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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 harma-
dik hétfőjén, legközelebb augusztus 18-án 14-16
óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpol-
gármester: minden hónap második szerdáján,
legközelebb augusztus 13-án 14-17 óráig. Telefon:
(47) 565-203. Dr. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján 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
Augusztus 4-10.: Tesco Gyógyszertár. Augusztus
11-17.: Centrum Gyógyszertár. Augusztus 18-24.:
Oroszlán Gyógyszertár. Augusztus 25-31.: Alba
Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak
telefonos egyeztetést követően, az ügye-
letes orvos kérésére, rendkívüli esetben
biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

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

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

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

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

SzerencSi művelődéSi közPont,
könyvtár

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

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
A Szerencsi Hírek következő száma

2014. augusztus 22-én
jelenik meg.
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Szent István király
ünnepe

Szerencs Város Önkormányzata 
tisztelettel hívja és várja 

az érdeklődőket

2014. augusztus 20-án, 
szerdán

Szent István király, 

és az

az újkenyér ünnepére.

9.30 óra:
Ünnepi szentmise 

a Munkás Szent József római katolikus 
templomban

16 óra:
Ünnepi megemlékezés 

a Rákóczi-vár udvaros palotaszárnyában

Beszédet mond: 
Koncz Ferenc polgármester

Ökumenikus ima és kenyérszentelés 
a történelmi egyházak szerencsi lelkészeivel. 

Közreműködik:
dr. Börzsönyi József református esperes, 
Darvas László római katolikus plébános, 

Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus

Az ünnepi műsorban fellép: 
Ringer István (tárogató), 

Nagy József (szavalat), 
Petró Dalma és Ficsor Ivett (ének),

Hajnali Néptáncegyüttes.

Az ünnepi műsor után koszorúzás 
Szent István emléktáblájánál 

a külső várudvaron.

A szerencsi nyár

A Szerencsi Hírek éves ütemterve
szerinti, néhány hetes szünet után je-
lentkezünk újra. A legtöbben júliusban
töltik szabadságukat, s talán azt hihet-
nénk, ilyenkor kicsit megáll az élet a
városban; alig történik olyan esemény,
amely méltán nyerheti el az olvasók
érdeklődését. Bizonyára nem így gon-

dolták július első heteiben a futballkedvelők, bár amikor
véget ért a brazíliai világbajnokság, annak leginkább a
lányok és asszonyok örülhettek e legjobban…

A VB ugyan véget ért, de visszatérve a mi kis városunk-
ra, az élet hála istennek nem állt meg Szerencsen. Bizo-
nyítja mindezt az a lapunkban olvasható néhány beszá-
moló, amely csupán ízelítőt ad a júliusban történt sze-
rencsi eseményekből.

Milyen híreket tartogat számunkra a közelmúlt? Itt van
mindjárt a város önkormányzata, amely a vakáció elle-
nére két rendkívüli ülést is tartott az utóbbi hetekben.
Már-már azt hihettük, lekerült napirendről a szerencsi
református iskola ügye, azonban az önkormányzat au-
gusztus 4-én megtartott tanácskozásán újra e kérdésről
váltottak szót a képviselők. Mint kiderült, napjainkra
minden akadálya elhárult annak, hogy az egyház átvegye
a Rákóczi iskola fenntartását, s hogy miként vélekedtek
erről az ülés résztvevői, megtudhatják beszámolónkból. 

Ugyancsak az elmúlt hetek történéseinek számát gya-
rapítja, hogy megkezdődött a 37-es főút szerencsi átke-
lési szakasza mentén található két szervizút rekonstruk-
ciója. Kiderült, hogy a beruházás némi „áldozatot” is kö-
vetel, azonban az önkormányzat nem bízta a véletlenre
a döntést: a városvezető megkérdezte a Gyár utca lakóit,
mit szólnak ők a tervekhez.

Mindezek mellett beszámolunk többek között számos
egyházi és családi eseményről, kiállításokról, nyári tábo-
rokról, a magyar egészségügy legnagyobb ünnepéről.
Sport rovatunkban a futballisták évadzárójáról készített
tudósításunkat olvashatják csakúgy, mint az ifjú súlye-
melőink legújabb sikereiről szóló cikkünket.

Az évszak velejárója, hogy ebben az időszakban a kul-
turális események is jelentősen megszaporodnak váro-
sunkban. A Szerencsi Művelődési Központ kínálatai kö-
zött minden évben kiemelt helyet foglal el a település és
a térség legnagyobb gasztronómiai programja, az Orszá-
gos Csokoládé Fesztivál, amely idén már hetedik alka-
lommal invitálja az édességek, kiváló koncertek kedve-
lőit. Az előzetes tervek szerint idén is bőséges program-
kínálat várja a látogatókat, közöttük első sorban a sze-
rencsieket, akik az elmúlt évben megkezdett hagyomány
szerint a szombati és vasárnapi rendezvényeket ingye-
nes látogathatják.

Még javában tart a szabadságok időszaka, de közel sem
ért véget a nyár, amely – reményeink szerint – mindany-
nyiunk számára tartogat még kellemes élményeket!

Muhi Zoltán



ACukormúzeum előadótermében
Koncz Ferenc üdvözölte a kör-
nyék megjelent lakóit, akik elfo-

gadták az önkormányzat meghívását. A
polgármester bevezetőjében a 37-es át-
kelési szakaszának átépítéséről tájékoz-
tatta a lakosságot, megerősítve, hogy az
országos nagyberuházás volt, amely
2009-ben kezdődött és a helyi önkor-
mányzat, az itt élő lakosokkal együtt
csupán elszenvedte azokat az áldatlan
állapotokat, melyek az építkezés elhúzó-
dása miatt keletkeztek. Szerencs Város
Önkormányzata tisztában volt és van
azokkal a körülményekkel, melyek a be-
ruházás következtében alakultak ki –
mondta el a városvezető.

Mint elhangzott, a Nemzeti Infrastruk-
túra Zrt. 2009-ben kezdte meg az átke-
lési szakasz építését. A 2010-ben meg-
alakuló önkormányzat kérte a NIF Zrt-t,
hogy az akkor még építés előtt álló csa-
padékvíz-rendszer érdekében – mivel a
városvezetés és a helyi szakemberek az
eredetileg tervezett keresztmetszetet
kevésnek tartották – egyezzenek bele
abba, hogy nagyobb átmérőjű csatornát
helyezzenek el a főút két oldalán. A 37-
es átkelési szakaszának átépítése ugyan
már befejeződött, de a polgármester
szerint a beruházó még mindig nem
szerzett be minden szükséges enge-
délyt, amely a hivatalos átadás feltétele
lenne. Csak ez után történhet meg az,
hogy a város keleti határában az út egyik
sávját a gyalogos- és kerékpárosforga-

lom számára alakítják ki, mert a jelenle-
gi állapotban hivatalosan csak gépjár-
művel lehet közlekedni az Ipari Park irá-
nyába.

Amikor a 37-es út átépítése befejező-
dött, az önkormányzat saját beruházás-
ként megkezdte a szervizutak rendbeté-
telét. Az eredeti elképzelés az volt, hogy
mindkét oldalon a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. által készített térburkoló-
val borítják majd az úttestet, azonban
kiderült, hogy olyan nagy mennyiségű
építőelemre lenne szükség, amit idén
nem tudtak volna elkészíteni. Annak ér-
dekében, hogy mihamarabb megépül-
hessenek a szervizutak, a városvezetés
úgy döntött, hogy leaszfaltozzák a két
szakaszt. Mindez a jobb oldalon már
megvalósult, de mint azt Koncz Ferenc

elmondta: nincs vége a munkának, hi-
szen kialakítják a padkát és elvégzik
mindazon beavatkozásokat, melyek
szükségesek ahhoz, hogy a Gyár út és
környéke szép városképet mutasson. A
tervek szerint az Arad utca és a hozzá
csatlakozó Bástya köz szintén új burko-
latot kap a közeljövőben. Ugyancsak sa-
ját erőből kívánja rendbe tenni az ön-
kormányzat az érintett vízelvezető árko-
kat is. A polgármester arra kérte a lakos-
ságot: úgy tekintsenek ezekre a beruhá-
zásokra, mint amit szerencsiek készíte-
nek, a végeredmény pedig szemmel lát-
hatóan kiváló minőségű lesz.

A cukorgyári oldal esetében a geodé-
ziai felmérések szerint közvetlenül a fő-
út mellett szükség van egy külső esőcsa-
tornára, ami az úttestről és a házak elől
is elvezetné a csapadékvizet. Ez esetben
azonban útban vannak a nyárfák.

Szabó Lászlóné, a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal városfejlesztési osztály-
vezetője megerősítette, hogy jobb mű-
szaki megoldásnak tartják a nyárfasor
kivágásával járó felszíni csapadékvíz-el-
vezető megépítését. Így az elkészülő út
is szélesebb lesz, amely biztosítani tudja
majd az autók közlekedését, parkolását,
valamint a járdán is biztonságban lesz-
nek a gyalogosok. Ígéret van arra vonat-
kozóan is, hogy egy lehajtót visszaállíta-
nak, amit indokol, hogy lakóépületek és
a Szerencsi Bonbon Kft. egyik üzeme is
ezen az oldalon található.

(Folytatás az 5. oldalon)
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Több évtizedes gond oldódik meg idén a szerencsi Gyár utcában. A már megkezdett önkormányzati fejlesztés
eddig elvégzett munkáiról és a várható folyamatokról június 17-én tartott előre mutató, konstruktív megbeszélést
a környék lakóival Koncz Ferenc polgármester.

Mint köztudott, a jobb oldali szervizút aszfaltozása már megtörtént. A 37-es átkelési szakaszának túloldalán
azonban a csapadékvíz-elvezető kiépítéséhez a nyárfasor kivágására van szükség, amivel a lakossági fórum részt-
vevői is egyetértettek.

Épülnek a szervizutak



(Folytatás a 4. oldalról)

Vaszily Miklós városi főkertész a műszaki megoldás ér-
dekében – és mivel koros fákról van szó, melyeknél né-
hány éven belül számítani kell arra, hogy balesetveszélyt
is jelenthetnek – szintén indokoltnak tartja a kivágást.
Hozzátette, hogy véleménye szerint más növényekkel is
megoldható a lakóépületek zaj- és porvédelme. Koncz Fe-
renc jegyezte meg, hogy az előzetes tervek alapján a nyár-
fák helyett lonc cserjéket, orgonát és platánfákat ültetné-
nek a Gyár utcai társasházak előtti területen. A polgár-
mester szerint azonban, ha a lakosság úgy dönt, hogy ma-
radjanak meg a jelenlegi növények, akkor más, talán ke-
vésbé megfelelő műszaki megoldást kell találni.

A Gyár utca lakói köszönetet mondtak a már elkészített
útért, a legtöbben egyetértettek az elhangzottakkal, majd
a polgármester javaslatára a jelenlévők szavazatukkal
erősítették meg, hogy a csapadékvíz-elvezetés érdekében
ki kell vágni az úttest mentén lévő, egyes vélemények sze-
rint 1978-ban telepített nyárfákat. Koncz Ferenc ígéretet
tett arra, hogy komoly műszaki előkészítés és odafigyelés
mellett készül majd el a Gyár utca bal oldalán lévő szer-
vizút is. Az útalaphoz szükséges bányameddőt a képvise-
lő-testület más tagjaival együtt jelenlévő dr. Takács István
ajánlotta fel a város számára.

A lakossági fórum témája volt az évtizedek óta elhanya-
golt Gyárikör. A lakók panaszkodtak a balesetveszélyes,
omladozó épület, az elhanyagolt terület miatt.

A polgármester leszögezte: az itt élőknek joga van tudni,
hogy kié az épület és ki a felelős az ingatlan elhanyagolt ál-
lapotáért. Elhangzott, hogy nem az önkormányzat tulajdona
a Gyárikör, melynek kapuján egy tábla is jelzi, miszerint több
cég bejelentett telephelyeként szolgál. A polgármester el-
mondta, hogy tárgyalt a tulajdonossal, aki minden megol-
dásra nyitott. E szerint a város az építőanyagért cserébe le-
bontja a hátsó, balesetveszélyessé vált épületrészt. A polgár-
mester úgy véli, az lenne a szerencsés, ha egy jelképes össze-
gért az önkormányzat kezébe kerülhetne az épület, de in-
formációi szerint oly mértékű jelzálog terheli az ingatlant,
hogy erről szó sem lehet. Mint mondta: ha egyszer elértük,
hogy Szerencs Város Önkormányzatának ne legyen adóssá-
ga, nem szeretnénk még egyszer ilyen helyzetbe kerülni!

Az eseményen többen szóltak a járdák, az Arad és Jókai
utca becsatlakozásánál lévő esővíz csatornák állapotáról.
Koncz Ferenc zárszavában ígéretet tett arra is, hogy az út-
építések lezárulásával elkészítik a járdákat és ugyanilyen
térkőburkolatot kapnak a kapubejárók is.

A Gyár utcában, a 37-es két oldalán idén megoldódnak
az évtizedes gondok. A két szervizút aszfaltozását, a csa-
padékvíz elvezetők, járdák és kapubejárók kiépítését saját
erőből és várhatóan kiváló minőségben kívánja megvaló-
sítani az önkormányzat. M. Z.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az "Észak-Magyarországi Ré-
gió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellá-
tásának biztosítása" című projekt. A közbeszerzési eljárás
után megtörtént a kivitelezők kiválasztása. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás
képviseletében Koncz Ferenc elnök és a nyertes ajánlattevők
képviselői 2014. június 27-én a szerencsi Rákóczi-várban ír-
ták alá a vállalkozói szerződéseket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormány-
zati Társulás európai uniós társfinanszírozású, mintegy 7,1 milli-
árd forintos, száz százalékos intenzitású projekt keretében való-
sítja meg a 77 települést érintő ivóvízminőség-javító programot.

A közbeszerzési eljárás után kiválasztották a három fő részre ta-
golt beruházás kivitelezőit. E szerint a Damak község vízminőség-
javítása; Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízmi-
nőség-javítása; Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása,
vízjogi létesítési engedélyezési terve; Felsővadász környező telepü-
léseinek vízminőség-javítása; Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Her-
nádcéce, Fony vízminőség-javítása; Hejőkeresztúr, Hejőszalonta
vízminőség-javítása; Nyésta vízminőség javítása; Szerencs, Bekecs,
Golop, Prügy, Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízmi-
nőség-javítása; Abaújvár és Pányok vízminőség-javítása projektrész
megvalósítását a BA-Konzorcium (Betonútépítő Zrt., Aquaprofit
Zrt.) végzi. A második elemre – Keresztéte és Büttös vízminőség ja-
vítása; Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár vízminőség-ja-
vítása – a Zemplénkő Kft. kapott megbízást, míg a harmadik, azaz
Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu-Komlóska vízminőség-javítását
magába foglaló projektrész megvalósítását a BCS-LISZKA Konzor-
cium (Békés-Drén Kft., CS-KER Tranzit Kft.) végzi.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormány-
zati Társulás képviseletében Koncz Ferenc elnök és a nyertes aján-
lattevők képviselői 2014. június 27-én a szerencsi Rákóczi-várban
írták alá a vállalkozói szerződéseket. 

A 2014 júliusában kezdődő kivitelezés keretében közel 104 km
ivóvízvezeték épül, megtörténik a települési ivóvízhálózatok teljes
szakaszának tisztítása. Hét új ivóvízkút létesül, 15 vízmű telep, ivó-
víztisztítás-technológiai fejlesztések valósulnak meg, továbbá 16
km elöregedett, korszerűtlen vízhálózat rekonstrukciója is meg-
történik.

A fejlesztés eredményeként az uniós irányelvekkel harmonizáló
hazai jogszabályi előírásoknak megfelelő szintre csökken az érin-
tett településeken az ivóvíz arzén, ammónium, mangán, vas és bór
tartalma, így közel 91 ezer embernek lesz biztosított Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 77 településén az egészséges ivóvíz. M. Z.
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Aláírták a kivitelezési 
szerződéseket
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Koncz Ferenc polgármester beve-
zetőjében hangsúlyozta, hogy 
jogszabály ugyan nem írja elő az

önkormányzatok számára a KET véle-
ményezését, de a 600 oldalas dokumen-
tum tanulmányozása során számos, té-
ves megállapítást fedeztek fel, ezért fon-
tosnak tartja, hogy a helyhatóság véle-
ményt nyilvánítson a kérdésben.

Szabó Lászlóné a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal városfejlesztési osztály-
vezetője ismertette az előterjesztést,
amely a kezelési tervvel kapcsolatos leg-
fontosabb észrevételeket tartalmazta.
Elhangzott többek között, hogy a KET
készítője a jogszabályban előírt egyezte-
tési kötelezettségének nem tett eleget
megfelelően, hiszen a megalapozó doku-
mentációhoz egyetlen adatlap bekérésé-
vel gyűjtötte be az önkormányzatoktól
az információkat. Az osztályvezető sze-
rint a terv elkészítésének folyamatába
nem vonták be a helyhatóságokat, noha
ez jogszabályban előírt kötelezettség
lett volna. 

A következő fontos észrevétel: a terve-
zet a térség társadalmi, gazdasági adott-
ságaira több ponton is téves, általános
megállapításokat tesz. Ezek közül is ki-
emelkedik, hogy a KET szerint a térség-
ben nem a munkahelyteremtésre kell
fektetni a hangsúlyt, hanem az értékhor-
dozók megőrzésére, fenntartására, azok
fejlesztésére, ami majd hozza magával a

munkahelyeket. Szabó Lászlóné ismer-
tette, hogy a KET szerint az említett ér-
tékhordozók a szőlészethez, borászat-
hoz kapcsolódó értékeket, műemléke-
ket, környezeti adottságokat jelentik.
Ugyancsak problémaként jelölte meg a
véleményezés, hogy a korábbi terv és a
mostani egyformán kezeli a világörök-
ségi magterületet és az úgynevezett vé-
dőzónát. E szerint ugyanolyan kötele-
zettségek vonatkoznak a világörökségi
terület szélén elhelyezkedő szerencsiek-
re, mint azokra, akik az értékhordozók-
ban gazdagon ellátott területből profi-
tálnak. Ugyan egyetemes értékeket vé-
dünk meg a világörökségi területen, en-
nek ellenére a KET az oltalom egy részé-
nek költségét az önkormányzatokra ter-
heli, többek között a kialakítandó intéz-
ményrendszer fenntartásával.

Szerencs Város Önkormányzata fon-
tosnak tartja, hogy az olyan fejlesztése-
ket kell előtérbe helyezni, melyek az ér-
tékek megőrzése mellett a térség széles
rétegeinek felemelkedéséhez, népesség-
megtartó erejének növeléséhez vezet-
nek és ezáltal a hosszú távú fenntartha-
tó fejlődést szolgálják. – Ez csak abban
az esetben valósulhat meg – hangzott el
a július 22-ei ülésen –, ha a térségben a
munkahelyteremtő beruházások kie-
melt támogatást kapnak. Erre azért is
van szükség, mert a már meglévő jog-
szabályok alapján is többletterhet jelent

a tokaj-hegyaljai világörökségi területen
egy új beruházás megvalósítása, hiszen
hosszabb az engedélyezési eljárás, a je-
lentősebb beavatkozások esetében vi -
lág örökségi szempontú hatástanul-
mányt kell készíteni, melyek mind-mind
bizonytalanná teszik egy-egy befektetés
megvalósulását. 

A munka segítése és a konfliktusok
csökkentése érdekében az a javaslat
született, hogy vonják be minél intenzí-
vebben az egyeztetési folyamatokba a
településeket. Szerencs Város Önkor-
mányzata az értékvédelmet fontosnak
és hosszútávon eredményesnek tartja,
de az azonnali munkahelyteremtés az
egyetlen lehetőség, ami képes megállí-
tani a főként szakképzett fiatalokra jel-
lemző elvándorlást, ezáltal a térség kiü-
rülését, az ingatlanok elértéktelenedé-
sét, a régió leértékelődését. 

Koncz Ferenc polgármester összegzé-
sében úgy fogalmazott: ennek az önkor-
mányzatnak ki kell mondania, hogy az
ún. magterületet és a védőzónát ne egy-
formán kezeljék. Fontos az értékterem-
tés, értékmegőrzés Tokaj-Hegyalján, de
az csak hosszú távon generálhat új mun-
kahelyeket. A munkahelyteremtés rö-
vidtávú feladat, hogy a fiataljainkat ha-
zahozzuk, hogy megpezsdítsük a gazda-
sági életet, sokkal vonzóbbá tegyük ezt
a régiót, Szerencset mindenki számára.

M. Z.

A munkahelyteremtés a térség jövője

A Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék világörökségi helyszínre és védőövezetére vonatkozó kezelési terv (KET)
szerint a térségben a hangsúlyt nem a munkahelyteremtésre kell fektetni, hanem az értékhordozók megőrzésére,
azok fenntartására, fejlesztésére. Többek között ezt a téves megállapítást kifogásolta és fogalmazta meg ezzel kap-
csolatos észrevételeit Szerencs Város Önkormányzata, a 2014. július 22-én megtartott rendkívüli ülésen.
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Az esztendő hetedik rendkívüli ülésén Koncz Ferenc polgár-
mester ismertette, hogy néhány hónappal ezelőtt, amikor a re-
formátus egyház a Rákóczi iskola fenntartási jogát kérte a Ma-
gyar Államtól, a képviselő-testület – ismerve mind a szülők, mind
pedig a tantestület támogató véleményét – egyetértett azzal,
hogy a Rákóczi iskola a jövőben a református egyház fenntartá-
sában működjön tovább.

A polgármester elmondta, hogy ezúttal a működtetésre vonat-
kozóan kell döntést hoznia a testületnek, amely elsősorban a fű-
tés, világítás, ivóvíz szolgáltatás költségeinek átvállalását, az épü-
let karbantartását, takarítását jelenti. 

A határozati javaslat szerint – amit Koncz Ferenc olvasott fel
az ülésen – a képviselő-testület a Rákóczi iskola működtetési jo-
gát át kívánja adni a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek,
továbbá a testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges tár-
gyalásokat folytassa le, valamint az épület vagyonkezelői jogának
átadásáról szóló megállapodást írja alá.

Dr. Bobkó Géza arra volt kíváncsi, hogy a nem szorosan okta-
táshoz köthető tevékenységek, mint például Szerencs Város
Sportegyesületének tornaterem használatára, az aula, a konyha
városi célú igénybevételére van-e elképzelése az egyháznak, mi-
ként történhet ez a jövőben?

Koncz Ferenc szerint a további tárgyalásokon – melyre most
felhatalmazást kap a testülettől – egyenként beszélnek majd az
egyházzal az iskola épületének – beleértve a tornatermet, a ze-
neiskolát – használatáról. A polgármester megerősítette: ezek
az épületek a városban maradnak és azt szeretném, hogy a jö-
vőben is ugyanúgy Szerencs részeként működjenek, mint az ed-
digiekben. Dr. Börzsönyi József református esperes válaszában
elmondta, hogy az egyház és az önkormányzat jó kapcsolatot
ápolt és ápol ma is egymással. A sport vonatkozásában semmi
akadálya nincs annak, hogy a tornatermet az említett célokra
használja a város. 

A képviselők végül (dr. Gál András és Heves János nem volt je-
len az ülésen) egyhangúlag szavazták meg az előterjesztést.

M. Z.

Újra napirenden 
a református iskola

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola működ-
tetői jogának átadásáról döntöttek a képviselők Szerencs
Város Önkormányzatának 2014. augusztus 4-én megtar-
tott tanácskozásán.

Nyiri Tibor, 
tankerületi igazgató
Az államtitkári döntés megszületett,

néhány napon belül a felek – a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ
és a Tiszáninneni Református Egyház-
kerület – aláírják az átadásról szóló
megállapodást és ezzel véglegessé vá-

lik, hogy a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola a reformá-
tus egyház fenntartásába kerül.

Törvényességi kötelezettségünknek tettünk eleget,
amikor az elmúlt hétvégén – határidő előtt – értesítettük
a fenntartóváltásról a pedagógusokat. Nekik 15 napjuk
van arra, hogy visszaküldjék a nyilatkozatot, miszerint
elfogadják-e a fenntartóváltást. Ebben a pillanatban
nincs tudomásunk olyan szülőről, aki jelezte volna, hogy
szeretné elvinni más, állami fenntartású iskolába a gyer-
mekét.

Dr. Börzsönyi József,
református esperes
Nagy várakozással tekintünk az őszi

tanévkezdés elé, hiszen már régóta
készülünk erre. Most már úgy néz ki,
minden akadály elhárul, hogy szep-
tember 1-jén megnyíljon a református
iskola Szerencs városában. Úgy érzem,

ezt nem csak mi, hanem a városnak jelentős része is vár-
ja. Több szülőtől kaptam olyan jelzést, hogy örömükre
szolgál, hogy gyermekük ebbe az iskolába járhat majd.
Igyekszünk mindazokkal a lehetőségekkel – amit ez ad a
számunkra – élni gyermekek, családok, az iskola javára.

Ráczné Váradi Éva,
igazgató
Kemény munka jellemezte a nyár ed-

digi időszakát is, hiszen egy átadás-át-
vétel nem egyszerű folyamat. Sok vál-
tozást éltünk meg az elmúlt időszak-
ban. Az önkormányzati fenntartásból
átkerültünk az állam kötelékébe, most

pedig egyházi iskola leszünk. 
Örömmel tölt el, hogy egyetlen szülő sem jelezte nyilat-

kozatban azt, hogy gyermekét nem kívánja továbbra is az
iskolánkba járatni. Ezzel szemben a nyári szünetben több
mint tíz tanuló iratkozott be hozzánk, főleg szerencsiek,
de vannak vidékiek is. Ennek azért örülök, mert mindig
elismerés számunkra, ha növekszik az iskola tanulói lét-
száma.

Már elkészítettük az új pedagógiai programunkat – be-
építve azokat az elemeket, melyeket egy felekezeti tan-
intézménynek tartalmaznia kell –, ezt a református egy-
ház is jóváhagyta. Ez alapján fogjuk végezni a szakmai
munkánkat, aminek a célja most is az, hogy megfelelő
képzést biztosítsunk a felnövekvő nemzedéknek.

A heti két hittan óra eddig is megvolt a tanrendünkben,
a hétfői áhitat talán kicsit új dolog lesz. Én szeretném azt
elérni, hogy ezt az alkalmat minden hét elején az egyház
képviselője tartsa meg. Tárgyalások folynak arról is, hogy
miként alakul az önálló gazdálkodás, tehát nagyon sok
olyan új elem van, ami minket érint leginkább. A gyer-
mekek pedig csakis pozitív dolgokat fognak kapni a fenn-
tartóváltással, amelyekre remélem ők is vevők lesznek!

KÖZÉLET
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ASzerencsen 2014. július 2-án
megrendezett Semmelweis-napi 
megemlékezés a rendelőintézet-

nél kezdődött, ahol az esemény résztve-
vői a tisztelet, illetve a kegyelet koszorúit
helyezték a két egykori szerencsi alpol-
gármester, dr. Szántó J. Endre dombor-
műve és dr. Gőri Lajos emléktáblája előtt.

A Rákóczi-vár színháztermében tartott
ünnepségen elsőként dr. Sütő Szilveszter
köszöntötte a meghívottakat, kiemelve,
hogy a Semmelweis nap a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepe. A városi fő-
orvos köszönetet mondott minden dol-
gozónak a betegellátás során egész év-
ben végzett áldozatos munkájáért.

Koncz Ferenc polgármester jegyezte
meg, hogy amíg nincs bajunk, természe-
tes állapotnak tekintjük egészségünket,
ám amint megbetegszünk, a mielőbbi
gyógyulás foglalkoztatja az embert.
Megszokott, hétköznapi életünkben fel
sem fogjuk az egészségügyben dolgozók
munkájának értékét és jelentőségét
mindaddig, amíg szembe nem áll velünk
az élet nagy ellensége, a betegség. Az
egészségügyben dolgozók a legdrágáb-
bat vigyázzák, illetve legjobb tudásuk
szerint próbálják visszaadni mindazok-
nak a legféltettebb kincset, akiken fogást
talál valamilyen betegség. – Ma a gyó-
gyászat iránt elkötelezetteket ünnepel-
jük, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az
egészségügy valamennyi hétköznapja
ünnep akkor, ha valaki egy másik em-
bernek adja vissza az egészségét –
mondta Koncz Ferenc.

Dr. Bobkó Géza arról beszélt, hogy a

lehetőségeken belül törekednek a kor
tudományos-műszaki színvonalának
megfelelő, legmagasabb szintű ellátás
nyújtására. Munkájukat szolgálatnak te-
kintik, mindamellett akkor lehetnek a
leghatékonyabbak a gyógyításban, ha a
betegek és az egészségügyi dolgozók kö-
zött olyan partneri viszony alakul ki, ami
egymás kölcsönös megbecsülésén és
tiszteletén alapul. – Ki kell emelni, hogy
amikor a betegeket vizsgáljuk, vagy ke-
zeljük, akkor minden fontos informáci-
óval el kell látnunk őket, ugyanis ez
szükséges ahhoz, hogy a kezelést és to-
vábbi életmódjukat illetően felelős dön-
tést tudjanak hozni önmagukkal szem-
ben – fogalmazott a főorvos.

A szerencsi Semmelweis napot a Rá-
kóczi Zsigmond Általános Iskola diákjai
és Bliszkó Renáta műsora színesítette,
az eseményen jutalmat kaptak mind-
azon egészségügyi dolgozók, akik har-
minc évvel ezelőtt, a szakrendelő műkö-

désének kezdetekor már hivatásukat
látták el, továbbá külön köszöntötték a
gyógyító munkában kimagaslóan jól
dolgozókat és a nyugdíjas éveiket töltő
kollégákat. SfL – M. Z.

Az egészségügy legnagyobb ünnepe
Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjeként számon tartott orvos emlékére rendezik meg minden évben Ma-

gyarországon a Semmelweis napot, amikor köszöntik az egészségügyi intézmények dolgozóit.

Szerencsi művész kiállítása

A művésztanár érdeklődésünkre el-
mondta, hogy nagy örömmel fogadta a
felkérést, régóta vágyott arra, hogy Gesz-
telyben nyíljon kiállítása. Ennek rendkí-

vül egyszerű oka van, hiszen itt született,
itt élte fiatalságát, ezer szállal kötődik a
településhez. Alkotásairól szólva meg-
osztotta velünk, hogy érdeklik a tájak és
a virágok, de leginkább az emberek, ar-
cok, tettek adnak ihletet a munkáihoz, s
rendkívül fontosnak tartja szülőföldje
gyökereit is, amelyekhez mindig vissza
tudott nyúlni pályája során. Elsősorban
grafikusnak tekinti magát – ezt bizonyítja
a számos, gyönyörű tollrajz, melyek a
gyűjtemény nagy részét képezik –, de a
festményeket látva nyugodtan kijelent-
hető, hogy az ecsettel sem bánik átlagos
szinten.

Jó hír nekünk, szerencsieknek, hogy az
ősz folyamán városunkban is megtekint-
hető lesz a kiállítás a Rákóczi-várban. Eh-
hez kapcsolódóan a művész kifejtette,
hogy szeretne minél több rajzot készíteni
Szerencsről, hiszen lassan ötven éve él itt
és a szívében ugyanakkora helyet foglal
el, mint szülőhelye, Gesztely.

R.P.

A Szerencsen élő és alkotó Schlosserné Báthory Piroska grafikus és festő
kiállítása nyílt meg július 11-én Gesztelyben. A helyi gondozási központban
berendezett tárlaton 52 alkotás kapott helyet, melyek keretezését Koncz
Ferenc polgármester 60 ezer forinttal támogatta.
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Köszönet a polgármesternek
Régi álmom valósult meg akkor, amikor szülőfalum vezetése felkért

arra, hogy munkáimat bemutassam Gesztelyen. Nem kis izgalommal
és alapossággal válogattam ki grafikáim és festményeim közül azt az
ötvenkét darabot, amik nekem nagyon kedvesek és amelyekről úgy
véltem, hogy a nagyközönség is szívesen fogadja.

Ugyanakkor a bemutatás előtt egy akadály is felbukkant, a kiválasz-
tott darabok nem voltak keretezve. Gondommal Koncz Ferenc szeren-
csi polgármesterhez fordultam, aki azonnal segítségemre volt és 60
ezer forinttal járult hozzá az alkotások keretezéséhez. A polgármester
úr segítsége nélkül aligha valósulhatott volna meg a Gesztelyi Arató-
napra tervezett kiállításom, viszont a támogatással nem csak egy tár-
latot sikerült kivitelezni. Emberek sokasága látta és látja alkotásaimat
és hozzáteszem, látni fogja, ugyanis az ősz folyamán Szerencs lesz a
bemutató helyszíne.

Engedjék meg, hogy ezúton is kifejezzem köszönetemet és hálámat
Koncz Ferenc úr felé, jóságával nem csak nekem, de szülőfalum lakos-
ságának is nagy örömöt szerzett.

Schlosserné Báthory Piroska

Ameghívás és a rendezvény időpontja közötti
csekély időtartam miatt repülőről már szó sem
lehetett, így Keresztesi János rendőr alezredes,

kapitányságvezető, Botka Zoltán tűzoltó alezredes,
Sántha Zsolt projektvezető, úgy is mint tolmács, vala-
mint jómagam az ESZEI által kölcsönadott személy-
gépkocsival indultunk el a 2600 km-es útra.

Noha Németországban is létezik állami tűzoltóság,
de az csak a nagyvárosokban teljesít szolgálatot. , a
társtelepülésekkel együtt egy közigazgatási egységet
jelentő Malchin tűzvédelmére és a műszaki mentésre
egy professzionális felszereltségű, s laktanya nélküli
tűzoltóbázison szolgálatot teljesítő munkahelyeikről
vagy éppen otthonról riasztható, nagy közmegbecsü-
lésnek örvendő önkéntesek végzik e felelősségteljes
munkát. A tavalyi évben 100 alá esett a kivonulások
száma, de a felkészültség, a technika alkalmas emelt
fokozatú bevetésekre is. A katasztrófavédelem külön
ágazat, rohamcsónakjukat ugyan a tűzoltóbázison
tartják, de saját hivatásos állományuk van.

A korábbi években a szerencsi tűzoltók, illetve csa-
ládtagjaik, valamint a gimnázium és az EUROPART di-
ákjainak látogatása jelentette az élő kapcsolatot. A vá-
ros lakossága jelentősen lecsökkent, mivel a fiatalok
igyekeznek a magasabb jövedelmet biztosító nyugati
országrészben elhelyezkedni, már csak azért is, mert
Malchinnak is foglalkoztatási gondjai vannak, s az
utóbbi időben ismét nőtt a két országrész közötti
több, mint 10 évnyi különbséget mutató jelzőszám.
Emiatt a polgármesteri hivatalt is karcsúsítani kellett.

A rendezvény csúcspontja egy felvonulás volt, me-
lyen a környék önkéntes tűzoltóságai, s a régi vonuló
technika is képviseltette magát. A hasonló gondok el-
lenére Malchinban sem kamerarendszer, sem polgár-
őrség nincs, a főtéren tartott többnapos rendezvé-
nyen rendezőt, rendőrt sem lehetett látni, s nem is
értették, hogy miért kellene a közterület rendjére
most jobban vigyázni, mint más alkalommal.

Rendőrkapitány úr meglátogatta a helyi rendőri
egységet, s tájékozódott munkájukról. Vendéglátóink
hiányolták, hogy az állami tűzoltóság megjelenésével
megszakadtak a településeink közötti hivatalos tűz-
oltókapcsolatok, s azzal az ígérettel távoztunk, hogy
keressük annak lehetőségét, hogy a város keretein be-
lül továbbra se szakadjanak meg azok a kapcsolatok,
amelyeket az elmúlt időszakban sikerült kiépíteni.

Hazafelé több száz kilométeren eső, zápor, zivatar,
felhőszakadás kísérte utunkat, melynek teljes költ-
sége autóval oda-vissza nagyságrendileg egy darab
repülőjegy árával egyezett meg.

dr. Egeli Zsolt alpolgármester

A Malchin város által fenntartott önkéntes
önkormányzati tűzoltóság megalapításának
90. évfordulóját ünnepelte 2014. június 27-
29. között, s ezen alkalomból hívta meg váro-
sunk delegációját.

Villámlátogatás
Malchinban Koncz Ferenc polgár-

mester július 4-én kö-
szöntötte a Gyémántka-
pu Idősek Otthonában
Kukorelli Lajosnét, aki
szobatársai és az ott-
hon gondozóinak társa-
ságában ünnepelte 90.
születésnapját.

Kukorelli Lajosnét
meglepte a látogatás,
könnyes szemekkel kö-
szönte meg Koncz Ferenc ajándékait. Az idős hölgy szívesen beszélt
hétköznapjairól, megjegyezve, hogy gondozóitól a legnagyobb szere-
tetet kapja, minden kívánságának eleget tesznek, szinte családi körben
telnek napjai. Koncz Ferenc saját ajándékai mellett egy díszoklevél kí-
séretében tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét és jó-
kívánságait a jeles évforduló alkalmából.

Kilencvenedik születésnap

Meglepetés műsorral színesített összejövetelt rendeztek július 7-én
a Rákóczi-vár színháztermében a Szerencs város közigazgatásában te-
vékenykedő hivatalnokok tiszteletére.

Koncz Ferenc polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy
nincs könnyű dolga a köztisztviselőknek, hiszen bár a nemzet alkal-
mazottai, ugyanakkor teljesen függetleníteniük kell magukat a politi-
kától. Kiemelte, hogy ez egy rendkívül értékes hivatás, amely nélkül
nem üzemelhetne a rendszer, éppen ezért tisztelni kell a közszolgálat-
ban feladatot ellátó személyeket, akiknek munkája közel sem annyira
egyszerű, mint amilyennek az ügyfelek és a külső szemlélők számára
tűnik. 

Színes szórakoztató előadások következtek, melyek sorát Ficsor
Ivett, a fiatal szerencsi tehetség éneke nyitott, majd a szintén helyi No-
va Tánc Stúdió kápráztatta el a közönséget. Újvári Marika örökzöld mu-
latós nótákkal gondoskodott a vidám hangulatról és ráadásként egy if-
jú vendégénekest is bemutatott, aki nem volt más, mint a saját kisfia.

A köztisztviselők köszöntése
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Ötvenöt évvel ezelőtt kezdődött meg az oktatás Megyaszó akkoriban új-
nak számító, nyolc tantermes iskolájában. A kerek évforduló csupán egy
azok közül, amelyek alkalmából iskolatörténeti könyvet jelentetett meg
Nyiri Tibor tankerületi igazgató és Tóth Ferenc nyugdíjas, megyaszói is-
kolaigazgató.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet (ESZEI) védőnői
szolgálata szervezett ünnepséget az
Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmá-
ból 2014. augusztus 1-jén a Szerencs,
Rákóczi út 51. szám alatt található
Egészségházban. 

Az eseményen dr. Bobkó Géza köszöntöt-
te a meghívott édesanyákat és gyermekei-
ket. Az ESZEI igazgató főorvosa az anyatejes
táplálás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Mint elhangzott, az anyatejben minden
megtalálható, ami fontos az újszülöttek szá-
mára. Az íly módon táplált csecsemőknél
erősödik az immunrendszer, ritkábban be-
tegednek meg és ritkábban kapnak el has-
menéssel járó fertőző betegségeket.

A rendezvény végén a védőnők egy-egy
szál virággal köszöntötték az édesanyákat.

Az anyatejes táplálás világnapja

„Minden ember számára meghatározó
kérdés az első iskolai élmény, a tanító bá-
csi, vagy tanító néni mosolya, az új köny-
vek illata. Ezért örökzöld téma az oktatás
és azért is, mert valamennyi ember életé -
ben döntő lehet az iskolaválasztás sikere,
vagy sikertelensége” – írja a monográfia
előszavában Koncz Ferenc szerencsi pol-
gármester, amelynek bemutatójára július
4-én került sor, Megyaszón.

A Nyiri Tibor tankerületi igazgató és
Tóth Ferenc nyugdíjas iskolaigazgató
szerkesztésében megjelent könyv min-
denre kiterjedően foglalkozik a Megya-
szói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Is-
kola történetével, de villanásnyi képet ad
a környék, továbbá magának Megyaszó-
nak a múltjából-jelenéből, és elemzi az
oktatástörténetet a XVI. század elejétől.

A tanintézmény ebédlőjében megtar-
tott könyvbemutatón elhangzott, hogy a
kiadvány elkészítésének gondolata több
forrásból táplálkozott, de a hangsúlyt az
képezte, hogy hatvanöt éve államosítot-
ták az iskolát, illetve szeptemberben
lesz ötvenöt éve annak, hogy elkezdő-
dött az oktatás az akkor újnak számító
nyolc tantermes iskolában.

A tankerületi igazgató úgy véli, egy is-
kolatörténeti gyűjtemény elkészítése
magában hordozhatja a veszélyeket és
ezek közül a legnagyobb lehet az, hogy
kimaradnak olyan mozaikok, amelyeket
a könyv lapjainak forgatói fontosnak
tarthatnak. Ám a visszajelzések sokat
segíthetnek, ezekkel együtt jóval köny-
nyebb lehet a történet folytatása.

SfL

„Ha változtatni akar az életén, ha
Ön, vagy családtagja veszélyezte-
tett, vagy már kialakult a függőség
és hajlandó elfogadni a segítséget,
ha csak felkeltettük érdeklődését
és szívesen tájékozódna, szeretet-
tel várjuk programjainkon!” 

Ez a mondat áll azon a szóróla-
pon, amely a szenvedélybetegeket
tájékoztatja egy 2014. június 27-én
beindult, segítő szándékú rendez-
vénysorozatról.

A szerencsi székhellyel működő HÁ-
LÓ Pszichiátriai és Szenvedélybeteg
Közösségi Ellátás egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően indította útjára
azt a programsorozatot, amelynek el-
ső foglalkozása a korszerű és egészsé-
ges táplálkozást helyezte előtérbe, a
függőségek tükrében.

A programsorozat folytatódik: július
25-én az egészséget veszélyeztető ma-
gatartásformák családromboló hatá-
sai, augusztus 1-jén a nikotinfüggőség,
szeptember 26-án az alkohol, október
17-én a „szerfogyasztás”, november
11-én térségünkre jellemző „szerfo-
gyasztás” és a bűnözés kapcsolata,
összefüggése kerül górcső alá. 

A HÁLÓ működéséről bővebb tá-
jékoztatás kérhető a 06-30-863-
3724-es telefonszámon.

Kordokumentum 
az iskola monográfiája

Közösségi
ellátás
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Atizenegyedik alkalommal meg-
tartott kiállítás megnyitó ünnep-
ségére július 11-én került sor a

szerencsi Rákóczi-vár színháztermében.
A térséghez kötődő kiállító művészeket
és vendégeket Koncz Ferenc polgármes-
ter köszöntötte és arra emlékeztetett,
hogy a Zempléni Nyári Tárlat négy vá-
ros, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sze-
rencs és Tokaj által megálmodott és ki-
vitelezett gondolata kulturális vonalon
tette emlékezetessé az 1989-es évet. Ám
ez az év nagyon sok tekintetben volt
még különleges, ekkor bontották le a
vasfüggönyt, leomlott a berlini fal, pont
került egy rendíthetetlennek tartott po-
litikai rendszer végére, megkezdték a
szovjet csapatok kivonását hazánkból,
újra temették Nagy Imrét és mártírtár-
sait, egyszóval a 25 évvel ezelőtt történ-

tek alapjaiban alakították
át Európa és a világ arcu-
latát.

A polgármester – vissza-
térve a tárlathoz – megje-
gyezte, büszke arra, hogy
az idei kiállításnak ismét,
immár harmadik alkalom-
mal házigazdája Szerencs.
Bízik abban, hogy hosszú
időn keresztül lehetünk részesei a négy
város ilyen irányú összefogásának, végül
gratulált és jókívánságait fejezte ki az al-
kotók felé. A program végén a városok
megjelent képviselői átadták díjaikat
azon művészeknek, akiknek munkáit ki-
emelkedőnek ítélte a szakmai zsűri.

Sárospatak díját Frimmerné Ihnát Ma-
riann, Sátoraljaújhelyét Csomós Zoltán,
Szerencsét Matuscsákné Jobbágy Erika,

Tokajét Makoldi Sándor érdemelte ki. A
Szerencsi Művelődési Központ díját Su-
haj Zoltán, míg a különdíjat Durucskó
Zsolt kapta meg, a rendezvényt támoga-
tók közül a Riwex Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. díját kapta Juhász Gábor, a
Szivárvány Építőipari és Szolgáltató Kft.
elismerését Fancsalszky Szilvia vehette
át a hat héten át nyitva tartó tárlat meg-
nyitó ünnepségén. SfL

XI. Zempléni Nyári Tárlat
A szerencsi Rákóczi-vár ad helyet a térség legnagyobb idő-

szaki kiállításának, a Szerencs, Tokaj, Sárospatak és Sátor -
aljaújhely városok önkormányzatai által 1989-ben létreho-
zott Zempléni Nyári Tárlatnak.

Falunap és szomszédünnepKistérségi
Polgárőr Nap Szikrázó napsütés és hűsítő zápor

egyaránt jellemezte az idei ondi falu-
napot, amely szomszédünnep is volt
egyben. A településrész sportpályáján
megtartott eseményen szórakoztató
műsorszámok, étel és ital várta mind-
azokat, akik július 5-én elfogadták a
szervező Szerencsi Művelődési Köz-
pont meghívását.

A programok sorát főzőverseny nyitot-
ta, majd Újvári Marika énekesnő szóra-
koztatta a nagyérdeműt mulatós összeál-
lításával. A vá-
rosrész lakóit
Koncz Ferenc
polgármester
köszöntötte, aki
megosztotta a
jelenlévőkkel
azt a jövőre vo-
natkozó elkép-
zelést, misze-
rint a következő
alkalommal az
Ondról elszár-
mazottakat is
meginvitálják a
rendezvényre. 

Nagy sikere
volt Zalatnay

Sarolta fellépésének, aki legnagyobb slá-
gereit adta elő. A városnéző kisvonat ki-
próbálása mellett a gyermekek jókedvű-
en hancúroztak az ugrálóvárban, a helyi-
ek bográcsban főzték a finom falatokat és
eközben a színpadon szerencsi tehetsé-
gek szórakoztatták a közönséget. A nap
egyik érdekes programja volt a Levente
Lőtéren megrendezett korongvadász be-
mutató, amelyet az Országos Magyar Va-
dászkamara területi szervezete hívott
életre.

A csapadékos időjárás miatt a vár-
kert helyett a Bolyai iskola udvarán
rendezték meg július 12-én a Kistér-
ségi Polgárőr Napot.

A rossz időjárás ellenére több civil
szervezet is elfogadta a Szerencsi Polgá-
rőr Egyesület meghívását. 

Koncz Ferenc polgármester elsőként a
polgárőrök családtagjait köszöntötte,
megjegyezve, hogy támogatásuk nélkül
aligha végezhetnének a családfők olyan
áldozatos munkát, ami a lakosság köz-
biztonságára irányul. A polgárőrök sem
maradtak köszönet nélkül, Koncz Ferenc
hangsúlyozta, hogy a szolgálat olyan te-
vékenység, amit az önkéntesek szabadi-
dejük terhére látnak el, a közrend érde-
kében.

A Kistérségi Polgárőr Nap főzőverse-
nyében az első helyezést a tiszalúciak
korhely pörköltje szerezte meg. A má-
sodik helyen végzett a taktaszadai be-
tyáros sertéspörkölt, harmadik lett a
mezőzombori csülkös bableves. Külön-
díjat kapott a Hatás Alatt zenekar „Ha-
tásos lé” elnevezésű ételkülönlegessé-
ge.



VII. Országos 
Csokoládé Fesztivál

Szerencs, 2014. augusztus 22-24.

Az Országos Csokoládé Fesztivál 
második és harmadik napjára, azaz
augusztus 23-án és augusztus 24-én 

a szerencsi lakosoknak 
lakcímkártya és személyi igazolvány 

felmutatásával 

a belépés ingyenes!

Szerencs Város Önkormányzata idén is megrendezi a térség legnagyobb
gasztronómiai programját, az Országos Csokoládé Fesztivált. Az elmúlt
évek sikerei után ez alkalommal is fantasztikus ízek, tartalmas kulturális
programok várják a vendégeket.



Augusztus 21. (csütörtök) 
Előrendezvény: Sportfesztivál

Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok
10 óra: Megnyitó – Koncz Ferenc polgár-

mester. 
10.15 óra: Mutasd az erődet! Ki bír többet?

Mészáros László fekvenyomó vi-
lágbajnok vezetésével amatőrök
versenye.

11 óra: Fekvenyomó bemutató
12 óra: Aikidó bemutató
12.30 óra: Karate bemutató világbajnok
vezetésével
13 óra: Krav Maga – önvédelmi bemutató.

(Az Izraeli Védelmi Erők, az Izraeli
Nemzeti Rendőrség hivatalos harc-
rendszere.)

14 óra: Balzsai Károly nyílt ökölvívó edzése
meglepetés vendéggel

15 óra: FACE akrobatikus csapat bemutatója
16 óra: Rippel testvérek bemutató edzése
17 óra: DVTK ügyességi vetélkedő a Bolyai

iskola udvarán
17 óra: Kulcsár Anita Emléktorna: Kulcsár

Anita All Star (2000-es évek magyar
női válogatott kézilabdázóival és
sportolói) – Szerencs VSE.

18 óra: Olimpikonok, médiaválogatott –
Szerencs VSE kispályás labdarúgó
mérkőzés.

Állandó programok: ügyességi versenyek,
íjászat, festéklövő bajnokság a Rákóczi-vár
és a várkert területén. Értékes nyeremények,
felejthetetlen élmények mindenkinek! 

Augusztus 22. (péntek)
Sportversenyek a Kiss Attila Alapítvány
szervezésében a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban.

Koncertnap
Nagyszínpad:
16 óra: Akkezdet Phiai
18 óra: Supernem
20 óra: Republic
22 óra: Irígy Hónaljmirigy

Várszínpad:
16 óra: Mérföldkő
17.30 óra: Mocsok 1 Kölykök
19 óra: Halott Pénz
21 óra: Belmondo
23 óra: Children of Distance
0.30 óra: Ocho Macho

Bástyaszínpad:
16.30 óra: NextPunch
17.30 óra: The Cheese
18.30 óra: Snakes
20 óra: AC/DC Tribute Band
21.30 óra: Cloud9+

Augusztus 23. (szombat)
9 óra: Felvonulás

10 óra: A VII. Országos Csokoládé Fesztivál,
a Kamarai Gazdanapok és a Sváb
Nemzetiségi Találkozó megnyitása.
Köszöntő: Koncz Ferenc Szerencs
város polgármestere. 
Megnyitó: dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, dr. Mengyi
Roland országgyűlési képviselő, Tas-
kó József, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara B.-A.-Z. megyei elnöke. 
Vásári díjak átadása.

10.15 óra: Ringer István
10.20 óra: Szerencsi óvodások műsora
10.30 óra: Bolyai János Katolikus Általános

Iskola műsora
10.40 óra: Rákóczi Zsigmond Általános 

Iskola műsora
10.50 óra: Hajnali Néptáncegyüttes
11.10 óra: Bekecs Néptáncegyüttes (Erdély,

Nyárádszereda)
11.30 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar
13.30 óra: Reflection of Fantasy Canadian
14.30 óra: Kulturni Centar Arija szerb nép-

táncegyüttes
15 óra: Karády István
16 óra: Örökség zenekar
18 óra: Hősök
20 óra: 30Y
22 óra: Anna and the Barbies
23.30 óra: Belga

Várszínpad:
11.30 óra: Marching Jazz Band
13.30 óra: KUD linden iz Bitole macedon

néptáncegyüttes
15.30 óra: Bekecs Néptáncegyüttes (Erdély,

Nyárádszereda)
17 óra: Ghymes
21 óra: Kowalsky meg a Vega
23 óra: Sabotage
Éjféltől Diszkó a Rákóczi-várban: 

DJ Dubai, DJ Paksi, Mr. Busta és az
AK26

Bástyaszínpad:
12 óra: Levente Péter gyermekműsora
14 óra: VII. Regionális Nemzetiségi Fesztivál,

Nemzetközi Sváb Találkozó

Galériaszínpad:
14.30 óra: Kiss Zsolt énekes
16.30 óra: Kolompos együttes
17.30 óra: Roxxon
19.30 óra: Have Fun(K)
20.30 óra: East Side Acoustic

Augusztus 24. (vasárnap)
Nagyszínpad:
10.30 óra: Gold Dance
11 óra: TT Dance
11.30 óra: Fourtissimo
13.30 óra: Ciráda
14 óra: Divatbemutató
15 óra: Paso
17 óra: Irie Maffia
19 óra: Péterfy Bori and Love Band
21 óra: Vastag Csaba
22 óra: Hooligans
24 óra: Tűzijáték

Várszínpad:
10 óra: Aikido bemutató
11.30 óra: Retro dallamok, Magic of Music
12.30 óra: Szikra Tánciskola
13 óra: Cserpes Laura
13.30 óra: Noca Táncstúdió
14 óra: Kovács Kati
16 óra: Intim Torna Illegál
18 óra: Hatás Alatt
19 óra: Killer Surprise
20 óra: Depressszió

Bástyaszínpad:
10.30 óra: Karate bemutató
12.30 óra: Niczky Band
13.30 óra: Iszkiri zenekar
16.30 óra: CSBK

Galériaszínpad:
10 óra: Bábszínház
13.30 óra: Diri-Dongó
15.30 óra: Vásári komédia
16.30 óra: Csiribiri
17.30 óra: Echonald

2014. augusztus 23-24. 10-18 óra között: 
Kamarai Gazdanapok – biotermékek be-

mutatója és vására. 
2014. augusztus 24. 16 óra: Alpok-Adria 
Szépségverseny a Kulcsár Anita Sport-

csarnokban.
Szombati és vasárnapi állandó progra-
mok: Csokoládé kalandpark – csokoládé-
szobor kiállítás, csokoládétallérgyűjtő-ver-
seny, cserkészbemutató, Johannita lovagi
bemutató, állatsimogató, ugrálóvár. 
Szombaton és vasárnap 15 órától motoros
bemutató; Ringer István, régi idők hangsze-
reinek bemutatója; interaktív csokoládéké-
szítés. Szombaton és vasárnap 10-18 óráig
Csokoládé-gyártók kiállítása a színházte-
remben. Városnéző kisvonat szombaton és
vasárnap 10 órától. Energiasziget – interak-
tív atomkamion; rendőrségi bemutató: va-
sárnap 14 órától, tűzoltó bemutató: vasár-
nap 15.30 órától; hagyományőrző tűzoltó-
verseny; tűzoltó-kiállítás; ökörsütés vasár-
nap a várkertben 8 órától.

VII. Országos Csokoládé Fesztivál
Szerencs, 2014. augusztus 22-24.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

Az Országos Csokoládé Fesztivál hivatalos programja
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Istóczky István 1933-
ban született Szeren-
csen. Amikor édesapja

1940-ben bekerült a Sze-
rencsi Cukorgyárba, a Vá-
ri-telepen kaptak lakást.

– A cukorgyárat elő-
ször 1940-ben ismertem
meg belülről, amikor
apámat asztalosként fel-
vették az üzembe. Ők 12
órát dolgoztak egy mű-
szakban, az ebédet leg-
többször én vittem be
neki és bámulva néztem
a hatalmas gépeket. Ké-

sőbb, nyaranta füvet vágtam a gyárudvaron, a kisvasúti sí-
nek mellett, hogy a következő tanévi iskolai tanszerek vá-
sárlásához és a családi kasszához hozzájáruljak. 1948-ban
fejeztem be a polgári iskolai tanulmányaimat, ekkor jött ha-
za apám a négy évi málenkij robotból, Nyizsnyij Tagilból.
Emlékszem 1948-ra, amikor még nem töltöttem be a 16.
életévemet, csak úgy vehettek fel három műszakba a kam-
pányba, hogy a munkakönyvembe – hála Danielszki Tiva-
dar bácsinak – 1932-es születési évet írtak be. A feladatom
az volt, hogy az előmelegítő vizéből és a nagy kéményekből
távozó füstből óránként mintát vegyek, amit a laboratóri-
umban vizsgáltak a szakemberek. Ekkor köteleztem el ma-
gam a cukorgyár mellett.

1949-ben lettem ipari tanuló, majd 1951-ben tettem
szakmunkás vizsgát. Jelentkeztem a kecskeméti kollégium
vegyész szakára. 1954. július 9-én sikeres érettségi vizsgát
tettem és hazajöttem, a cukorgyárba, ahol katonai behívá-
somig a répaosztályon dolgoztam. Először nyíregyházi,
majd később a szerencsi körzet répatermesztéssel kapcso-
latos adminisztrációs teendőit láttam el. 

A hadsereg után a gyárban a könyvelőkhöz kerültem, a
szakképesítést 1969-ben szereztem meg, később mérleg-
képes könyvelői tanfolyamot is elvégeztem. 

Tizenöt éves voltam, amikor leigazoltak a cukorgyár fut-
ball szakosztályába. Hatalmas sportélet volt ott akkoriban.
Öt csapatot tartott fenn a gyár. Engem azonban inkább a
zene vonzott jobban ezért a fociról lemondtam.

A beszélgetés során itt érkeztünk el arra a pontra,
amikor Istóczky István pályafutásának második leg-
kedvesebb témája – az első mindig a cukorgyár volt –
került szóba: a muzsika. 

– A Cukorgyári Fúvószenekar 1946-tól működött. Amikor
1949-ben, még tanulóként bekerültem a gyárba, Sasvári
Vencel volt az együttes karmestere. Ő egykor a Miskolci
Nemzeti Színház zenekarában játszott. Ő volt a tanítómes-
terem, bekerültem a zenekarba és ott tanultam a muzsika
alapjait. Később jelentkeztem a miskolci zeneművészeti
szakközépiskola trombita szakára, ott fejlesztettem ma-

A szerencsi csokoládé és a kürtőskalács is hungarikum lehet
hamarosan – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter csütörtökön Budapesten, amikor megnyitotta az első Hun-
garikum Hétvégét, a magyar nemzeti értékeket bemutató kul-
turális és gasztronómiai fesztivált – tette közzé honlapján a
Földművelésügyi Minisztérium.

– A hungarikumok a magyarság csúcsteljesítményei. Ezek a
falak is megtestesítik mindazt, amit a magyarság alkotott a Kár-
pát-medencében – jelentette ki a miniszter a rendezvény hely-
színére, a budai várra utalva. A budai várnegyed 2013. január
31. óta hungarikum.

– A hungarikumokról szóló törvény olyan, mintha Anonymus-
nak és Kézai Simonnak a magyarok cselekedeteiről szóló törté-
neti munkájának folytatása lenne, egyfajta harmadik kötet,
amelynek a szerzője az egész magyar nemzet. Azok a magyarok,
akik a világ bármely pontján maradandót alkottak" – mondta.

A miniszter elmondta, a hungarikumok köre tovább bővülhet.
A várományosok között van a szerencsi csokoládé, a székely
kürtőskalács, Neumann János számítástechnikai hagyatéka, a
Vizsolyi Biblia – amely az első teljes, magyar nyelvű Biblia –, a
Hévízi-tó és az ottani hagyományos kúra, valamint a halászlé-
készítés.

Mentsük meg és emeljük méltó rangjukra ezeket az értékeket,
és népszerűsítsük őket, ahogy a Hungarikum Bizottság teszi azt
idehaza és külföldön, többek között a Sziget fesztiválon, a Bál-
ványosi nyári egyetemen és egy sereg belföldi és külföldi kiállí-
táson és vásáron – mondta. Kiemelte, hogy már 346 településen
és az összes megyében alakult értéktár-bizottság.

A fesztiválon külön standon mutatkozik be a jelenleg 41 hun-
garikum javarésze, többek között a csabai és a gyulai kolbász, a
tokaji aszú, a pálinka, a szikvíz (szódavíz), a kalocsai fűszerpap-
rika, a Pick és a Herz téliszalámi, a magyar akácméz és a hízott
libából előállított termékek, valamint a gasztronómiai vívmá-
nyok mellett olyan értékek, mint a mohácsi busójárás vagy a
sólymászat.

Külön standja van a Kürt Zrt.-nek, amelynek adatmentő tech-
nológiája idén január óta szintén hungarikum. A fesztivál meg-
nyitóján megégettek, majd vízbe dobtak egy számítógépes kül-
ső merevlemezt, amelyre előzőleg rámentettek egy fotót, azt a
helyszínen készült csoportképet, amelyen mind a 41 hungari-
kum képviselője együtt látható. A Kürt Zrt. vállalta, hogy szak-
laboratóriumába viszi, és vasárnapra, a fesztivál záró napjára
helyreállítja a képet a megrongált adathordozóról.

(MTI/ Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)

A cukorgyár volt minden: kultúra, sport és munka
az embereknek

Hungarikum lehet
a szerencsi csokoládé
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gam, de az alapokat – mint már említettem – Sasvári Venceltől
sajátítottam el. Úgy emlékszem, kb. harminc fős volt akkori-
ban a zenekar. A hangszerek egy része még a háború előtti
időkből maradt meg, a többit pedig az Élelmezésipari Dolgo-
zók Országos Szövetsége (ÉDOSZ) vásárolta meg. 

Emlékezetes évek voltak. Részt vettünk a nemzeti ünnepe-
ken, zenés ébresztőket fújtunk, felvonulásokon, koszorúzáso-
kon muzsikáltunk. Soha nem felejtem el a térzenéket a Ccu-
korgyár előtt, a sok-sok társadalmi temetést, tűzoltó versenye-
ket, a falujárásokat, ahová teherautón vittek minket. Jártunk
távolabb is, például megyei és országos zenekari találkozókon,
az ÉDOSZ fúvószenekari összejövetelein. Számos közös ren-
dezvényen kísértük a cukorgyári énekkart. Főleg nyitányokat,
opera egyveleget, keringőket, népdalcsokrokat és indulókat
játszottunk. A zenekar tagjai olyan engedményt is kaptak a
gyár vezetésétől, hogy munkaidő alatt tartottuk a próbákat.
Ezáltal is minél jobb szereplésekre sarkallva a zenészeket. 

45 évig dolgoztam a cukorgyárban, a zenekar 1980 májusáig
működött. Emlékszem, éppen Pécsen üdültem, amikor kaptam
egy táviratot, hogy azonnal jöjjek haza, mert televíziós felvétel
lesz. Ez után végleg befejezte működését a fúvós együttes.

Történelmi dokumentumokból, egykori dolgozók elbe-
széléseiből tudhatjuk, hogy az akkori gyár és a vezetőség
számára rendkívül fontos volt a kultúra, a sportélet tá-
mogatása. Ezt bizonyítja, hogy 1923-ban megépült a kul-
túrház, amit később mindenki cukorgyári kör néven is-
mert és ismer ma is, amíg még állnak a falai…

– Folytatva a beszélgetést, Istóczky Istvánra, mint a fú-

vószenekar trombitására felfigyelt a cukorgyári kultúrház

tánczenekar is. Erre hogyan emlékszik?

– 1957-ben bekerültem a tánczenekarba, melynek Rezsdo-
vics Lajos, Gulyás Lajos, Novák Sándor és Juhász László is tag-
jai voltak. Ez zeneileg komoly fejlődést jelentett számomra és

természetesen plusz pénzkereseti lehetőséget. Nem titok,
hogy soha nem lett volna például autóm, ha nem így alakul az
életem. Bejártuk az egész térséget, sőt a szomszédos megyék-
ben is muzsikáltunk bálokban, esküvőkön. A kultúrháznak
ezen kívül volt egy színjátszó csoportja, amely általában zenés
vígjátékokat tűzött műsorra. Ezeknek a dalbetéteit mi tanítot-
tuk be a szereplőknek és kísértük a színdarabot. Az előadás
után pedig sokszor bált rendeztünk és játszottuk a talpaláva-
lót hajnalig. A ma már düledező Gyári kör színházterme egy-
kor 400 személy befogadására volt alkalmas. Emlékszem
olyan szilveszterre, amikor ezer ember vett részt az óévbú-
csúztatón és a gyárigazgató is ott mulatott a dolgozók között.

– Említette, hogy 45 esztendeig dolgozott a gyárban, volt

fúvósegyüttes, tánczenekar. Mi mindennel foglalkozott

még?

– Eredeti szakmámban mindössze két évig tevékenykedtem,
aztán voltam könyvelő, ellenőr, majd 26 évig üzemikonyha-
vezető. 1961-ben felkértek, hogy vezessem a kultúrházat is.
Ez az időszak egészen 1973-ig tartott, mert azt tudni kell: a 8
órás munkám mellett végeztem ezt a megbízatást. Voltak
egyéb feladataim is: legalább tíz évig vezettem gyerekeknek
egy kürtös, dobos tanfolyamot az egykori Úttörőház épületé-
ben. Általában tanítási szünetekben szervezték meg nekik
ezeket a programokat azért, hogy ne az utcán csellengjenek,
inkább tanuljanak valami hasznosat, ez volt a zene. 

Egy idő után már nagyon fárasztó volt. 1500 ember étkezett
a cukorgyár konyháján és egyre inkább megterhelő volt szá-
momra ez a sok elfoglaltság. Végül lemondtam a kultúrház ve-
zetéséről. 

Mit jelentett nekem a cukorgyár? Mindent. Kultúrát, sport-
ot, munkahelyeket az embereknek, Szerencs fejlődését. Vala-
mikor kitüntetés volt az, ha valaki a cukorgyárban, vagy a cso-
koládégyárban dolgozhatott.

Muhi Zoltán

Néhány hónappal ezelőtt az utcán állított meg Istóczky Pista bácsi: lenne néhány szép régi fotóm a régi időkről –
mondta, majd ahogy beszédbe elegyedtünk, kiderült, a fényképek mellett csodás fiatalkori emlékeket is őriz Sze-
rencsről, a cukorgyárról, ahol szinte egész életét töltötte.

Bevallom, eddig nem ismertem közelebbről Istóczky Istvánt. Jó volt hallgatni az idén 81. életévét taposó, ma már
nyugdíjas trombitást, aki mesélt a gyári fúvósok között töltött éveiről, a tánczenekarról, amely messze földön ismertté
tette a szerencsi muzsikusokat, és szólt a város fejlődését meghatározó üzemről. Az alábbi sorokat ajánlom minden-
kinek, aki szívesen emlékszik fiatalkorára, örömmel ismerkedik meg városunk múltjának egy-egy apró részletével.

minden: kultúra, sport és munka
az embereknek



Az Úr napja egyben az Úr Testének
és Vérének ünnepe, katolikus fő
ünnep, a húsvéti időt lezáró pün-

kösdvasárnap után két héttel tartják.
Szerencsen Darvas László plébános ce-
lebrálta a szentmisét. Prédikációjában
hangsúlyozta, hogy Isten egyszülött fia
az ő saját istenségének részeseivé akart
tenni minket, ezért fölvette természetün-
ket, emberré lett, hogy az emberek az is-
teni természet részesei legyenek. Amit
pedig a mi természetünkből fölvett, azt
teljes egészen odaadta áldozatul az üd-
vösségünkért. A kereszt oltárán feláldoz-
ta testét az Atyának – kiengesztelésün-
kért, vérét ontotta megváltásunk áraként
és lelki újjászületésünk fürdőjének meg-
alapításaként, hogy kiszabadítson a gyá-
szos szolgaságból és lemossa minden
bűnünket, és hogy e nagy, ajándékozó,
örök szeretetének emléke velünk ma-
radjon, testét eledelül és vérét italul
hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz
vegyék – a kenyér és a bor színe alatt.

A szentmise a hagyományos körme-
nettel zárult. A Munkás Szent József ró-
mai katolikus templom előtti területen
ősi hagyományokat idézett a négy, virág-
okkal feldíszített asztal, amelyek oltári-
mitációként a négy világtájat testesítet-
ték meg. A körmenet, amely kifejezi az
Oltáriszentség iránti tiszteletet, kettős
célt szolgál. Egyrészt bizonyítja a hit ere-
jét az eretnekekkel szemben, másrészt

bemutatja Krisztust a világnak, illetve a
világ hódolatát Krisztus felé. Az oltárok
előtt Darvas László plébános az Eucha-
risztia alapításáról szóló szentírási rész-
ből idézett, majd szentségi áldást adott.
Maga a körmenet az évszázadokra visz-
szanyúló szokásoknak megfelelően zaj-

lott, a pap baldachin alatt vitte az Oltá-
riszentséget, előtte fehér ruhás kislá-
nyok, az úgynevezett Mária-lányok vi-
rágszirmokat szórtak.

A szokásnak egyébként Kölnben rak-
ták le az alapjait 1274 és 1279 között,
magyar nyelvterületen a középkorból
maradtak leírások az úrnapi körmene-
tek díszéről, fényéről. Idővel az egyházi
szokás persze átszövődött népies ele-
mekkel, eszerint az Eucharisztia ünne-
pélyes körülhordozásának jeles gyümöl-
cse a védelem – minden veszély és rossz
ellen. Számos településen terjedt el,
hogy azokat a házakat; amelyek előtt a
szentséggel elhaladtak, a tűzvész meg-
kímélte, ha égiháború esetén a szentség-
gel körüljárták a falut, azzal oltalmazták
a földeket. Szokás volt egykor, hogy az
Oltáriszentséget végighordozták a tava-
szi vetések között a természeti csapások
távol tartásáért és a bő termésért. A
négy világtáj felé adott áldás gyakorlati
rendeltetése az ember, a föld, a zsendülő
vegetáció megáldása volt.

SfL
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Körmenettel zárult az Úrnapi szentmise
Az Úr napját említve sokan vélik úgy, hogy ez az az időszak, amikor beteljesedik Isten terve az általa alkotott

emberrel és világgal. Mások szerint ezen a napon tér majd vissza Krisztus a Földre, hogy megmentse mindazon
személyeket, akik hűek maradtak hozzá és örök kárhozatban részesítse a hitetleneket.

A szerencsi Munkás Szent József római katolikus templomban 2014. június 22-én tartottak szentmisét és úrnapi
körmenetet. Ez az ünnep a mindenható Isten nagy napjáról, egy napjainkig be nem teljesült eseményről is szól,
arról az időről, amikor a hitetlenek tapasztalják majd Isten haragját.

Harmadik alkalommal rendezett
családi napot a görög katolikus
egyház. Ezúttal Szerencs volt a

helyszín. A családias hangulatú rendez-
vény július 12-én közös imádkozással
kezdődött a Rákóc-
zi-várban, ahol
Orosz Atanáz ma-
gyar szerzetes-püs-
pök, egyházi író, a
Miskolci Apostoli
Exarchátus püspök-
exarchája celebrálta
a misét, majd köszö-
netet mondott
Koncz Ferenc pol-
gármesternek eddi-
gi támogatásaiért,
illetve azért, hogy
helyszínt biztosított
az esemény megtar-
tásához.

Csejoszki Szabolcs szerencsi görög ka-
tolikus parókus szerint a legnagyobb
boldogság ebben a napban, hogy közö-
sen látják a család erejét, örömét, ami ál-
tal mindenki erősödik.

Görög katolikus családi nap



Bizottsági ülést tartott június 24-én
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Eséllyel a jövőbe - Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben cí-
mű TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
projektre szerveződött programja.

Az első napirenden belül a projekt elő-
rehaladását ismerték meg a bizottság tag-
jai. Sántha Zsolt projektmenedzser beszá-
molt a legutóbbi ülés óta történt változá-
sokról és a jövőbeli tervekről, valamint ki-
tért a szervezés alatt lévő, illetve a kistér-
ségben működő táborokra is.

Ezt követően a gyermekesély stratégia
cselekvési programját és forrástérképét
tárgyalta a grémium. Erről dr. Pácsa Szil-
via, a tervet kidolgozó Vitál Pro Kft. vezető
tanácsadója számolt be a jelenlévőknek. A
folyamat az elmúlt hónapokban kezdődött
helyzetelemzéssel, majd a szakértők több
megbeszélésen és műhelymunkán keresz-
tül eljutottak odáig, hogy elkészült a mun-
kaanyag, melyet a bizottság ez év márciu-
sában már tárgyalt, de most kiegészítésre
került azzal a szükségletfelméréssel, ame-
lyet áprilisban végeztek az ELTE Társada-
lomtudományi Karának hallgatói, akik öt-
száz családot kerestek meg a kistérség-
ben. Ez a tervezet több mint száz szakem-

bernek lett elküldve véleményezésre és
ezen meglátások beépítésével készült el
egy olyan koncepció, amelyet mind a kis-
térségi társulás, mind a gyerekesély bi-

zottság tárgyalt és el is fogadott. A folya-
mat azonban nem áll meg, hiszen jó né-
hány dolog van, amellyel a következő hó-
napokban ki kell egészíteni a stratégiát.
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Elfogadták a gyermekesély stratégiát

Az elsőáldozás az Oltáriszentség-
ben való első, ünnepélyes része
sülés – mondta az ünnepi szent-

misén Darvas László római katolikus
plébános. Hét szentség van, közülük
hármat úgynevezett beavató szentsé-
geknek hívunk, ezek vezetnek be minket
a keresztény életbe.

Az első és a legfontosabb maga a ke-
resztség, hiszen anélkül a többi szentség-
hez nem lehet eljutni, ezáltal válik valaki
az egyház tagjává. Az Eucharisztia – va-
gyis az Oltáriszentség – az Úr Jézus teste
és vére a kenyér, illetve bor színében -, a
szent ostyában Őt vesszük magunkhoz.

A bérmálás a keresztény nagykorúság
szentsége, megadja a tanúságtétel bátor-
ságát. A többi szentség egy-egy életálla-
potban segít, illetve szentel meg –, a bűn-
bánat szentsége, ismert nevén a gyónás, a
betegek szentsége, a házasság és az egy-
házi rend. Három olyan szentség van,
amelyeket csak egyszer lehet fölvenni, úgy
is mondjuk, hogy eltörölhetetlen jegyet
hagynak, a keresztség, a bérmálás és az
egyházi rend. Áldozáshoz akár naponta já-

rulhatunk, ez a mindennapjainkban ad se-
gítséget, megerősítést. A szentségeket Jé-
zus alapította, a gyökerét mindegyiknek
meg lehet találni az evangéliumokban.

Az elsőáldozás a keresztény életútnak
fontos állomása, az Oltáriszentségben
jelenlévő Jézussal személyes, közvetlen
módon találkozhatnak a hitükben is fej-
lődésben levő gyerekek, ezt a szentséget
vették magukhoz a szerencsi fiatalok jú-
nius utolsó vasárnapján.

A kenyér és bor színe alatt a leg-
szentebb hálaadás az Úr teste és
vére iránt az áldozás, amelyet Meg-
váltónk azért rendelt számunkra,
hogy legyen egy mindennapi táp-
lálékunk a mennybe vezető úton.
Ezt a táplálékot először vette ma-
gához tizenkilenc szerencsi fiatal
június 29-én a Munkás Szent Jó-
zsef római katolikus templomban.

Tehetségsegítő tábor fiataloknak
Az Eséllyel a jövőbe – Gyermeke-

sély program a szerencsi kistérség-
ben TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-
0008 program keretében szervezték
meg azt a komplex személyiségfej-
lesztő és tehetségsegítő tábort,
amely a középiskolai kollégium di-
ákszállójában valósult meg július el-
ső és második hetében.

Hatvan kistérségi tanuló vett
részt a foglalkozásosokon, ame-
lyek a Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola pedagógusai vezetésével
zajlottak. Három területen folytak
a munkák: önismereti és kommu-
nikációs tréningeken, tanulásfej-
lesztő gyakorlatokon és képzőmű-
vészeti műhelyben foglalatoskod-
tak a diákok. A szabadidős elfog-
laltság ideje alatt a gyermekek a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház
medencéjében sajátíthatták el az

úszás alapjait, valamint ezen kívül meg-
ismerkedhettek különféle fejlesztő játé-
kokkal. A pályázat minden tevékenység-
hez biztosította az alapvető eszközöket,
sőt egy-egy játékot haza is vihettek a
nebulók, ami azért fontos, mert így ezek
a hátrányos helyzetű fiatalok családjuk,
barátaik körében folytathatják az itt
megkezdett munkát. R.P.

Elsőáldozás Szerencsen



Bizonytalan úttartás, 
növényi törmelék

A Készenléti Rendőrség járőrei előál-
lítottak Taktaharkányban egy fiatalt,
akiknél a ruházat átvizsgálás során ká-
bítószer gyanús anyagot találtak.

Az észak-magyarországi régió közrend-
jének, közbiztonságának megerősítésére
vezényelt Készenléti Rendőrség bevetési
egységeinek munkatársai 2014. július 6-
án a Szerencsi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén láttak el szolgálati fel-
adatokat. A rendőrök a késő esti órákban
Taktaharkány belterületén ellenőriztek
egy személygépjárművet, amely bizony-
talan úttartással közlekedett. A gépjármű
sofőrje az intézkedéskor zavartan visel-
kedett és ruházat átvizsgálása során ká-
bítószer gyanús anyagok kerültek elő.

N. Ádám 24 éves taktaharkányi lakost
a Készenléti Rendőrség munkatársai to-
vábbi intézkedés céljából előállították a
Szerencsi Rendőrkapitányságra – közöl-
te a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság.

Elfogták az útonállókat

A Készenléti Rendőrség járőrei elfog-
tak két férfit, akik Taktaharkányban ki-
fosztottak két helyi lakost.

Az észak-magyarországi régió köz-

rendjének, közbiztonságának megerősí-
tésére vezényelt Készenléti Rendőrség
bevetési egységeinek munkatársai
2014. június 29-én a Szerencsi Rendőr-
kapitányság illetékességi területén lát-
tak el szolgálati feladatokat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenységi
Irányítási Központjának ügyeletese
utasította a Készenléti Rendőrség mun-
katársait, hogy jelenjenek meg Takta-
harkányban, mert onnan bűncselek-
mény elkövetéséről érkezett bejelentés.
Az elsődleges információk szerint két
embert két férfi egy korábbi nézetelté-
rés miatt bántalmazott, majd a táma-
dók elvették az egyik megvert személy
kerékpárját.

A rendőrök a helyszínen beszerzett in-
formációk alapján 1 óra 15 perckor el-
fogták a helyi 21 éves L. Gergelyt és a 48
éves L. Gyulát, akik megalapozottan gya-
núsíthatóak a bűncselekmény elköveté-
sével. A rendőrök lefoglalták a kerékpárt
is, amit a jogos tulajdonosa visszaka-
pott.

Az egyenruhások a két taktaharkányi
támadót előállították a Szerencsi Rend-
őrkapitányságra, ahol velük szemben ki-
fosztás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult büntetőeljárás
– tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Tetten ért rablók 
Taktakenézen

Rablás bűntett elkövetésének gyanúja
miatt indított eljárást a Szerencsi Rend-
őrkapitányság ismeretlen tettesek ellen.
A nyomozás adatai szerint 2014. június
25-én éjjel Taktakenéz egyik családi há-
zának kerítésén ismeretlenek átmásztak
és a ház egyik helyiségéből különböző
tárgyakat tulajdonítottak el.

A tolvajok a lopást időközben észlelő
házigazdától készpénzt és egyéb értéke-
ket követeltek, majd bántalmazták, ami
miatt a sértett nyolc napon belül gyó-
gyuló, könnyebb sérülést szenvedett.

A rablók a lakásban értékek után ku-
tattak és kisebb kéziszerszámokat vet-
tek el, de elmenekülni már nem tudtak,
mert egy az eseményt észlelő tanú érte-
sítette a rendőröket, akik haladéktalanul
a helyszínre mentek és elfogták a tette-
seket.

A 22 éves V. Barnabást és a 20 éves K.
Rolandot, illetve két fiatalkorú társukat
– mindannyian helyi lakosok – a járőrök
a Szerencsi Rendőrkapitányságra előál-
lították. A nyomozók a tetteseket bűn-
ügyi őrizetbe vették és az ügyészség irá-
nyába előterjesztést tettek előzetes le-
tartóztatásuk indítványozására – közöl-
te a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság.
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rendőrSégi Hírek

Gazdit keresnek
Szerencsen az alábbi kutyák várják új, szerető gazdájukat. 

Az ebekről további információ kérhető a következő telefonszámon: 

(20) 529-3580.
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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. 
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. augusztus 22. (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.

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

Cégünk állami vadászvizsgát megelőző
tanfolyami képzést indít.

2014-től kötelező a tanfolyamon részt venni 
a vizsgát megelőzően!

A képzés időtartama: 
100 óra (70 óra elmélet és 30 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne: Szerencs, Fő út 45. sz.

Lőgyakorlat: Levente Lőtér Szerencs
Terepgyakorlat:

Nyírjes-Vad Kft. vadászterülete (Szerencs)
NÉBIH: 04.3./1486-10/2014; Fnysz: 00995-2008

További részletes információ a honlapunkon:
http://www.loterszerencs.hu/
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Szerencsi Városüzemeltet  Non-Profit Kft.
Cím: 3900 Szerencs, Eperjes út 9. 
Telefon: 06 47/777-074 
E-mail: varosuzemelteto@szerencs.hu 
Honlap: www.varosuzemelteto.hu 

Újabb jelent s mérföldk höz érkezett az "Észak-Magyarországi Régió településein él  
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" cím  projekt. Az érintett 77 
település részvételével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési 
Önkormányzati Társulás által megvalósítandó KEOP-1.3.0/09-11-0046 azonosító számú 
pályázat kivitelez inek kiválasztására irányuló, három részb l álló építési közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívása 2013. november 2-án jelent meg. 

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Vállalkozási szerz dés „Az Észak-Magyarországi Régió településein él  lakosság 
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” cím  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú projekt kivitelezési 
és tervezési munkáira az 1. rész esetében a FIDIC sárga könyv szerint, 2. és 3. rész esetében a FIDIC piros könyv 
szerint”. 
A közbeszerzési eljárás I. részének tartalma: Damak község vízmin ség-javítása; Encs kistérségi rendszer környez  
településeinek vízmin ség-javítása; Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízmin ség-javítása, vízjogi létesítési engedélyezési 
terve; Fels vadász környez  településeinek vízmin ség-javítása; Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony 
vízmin ség-javítása; Hej keresztúr, Hej szalonta vízmin ség-javítása; Nyésta vízmin ség javítása; Szerencs, Bekecs, 
Golop, Prügy, Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízmin ség-javítása; Abaújvár és Pányok vízmin ség-javítása. 
A II. rész tartalma: Keresztéte és Büttös vízmin ség javítása; Boldogk váralja, Boldogk újfalu, Abaújalpár vízmin ség-
javítása. A III. rész tartalma: Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu-Komlóska vízmin ség-javítása. 
Az eljárás eredményét 2014. június 16-án hirdették ki, amely alapján az I. rész nyertese: BA-Konzorcium (Betonútépít  
Zrt., Aquaprofit Zrt.); a II. rész nyertese: Zemplénk  Kft.; a III. rész nyertese: BCS-LISZKA Konzorcium (Békés-Drén Kft., 
CS-KER Tranzit Kft.). 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás képviseletében Koncz Ferenc elnök és a nyertes 
ajánlattev k képvisel i június 27-én a szerencsi Rákóczi-várban írták alá a vállalkozói szerz déseket.  
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 számú, 100 %-os intenzitású projekt támogatási szerz dés szerinti megvalósítás 
határideje 2015. november 30. A projekt elszámolható költsége 7 106 350 822 Ft. Az uniós támogatás összege 6 138 628 
007 Ft, a saját forrás összege : 967 722 815 Ft. 
A 2014 júliusában kezd d  kivitelezés keretében közel 104 km ivóvízvezeték épül, megtörténik a települési 
ivóvízhálózatok teljes szakaszának tisztítása. Hét új ivóvízkút létesül, 15 vízm  telep, ivóvíztisztítás-technológiai 
fejlesztések valósulnak meg, továbbá 16 km elöregedett, korszer tlen vízhálózat rekonstrukciója is megtörténik. 
A fejlesztés eredményeként az uniós irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályi el írásoknak megfelel  szintre csökken 
az érintett településeken az ivóvíz arzén, ammónium, mangán, vas és bór tartalma, így közel 91 ezer embernek lesz 
biztosított Borsod-Abaúj-Zemplén megye 77 településén az egészséges ivóvíz. 
A fejlesztés eredményeként az uniós irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályi el írásoknak megfelel  szintre csökken 
az érintett településeken az ivóvíz arzén, ammónium, mangán, vas és bór tartalma, így közel 91 ezer embernek lesz 
biztosított Borsod-Abaúj-Zemplén megye 77 településén az egészséges ivóvíz. 

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)

Tengerparti akciós utak

Last Minute utak
akár féláron

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

•

zemplentourist

Szerencsről a Plitvice-i tavakhoz

NON STOP szeptember 20-án

Részvételi díj:

+ belépő

és utasbiztosítás

ő15 900 Ft/f

Programajánló
A Szerencsi Művelődési Központ 2014. augusztus 10-én

(vasárnap 18 órától a II. Szerencsi Nyári Művészeti Fesztivál
keretében a Miskolc Dixieland Band koncertjére várja a közön-
séget. Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár.

2014. augusztus 14-én 19 órától a Zempléni Fesztivál
programsorozat szerencsi állomásaként Taiwani képek címmel
mutatkozik be városunkban a Taipei Filharmónia Kamarakó-
rusa. Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár.

2014. augusztus 18-án 18 órától újra a II. Szerencsi Nyári
Művészeti Fesztivál keretében várják a közönséget Dörner
György, „Optimistán bele a reménytelenségbe”című előadóest-
jére. A programok helyszíne: Szerencs, Rákóczi-vár. 

A programokra a belépés díjtalan.

Szerencsi
Hírek 

következő száma
2014. augusztus 22-én

jelenik meg.

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY
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A Szerencsi Polgármesteri Hivatal-
tól 2014. július 26-án rajtolt el az a ke-
rékpáros mezőny, amely Central Euro-
pean Tour, azaz Közép Európai Nem-
zetközi Kerékpáros Körverseny elne-
vezéssel több, mint százhatvan ver-
senyzőt számlált.

A bekecsi Bányai Lovasiskola ágyújának
startot jelző dörrenése előtt Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a profi bringá-
sokat, majd örömének adott hangot, hogy
a világ számos nemzetének fia viheti ma-
gával a város jó hírét. Hozzátette, egyfajta
energiapótló gyanánt, mindenkinek ajánlja
azt a szerencsi csokoládét, amely váromá-
nyosa a hungarikum címnek. – Ezzel az el-
ismeréssel a gasztronómia nemzetközi
térképén is fontos helyet tölthet be Sze-

rencs – tette hozzá Koncz Ferenc
hangsúlyozva, hogy mindenkit
szeretettel vár az augusztusban
tartandó Országos Csokoládé
Fesztiválra. Végül balesetmentes
erőpróbát kívánt a szombati száz-
harminchat, illetve a vasárnapi
százhuszonhét kilométeres útra.
Az immár hagyománnyá vált, hogy
a háromnapos megmérettetés
egyik induló állomása Szerencs,
ezen az éven Kassa és Isaszeg csat-

lakozott városunkhoz. Mindez Koncz Fe-
renc polgármester érdeme, ugyanis a le-
gelső rajt szerencsi helyszínének kiválasz-
tásában nem kevés lobbi munkát végzett.
A sportesemény mindamellett reklámnak
sem rossz, hiszen számos televíziós csator-
na közvetítette a megmérettetést, ami ha-
zánk egyetlen UCI, azaz a Union Cycliste In-
ternationale 1.2 minősítésű profi versenye.
A szerencsi rajton részt vett Katona Kál-
mán a Magyar Kerékpársportok Szövetsé-
gének elnöke. SfL

SPORT 21

Az eseményen Koncz Ferenc pol-
gármester köszöntötte a labdarú-

gókat, kifejezve elismerését,
hogy a sportolók remek eredményt, har-
madik helyezést értek el a megyei má-
sodosztályú bajnokságban. A városveze-
tő hozzátette, számára nagyon szimpa-
tikus csapatot, csapattagokat tudhat a
város futball-életében, most egy olyan
közösséget köszönthet, akiknek tagjai
nem csak a focipályán, de a hétközna-
pokban is jó kapcsolatot ápolnak egy-
mással. Koncz Ferenc hangsúlyozta,
hogy elégedett a gárda teljesítményével,
ugyanakkor mindent megtesz azért,
hogy a harmadik helyezésért kiérdemelt

érem fényesebben csillogjon a jövőben.
Kiss Attila alpolgármester, a Szerencs

VSE elnöke a hölgy sportolókat köszön-
tötte, megjegyezve, hogy a lányok kora
tavasztól edzenek és várhatóan indul-
nak az őszi, kispályás megyei bajnokság-
ban. Kiss Attila reményének adott han-
got arra nézve, hogy a hölgyek legalább

olyan sikeresek lesznek, mint a megyei
másodosztályú bajnokságban szereplő
ifi focisták, akik ötödik helyen végeztek
a tizenhat csapat között. A köszöntése-
ket követően Koncz Ferenc polgármes-
tertől vehették át a bronzérmet és a ku-
pát a Szerencs VSE felnőtt labdarú-
gócsapatának tagjai.

Kilencedik alkalommal rendezték meg Ózdon a Suzuki-Kaiser Nemzetközi Súly -
emelő Kupát. A 2014. július 19-én megtartott sporteseményen Szerencs Város
Sportegyesületét 14 fiatal képviselte. Súlyemelőink kiváló helytállással hat arany,
öt ezüst, egy bronz és egy negyedik helyezést hoztak el az ózdi viadalról.

Eredmények: Leány, 36 kg: 1. Gáspár Bianka (90 pont), Leány 40 kg: 1. Szepesi
Györgyi Anna (90 pont). Fiú 40 kg: 1. Gáspár Alex (90 pont), 2. Takács Máté (90
pont). Fiú 45 kg: 3. Radványi Dominik 89 pont. Férfi serdülő 62 kg: 2. Konecsni
Róbert (137 kg). Férfi serdülő 69 kg: 1. Nagy Tamás (117 kg). Férfi serdülő 77
kg: Vasas Péter szakításban és összetettben nincs eredménye lökésben 95kg. Férfi
serdülő +85 kg: 1. Bárány Gergő (195 kg). Ifjúsági 94 kg: 1. Herman Dávid (135
kg). Junior 69 kg: 2. Takács János (145 kg). Junior 77 kg: 2. Gáspár Pál Dávid (220
kg), 4. Molnár Péter (180 kg). Masters, M35, 77 kg: 2. Barna László (175 kg).

Szerencsi súlyemelők
versenyeztek Ózdon

Évadzáró ünnepségre invitálta a
város önkormányzata a Szerencs
VSE labdarúgócsapatát. A Rákó -
czi-vár udvarán tartott, vacsorá-
val egybekötött programon részt
vettek a közelmúltban alakult női
együttes tagjai is.

Évadzárás a focistáknál

Ágyúszóra indult a kerékpáros mezőny
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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)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Érd.: 47/362-788.
(12-13)
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. (12-
13)
Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás, összkomfortos csalá-

di ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz- és ve-
gyes tüzelésű kazánokkal eladó.
Érd.: 47/363-530. (12-13)
Sárospatak központjában, csen-
des mellékutcában, az egyik leg-
szebb belvárosi körpanorámás
lakás, tulajdonostól, tehermente-
sen. Tanítóképző Főiskola köz-
vetlen szomszédságában. (Főis-
kolai hallgatóknak, fiatal család-
nak.) Érd.:70-555-1415 (12-13)
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. (12)
Szerencs, Kazinczy utcán össz-
komfortos lakás kiadó. Érd.: 06-
31/311-6979. (12)
Tarcal, Keresztúri út 40. szám
alatt 5 szobás, 2 fürdőszobás, új
építésű családi ház azonnal be-
költözhetően eladó. Érd.:
70/540-8663. (12-13)

VEGYESVEGYES
Jó állapotban lévő kukoricakas
eladó. Érd.: 47/368-990. (12-13)
Jó minőségű kajszibarack cefre
eladó. Érd.: 47/330-242. (12-13)
Nyugdíjas gondozónő gyermek-
felügyeletet és takarítást vállal.
Érd.: 70/553-1958. (12-13)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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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

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett testvérünk 

Kulcsárné 
Rozgonyi Mária Magdolna 

2014. június 12-én 
81 éves korában elhunyt. 

Temetése 
2014. szeptember 1-jén 

11 órakor lesz a Görög-katolikus
temetőben.

Emlékét szívünkben örökre 
megőrizzük! 

Gyászolják: testvérei Lajos és Tibor, 
valamint sógornői Éva és Ágnes.

Távirati cím: Rozgonyi Lajos, 
1044 Budapest, Frangepán utca 58.

Üdülési
jogot

keresek.

Telefon:
06-70-576-5273



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.
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elikánelikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerapír-írószerPPPP

3900 Szerencs,
Kossuth tér 4.

(OTP mellett)

Boltunkban vállalunk színes nyomtatást fénymásolást, spirálozást
élyegzőkészítést pólóra nyomtatást gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

: , ,
b , ,

City Marketing 2004 Kft.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Telefon:
47/362-806,
20/323-7974

City Marketing 2004 Kft.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Telefon:
47/362-806,
20/323-7974

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
!



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

Szerencsi zöldfűszeres sonka

Szerencsi Cserkész kolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi Erdélyi szalonna

Szerencsi borsos mini kolbász

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

Szerencsi zöldfűszeres sonka

Szerencsi Cserkész kolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi Erdélyi szalonna

Szerencsi borsos mini kolbász

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

1488 Ft/kg

1559 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1559 Ft/kg

1009 Ft/kg

1488 Ft/kg

1559 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1559 Ft/kg

1009 Ft/kg

Az akció 2014. augusztus 8-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.

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


