyel a 9. helyet szerezte meg.

Fotó: illusztráció
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Amájus 18-ai találkozón az M.
Handball SE volt a vendéglátó
Felsőzsolcán, de a már bajnoknak

számító szerencsi lányok nem hagytak
sok esélyt a példásan helytálló házigaz -
dáknak. A vendégek fölénye nem csak a
pályán, de az eredményben is megmu-
tatkozott: a 26. percre 6–10 volt az állás,
majd a hazaiak újabb találata után, há-
rom pontos különbséggel vonultak szü-
netre a csapatok. 

A második játékrészt kissé álmosan
kezdte mindkét együttes, ám néhány
perc elteltével négy gólra nő az elő-
nyünk és ezt követően semmi sem állítja
meg a Szerencs VSE kézilabdásait. A mi-
eink magabiztos játékának köszönhető-
en alakul ki a 14–25-ös végeredmény,
amely méltó befejezése a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei I. osztályú felnőtt, női
kézilabda-bajnokságnak.

Több szerencsi szurkoló is ellátogatott
a lányok utolsó meccsére, akik pezsgővel,
Kiss Attila a Szerencs VSE elnöke és Kor-

mos Sándor, a szervezet korábbi vezetője
pedig a mérkőzés után szerencsi csoko-
ládéval köszöntötték az együttes tagjait.

A Szerencs VSE 2013/14-es női ké-
zilabda bajnokcsapatának tagjai:

Kapusok: Czagány Nikoletta, Fábián
Lívia; mezőnyjátékosok: Buri Natasa,

Demeter Bianka, Fábián Júlia, Hankó Bi-
anka, Holly Edina, Laczkó Orsolya, Mol-
nár Nikolett, Sohajda Edit, Szabó Csilla,
Szabó Rita, Szerbin Judit, Szolnoki Tün-
de, Tamás Laura. Edző: Szőke Ildikó.

A képről hiányzik: Szerbin Judit, Szabó
Csilla, Czagány Nikoletta, Hankó Bianka.

A bajnok szerencsi kézilabdacsapat
A Szerencs VSE női kézilabdacsapata a legnagyobb nyugalommal léphetett pályára május 18-án Felsőzsolcán,

a bajnokság utolsó mérkőzésén. A nyugalom annak volt betudható, hogy a szerencsi legutóbb idegenben le-
győzték a MEAFC gárdáját és ezzel az eredményükkel megnyerték az idei bajnokságot.

Büszke vagyok a csapatra!

Immár két éve irányítja a Szerencs
VSE női kézilabdacsapatát Szőke Ildi-
kó. A jelenleg Erdőbényén élő sport-
ember – aki korábban aktív játékos-
ként szerepelt az együttesben – rend-
kívül büszke a megyei bajnoki címre.
Véleménye szerint a vártnak megfele-
lően alakult az idei bajnokság, ugyan
az őszi szezon elején sorra nyerték a
mérkőzéseket, de akkor még nem
gondoltak ilyen csillogó eredményre.
A tavaszi folytatásban azonban már
az edző és a csapat is megfogalmazta,
hogy szeretnék megnyerni a megyei
bajnokságot.

– Mennyire volt erős a mezőny és mi-

ként alakult a Szerencs VSE összetétele az

idényben. Volt-e lemorzsolódás, jöttek-e

új játékosok?

– Ebben a szezonban két új játékost
igazoltunk le, akik hamar beépültek a ke-
retbe. Ha változásról beszélünk, én in-
kább a lányok összekovácsolódását em-
líteném, hiszen az elmúlt hónapokban
váltunk igazi csapattá.

Az ellenfelekről csak annyit mondanék,
hogy voltak harcos meccseink, de utólag
már tudjuk, hogy igazából saját magunk
tettük nehézzé ezeket a találkozókat. Ez
egy amatőr bajnokság, de bizony tudtak
meglepetést okozni az ellenfeleink. 

– Az aranyérem után mi lehet a követ-

kező lépés?

– A lehetőség ugyan adott lenne, hogy
továbblépjünk NB II-be, de ahhoz kelle-
ne például egy ifi csapat is, ami jelenleg
nincs az egyesületünknél. Ettől függetle-
nül is szükség lenne fiatal játékosokra,
hogy hosszú távon biztosítva legyen a
női kézilabda utánpótlás Szerencsen.
Úgy gondolom tehát, hogy egy NB II-es
szerepléshez sokkal több játékos kellene.
Jelenleg olyan kevesen vagyunk, hogy

egy-egy sérülés már akár az eredmé-
nyesség rovására is mehet.

– Edzőként hogyan értékeli a csapat tel-

jesítményét?

– Természetesen nagyon büszke vagyok
rájuk és jó érzéssel tölt el, ha visszagondo-
lok az elmúlt hónapokra. Tudni kell, hogy
két éve irányítom az együttest. Néhány
esztendeje Nógrád megyéből költöztem
Erdőbényére és akkoriban kezdtem el ké-
zilabdázni a szerencsi csapatban. Később
egy sérülés miatt abba kellett hagynom az
aktív játékot, s mivel éppen nem volt edző,
a lányok engem kértek meg, hogy vezes-
sem a csapatot. Megtiszteltetés volt szá-
momra és örömmel vállaltam a feladatot.
Tavaly ezüstérmesek lettünk, idén pedig
megnyertük a bajnokságot.

Trénerként tehát azt kell mondanom,
hogy a végeredménytől függetlenül elég-
gé hullámzó volt a teljesítményünk eb-
ben a szezonban. Sokszor úgy nyertünk
meccseket, hogy nem tudtuk hozni a leg-
jobb formánkat, de mégis kiharcoltuk a
sikert. Véleményem szerint a már emlí-
tett kiváló közösség és az akarat hozta el
idáig a csapatot, amire mint mondtam,
nagyon büszke vagyok. M. Z.



INgATLANINgATLAN
Szerencs, Kazinczy utcán össz-
komfortos lakás kiadó. Érd.:
30/311-6979. (9-10)
Szerencs, Rákóczi út 85. szám
alatti téglaépítésű társasházban,
részben felújított, erkélyes, I. eme-
leti, 48 m2-es lakás eladó. Érd.:
70/634-9815, 47/363-738. (9-10)
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, 47/363-282. (9)
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel
szemben) 100 m2-es, felújított csa-
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2-es csa-
ládi ház eladó. Érd.: 30/8363-302.
(9-10-11-12)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképülettel
eladó. Érd.: 47/362-788. (9)
Szerencsen 61 m2-es, földszinti,
társasházi lakás, központi helyen,
zöldövezetben, játszótér, iskolák,
boltok közelében áron alul sürgő-
sen eladó. Érd.: 47/361-683. (9)
Legyesbénye, Mátyás utca 44.
szám alatti, kétszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Érd.:
70/517-0688. (9)

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

Gratuláció
Lakárdy Albert és Nagy Ibolya 

1959. május 23. napján
házasságot kötött.

Az 55. évfordulón szeretettel gratulál
Detti, Marci és Miki

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

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!



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

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.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerapír-írószerPPPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

Cégeknek
20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!
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KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

JÉ-EX Ker. Bt.JÉ-EX Ker. Bt.

MEGNYITOTTUNKMEGNYITOTTUNK

TEL.: 06-30/298-8885TEL.: 06-30/298-8885
Cím: 3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 1963/39 Hrsz. (volt Nestlé telep)



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

Szerencsi Cserkész kolbász
Szerencsi Lángolt kolbász
Szerencsi Nyári túrista felvágott
Szerencsi Erdélyi szalonna
Szerencsi Sertés virsli
Szerencsi Füstölt kenyér szalonna
Szerencsi Borsos mini kolbász
Szerencsi Prima kolbász

Szerencsi Cserkész kolbász
Szerencsi Lángolt kolbász
Szerencsi Nyári túrista felvágott
Szerencsi Erdélyi szalonna
Szerencsi Sertés virsli
Szerencsi Füstölt kenyér szalonna
Szerencsi Borsos mini kolbász
Szerencsi Prima kolbász

1559 Ft/kg
1140 Ft/kg
1349 Ft/kg
1309 Ft/kg
859 Ft/kg

1009 Ft/kg
1559 Ft/kg
1625 Ft/kg

1559 Ft/kg
1140 Ft/kg
1349 Ft/kg
1309 Ft/kg
859 Ft/kg

1009 Ft/kg
1559 Ft/kg
1625 Ft/kg

Az akció 2014. május 23-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.

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

Minőségi fényszóró, izzók fényerővel.+50% +90%

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

Lakásba, udvarra, garázsba, autóba. Nagyon gazdaságos, megéri váltani!

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

raszter fólia, Kevlár 3D fólia, elemek.

Fémmentes BOSOKO ablaktörlő AKCIÓ!
A nálunk vásárolt ablaktörlőket felszereljük!díjmentesen

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

Rossz illatok jönnek be a klíma bekapcsolásakor?
KÉRJEN Klímatisztítást Ózongenerátorral!!
A BERECZK AUTÓSBOLTBAN.

Egy kezelés 40 perc és autója vírus- és baktériummentes lesz!

E-jeles nappali menetfények, menetrögzítő kamera, radarjelző, gumiszőnyeg, üléshuzat.

Illatosítók, napvédők, kormányvédők, antennák, matricák, sportdobok.


