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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 június 16-án 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb július 9-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb június 25-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
Június 9-15.: Tesco Gyógyszertár. Június 16-22.:
Centrum Gyógyszertár. Június 23-29.: Oroszlán
Gyógyszertár. Június 30. – július 6.: Alba 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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Újra itt a nyár
Az elmúlt napokban töb-

ben keresték meg szerkesz-
tőségünket azzal, hogy a
Pünkösd előtti pénteken
nem találták postaládájuk-
ban a Szerencsi Hírek kö-
vetkező számát. Lapunk, az
éves ütemezésnek megfele-

lően ezúttal három hétre jelenik meg, de
örömmel tölt el minket, hogy olvasóink várják
az újabb és újabb számokat. 

Sok minden történt városunkban e három
hét alatt: aktív közösségek, fiatalok és idősek
ünnepeltek, emlékeztek a szerencsiek a hábo-
rúk hőseire, felavattunk a város új emlékmű-
vét, miközben a kirándulásokról, túrákról szó-
ló élménybeszámolók, gyermeknaphoz kötő-
dő tudósítások jelzik, hogy a diákok főként a
közelgő szünidőre készülnek.

Szólunk arról is, hogy idén második alka-
lommal volt lehetőségünk a véleménynyilvá-
nításra, ezúttal az Európai Parlamentbe küld-
tünk képviselőket. Az április 6-ai országgyű-
lési képviselők választása után ugyan kissé
csökkent azoknak a száma, akik ellátogattak a
szavazókörökbe, de a végeredmény Szeren-
csen is tükrözi az országos fejleményeket.

A többség tehát bizakodva tekint a jövőbe,
de továbbra is vannak, akik folyamatosan ne-
gatív képet igyekeznek festeni hazánk és vá-
rosunk helyzetéről. Tény, hogy a legfontosabb
kérdésekben még nem sikerült komoly ered-
ményeket elérni, de kérdezem én: ki az az em-
ber, aki a néhány év alatt tönkretett gazdasá-
got, heteken belül felvirágoztatja? A gyors
rombolás után a tisztességes, hosszútávra ter-
vezett építkezés mindig sokkal több időt igé-
nyel. A fejlődés hosszú folyamatához türelem-
re, kitartásra és nem utolsó sorban hitre van
szükség.

Lapozzunk azonban tovább a Szerencsi Hí-
rek oldalain, ahol láthatjuk, hogy a hit és az
összetartozás erejét bizonyítja az idei csík-
somlyói búcsúba elzarándokoló több százezer
magyar: a nemzet egysége nem ismer határo-
kat. Szerencsen is akadtak jó néhányan, akik
szervezett, vagy egyéni utazást választva részt
vettek a pünkösdi ünnepen – erről is beszá-
molunk.

Újra itt a nyár. Az előrejelzések szerint forró
és száraz évszaknak nézünk elébe. A szabad-
ságok, családi vakációk, diáktáborok időszaka
következik. Gyermekeink a szünidőnek, mi fel-
nőttek pedig talán annak örülünk leginkább,
hogy az egész esztendős rohanás után, a nyári
kikapcsolódás idején akad néhány nap, ami-
kor több időt tölthetünk szeretteink társasá-
gában.

Muhi Zoltán

Minden évben a pünkösdi időszakban magyarok százezrei 
zarándokolnak el az erdélyi Csíksomlyóra. Az itt megtartott bú-
csúra a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkeznek 
katolikus hívők és érdeklődők, a helyszín mára a magyarság 
egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát. Városunk is képvisel-
tette magát egy csoporttal a vallásos összejövetelen.

ARákóczi-vár déli kapujánál gyülekeztünk június 6-án reggel, rajtam
kívül még 48 helyi és környékbeli polgár várakozott a különjáratra, 
amely hamar megérkezett, és a beszállást követően útnak is indult

Szerencsről. Izgatottan és új élményekre nyitottan vágtunk neki a rövidnek
egyáltalán nem mondható kirándulásnak. Csak úgy pörögtek a mutatók az
óra számlapján – köszönhetően a jó hangulatnak és a baráti légkörnek –,
és egy-kettőre el is értünk az ártándi határátkelőhöz. Mialatt itt várakoz-
tunk, utolért minket a szintén Csíksomlyóra tartó szerencsi motoros csa-
pat, akikhez Koncz Ferenc polgármester és felesége is csatlakozott. 

Átléptük Erdély küszöbét és ahogy egyre beljebb értünk, elmerengtük
azon, milyen nagyszerű volna, ha ez a vidék ma is hazánkhoz tartozna. El-
érzékenyültünk, csak úgy, mint két nappal korábban a Nemzeti Összetar-
tozás Napján, amikor a trianoni békeszerződés következményét sirattuk,
ugyanakkor ünnepeltük is a határokat nem ismerő szétszakíthatatlan ma-
gyarságtudatot. Ahogy Nagyváradra értünk, Oroszné Stumpf Éva tartott
helytörténeti ismertetőt és a túra további részén is ellátott minket infor-
mációkkal. Jó néhány településen áthaladtunk, mire elértük első beterve-
zett megállónkat, a Király-hágót, más néven Erdély kapuját. Ennek az út-
szakasznak nagy kulturális szerepe van, hiszen kapcsolatot teremt a Par-
tium és a történelmi Erdély között. Miután újra felkerekedtünk, a régi népi
hagyományok őrzőjében, Kalotaszeg csodálatos tájában gyönyörködtünk.
Az utasok közül többen is idézték Wass Albert népszerű regényének a cí-
mét: „Adjátok vissza a hegyeimet!”. Áthaladtunk Csucsán, ahol Ady Endre
felesége, Boncza Berta (Csinszka) született, Bánffyhunyadon pedig az ott
élő romák 1989 után épült „cifra palotáit” szemléltük az ablakon keresztül,
de a népművészetéről híres Körösfőn is keresztülmentünk. Kolozsvár Er-
dély történelmi központja és legjelentősebb városa, ahol megtekintettük
a főteret és a gótikus Szent Mihály-templomot, valamint ellátogattunk Má-
tyás király és Bocskai István szülőházához is, majd a Házsongárdi temető-
ben Kós Károly építész emléke előtt tisztelegtünk Ringer István gyönyörű
tárogatójátéka mellett. Ezt követően több órás utazás után érkeztünk meg
a testvértelepülésünkön, Nyárádszeredán lévő szálláshelyünkre, ahol meg-
vacsoráztunk és nyugovóra tértünk.

folytatás a 16-17. oldalon

Ahol a magyarok találkoznak
– Szerencsről Csíksomlyóra



Hat hazai párt 21 képviselője
szerzett mandátumot a május
25-én Magyarországon megtar-
tott Európai Parlamenti Választá-
sokon. A Fidesz-KDNP 12 képvi-
selőt küldhet Brüsszelbe, három
mandátummal a második helyen
végzett a Jobbik. Az MSZP és a DK
kettő, az Együtt PM és az LMP
egy-egy széket tudhat magáénak
az Európai parlamentben.

ANemzeti Választási Iroda hon-
lapján közzétett adatok szerint a
névjegyzékben szereplő, alig

több mint nyolcmillió választópolgár-
ból május 25-én 7 és 19 óra között a
szavazásra jogosultak 28,92%-a, össze-
sen 2,3 millióan járultak az urnákhoz.
A Fidesz-KDNP ezúttal is megszerezte
a szavazatok jelentős többségét, ponto-
san 51,49%-ot, mely eredménnyel a
pártszövetség 12 képviselőt küldhet az
EP-be. A Jobbik a szavazatok 14,68%-
ával három mandátumot tudhat magá-
énak. Az április 6-án megtartott ország-
gyűlési választások eredményéhez ha-
sonlóan az MSZP végzett a harmadik
helyen, a szavazatok 10,92%-ának

megszerzésével. A voksok 9,76%-ával
két mandátumot szerzett a Demokrati-
kus Koalíció, továbbá az Együtt PM és

az LMP is egy-egy képviselőt delegál az
unió döntéshozó testületébe.

M. Z.

Az országos részvételi aránytól ez-
úttal is jobb volt a szavazási kedv
Szerencsen. Az EP választás nap-

ján 19 óráig a jogosult 7858 választópol-
gárból 2459-en, azaz a névjegyzékben
szereplők 31,29%-a adta le voksát a sza-
vazókörökben. Az átlaghoz képest a leg-
többen a 3-as szavazókörben – a név-

jegyzékben szereplő 831 főből 317-en –
mentek el szavazni. Az aktivitást tekint-
ve a második helyen végzett a 2-es sze-
rencsi szavazókör 36,31%-kal, majd az
1-es következik a sorban 33,18%-kal.

A szerencsi választók 49,71%-a, ösz-
szesen 1217-en voksoltak a Fidesz-
KDNP-re. Második a Jobbik 20,96%-kal,

majd őket követi az MSZP 13,07%-kal,
ez utóbbi 320 leadott érvényes voksot
jelent Szerencsen. A sorban a következő
a DK (9,11%), Együtt PM (3,27%), LMP
(2,74%), SMS (0,57%), A haza nem el-
adó (0,57%).

M. Z.
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Szavaztak a szerencsiek

Európai Parlamenti Választás

Az Európai Parlament magyar képviselői:

Fidesz-KDNP: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés László, Deutsch Ta-
más, Gyürk András, Gál Kinga, Schöpflin György, Erdős Norbert, Bocskor And-
rea, Deli Andor, dr. Kósa Ádám, Hölvényi György. Jobbik: dr. Morvai Krisztina,
Balczó Zoltán, Kovács Béla. MSZP: dr. Szanyi Tibor, dr. Ujhelyi István. Demok-
ratikus Koalíció: Gyurcsány Ferenc, dr. Molnár Csaba. Együtt PM: Bajnai Gor-
don. LMP: Meszerics Tamás.
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Aművészeti iskola által szervezett
programon Harkályné Kovács 
Katalin hangsúlyozta annak je-

lentőségét, hogy míg máshonnan bezá-
rásokról, leépítésekről hallani, Szeren-
csen új zeneiskola épült. Az intézmény-
egység-vezető szólt az előzményekről,
miszerint az épület hangszigetelése nem
szerepelt az egykori Csalogány óvoda át-
alakítását is megfogalmazó pályázatban.
Hiába adták át 2013. őszén az új létesít-
ményt, a tantermek alkalmatlanok vol-
tak a zeneoktatásra.

Koncz Ferenc polgármester a Szeren-
csi Híreknek úgy fogalmazott: ha már
úgy alakult, hogy a város számára na-
gyon kedves nevelési intézmény meg-
szűnt óvodaként működni, akkor olyan
értelmes funkciót kell adni az épületnek,

amely gyermekeinknek fejlődési lehető-
séget, Szerencs számára pedig olyan
pluszt jelent, amire méltán lehetünk
büszkék. – Meggyőződésem, hogy a vá-
rosnak támogatnia kell a művészeti ok-
tatást, ezért döntöttünk úgy – ha már a
beruházáskor csak a falak kerültek kiala-
kításra –, hogy utólag elvégezzük a hang-
szigetelést – tette hozzá Koncz Ferenc.

– Mint azt a beszédemben is mondtam,
ez nem átadás, hanem birtokbavétel, hi-
szen akkor, amikor tavaly ősszel megtör-
tént az épület avatása, nem tudtunk be-
költözni a zeneiskola épületébe, mivel a
termek hangszigetelése nem történt meg
– mondta el Harkályné Kovács Katalin.
– Ez a munka három héttel ezelőtt feje-
ződött be, azóta már átköltöztek a kollé-
gák, az év végi vizsgák is itt történtek. Ezt
ünnepeltük meg a mai napon. Már csak
néhány napig használjuk az épületet, hi-
szen véget ér a tanév. Készen vannak a
termek, de az épületet még otthonosab-
bá kell tenni, díszíteni kell ez pedig még
a nyár feladata lesz – fogalmazott az in-
tézményegység-vezető.

A kis ünnepség nem lett volna teljes a
diákok és pedagógusok koncertje nélkül.
Népdal, fuvola, zongora, kürt és gitárze-
ne emelte a zeneiskola birtokbavétele
tiszteletére rendezett esemény fényét.

A Hangépítés Mérnöki Szolgáltató Kft.

által elvégzett utólagos munkák során a
próbatermek közötti áthallás csökkenté-
se érdekében a meglévő falak úgyneve-
zett léghanggátlás értékét előtétfalak és
speciális hangelnyelő panelek, álmeny-
nyezet beépítésével növelték, a régi ajtó-
kat ugyancsak a célnak megfelelő nyílás -
zárókra cserélték. Időközben azonban az
is kiderült, hogy a meglévő öt terem sem
lesz elegendő a hangszeres oktatáshoz,
így Koncz Ferenc polgármester, a város-
fejlesztési osztály és az iskola vezetése
közösen gondolkodott a megoldáson. Így
történt, hogy a 2008-ban tervezett épü-
let eredetileg hangszerraktárnak, neve-
lői szobának készült helyiségeiből is pró-
batermeket alakítottak ki a mostani be-
ruházás során. Ennek köszönhetően im-
már nyolc tanteremben oktathatnak a
zeneiskola pedagógusai.

A hangszigetelés és átalakítás végül
összesen 7,9 millió forintot igényelt,
amelyből 3,5 milliót a Balog Zoltán em-
beri erőforrások minisztere által felaján-
lott 30 millió forintos keret biztosított. 
A fennmaradó részt Szerencs Város Ön-
kormányzata saját költségvetéséből tette
hozzá. Mindezeken túl a miniszteri tá-
mogatásból a zeneiskolának közel más-
fél millió forint értékben három pianí-
nót, egy tárogatót és stúdiófelszerelést
vásároltak. M. Z.

Birtokba vették az új  zeneiskolát

A tanév végén benépesült a 2013 őszén átadott szerencsi zeneiskola. Miután megtörtént az épület utólagos hang-
szigetelése, május elején beköltöztek a pedagógusok az új létesítménybe. – Ez nem átadás, hanem birtokbavétel,
hiszen akkor, amikor tavaly ősszel megtörtént a beruházás avatása, még nem tudtunk beköltözni az új épületbe 
– mondta el Harkályné Kovács Katalin május 29-én, a zeneiskolában megtartott ünnepi eseményen.

Mint arról korábban beszámoltunk, az eredeti tervekben nem szerepelt a helyiségek hangszigetelése, így ezt
utólag kellett elvégeztetnie Szerencs Város Önkormányzatának. A speciális munkák pénzügyi hátterét a Balog
Zoltán emberi erőforrások minisztere által felajánlott támogatás, valamint a város költségvetése biztosította. 
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Mivel az önkormányzatnak köte-
lessége minden esztendő május
31-éig átvizsgálni és értékelni a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátását, így e napirend
megtárgyalásával kezdődött a tes-
tület május 22-ei, munkaterv sze-
rinti ülése.

Az előterjesztést dr. Sável Katalin al-
jegyző ismertette, majd elhang-

zott, hogy a pénzügyi és az
ügyrendi bizottságok egyaránt elfogadás-
ra javasolják a dokumentumot. Dr. Gál
András szerint mindenki, aki e területen
tevékenykedik a városban, példamutató-
an végzi feladatát. Visi Ferenc úgy vélte:
látszik, hogy a kormány szem előtt tartja
a család- és gyermekközpontú politikát,
majd dr. Korondi Klára is gratulált a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásban dolgozóknak.

A második napirend keretében döntöt-
tek a képviselők arról, hogy idén is kiírják
a helyi civil szervezetek támogatására
szóló pályázatot. A korábbi 1,5 millió fo-
rintos keretösszeg helyett idén 1,8 milliót
különített el erre a célra költségvetésé-
ben az önkormányzat. Dr. Bobkó Géza
szerint örvendetes, hogy a rendelkezésre
álló forrás megemelkedett. Koncz Ferenc
hozzátette, hogy akkor is fontosnak tar-
tották a civil szervezetek ilyen módon
történő segítését, amikor komoly pénz-
ügyi nehézségekkel küzdött a település.
A pályázat kiírását végül egyhangúlag tá-
mogatta a testület.

Az elmúlt időszakban négy ondi telek-
re és két szerencsi zártkerti ingatlanra
érkezett vásárlási ajánlat az önkormány-

zathoz. A városfejlesztési osztály elkészít-
tette az értékbecsléseket, s most a képvi-
selőknek arról kellett dönteniük, hogy a
szakértő által javasolt áron kijelölik-e el-
adásra a földterületeket. Több képviselő
egyetértett abban, hogy mivel használa-
ton kívüli ingatlanokról van szó, melyek
méretüknél fogva nem alkalmasak arra,
hogy az önkormányzat hasznosítsa a jö-
vőben, érdemes lenne eladni ezeket. A
pénzügyi bizottság a szakértői árat ala-
csonynak találta, mások pedig annál is ol-
csóbban javasolták eladni a kisterületű
ingatlanokat. Koncz Ferenc polgármester
úgy fogalmazott: a föld az egyik legna-
gyobb kincsünk, ő maga nem szívesen
tárgyal eladásról. Közel egyórás vita után
az eredeti javaslatról szavaztak a jelenlé-
vők: a szakértői áron hirdetik meg érté-
kesítésre a kijelölt földterületeket.

Az ülés utolsó részében Koncz Ferenc
polgármester számolt be az elmúlt idő-
szak legfontosabb eseményeiről. Töb-

bek között arról, hogy az óvodák eszköz-
beszerzésére és a zeneiskola hangszige-
telésére 30 millió forintot kapott a város
Balogh Zoltán emberi erőforrások mi-
niszterétől. Az említett eszközbeszer-
zésre összesen 26,5 millió forintot köl-
töttek. Az óvodák esetében kül- és bel-
téri játékokat, fejlesztő eszközöket, bú-
torokat, a zeneiskolába hangszereket,
stúdió berendezéseket vásároltak. A
polgármester megjegyezte, hogy a zene-
iskola eszközbeszerzésének és hangszi-
getelésének költsége együttesen 9,6 mil-
lió forintot tett ki, melyből 1,5 millióért
vásároltak hangszereket, a többit a
hangszigetelés emésztette fel. A teljes
költségből 3,5 millió forintot a miniszte-
ri támogatás fedezett, a többit az önkor-
mányzat saját erőből valósította meg
azért, mert a tavaly átadott épület a
hangszigetelés nélkül alkalmatlan lett
volna a zeneoktatásra.

Dr. Barva Attila jegyző tájékoztatta a
képviselő-testületet arról, hogy Koncz Fe-
renc polgármester, tekintettel arra, hogy
2014. áprilisától már nem országgyűlési
képviselő, a jövőben fel kívánja venni pol-
gármesteri illetményét. Koncz Ferenc
2010. október és 2014. április között ösz-
szesen 13 429 273 forinttal támogatta
Szerencs városát azzal, hogy nem vette
fel a fizetését és ezt az összeget városi cé-
lokra ajánlotta fel.

Ugyancsak elhangzott, hogy dr. Takács
István képviselői tiszteletdíjából három
havi összeget a Szerencsi Polgárőr Egye-
sület javára ajánlott fel. Dr. Korondi Klára
a 2014. áprilisi képviselői alap őt megil-
lető részét a Szerencsi Rászorultakért
Alapítvány javára, a májusi összeget pe-
dig a Szerencsi Idősek Otthona Ellátotta-
iért Alapítványnak ajánlotta fel.

M. Z.

Az önkormányzat és a civil szervezetek
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Ateljes beruházás összköltsége 43
millió forint volt, ehhez a Nemze-
ti Foglalkoztatási Alap 27 milliós,

vissza nem térítendő támogatást nyúj-
tott. A projekt eredményeként tíz fővel
bővült az itt foglalkoztatottak száma –
hangzott el május 21-én a Gyémántkapu
Idősek Otthonában, ahol a létesítmény
közelmúltban elkészült, 300 négyzetmé-
teres, 12 szobát magába foglaló épület-
részét avatták fel.

Pazonyi Zoltán igazgató beszédében
az intézmény 2006-os megnyitására
emlékezett, amikor néhány gondozottal
és munkavállalóval nyitotta meg kapuit
az otthon. Félév alatt népesült be az épü-
let, amely azóta is telt házzal működik.
Pazonyi Zoltán mérföldkőnek nevezte az
új beruházást, amit hosszú és gondos
előkészítő munka után a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap 27 millió forinttal tá-

mogatott. – Az en-
gedélyeztetési el-
járást követően
már nem 50, ha-
nem 75 fő ellátá-
sát tudjuk biztosí-
tani a jövőben –
tette hozzá az
igazgató.

Az esemény ven-
dége volt Pelczné
dr. Gáll Ildikó euró-
pai parlamenti
képviselő, aki sze-
rint ugyancsak

fontos mérföldkő ez a beruházás. Mint fo-
galmazott, az itt végzett tevékenység hi-
ányt pótol mai világunkban. – Gyorsan
öregedő társadalomban élünk, minden-
napjainkban mi is érezzük az idő múlását
és egyre jobban közelítünk az idős kor-
hoz. Ha a család valamilyen ok miatt nem
tudja megteremteni azt a biztonságot,
egészségügyi ellátást, ami szükséges az
idős embereknek, akkor olyan otthono-
kat keresünk, ahol szeretettel fogadnak
minket és örömmel tölthetjük el minden-
napjainkat. Ez az intézmény ilyen példa-
értékű munkát végez – tette hozzá Pelcz-
né dr. Gáll Ildikó.

– Ilyen sokat változott a világ az elmúlt
100 évben. A régi nagycsalád-modell el-
tűnőben van Magyarországon. Olyan
életet élünk, amikor előfordulhat, hogy a
család minden generációja más-más te-
lepülésen él – kezdte köszöntőjét dr.

Mengyi Roland. – Mindez nagyon meg-
nehezíti azt, hogy egymásra figyeljenek,
egymásról gondoskodjanak. Ha egy tár-
sadalom egészséges és erős – mint a mai
Magyarország –, akkor a családoktól át
kell tudnia venni a törődés kötelezettsé-
gét. Ha a társadalom gondoskodik az
idősekről, akkor ezzel többet tesz, mint
méltó időskort biztosít szüleinknek,
nagyszüleinknek. Képesek vagyunk te-
hát megtenni mindent azért, ami nekünk
fontos: a családunkért, a közösségün-
kért, az idős emberekért, mindazokért,
akik lehetővé tették, hogy mi tanulhas-
sunk, dolgozhassunk és tovább építhes-
sük Magyarországot – hangsúlyozta a
térség országgyűlési képviselője.

– Egy dolog, ami biztosan nem válto-
zik az évek múlásával, az nem más, mint
az emberi méltóság – emlékeztetett
Koncz Ferenc polgármester. – Lehetünk
fiatalok, tisztes korú dolgozó felnőttek,
vagy idősebbek, de amikor elérkezik az
ember odáig, hogy segítségre lesz szük-
sége, akkor nincs fontosabb az emberi
méltóságnál. Ez az intézmény ezt a lehe-
tőséget adja meg az itt élőknek, akiknek
azt kívánom, hogy hosszú időn keresztül
tudjanak kiteljesedni emberi méltósá-
gukban – fejezte be gondolatait Szerencs
polgármestere.

Az ünnepi köszöntők után Csejoszki
Szabolcs görög katolikus parókus szen-
telte meg az intézményt, majd Pazonyi
Zoltán, Pelczné dr. Gáll Ildikó, dr. Mengyi
Roland és Koncz Ferenc vágták át a
nemzetiszín szalagot.

Az új épületrész 300 négyzetméter
hasznos területtel rendelkezik, melyben
12 korszerű lakószobát és egy közösségi
helyiséget alakítottak ki. Az intézmény-
ben foglalkoztatottak száma 18-ról 28
főre emelkedett. Pazonyi Zoltán hangsú-
lyozta, hogy a pályázati támogatással
megvalósult munkahelyteremtés mel-
lett fontosnak tartják a megváltozott ké-
pességű emberek foglalkoztatását, így
további 1 fő négyórás munkavállalóval
bővítették a létszámot. Az intézmény tá-
mogatja a szakképzést is, hiszen 12 diák
számára biztosítanak gyakorlati képzést
napjainkban.

Muhi Zoltán

Európai uniós és hazai forrásból megvalósult beruházást avattak május 21-én a szerencsi Gyémántkapu Idősek
Otthonában. A 2006-ban megnyitott intézményhez 12 lakószobát tartalmazó új, 300 négyzetméteres szárnyat
építettek, melyben a korábbi 50 fő mellett további 25 idős ember ellátását tudják biztosítani. A létesítmény ün-
nepélyes avatásán Pazonyi Zoltán igazgató, Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő, dr. Mengyi Roland
országgyűlési képviselő és Koncz Ferenc polgármester vágták át a nemzetiszín szalagot.

Tíz új munkahely, 12 lakószoba



Településünkön először 1933-ban
a Hunyadi iskola kertjében állítot-
tak emléket a nemzeti összetarto-

zás gondolatának, majd 1943-ban a há-
borúk hősi halottainak tiszteletére az
emelvény talapzatáról az árbocot eltá-
volították, helyére szobrot helyeztek. Ez-
zel több mint hét évtizedre száműzték
Szerencsről a jelképet. 

Az új országzászlót 2014. június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás Napján avatták
és szentelték fel Szerencsen. Koncz Fe-
renc polgármester beszédében emlé-
keztetett az 1920-as esztendőre, amikor
az akkori képviselők úgy döntöttek, ha
csak porszemként is, de felemelik sza-
vukat a trianoni békediktátum ellen,
amit végül egy nyilatkozatban ítélték el.
– Szerencs már akkor is megtette a kö-
telességét, de a tiltakozás dacára trianon
bekövetkezett – fogalmazott a polgár-
mester, aki arra is emlékeztetett, hogy
1933-ban végül Szerencsen is ország-
zászlót állítottak, amely az ezt követő
években minden helyi ünnepségen meg-
határozó szerepet töltött be és a remé-
nyek szerint így lesz ez a jövőben is vá-
rosunkban. 

– Büszke vagyok erre az országzászló-
ra, mert minden, amit itt látunk, szeren-
csi emberek munkája. Az utolsó követ is
helyi közmunkások készítették, a talap-
zat és a szobor pedig Ekker Róbert sze-
rencsi szobrászművész alkotása. Ennek

a térnek minden egyes köve helyiekhez
kötődik. Köszönöm az elvégzett munkát
és azt kívánom minden jelenlévőnek,
hogy ez a jelkép töltse be azt a szerepet
amit betöltött 1943-ig és minden sze-

rencsi polgár kicsit sajátjaként tekintsen
erre az emlékműre, amely egykor és ma
is a nemzet egységét hivatott kifejezni.

A Bocskai István Katolikus Gimnázi-
um diákjainak műsora után Vargha Ta-
más szólt a jelenlévőkhöz. – A trianoni
békediktátum miatt szétdarabolt nem-
zet újra összekapcsolását jelképezte a
két világháború között, közel ezer tele-
pülésen avatott országzászló, amit a má-
sodik világháborút követően minden-
honnan eltávolítottak – idézte a múltat
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára. – A nemzet azonban ennek
ellenére is vállalta a felelősséget a ha-
zánkon kívül rekedt magyarokért, hi-
szen értük is szóltak a fegyverek 1956-
ban és a diktatúra árnyékában az ő meg-
maradásuk érdekében is tervezték mű-
soraikat a színházak, dolgoztak rend-
szerváltó politikusaink – mondta Vargha
Tamás. – Ez az ünnepség egyben tiszte-
letadás az első világégésben meghalt 
104 szerencsi katona emléke előtt és 

folytatás a 9. oldalon 
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71 esztendő után újra áll az országzászló Szerencsen. Ekker Róbert alkotását, a szent koronán álló turulmadár
kompozícióval kiegészülő emlékművet 2014. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján Vargha Tamás, a Hon-
védelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Koncz Ferenc polgármester avatták fel a Szerencsi Polgármes-
teri Hivatal előtti téren.

Az új szerencsi országzászló

Az emlékmű
Az Ekker Róbert által megálmodott országzászló kompozíció négy fő elemből

áll: bronzból öntött koronás turulmadár (a madár szárnyfesztávolsága 1,2 méter),
faragott mészkő oszlop emléktáblával, beton alapú, mészkőből készült lépcsős
talapzat, valamint maga az országzászló (rudazat, nemzeti lobogó, csúcs elem).



folytatás a 8. oldalról

mindazok előtt, akik a trianoni békekö-
tést követően kitartásukkal, nemzetük-
be vetett hittel fáradoztak a magyarság
szellemi, lelki és gazdasági megerősödé-
séért. Reménység a jövőnek is, hogy
gyermekeink a béke útját követve elkö-
telezetten ápolják és őrzik majd azt a
kapcsolatot amely bennünket a világban
élő minden magyar polgárral összefűz –
tette hozzá az államtitkár.

Az eseményen jelen voltak a Magyar
Honvédség vitéz Szurmay Sándor Buda-

pest Helyőrség Dandár katonái, akik
díszlövéssel tisztelegtek az országzászló
előtt. A lobogót a szerencsi Szent Imre
Cserkészcsapat tagjai vonták fel, majd
félárbocra eresztették. Eközben Ringer
István játszotta tárogatón a magyarok
régi Himnuszát, a Boldogasszony
Anyánk című éneket.

Az esemény végén Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus és Darvas Lász-
ló római katolikus plébános szentelték
meg az új szerencsi országzászló emlék-
művet. M. Z.
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Közösségi
események
színhelye

Az országzászló mozgalom az 1920-
as években a trianoni országvesztés
miatt indult el hazánkban, azzal a gon-
dolattal, hogy minden nemzet, ember
és közösség alapvető joga az összetar-
tozás kinyilvánítása. Urmánczy Nán-
dor – aki 1902-1918 között volt parla-
menti képviselő Magyarországon – ja-
vasolta, hogy a csonka Magyarország
városaiban és községeiben legyen egy
oszlop, amelyen félárbocra eresztett
magyar zászlót helyezzenek el. 

Így kapott helyet 1933-ban a szeren-
csi Hősök kertjében (Hunyadi iskola
előtti terület) a szerencsi országzász-
ló, amely hamarosan a helyi ünnepsé-
gek, közösségi és társadalmi esemé-
nyek fontos helyszíne lett.

A Nemzeti Összetartozás Napja
A Parlament 2010-ben a második Orbán kormány első intézkedései között fogadott el törvényt a Nemzeti Összetartozás

melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e szomorú
dátumát a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetarto-
zása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

„A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a fel-
adatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy
bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra,
az előtte álló történelmi feladatok megoldására.”



Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben című
pályázaton belül mobil játszóházzal szí-
nesíti a kistérségi társulás a térség tele-
püléseinek közösségi rendezvényeit, fa-
lunapjait, iskolai és óvodai eseményeit.
A közelmúltban a Gyárkerti és a Napsu-
gár óvoda tornatermét rendezték be a

különféle játékokkal. A csöppségek Bod-
nár Edina, a Gyermekesély program ani-
mátora segítségével tesztelhették a gu-
milabda rugalmasságát, felfedezhették a
színes alagút rejtelmeit, kipróbálhatták
a sítalpakat, a forgótölcsért, a gólyalába-
kat és megannyi ügyességi játékot. Ezzel
a tevékenységgel a kicsik közelebb ke-
rülnek egymáshoz, megismerik a csa-
patszellemet, fejlődik a kooperációs
készségük és sikerélményt élnek meg. 

Anyertes pályázat 45 gyermek és 5
pedagógus számára tette lehetővé,
hogy négy, nagyon tartalmas napot

tölthessünk a Partium területén. Az előké-
szítő munkálatok során ismerték meg a
trianoni béke békétlenségeit, a határokon
kívül rekedt magyarság történetét. Sikere-
sen ötvöztük irodalmunk, történelmünk,
kultúránk mentenivaló mulandóságait.
Nagykároly-Erdőd-Nagybánya-Koltó te-
kervényes útjain idéztük Petőfi Sándor és
Szendrey Júlia halhatatlan szerelmét.

A nagykárolyi Károlyi kastélyban mutat-
kozhattak be testvériskolánknak gyerme-
keink. A hangszerekből előcsalogatott dal-
lamok megnyitották a szíveket, s néptán-
cos bemutatónk is elismerést aratott. A
délutáni sportjátékokon már barátságok
szövődtek. Tanulóink lelkesedése, moso-
lya, jókedve minden várakozást felülmúlt!

A kicsiny, poros Sződemeter falucská-
ban pedig messze zengtek a Himnusz
hangjai. Adyfalván értették meg igazán,
hogy el lehet jutni az „Értől az Óceánig.”

A késő délutáni napsütésben szemünk
elé tárultak a Máramarosi-havasok csú-

csai, senkit sem kellett biztatni, hogy
együtt idézzük: „Még nyílnak a völgyben a
kerti virágok…”

A nagybányai festőelődök megismerése
után szemet gyönyörködtető ásványkiál-
lítást tekintettünk meg. Egyik ámulatból a
másikba estünk a hatalmas és csodaszép
ásványok láttán, s megállapítottuk, a ter-
mészet alkotómunkáját nem lehet utánoz-
ni! Misztótfalu református parókiáján ha-
talmas szívvel fogadott a tiszteletes úr, aki
végigkalauzolt a híres nyomdász emlékére
rendezett kiállításon.

Az utolsó nap Nagyszalonta és a „Pece-
parti Párizs” kincseit zártuk magunkba.
Arany János és a Csonka torony időben
visszarepített minket a Toldi-világába. A
szecesszió városa: Nagyvárad. Magyar
emlékeket kerestünk, s találtunk.

Az idő gyorsan röpült, de megkíséreltük
befogadni mindazt, amit oly szívesen és
ízesen, s még annál is nagyobb természe-
tességgel kínál. Az utolérhetetlen szépség
és gazdagság, a kimeríthetetlen múlt volt
számunkra ez a négy nap!

Aranyosi Edit, tanár
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Mobil játszóház az óvodákban

„Magyarország nem ismeri Erdélyt. Megszokván nyugotnak venni utun-
kat, valamikor honunkból kiindulunk, felejtjük, hogy kelet felé egy rokon
nép lakik, melyet ismernünk sok tekintetben illenék.” 1816-ban Kölcsey
Ferenc fogalmazta e sorokat. Szem előtt tartva gondolatát pályázatot ké-
szítettünk, hogy hetedikeseinknek mutassunk valamit a „tündérkertből”.

Szívünk csücske Erdély London Bridge angol
nyelvi tesztverseny

Négy diák vett részt május 11-én
Budapesten, a London Bridge Teszt-
verseny országos döntőjén. A verseny-
re a Rákóczi Zsigmond Általános Isko-
lából évfolyamonként az alábbi tanu-
lók jutottak tovább: Osvay-Szabó Ba-
lázs 5.a, Fige Lili 5.b, Mizák Anna 6.b
és Kurucz Gergő a 7.c. Az országos
megmérettetésre Tamás Mária és Kit-
ta Józsefné angol szaktanárok készí-
tették fel a gyerekeket. A verseny hely-
színe a Budapesti Műszaki Egyetem
volt, amelynek két nagy előadóterme
megtelt a közel 350 résztvevővel. A fe-
leletválasztós tesztet 45 percig lehe-
tett írni, melynek nehézsége abban
rejlett, hogy a versenyzők nem tudják
hány megoldás a jó, mert bármennyi
számú helyes válasz lehetséges volt.
Egyaránt figyelni kell a nyelvtanilag
megfelelő mondatszerkesztésre, a he-
lyesírásra és a mondat valóságtartal-
mára is. A nem könnyű feladatsor ki-
töltése után az alábbi eredmények
születtek: Mizák Anna 4. helyezés, Fige
Lili és Osvay- Szabó Balázs 8. helyezés,
Kurucz Gergő 10. helyezés. Gratulá-
lunk tanulóinknak és felkészítő peda-
gógusunknak!

Mizák Anna 6.b

Tanévzáró és ballagás a szerencsi iskolákban
A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola ballagási eseménye június 14-

én 11 órától kezdődik. A művészeti képzésben résztvevők tanévzáró ünnepét jú-
nius 19-én 17 órától rendezik meg az intézmény aulájában. Másnap, azaz június
20-án 17 órától ugyanitt tartják a tanintézmény évzáró eseményét.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola nyolcadikosait búcsúztató ünnepség
június 14-én 9 órakor kezdődik a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A tanévzáró ün-
nepi szentmisét június 20-án 15 órától rendezik meg a Munkás Szent József római
katolikus templomban.
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Az eseményen a városvezető fel-
idézte azokat a változásokat, ame-
lyek az oktatás területén követ-

keztek be hivatalba lépését követően,
majd rátért a pedagógusi hivatás fontos-

ságára. Megjegyezte, hogy Szerencsen
magas színvonalú oktatás folyik, a tanin-
tézményekben végzett munka értékte-
remtő, a városban olyan pedagógusok
dolgoznak, akik képesek túltenni magu-

kat azokon a napi feszültségeken, ame-
lyek netán akadályoznák munkájukat.
Koncz Ferenc hozzátette, az a jó pedagó-
gus, aki fel tudja idézni saját diákkorát,
emlékszik fiatalságára és főleg arra, hogy
neki is volt nevelője, tanára. – Ez a hivatás
egyfajta életmű, amit fel kell építeni, ame-
lyért küzdeni kell napról-napra, évről-év-
re, amely nem csak nevelő és tudásközve-
títő szerepet tölt be, de jellemet is formál.
Fontos, hogy a pedagógus képes legyen
választ adni a kor kihívásainak kérdései-
re, hogy jó partnere legyen a kollégáknak,
a szülőknek és mindenekelőtt a gyermek-
eknek, hogy szívügyként kezelje a felelős-
séget – mondta Koncz Ferenc, majd örö-
möt, boldogságot, jó egészséget kívánt a
megjelentek további munkájához. 

A polgármesteri köszöntőt követően a
Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény diákjai szórakoztatták az ünne-
pelteket. SfL

Életmű a pedagógusi hivatás

„Arcomon ma is áldott tekintetét szemeidnek érzem”

Szerencs város tanintézményeinek pedagógusait köszöntötte Koncz Fe-
renc polgármester június 3-án, a Rákóczi-vár színháztermében.

Apedagógusnap alkalmából rende-
zett esemény meghívottjait a Sze-
rencsi Rákóczi Zsigmond Általá-

nos Iskola művészeti képzésében részt-
vevő diákjainak műsora köszöntötte,
majd Nyiri Tibor tankerületi igazgató
mondott beszédet. Mint elhangzott, a ta-
nítók, tanárok munkája nehezebben
mérhető, csak részben jár együtt azonna-
li sikerrel, s leginkább olyan erőfeszítések
sorozata, melynek eredményét csak évek,
esetleg évtizedek múltán láthatja az, aki
végzi és az is, akinek az érdekében tör-
tént. – Egy életre meghatározó lehet egy-
egy kimondott szó, gesztus. A pedagógus
minden mozdulatát, szavát kíváncsi sze-
mek figyelik és értékelik minden perc-
ben, sok azonnali és lehetőleg optimális
döntést kell meghozni felelősséggel – fo-
galmazott Nyiri Tibor, s hozzátette: a pe-
dagógusnap ünnep és azokat tiszteljük
meg ekkor, akiknek erkölcsi kötelessé-
günk megköszönnünk mindazt, amit a
közjó érdekében tettek és tesznek. – Kö-
szönet mindannyiuknak, hogy vállalják
ezt az olykor nem könnyű feladatot –

mondta el a tankerület igazgatója.
Nyiri Tibor elsőként köszöntötte Sze-

pesi Józsefnét, a mádi
Koroknay Dániel Te-
hetséggondozó Álta-
lános Iskola igazgató-
ját, aki május 30-án
Apáczai Csere János-
díjat vett át Balog
Zoltán emberi erő-
források miniszteré-

től Budapesten. Ezt követően a KLIK
Szerencsi Tankerületi igazgatója 35 pe-
dagógusnak nyújtott át elismerő okleve-
let: Asztalos Zoltán, Kovács Tibor Pálné
(II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Ma-
tematikai Általános Iskola, Bekecs), Do-
leszák Istvánné (Koroknay Dániel Tehet-
séggondozó Általános Iskola, Mád), Sze-
gedi László (Legyesbényei Általános Is-
kola), Erdei Zoltán, Kozma Béla, Kraj-
nyák Péter, Molnárné Szabó Julianna
(Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Is-
kola, Megyaszó), Bodnár Bertalanné, Lu-
gosi-Stark Gabriella (Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola, Mezőzombor), Takács
Sándorné (Kossuth Lajos Általános Isko-
la, Monok), Osváthné Mestellér Ilona,
Puhl Márta, Tapa Józsefné (Móricz Zsig-
mond Általános Iskola, Prügy), Prunyi
Jánosné (Német Nemzetiségi, Kéttany-
nyelvű Általános Iskola, Rátka), Petrus-
ka Ferencné (Szerencsi Középiskolai

Kollégium), Bajári Éva, Czina Györgyné,
Derda Péterné, Harkályné Kovács Kata-
lin, Kitta Józsefné, Száraz Melánia, Varga
Gábor (Szerencsi Rákóczi Zsigmond Két-
tannyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola), Bukovenszkiné Bod-
nár Éva, Orosz Istvánné, Szabó Mónika
(Apáczai Csere János Általános Iskola,
Taktaharkány), Gulyás Istvánné, Vargá-
né Kozsik Judit (Petőfi Sándor Általános
Iskola, Taktakenéz), Cselényi Katalin,
Murányi Sándorné (Móra Ferenc Általá-
nos Iskola, Taktaszada), Ducsai Tiborné,
Erdeiné Bertalan Margit, Galuska Judit,
Kiss Lászlóné, dr. Mudriné Belinszky
Mária (Arany János Általános Iskola, Ti-
szalúc).

M. Z.

Ady Endre: A vén diák üdvözlete
című versének két sora fogadta a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) Szerencsi Tanke-
rületében dolgozó pedagógusokat
június 2-án a Rákóczi-várban.
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A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési
Szövetség a közelmúltban megtartott
közgyűlésein döntött az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
származó, a turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzésére benyújtott támoga-
tási kérelmekről. Országosan 1578
pályázatot adtak be a 95 LEADER he-
lyi akciócsoporthoz, a legtöbb – ösz-
szesen 52 – igény a Dél-Zempléni Vi-
dékfejlesztési Szövetséghez érkezett
1,3 milliárd forint értékben – olvas-
ható a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési
Szövetség közleményében.

A rendelet alapján az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból szár-
mazó forrásból az 5000 fő lakosságszám

alatti települések kül- és belterületén
valósulhat meg beruházás, kivéve a vá-
rosi ranggal rendelkező településeket,
valamint a kistérségi központokat. A be-
nyújtott 52 kérelemből 37 felelt meg
formailag a jogszabályok előírásainak,
ezekre összesen a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által biztosított forrásból, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap terhére több mint 887 millió forin-
tot hagyott jóvá a Dél-Zempléni Vidék-
fejlesztési Szövetség Küldöttgyűlése. Ez-
által az önerővel együtt összesen 1,3
milliárd forint értékű beruházásnak kö-
szönhetően jelentősen növekszik a tér-
ség turisztikai férőhelyeinek a száma és
53 új munkahely jön létre.

A támogatás többek között falusi, va-

lamint egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, gyermek-
és ifjúsági táborok bővítéséhez, korsze-
rűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,
szol gáltatásainak fejlesztéséhez, bortu-
rizmushoz kapcsolódó épület, építmény
kialakításához, bővítéséhez, átalakításá-
hoz és eszközrendszer fejlesztéséhez ve-
hető igénybe.

A Szerencsi Hírek értesülései szerint,
bár helyi fejlesztésre nem lehetett pá-
lyázni, de városunk közvetetten mégis
nyertese lett a programnak, hiszen a
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit
Kft. 32 730 000 Ft támogatást nyert a
Simai Ifjúsági Tábor részleges felújítá-
sára.

M. Z.

90 év erőben-egészségben
Belényesi Józsefnét köszöntötte kilenc-

venedik születésnapja alkalmából május
27-én Koncz Ferenc. A városvezető virág-
csokorral és az alkalomra készített aján-
dékcsomaggal kedveskedett a szépkorú
hölgynek, valamint átadta Orbán Viktor
miniszterelnök jókívánságait.

Miközben a polgármester kíváncsian
lapozgatta a családi fotóalbumot, az ün-
nepelt mesélt életéről, gyermekeiről és
unokáiról. Elmondta, hogy 66 évig élt
együtt férjével, aki szintén szép kort ért
meg – 93 évesen hagyta itt a földi létet.
Belényesi Józsefné teljes szívéből kíván-
ja mindenkinek, hogy érjék meg ugyan-
ezt a kort erőben-egészségben.

Emléklap 
a szépkorú hölgynek

Koncz Ferenc polgármester köszön-
tötte május 27-én a nemrég 90. születés-
napját ünneplő Homoróczki Imrénét. A
városvezető egyéb ajándékok mellett át-
adta az Orbán Viktor kézjegyével ellá-
tott, díszkötésű emléklapot.

A város első embere megjegyezte:
nem mindennapi dolog, hogy valaki
ilyen hosszú időn keresztül tudjon ör-
vendezni Isten adományának, az élet-
nek, és ebben szerepe lehet annak, hogy
az ünnepelt bizonyára szem előtt tartot-
ta a Tízparancsolatban foglaltakat. Ho-
moróczki Imréné férje halála óta, 24 éve
egyedül él, egymaga gondozza kertjét,
tartja rendben portáját és ebben a köz-

lekedéshez használt sétabot, illetve já-
rókeret sem akadályozza.

Születésnap 
a gondozóházban

Születésnapi összejövetelt tartottak
május 28-án a szerencsi gondozóház-
ban. A 90. életévét betöltő Jaczkó Sán-
dornét ünnepelték a hozzátartozók, va-
lamint az otthon lakói és dolgozói.

Az eseményen részt vett Koncz Ferenc
polgármester, aki a miniszterelnök üd-
vözletét is tolmácsolva mondott köszön-
tőt, majd virágcsokorral és ajándékkal
lepte meg az idős hölgyet. Ezután a csa-
ládtagok és a lakótársak köszöntötték a
szépkorú asszonyt, aki ezt követően el-
fújta a 90-es számmal ékesített torta
gyertyáinak lángját. R.P.

Megújul a Simai Ifjúsági Tábor

A város szépkorú polgárai



Dr. Korondi Klára beszéde, valamint a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola
diákjainak műsora után a történelmi
egyházak helyi lelkészei, dr. Börzsönyi
József református esperes, Darvas Lász-
ló római katolikus plébános és Csejoszki
Szabolcs görög katolikus parókus mond-
tak ökumenikus imát a háborúk hősei-
ért. – Azokra emlékezünk, akik életüket
adták családjaikért, a népért. Ők tiszta
szívvel indultak küzdeni, hogy a mi ha-
zánkat megvédjék. Azóta is ott van a lel-
keken a seb, sokan nagyapát, apát, test-
vért gyászolnak – fogalmazott dr. Bör-
zsönyi József, aki imájában azokért kö-
nyörgött akik e sebeket mindmáig hor-
dozzák magukban.

– Látszólag úgy tűnt, hogy hőseink ha-
lála értelmetlen volt, hogy mindaz ami-
ért küzdöttek, életüket áldozták az elve-
szett – kezdte gondolatait Darvas László,
aki szerint az elbukott két világháború,
valamint 1956 is mind-mind vesztes csa-
ta volt, s ma már tudjuk, hogy a hősök
vérét soha nem issza be a föld, mert ab-
ból új virágok nyílnak, melyek termést
hoznak, a termés pedig nem más, mint
mi magunk – tette hozzá a plébános.

– Amikor a hősökről emlékezünk, a hi-
tet látjuk magunk előtt, azt a hitet, mely
szerint az ember legdrágább kincse az
élete – mondta el Csejoszki Szabolcs. 
– A háborúk hősei tudatosan a hazáju-
kért, az Istenükért és a hitükért tudták
áldozni az életüket. Mi magyarok jól
tudjuk, hogy akkor maradhatunk igazán
hitelesek Európában, ha hiszünk Iste-
nünkben, szeretjük hazánkat és bízunk
a jövőben. A hősök azt üzenik nekünk,
hogy ma nem fegyverekkel kell harcol-
nunk, de a hitünket és a hazánk iránti
szeretetünket mindig meg kell tarta-
nunk. Az imádság szavával azt tudjuk
mondani: adj
urunk, a tő-
lünk elköltö-
zött hőseink-
nek boldog
nyugalmat és
készíts nekik
örök emléket
– könyörgött
az Istenhez a
görög katoli-
kus parókus.

M. Z.

MOZAIK 13

Adj hőseinknek boldog
nyugodalmat

A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából tartott megemlékezést május
23-án Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ.
Az egykori Hunyadi iskola parkjában lévő szobornál dr. Korondi Klára ön-
kormányzati képviselő idézte fel a jeles nap eredetét. Mint elhangzott,
1917-ben született meg Magyarországon az a törvény, amely kötelezett
minden települést arra, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinknek.
A törvény ellenére 1944-ben volt utoljára nagyszabású rendezvénysorozat
hazánkban, 1945-ben még tartottak megemlékezéseket, majd 1946-tól
már elmaradtak a hivatalos tiszteletadások Magyarországon.

„Nemzetünk hősi halottainak ke-
gyeletteljes tiszteletét megfelelő
módon kifejezésre kell juttatni” 
– hirdeti egy 1917-ben kelt törvény,
ám az ünnepet a kommunista dik-
tatúra eltörölte a II. világháborút
követően, és csak a rendszerválto-
zás után éledt újra. Május utolsó va-
sárnapján immár országszerte fe-
jet hajtanak az egykor elhunyt hő-
sök előtt, Ondon május 23-án tar-
tottak megemlékezést, a település
ravatalozójának falán elhelyezett
emlékműnél.

Az eseményen dr. Börzsönyi József-
né, szerencsi református lelkipásztor
egy olyan Illyés Gyulától származó gon-
dolatsorral nyitotta beszédét, amely lé-
nyegre törően foglalja össze az utódok,
elődökkel szembeni feladatát: „A múlt
nincs magától, a múltat minden gene-
rációnak, minden társadalomnak meg
kell alkotnia, ez alól nem lehet kibújni!
Az a társadalom, amelyik ezt nem tudja
megtenni, mert nem engedik neki, vagy
nem képes arra, akkor annak jövője
sem lesz. Fontos, hogy a múltunkkal
tisztában legyünk! A mai generációk-
nak rendbe kell tenniük a múltat, a tör-
ténelem rostáján megszűrni azt, és az
igazi nemes értékeket kell megőriz-
nünk, továbbadnunk a jövőnek.”

A tisztelet kijár mindazoknak, akik
az Árpád-kortól a Hunyadiakon át, az
1848-49-es szabadságharcon keresz-
tül, az I. és II. világégéskor, az 1956-os
forradalom és szabadságharc idején
védték az országot és védik a külső el-
lenségektől – mondta a lelkipásztor. Az
ünnepi esemény Galgóczi Ferencné
szavalatával és a Hegyalja Pedagógus
Kórus műsorával folytatódott, végül az
önkormányzat részéről Koncz Ferenc
polgármester és Visi Ferenc képviselő
helyezte el a kegyelet koszorúját. SfL

Megőrizzük
emléküket



1820. május 12-én született Flo-
rence Nightingale, aki a krími há-
borúban önkénteseket toborzott,
mentette, ápolta a sebesülteket,
majd később iskolát nyitott. Rá
emlékezve ünnepeljük ezen a na-
pon az Ápolók Nemzetközi Napját. 

Arendelőintézet dolgozói május 9-
én pénteken délután tartották
ünnepségüket az Árpád-hegyen.

Karasz Gyuláné az intézet főnővére tol-
mácsolta dolgozók felé az OEP főigazga-
tó köszöntőjét: „Önök ma is harcot vív-
nak, mint egykoron, és bár szerencsére
nem a háború borzalmai között, de azért
minden nap oda kell állniuk a beteg vagy
haldokló mellé…”

Ezt követően dr. Bobkó Géza igazgató
főorvos köszöntötte a szakdolgozókat.
Megköszönte áldozatos munkájukat, ki-
emelte, hogy az orvosok az ápolók segít-
sége nélkül csak „félkarú óriások”. Na-
gyon fontos, hogy jól képzett, szakmai-
lag felkészült, empátia készséggel ren-

delkező szakdolgo-
zói gárdával ren-
delkezzen az inté-
zet, mert csak így
lehet az orvosok
munkáját segíteni
és a betegeket szol-
gálni. 

Csorba Istvánné
a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói
Kamara (MESZK)
Szerencs helyi szer-
vezetének elnöke szólalt fel, aki ugyan-
ezen a napon délelőtt Miskolcon a
MESZK Megyei Területi Szervezet által
rendezett eseményen vett részt. Csorba
Istvánné elmondta, hogy elismerésben
részesültek a megye legjobbnak ítélt ápo-
lói és szakdolgozói. Dr. Balogh Zoltán a
MESZK országos elnöke is jelen volt az
ünnepségen, aki szintén megköszönte az
egészségügyi dolgozók áldozatos munká-
ját. Dulibán Lászlóné a MESZK megyei el-
nöke elmondta, hogy az Ápolók Nemzet-

közi Napja azért is fontos, mert – amel-
lett, hogy az ápolókat és a szakdolgozó-
kat ünnepeljük – a társadalom figyelmét
rá lehet és kell irányítani arra az áldoza-
tos munkára, arra a gondolkodásra, amit
nap, mint nap vállalnak a szakemberek.
Az elismerésben részesülő kollégák sok
éves munkájukkal kiérdemelték, hogy
büszkék lehessünk rájuk. A Szerencsi he-
lyi szervezetből ezen elismerésben része-
sült Czinkné Kádas Erika.

Csorba Istvánné

MOZAIK14

Ápolók Napja a szerencsi rendelőintézetben

A szerencsi Sziget Alapítvány idén is
megrendezte a Kiss Attila Emléktúrát,
melynek célja, hogy ápolja a fiatalon
elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyet-
tes emlékét és népszerűsítse a sport-
jellegű természetjárást. Ebben az esz-
tendőben a kiszámíthatatlan időjárás
miatt a szervezők rövidítettek az út-
vonalon: a harminc résztvevő autó-
busszal utazott Monokra, onnan pe-
dig 10 kilométeres gyalogtúra után
érkeztek a megyaszói református te-
metőbe, ahol megkoszorúzták Kiss
Attila sírját.

Atermészetbarátok május 31-én
gyülekeztek a szerencsi Rákóczi-
vár déli kapujánál, ahol Nyiri Ti-

bor, a Sziget Alapítvány kuratóriumának
elnöke köszöntötte a 11. Kiss Attila Em-
léktúra résztvevőit. – Május van. Első
sorban néhai barátunkra emlékezünk,
de felidézzük a madarak és fák napját,
gondolunk a természetre az édesanyák-
ra és szüleinkre, akik a temetőkben
nyugszanak – mondta el az indulás előtt
Nyiri Tibor.

A változékony időjárás miatt a szerve-
zők idén rövidítettek az útvonalon, a har-
mincfős társaság autóbusszal utazott

Monokra. Kossuth Lajos szülőfalujában
a csoport megtekintette a helyi Andrássy
kastélyt, majd a község külterületén lévő
Zápor-tározó felé gyalogosan indulva
kezdődött a Kiss Attila Emléktúra.

Monok – Ingvár – Nagyrépás – Megya-
szó útvonalon haladtak a természetjá-
rók, akik a déli órákban érkeztek a me-
gyaszói református temetőhöz. Itt már
Kiss Attila hozzátartozói, barátai, tiszte-
lői is csatlakoztak a csoporthoz.

Mészáros István helyi református lel-
kész idézte a megyaszói születésű peda-
gógus alakját, Nyiri Tibor szintén meg-
emlékezett néhai barátjáról, majd a részt-

vevők koszorút helyeztek el sírjánál.
– Hála Istennek ma már van egy stabil

mag, amely minden évben részt vesz a
túrán – mondta el a Szerencsi Híreknek
Nyiri Tibor. – A célunk kettős: egyrészt
őrizzük Kiss Attila emlékét és szeret-
nénk népszerűsíteni a természetjárást,
ami sajnos az utóbbi években kimarad az
emberek életéből. Én magam korábban
végigjártam az Országos Kéktúra útvo-
nalát, ma már idő hiányában szinte csak
ez az egy alkalom marad, hogy egy ilyen
programon részt vegyek – fogalmazott a
Sziget Alapítvány elnöke.

M. Z.

Gyalogtúra az Ingváron át



Az eseményt Koncz Ferenc polgár-
mester nyitotta meg, aki nosztal-
giával emlékezett vissza a kezde-

ti időszakra, majd humorosan megje-
gyezte: ő maga is „szélsebesen robog” a
nyugdíjaskor felé. Köszöntőjében kifej-
tette, hogy az idő irigy dolog, hiszen
minden pillanatot csak egyszer ad meg
nekünk, de ha megragadjuk a momen-
tum varázsát, akkor egész életünkön ke-
resztül velünk lesz és bármikor öröm-
mel tudjuk felidézni. A városvezető gon-
dolatai után a klub és vendégei számára
összeállított ajándékműsor következett.
Kezdetben a Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskola 5-6. osztályos néptáncosai
adtak elő mezőföldi, majd a későbbiek
folyamán bodrogközi táncokat. A mo-
dern műfajt képviselte a Nova Táncstú-
dió, akik latin és rock and roll koreográ-
fiájukkal szórakoztatták a közönséget. A
délutánt költészet is színesítette, rákóc-
zis diákok adtak elő egy-egy alkalomhoz
illő verset. A műsort követően Magyar
Jánosné, a csoport vezetője ismertette a
közösség történetét a megalakulástól
napjainkig. Ezután a házigazdák műsora
következett. Leskó Józsefné, Publik Al-
bertné és Csordás István szavalata mel-
lett a klub népdalköre is színpadra lé-
pett, majd hozzájuk csatlakozott a csa-

pat többi tagja, hogy közös énekük után
együtt fújják el a születésnapi torta
gyertyáinak lángját. Az összejövetelt kö-

szöntések, ajándékozás, vacsora és vé-
gül táncmulatság zárta.

R.P.
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25 éves a Városi Nyugdíjas Klub

A Városi Nyugdíjas Klub 1989. május 8-án alakult meg 43 fővel. A célkitűzés az
volt, hogy a településen élő idősek számára közösségi teret nyújtson. Az egyesület
első elnöke Lukács Illés volt, akinek 14 éves vezetői munkája során megkapták a
Pro Urbe Szerencs kitüntetést. Őt Kőfalvi Antal követte, akinek irányítása alatt szin-
tén számos program valósult meg. A csoport fenntartója 2003. augusztus 1-től a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár lett, legfőbb támogatója pedig Szerencs Vá-
ros Önkormányzata. 2009 augusztusában Magyar Jánosné vette át a közösség ve-
zetését. Hónapokra bontva szervezik meg éves programjaikat és tevékenységeiket,
melyek közül már hagyomány a testvérvárosi rozsnyói nyugdíjasokkal való talál-
kozás évente két alkalommal. Ezen látogatások alkalmával rendszeresen szervez-
nek kirándulást a környéken. Emellett hazánkban is sokfelé megfordul a csapat,
többek között Sárospatak, Tiszaújváros, Nyíregyháza és Baskó a kedvelt helyszínek.
A klubtagok aktív szereplői a városi rendezvényeknek színpadon és a háttérben
egyaránt. Ünnepi eseményeiket Visi Ferenc színesíti zenei aláfestéssel. A klub rend-
szeresen szervez hasznos és közérdekű témájú előadásokat. A csoport a jövőben
is folytatja tevékenységét és szeretettel fogadja az új tagokat.

Aktív közösség a városban

Fennállásának 25. évfordulóját
ünnepelte május 30-án a Pro Urbe
Szerencs díjas Városi Nyugdíjas
Klub. A Rákóczi-vár színháztermé-
ben megrendezett eseményen
részt vettek a szervezet által meg-
hívott vendégek, köztük a Nyárutó
Klub, az „Öreg a nénikéd” Klub és
a Szlovákiából érkezett rozsnyói
nyugdíjas közösség tagjai is.
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Másnap folytattuk utunkat, és
bár reggel még homályban
keltünk át lankás vidékeken

és alagútszerű erdős részeken, a nap-
fény idővel áttört a ködfátyolon és rá-
ragyogott az egyre többször előfor-
duló, gazdag faragású székelykapuk-
ra. Egyszer csak kígyózó autósor fé-
kezett le minket, és biztosan tudtuk:
mind egyfelé tartunk. Órákon keresz-
tül haladtunk lassú léptekkel előre,
miközben biciklisták, motorosok és
türelmetlen autósok igyekeztek meg-
előzni a konvojt – utóbbiak nem egy-
szer pórul járva. Megváltásként ha-
tott ránk, amikor a távolból megpil-
lantottuk úti célunk látképét.

Csíkszeredán parkolt le a buszunk
a belvárostól távol, mivel a hatóságok
nem engedtek minket közelebb. On-
nan indultunk el gyalogosan Csíksom-
lyó településrész irányába, ami több
kilométeres sétát jelentett. Ahogy ha-
ladtunk a kegytemplom felé, egyre sű-
rűbb embertömeggel találtuk szembe
magunkat, de ez még semmi nem volt
ahhoz képest, ami később fogadott
minket. A szentmise már zajlott, és a
csoport egy része úgy döntött, hogy a
templomban megtekinthető élő köz-
vetítést választja. Én azok közé tarto-
zom, akik megmászták a Kissomlyó-
hegyet, de nem az oldalán végighalad-
va, hanem a meredek nyugati részén,
ahol a kálvária stációinak keresztjei
vannak elhelyezve. Miután felértem a
csúcson található Salvator-kápolná-
hoz, döbbenetes látvány fogadott,

Ahol a

Életének 99. évében elhunyt Zem-
lényi Béla, Pro Urbe Szerencs dí-
jas nyugdíjas pedagógus.

Zemlényi Béla 1915-ben született Sá-
toraljaújhelyen. A harmincas évek első
felében a Sárospataki Tanítóképző Fő-
iskola diákja volt, majd 1936-ban a dip-
loma megszerzése után egy évig tanyai
tanítóként dolgozott. A katonaság, a há-
ború évei alatt szenvedő részese volt a
Don-kanyar melletti orosz bekerítés-
nek, ahonnan végül néhány társával
együtt sikerült megmenekülnie. Élete
során sokszor emlegette a mínusz 40
fokos orosz telet, melyben több száz ki-
lométert gyalogoltak hazafelé, míg vé-
gül vonattal hazaszállították őket Ma-
gyarországra.

A háború után Erdélyben, a Márama-
rossziget melletti Borsabányán kezdte
újra a pedagógus pályát. Itt ismerke-
dett meg későbbi feleségével Kiss Mag-
dolnával, akivel egy esztendő múlva
összeházasodtak és 73 évet éltek bol-
dog házasságban. Három fiú gyermek-
ük, hat unokájuk és kilenc dédunokájuk
született.

Zemlényi Béla és felesége 1946-ban
érkeztek Szerencsre. 1951-ben elvé-
gezte a tanárképző főiskola testnevelés
szakát. Csak pedagógusként tudta el-
képzelni életét. A 2001-ben vele készí-
tett interjúban így vallott magáról: „…
ezt a pályát semmiképpen nem akar-

tam elhagyni, pedig sokszor csábítottak
más irányba. A gyermekek iránti szere-
tet olyan erős volt bennem, hogy azt
nekem semmi más nem pótolhatta vol-
na. Máshol nemigen találtam volna meg
igazán a helyemet. Ahhoz, hogy a gye-
rekeket megismerjük, mindig közöttük
kellett lennünk. Ezért én az órák közöt-
ti szüneteket is erre használtam fel. A
legjobb megismerést a közöttük való
tartózkodás jelentette: közös játék, kö-
zös szórakozás, közös gondok és közös
munka. A szombati napokon, mikor
nem volt tanítás kirándulásokra vittük
a gyerekeket. Meglátogattuk a történel-
mi helyeket, jártunk a sárospataki vár-
ban és környékén, kimentünk a hegyek-
be, vagy éppen a Tisza, vagy a Bodrog
partjára. Tehát nem csak az iskolai ta-
nítás alatt voltunk velük, mi minden le-
hetőséget kihasználtunk, hogy a gyere-
kek között lehessünk, tágítsuk ismere-
teiket. Ők ezt a szeretetükkel sokszoro-
san megfizették! Ha arra gondolok,
hogy manapság végigmegyek az utcán
és még ma is úgy köszönnek: csókolom
tanár bácsi – olyan idős emberek, akik-
nek talán már unokáik is vannak, ekkor
úgy érzi az ember, hogy nem élt hiába,
nem hasztalanul ragaszkodtam ehhez a
pályához. Úgy gondolom, hogy sokszor
lett volna lehetőségem változtatni, de
ha váltani kellene, még ma sem tudnám
másképp kezdeni. Erre a pályára szü-
lettem.”

Zemlényi Béla 1976-ban, negyven év
pedagógusi munka után vonult nyug-
díjba. Sok szerencsi emlékszik a ked-
ves, gyermekszerető Béla bácsira, aki
az egykori Hunyadi János Általános Is-
kola pedagógusaként évtizedeken át ta-
nította a szerencsi gyermekeket. Külö-
nösen a labdarúgást szerettette meg ta-
nítványaival, több első osztályú futbal-
lista került ki a kezei közül. Szerencsiek
generációit nevelte tisztességre, becsü-
letre.

Később, nyugdíjas éveiben is rendkí-
vül aktív volt, ekkor már kizárólag csa-
ládja, unokái és dédunokái töltötték ki
mindennapjait. Szeretett dolgozni a
fecskési családi ház kertjében és még
90 éves korában is sokszor láttuk,
amint kerékpárjával nagyokat integet-
ve suhan végig a város utcáin.

Zemlényi Béla életének 99. esztende-
jében hunyt el. Szerettei, barátai és tisz-
telői május 30-án kísérték utolsó útjá-
ra.

In memoriam Zemlényi Béla

folytatás a 3. oldalról
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ugyanis több százezer zarándok volt jelen
a Kissomlyó és Nagysomlyó közötti nye-
regben, a Makovecz Imre által tervezett
Hármashalom-oltár előtt. Leírhatatlan
érzés volt ennyi magyarral együtt éne-
kelni legismertebb imánkat, a Miatyán-
kot. A mise után megtekintettük a sűrű
bazársort, majd a buszhoz visszasétálva
távoztunk a  búcsú helyszínéről. Még
több órán keresztül Csíkszeredán tartóz-
kodtunk az eseményhez köthető forgal-
mi dugó miatt, de lassan sikerült lendü-
letbe jönnünk és megcéloztuk átmeneti
lakhelyünket.

Vasárnap reggel elköszöntünk szíves
vendéglátónktól, Tordai Leventétől, de
mielőtt hazaindultunk volna, még tet-
tünk némi kitérőt, ugyanis ellátogattunk
Korondra, amely a Sóvidék legnevezete-
sebb települése, iparművészeti, idegen-
forgalmi és művelődési központja. Mi-
után a székely népművészeket támogat-
va emléktárgyakat vásároltunk, Farkas-
lakára utaztunk, ahol Tamási Áron népi

író síremlékét kerestük fel. Szerencs vá-
rosát képviselve dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester, a Fidesz szerencsi szervezete
nevében pedig Talián Tiborné helyezte
el a megemlékezés koszorúit, majd
Oroszné Stumpf Éva gyújtott mécsest.
Ringer István itt is megszólaltatta fúvós
hangszerét, amit rajtunk kívül máshon-

nan érkezett kirándulók is csodálattal
hallgattak.

Bár testünk a sok utazástól elfáradt,
lelkileg feltöltődve és szívünkben meleg-
séggel hagytuk magunk mögött Erdélyt,
még egyszer elmerülve a tájak szépsé-
geiben.

Rudolf Péter

Szerencsről Csíksomlyóra

magyarok találkoznak
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Bátor helytállásu-
kért részesültek dicsé-
retben a Szerencsi Hi-
vatásos Tűzoltópa-
rancsnokság egyenru-
hásai. Gazdag Zsolt
zászlós és Jancsik Ba-
lázs főtörzsőrmester
április 16-án Tarcalon,
egy kigyulladt borá-
szati létesítmény égő
helyiségéből menekí-

tettek ki acetilén- és gázpalackokat. Hősies magatartásuk elismerése-
ként a két lánglovag emléktárgyat vett át május 28-án dr. Bakondi
Györgytől, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjé-
től.

Gazdag Zsolt Jancsik Balázs

Szerencs Város Önkormányzata
2014. július 3-án 10 órai kezdettel
versenytárgyalást tart az alábbi ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok el-
idegenítésére:

1. Szerencs-Ond belterület 6090
Hrsz.-u. 2002 m2 nagyságú beépítetlen
terület. Az ingatlan közművesítetlen te-
rületen, falusias lakóövezetben találha-
tó, 5 m építménymagassággal, 30%-os
mértékben az egyéb vonatkozó építés-
ügyi szabályok betartása esetén beépít-
hető. Kikiáltási ár: nettó 180 Ft/m2.

2. Szerencs-Ond belterület 6096
Hrsz.-u. 1831 m2 nagyságú beépítetlen
terület. Az ingatlan közművesítetlen te-
rületen, falusias lakóövezetben találha-
tó, 5 m építménymagassággal, 30%-os
mértékben az egyéb vonatkozó építés-
ügyi szabályok betartása esetén beépít-
hető. Kikiáltási ár: nettó 180 Ft/m2.

3. Szerencs-Ond belterület 6118
Hrsz.-u. 1601 m2 nagyságú beépítetlen
terület. Az ingatlan részben közművesí-
tett területen – víz és elektromos veze-
ték 100 m-en belül – falusias lakóöve-
zetben található, 5 m építménymagas-
sággal, 30%-os mértékben az egyéb vo-
natkozó építésügyi szabályok betartása
esetén beépíthető. Kikiáltási ár: nettó
313 Ft/m2.

4. Szerencs-Ond belterület 6120 Hrsz.-
u. 1360 m2 nagyságú beépítetlen terület.
Az ingatlan részben közművesített terü-
leten, – víz és elektromos áram 50 m-en
belül – falusias lakóövezetben található,
5 m építménymagassággal, 30%-os mér-
tékben az egyéb vonatkozó építésügyi
szabályok betartása esetén beépíthető.
Kikiáltási ár: nettó 310 Ft/m2.

5. Szerencs zártkert 4269/4 Hrsz.-u.
2308 m2 nagyságú gyümölcsös művelési
ágú terület. A telek 2027.10.31.-ig tartós
földhasználati joggal terhelt. Kikiáltási
ár: nettó 100 Ft/m2.

6. Szerencs zártkert 4429 Hrsz.-u.
1910 m2 nagyságú szántó illetve gyü-
mölcsös művelési ágú terület. A telek
2027.10.31.-ig tartós földhasználati jog-
gal terhelt. Kikiáltási ár: nettó 100 Ft/m2.

A versenytárgyalás helye: Szerencsi
Polgármesteri Hivatal Szerencs, Rákóczi
út 89. II. emelet 207. szoba. A jelentke-
zőknek személyes adataikat (név, lak-
cím, születési hely és idő, személyi iga-
zolvány szám, és adószám) az árverésen
érvényes okmánnyal kell igazolniuk.

Árverési
hirdetmény

Bortolvajok rendőrkézen
A rendőrök két fiatalembert fogtak el,

akik egyéb bűncselekmények elköveté-
se mellett több millió forint értékben
tulajdonítottak el aszúeszenciát az
egyik mádi szőlőfeldolgozó üzemből.

Lopás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indított eljárást a
Szerencsi Rendőrkapitányság ismeret-
len tettesek ellen, akik május 10-én az
éjszakai órákban betörtek egy mádi
szőlőfeldolgozó üzembe és onnan több
száz palack aszúeszenciát tulajdonítot-
tak el több millió forint értékben. A nyo-
mozás során megalapozott gyanú me-
rült fel arra vonatkozóan, hogy a bűn-
cselekményt B. Dávid mádi lakos és egy
fiatalkorú társa követte el, akiket a
rendőrök május 28-án elfogtak és ki-
hallgattak. A gyanúsítottak kihallgatá-
suk során a borlopást, illetve további
vagyon elleni bűncselekmények elköve-
tését is beismerték. A nyomozók az
aszúeszencia csaknem teljes mennyisé-
gét – továbbá egyéb lopásokból szárma-
zó értékeket – megtalálták és lefoglal-
ták.

A Szerencsi Rendőrkapitányság a gya-
núsítottakat bűnügyi őrizetbe vette,
akiket a bíróság 2014. május 30-án elő-
zetes letartóztatásba helyezett – tájé-
koztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság.

Körözött csaló
A Készenléti Rendőrség bevetési egy-

ségeinek munkatársai május 24-én a
Szerencsi Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén láttak el szolgálati felada-

tokat, amikor a délutáni órákban a Sze-
rencsi Vasútállomás közelében ellen-
őriztek egy gyalogost, mivel felmerült
annak a gyanúja, hogy a férfi körözés
alatt áll. Az igazoltatás és az adatok
egyeztetése során kiderült, hogy a 33
éves helyi P. Mihály ellen a Miskolci Já-
rásbíróság csalás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt körözést
rendelt el. A férfit a járőrök megbilin-
cselték és további intézkedésre a Sze-
rencsi Rendőrkapitányságra előállítot-
ták – tájékoztatta a Szerencsi Híreket a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság.

Garázdaság a kocsmában
A Szerencsi Rendőrkapitányság Tály-

lyai Rendőrőrse garázdaság vétség és
könnyű testi sértés vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folyta-
tott eljárást B. Attila 36 éves tállyai la-
kossal szemben. A nyomozás adatai
szerint a gyanúsított március 25-én 20
óra 30 perckor Tállya egyik vendéglátó
egységében a nagymamájánál 15 évvel
korábban elvégzett rossz minőségű fes-
tés miatt szóváltásba keveredett egy 49
éves helyi lakossal, akit tettleg bántal-
mazott. 

A kihívóan közösségellenes, erősza-
kos, másokban megbotránkozást és ri-
adalmat keltő terhelttel szemben foly-
tatott eljárást a Tállyai Rendőrőrs a na-
pokban lezárta és a keletkezett iratokat
vádemelési javaslattal továbbította az
illetékes járási ügyészségre – közölte a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend-
őr-főkapitányság.

rendőrSégi Hírek

Elismerés a szerencsi tűzoltóknak
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álláskeresők figyelmébe
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal

Járási Munkaügyi Kirendeltségének ajánlataiból: ács, álta-
lános adminisztrátor, asztalos, autószerelő, bolti eladó, műszaki
eladó, felszolgáló, fodrász, gépészmérnök, húsboltvezető, hús-
üzemvezető, K+F mérnök, kamionszerelő, kőműves, külkeres-
kedő, médiamenedzser, mezőgazdasági gépkezelő, minőségbiz-
tosítási vezető, művezető (mélyépítési üzemmérnök), nehéz-
gépkezelő (Komatsu WB 93 r), nehézgépkezelő (Komatsu
WB97S), nehézgépkezelő (bányászati kőtörőgép) növényvédel-
mi szakirányító, projektmérnök, segédmunkás, szakács, targon-
cavezető, tehergépkocsi-vezető, tejelőtehenészeti műszakveze-
tő, termelési műszakvezető, víz-gáz-fűtésszerelő, dohánybolti
eladó, lakatos, rehabilitációs tanácsadó/mentor, tejelőtehené-
szeti munkás, betanított csomagoló.

Anyakönyvi hírek – május
Házasságot kötöttek: Kalas Judit – Bán Lóránt, Répási

Tímea – Mileff Tamás, Tóth Nikolett – Papp Gergő, Morausz-
ki Ibolya – Takács László, Szoták Bernadett – Bató Gábor,
Kurucz Hajnalka – Kuti Péter.

Elhunytak: Majoros Árpád István (77 év), Gulyás András-
né (77 év), Gergely Mihályné (87 év), Juhász Veronika (77
év), Zakar Sámuel (70 év), Tóth Lajos (53 év), Vakter And-
rásné (81 év), Benkő János (65 év).

Felhívás 
Lakossági tüdőszűrő vizsgálatra
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

ezúton tájékoztatja Szerencs 40 év feletti lakosságát arról, hogy
a rendelőintézet Tüdőgondozójában ingyenes tüdőszűrő vizs-
gálatra biztosítanak lehetőséget hétfőtől péntekig 11-14 óra kö-
zött. A szerencsi háziorvosi körzetekhez tartozó betegeket az
alábbi beosztás szerint várják.

2014. június: I. számú háziorvosi körzethez tartozók,
2014. július: II. számú háziorvosi körzethez tartozók,
2014. augusztus III. számú háziorvosi körzethez tartozók,
2014. szeptember: a IV. számú háziorvosi körzethez tartozók,
2014. október: V. számú háziorvosi körzethez tartozók.

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Szerencs Város Önkormányzata pályázatot ír ki a telepü-
lésen székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására.
A pályázatot zárt borítékban, két példányban, Szerencs város
polgármesterének címezve kell benyújtani 2014. július 1-jéig
személyesen a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Hatósági Osztálya irodájában, vagy postai úton az önkor-
mányzat postacímére (Szerencs Város Önkormányzata 3900
Szerencs, Rákóczi út 89.).

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány
megtalálható a szerencs.hu honlapon, és személyesen átve-
hető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

2013. évi közhasznúsági jelentés
A Nyárutó Klubnak 2013. évben tagdíjtámogatások, SZJA 1% visz-

szautalásából keletkezett bevétele: 576 ezer forint. Kiadások, fel-
használások: 575 ezer forint. Mérleg szerinti eredmény: 1000 forint.
2013. évi eredmény tartalék 849 ezer forint. Tárgyévi értékcsökke-
nés elszámolása: 122 ezer forint. Az évi beszámoló eszközök-forrá-
sok főösszege: 850 ezer forint. A Nyárutó Klubnak tartozása, köve-
telése a mérlegforduló napján nem áll fenn.

Fincziczki Istvánné, elnök



HIRDETÉS20

kiadó iroda- és üzlethelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályáza-
tot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő iroda- és üzlethelyiségek bérbeadására.

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

Alapterület: 23 m2.
2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi 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 Cukrászdával szemben)

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 27. (péntek) 12 óra.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

Akciós nyaralásokAkciós nyaralások
Egyiptom

96.900 Ft/fő/hét
All inc. Hotel***

07.03–10-ig

Külön fizetendő:
reptéri illeték,
kerozin pótdíj,

transzfer,
stornó biztosítás,

BBP biztosítás.

Ciprus

109.900 Ft/fő/hét
FP Hotel**+

09.04–11-ig

Bulgária

104.900 Ft/fő/hét

08.16–23-ig
All inc. Hotel***

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

•

zemplentourist

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)

Megemlékezés

„Nem hal meg az, 
ki szerettei szívében él tovább.”

(Thomas Campbell)

Fájó szívvel emlékezünk 
június 17-én

Flakk Attila

halálának 1. évfordulóján.
Szerető családod
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Atalálkozó első húsz percében még
reménykedhetett a vendég együt-
tes, ám ekkor egy szerencsi táma-

dás során Buri Dávid góljával megszerez-
ték a vezetést a hazaiak (1–0). Öt perccel
később újabb Buri gól lepte meg az abaúj-
szántói kaput (2–0). Alig három perc telt
el és már Szívós Márk volt eredményes a
vendég hálónál (3–0), majd ezzel az ered-
ménnyel vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrészben kissé leülni
látszott a meccs, amikor a 30. perc kör-
nyékén Gombos Ádám a bal szélen hú-
zott el a védők mellett, majd gyönyörű
lövése állította be a találkozó végered-
ményét (4–0).

Tóth István edző a meccs után így ér-
tékelt: nehéz mérkőzésre számítottam,
mivel egy jó csapat érkezett ma hoz-
zánk. A fiúk pozitív hozzáállása kellett
ehhez a szép győzelemhez. Mindjárt az
elején letámadásra buzdítottam őket, ez
sikerült, így nagyon sok helyzetet alakí-
tottunk ki az első félidőben, amiből hála
Istennek három gól is született. A máso-
dik félidő helyzet kihasználásaival nem
lehetek elégedett, de egy gólt ekkor is si-
került szereznünk. Azt hiszem, hogy ez-
zel megérdemelten nyertük meg a mér-
kőzést. A hátralévő két meccsünk során,
ha tudunk győzni Boldogkőváralja és
Pálháza ellen, akkor elérhetjük a kitű-
zött célunkat és a dobogón végezhetünk
– mondta el a Szerencsi Híreknek Tóth
István vezetőedző.

A Szerencs VSE felnőtt labdarúgócsapa-
ta ezzel a győzelemmel a 66 pontos Sáros-
patak mögött 60 ponttal a második helyet
foglalja el a tabellán. M. Z.

Szerencsi sikerek a birkózó 
diákolimpián

A Szerencs Városi Sportegyesület
birkózó szakosztályának 14 éves mű-
ködése alatt első alkalommal fordult
elő, hogy a fiatal sportolók az orszá-
gos diákolimpiáról bajnoki címmel
tértek haza.

Szentesen rendezték meg május 31-
én a második korcsoportos szabadfogá-
sú diákolimpia országos döntőjét, ahol
a Szerencs VSE birkózó szakosztályát
Pál Mihály (a fotón balra) képviselte. A
versenyző nagy örömet szerzett a cso-
portnak, ugyanis 25 résztvevőből, öt
eredményes küzdelem után a dobogó
legmagasabb fokára állhatott. Ki kell
hangsúlyozni, hogy minden mérkőzését
az első menetben tussal nyerte meg.
Szintén gyönyörű eredményt ért el a

május 17-én, Tiszakécskén megtartott
negyedik korcsoportos döntőben Ko-
vács Szilveszter, aki két tusgyőzelemmel
és egy vereséggel érdemelte ki a bron-
zérmet. R. P.

Kiütéses, 4–0 arányú győzelmet aratott Abaújszántó felett május 24-én
a Szerencs VSE felnőtt labdarúgócsapata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
II. Kelet csoportjának 28. fordulójában.

Labdarúgás:
újabb győzelem

idegenben

A Borsod-Abaúj-Zem -
plén Megyei másodosztá-
lyú labdarúgó-bajnokság
kelet csoportjának 29.
fordulójában Boldogkővá-
ralján vendégszerepeltek
a Szerencs VSE U19-es és
felnőtt együttesei. 

Az ifiknél 0–6-os szeren-
csi siker született, a felnőtt
csapat pedig 1–5 arányban
győzte le a házi gazdákat.

Fölényes győzelem 
Abaújszántó ellen
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Szerencs, Alkotmány utcai 100
m2-es, egy plusz két fél szoba,
nappali, konyha, fürdőszoba,
összkomfortos családi ház eladó.
Érd: 70/323-8328. (10-11)
Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás, összkomfortos csalá-
di ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz és vegyes
tüzelésű kazánokkal, áron alul
eladó. Érd.: 47/363-530. (10-11)
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel
szemben) 100 m2-es, felújított
családi ház akár irodának, üzlet-
nek is, valamint Bekecsen 85 m2-
es családi ház eladó. Érd.:
30/8363-302. (10-11-12)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs

lakásnak, nagycsaládosoknak,
akár vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképü-
letekkel. Budapesti lakáscsere is
érdekel értékkülönbözettel. Érd.:
70/655-7576, 47/363-282. (10-
11)
Szerencs, Kazinczy utcán össz-
komfortos lakás kiadó. Érd.: 06-
31/311-6979. (10-11-12)
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. (10)

VEGYESVEGYES
Kerti, sötétbarna színű, jó álla-
potban lévő bambusznád ülőgar-
nitúra (1 db háromszemélyes, 1
db kétszemélyes ülő, 1 db szék);
valamint 90-100 éves goblein
képek keretezve, kisebb és na-
gyobb méretekben eladók. Érd.:
20/982-6026. (10-11)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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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

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 június 2-től visszavonásig:Ajánlatunk június 2-től visszavonásig:

– Sertés oldalas
Sertésláb
Hegyaljai füstölt falusi kolbász
Lángolt kolbász (Bogdányi)
Parasztkolbász (Bogdányi)
Sümegi sonka
Müncheni pálcikák
Hegyaljai sertés lecsókolbász
Kaiser baromfi lecsókolbász
Virsli Húsmester
Kaiser párizsi
Csemegeszalonna (Bogdányi)
Sertészsír (0,5 kg és 1 kg)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1100 Ft/kg
250 Ft/kg

1370 Ft/kg
1190 Ft/kg
1190 Ft/kg
1680 Ft/kg
1120 Ft/kg
770 Ft/kg
520 Ft/kg
540 Ft/kg
400 Ft/kg

1060 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!



Téged vár az Édes Álom Cukrászda!Téged vár az Édes Álom Cukrászda!
Megújult  katalógussal,

széles fagylaltkehely választékkal
várjuk Kedves vásárlóinkat.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

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

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Méteráru kínálatunk:
– nyári farmer és alkalmi anyagok
– elasztikus pamutvásznak
Lakástextil ajánlatunk:
– hintaágy vásznak
– vízlepergető, UV-álló anyag
– fa- és rúdkarnisok kiegészítőkkel

Bambusz rolók, roletták, raffrolók
lakásba, kültérre és teraszra egyaránt.

Lakásában ingyenes karnis- és függönyfelmérés.

ingyen varrjuk!!!

ingyen varrjuk!!!

Újdonságaink:

ÁrnyékolókÁrnyékolók

KCIÓ!
AKCIÓ!
A
Komplett rendelés esetén

Komplett rendelés esetén

fényáteresztő függönyét

fényáteresztő függönyét

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!

HIRDETÉS 23

3900 Szerencs,
Rákóczi út 95.

Tippelj jólTippelj jól
és fogyassz

ingyen!ingyen!
Nézd nálunk

a VB meccseit!

Adj a mérkőzés elején
egy helyes tippet
és az első félidős

fogyasztásodat mi álljuk!

KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

JÉ-EX Ker. Bt.JÉ-EX Ker. Bt.

MEGNYITOTTUNKMEGNYITOTTUNK

Telefon:
30/298-8885

Telefon:
30/298-8885

Cím: 3900 Szerencs,
Keleti Ipartelep 1963/39 Hrsz.

(volt Nestlé telep)

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, UNIVERZÁLIS ÉS MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

RENDSZÁMTARTÓ AKCIÓ: 1 DB 250 Ft

SZERENCS:

(Egészségház)

Bekecsi u. 10.

Ondi u. 62.

Gyár u. 1.

Gyár u. 61.

Bekecsi u. 12.

Dózsa György u. 25/a.

Rákóczi u. 8.

Kossuth tér 4.

Rákóczi u. 94.

(Rákóczi-vár)

Hunyadi u. 1.

Zrínyi u. 1.

Mákszem Büfé

Dominó Kiskocsma

Büfé Falatozó

Tarkabarka Büfé

Íz Sziget ABC

Élelmiszer Vegyesbolt

Csiki Csemege

Csemege Bolt

Fürdő és Wellnesház

Galéria Kávézó

Válság Center

Szerencsi

SZERENCS-OND:

BEKECS:

F

F

Honvéd u. 8.

Honvéd u. 100.

Király Csemege

ohánybolt

Vegyesbolt

ő u. 141/a.

ő u. 24.

(Horgásztó)

Italbolt

Tó Büfé

Nemzeti D

Az árak

tájékoztató jelleg

etn k!

űek,

üzletenként eltérh e


