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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: Dr. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján, legközelebb október 29-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
Október 20–26.: Alba Gyógyszertár. Október 27.
– november 2.: Tesco Gyógyszertár. November
3–9.: Centrum Gyógyszertár. November 10–16.:
Oroszlán Gyógyszertár. 22 óra után a gyógy-
szertárak telefonos egyeztetést követően,
az ügyeletes 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
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Az elmúlt időszak 
eseményei

Talán a legtöbben egyetér-
tenek velem abban, ha azt
mondom: végre túl vagyunk
az önkormányzati választáso-
kon, véget ért a kampány.
Minden bizonnyal néhányan
másképp képzelték el az októ-
ber 13-át, de a szavazatokat
tekintve többen vannak, akik

számára várakozásuknak megfelelő végered-
mény született. Szerencs választópolgárai újabb
ciklusra, öt esztendőre szavaztak bizalmat Koncz
Ferenc polgármesternek, aki immár 2010-től töl-
ti be e tisztséget. Lapunk aktuális számában a
helyi önkormányzati választások végeredményét
is közöljük, s ezzel a Szerencsi Hírek is pontot kí-
ván tenni az elmúlt időszak eseményeire.

Mindezek mellett beszámolunk a közelmúlt
más fontos történéseiről is, melyek méltán tart-
hatnak igényt a helyiek érdeklődésére. Ilyen pél-
dául a nemrégiben elkészült új fecskési idősek
klubja felavatása, mellyel régi problémát sikerült
orvosolnia az önkormányzatnak. Mint arról ko-
rábban is olvashattak lapunkban, idén bőséges a
burgonyatermés a városi konyhakertben, így
örömmel értesültünk arról is, hogy a helyható-
ság folytatja a megtermelt élelmiszer kiosztását
a rászoruló családok körében.

Új munkahelyteremtő beruházás megvalósu-
lásáról is beszámolhatunk olvasóinknak, hiszen
október 8-án ünnepélyes keretek között avatták
fel Szerencsen az európai uniós támogatással
megvalósult LED üzemet. Az új lámpagyártó
csarnok 28 főnek biztosít megélhetést az elkö-
vetkező időszakban.

Az elmúlt hetekben ünnepelte fennállásának
60. évfordulóját a szerencsi Bocskai István Kato-
likus Gimnázium. Az intézmény méltó módon
emlékezett meg a jeles évfordulóról, csakúgy,
mint a 250 esztendős Kisboldogasszony római
katolikus templom, ahol szentmise keretében
ünnepeltek az egyházközség hívei.

Városunk múlt századi történetének pillana -
tai ba enged betekintést az újság 13. oldalán ta-
lálható írás, mely az 1956-os forradalom előtti
időkbe repíti vissza az olvasót.

Most sem maradnak ki lapunkból a helyi
sportélet aktuális hírei. A Borsod-Abaúj-Zem p -
lén Megyei labdarúgó-bajnokságban kiválóan
menetelnek előre futballistáink, minderről a 15.
oldalon találnak beszámolókat.

Végezetül pedig engedjék meg, hogy köszöne-
tet mondjak olvasóinknak, hiszen az utóbbi idő-
szakban egyre többen tiszteltek meg minket ész-
revételeikkel. A jövőben is várjuk leveleiket, hi-
szen ne feledjék, a Szerencsi Hírek a város, az
Önök lapja!

Muhi Zoltán

– A középiskolák életében egyszer fordul elő, hogy az október
a májust idézi. A mai napon a szalagavató ünnepélye gyűjtötte
egybe az útra készülőket, szüleikkel, hozzátartozóikkal, taná-
raikkal együtt. Ma utoljára találkozik a legidősebb évfolyam ta-
nulóifjúsága, hogy a hagyományos szalag viselésére jogot sze-
rezzen, egyben megkapja az ősi titulust: maturandus, azaz éren-
dő – fogalmazott beszédében dr. Gál András igazgató, a Bocskai
István Katolikus Gimnázium szalagavató ünnepén.

Hat végzős osztály szalagavatóját rendezték meg 2014. október 
18-án a szerencsi Bocskai gimnáziumban. A középiskola legidő-
sebb diákjai a hagyományos csengőszó után vonultak a zsúfolásig

megtelt aulába, ahol szülők, hozzátartozók, barátok várták a szalagtűzés
eseményét. Az utolsó évfolyamosok zenét, prózát felvonultató műsora
után dr. Gál András igazgató szólt az ünnepeltekhez. – Maturandusnak
lenni rangot, elismerést jelent. Titeket irigyel az alsóévesek hada, hiszen
még itt álltok ugyan közöttünk, de gondolatban már a jövő, a holnap ké-
peinek mozaikját rakosgatjátok. Mindössze egyetlen félév választ el titeket
attól, hogy az alma materben írott történetetek múlt idővé, emlékké váljon
– fogalmazott az intézményvezető, majd beszéde végén a megtett úthoz
gratulálva így szólt a fiatalokhoz: azt kívánom, hogy őrizzétek meg lelke-
tekben a kisdiákot, a diákkori éneteket, váltsátok valóra a legtitkosabb ál-
maitokat, bizonyítsatok önmagatoknak, a hozzátok közelállóknak!

A hagyományos szalagtűzés pillanatai következtek, majd a hat utolsó
évfolyamos osztály adta elő az alkalomra összeállított táncos műsorszá-
mait. M. Z.

Szalagavató 
a Bocskai gimnáziumban



A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati vá-
lasztáson fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP Sze-
rencsen is. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett
100%-os feldolgozottság alapján az elkövetkező öt eszten-
dőre a szavazók 60,67%-a Koncz Ferencet bízta meg Sze-
rencs vezetésével. A képviselő-testület tagjai: Danyi László
(Fidesz-KDNP), dr. Egeli Zsolt (Fidesz-KDNP), Kiss István
Attila (Fidesz-KDNP), dr. Korondi Klára (Fidesz-KDNP),
Nyiri Tibor (Fidesz-KDNP), dr. Sütő Szilveszter László (Fi-
desz-KDNP), dr. Takács István Ferenc (Fidesz-KDNP), Visi
Ferenc (Fidesz-KDNP).

A Német települési nemzetiségi 
önkormányzat összetétele:

Árvai Attila (Német Szövetség)
Braun Istvánné (Német Szövetség)
Tóth Lászlóné (Német Szövetség)

A Roma települési nemzetiségi 
önkormányzat összetétele:

Buri Imréné (RPT)
Horváth Ernő (PHRALIPE)
Molnár Ferenc (PHRALIPE)
Varga Jánosné (PHRALIPE)

1. Dr. Egeli Zsolt (Fidesz-KDNP)

2. Nyiri Tibor (Fidesz-KDNP)

3. Kiss István Attila (Fidesz-KDNP)

4. Dr. Sütő Szilveszter László (Fidesz-KDNP)

5. Dr. Takács István Ferenc (Fidesz-KDNP)

6. Visi Ferenc (Fidesz-KDNP)

7. Danyi László (Fidesz-KDNP)

8. Dr. Korondi Klára (Fidesz-KDNP)

9. Dr. Gál András (független jelölt)

10. Dr. Bobkó Géza (független jelölt)

11. Rónavölgyi Endre Béláné (Lokálpatrióták)

12. Sárkány László (Lokálpatrióták)

13. Sándor Ferenc (Lokálpatrióták)

14. Takács Zoltán (Lokálpatrióták)

15. Tóth Béla (Lokálpatrióták)

16. Kalina Lajos (Lokálpatrióták)

17. Tóth Zoltán (Lokálpatrióták)

18. Madák György (Lokálpatrióták)

19. Horváth Ádám (Jobbik)

20. Horváth László (Jobbik)

21. Bárány Alexandra (Jobbik)

22. Litvai Laura (Jobbik)

23. Nagy István Károly (Munkáspárt)

24. Beregi Gábor (független jelölt)

1. Koncz Ferenc (Fidesz-KDNP) 2 545 (60,67%)

2. Heves János Károly (Lokálpatrióták) 1 333 (31,78%)

3. Horváth Ádám (Jobbik) 317 (7,56%)
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Az önkormányzati választás 
végeredménye Szerencsen

Önkormányzati képviselő-
jelöltekre leadott szavazatok

Polgármester választás

A nemzetiségi szavazás:



– Először is köszönetet mondok a sze-
rencsieknek a választási aktivitásukért.
Annak ellenére, hogy idén már harmad-
szor járultunk az urnákhoz, városunk la-
kói ismét az országos átlagot meghaladó
arányban vettek részt a szavazáson: Ma-
gyarországon a választópolgárok 44,3%-
a kereste fel a szavazóköröket, míg Sze-
rencsen majd tíz százalékkal magasabb,
53,89% volt a részvételi arány. Ez is mu-
tatja, hogy a szerencsiek elkötelezettek a
város jövőjét illetően, és tudnak felelős
döntést hozni. Annak ellenére is sokan
eljöttek szavazni, hogy a szép őszi idő-
ben sokan a mezőgazdasági munkát vé-
gezték a kertekben, földeken. Ez a magas
részvétel egyértelműen legitimálja a
megválasztott polgármester és a képvi-
selők személyét. 

– Kiemelkedő eredményt ért el vá-
rosunkban a Fidesz-KDNP képviselő-
csoportja, hiszen mindannyian beke-
rültek a testületbe.

– Így igaz, szinte egyedülálló módon,
egységes a szerencsiek által megválasz-
tott képviselő-testület. Sokszor hangoz-
tattam korábban, ha újra bizalmat ka-
pok a helyiektől, a megkezdett munka
folytatásához szükségem lesz egy remek
csapatra, akik megfelelő támogatást
nyújtanak nekem a döntések meghoza-
talához. A szerencsi választópolgárok

meghallották mindezt és bölcsen dön-
töttek akkor, amikor a Fidesz-KDNP
képviselőcsoportjának valamennyi je-
löltjét bejuttatták az önkormányzatba. 

– Ön mégis mit gondol, minek kö-
szönhető az eredmény?

– Pontosan tudom, hogy mindez a négy
év tisztességes munkájának köszönhető,
amihez meg volt a megfelelő kormányza-
ti támogatás is. Hozzám hasonlóan sokan
látják így, hiszen vasárnap estétől folya-
matosan kapom a gratulációkat, s a leg-
többen ezt emelték ki: a szerencsiek az
elmúlt négy évben végzett becsületes
munkát értékelték az önkormányzati vá-
lasztásokon. Persze az is nyilvánvalóvá
vált számomra, hogy az emberek nem ül-
nek fel a hazugságoknak, újra elutasítot-
ták a gyűlöletkeltést, a rágalmazást.

– Az új önkormányzat még nem ala-
kult meg. Milyen elképzelésekkel te-
kint a jövőbe?

– Hasonló irányt kívánunk képviselni,
mint a korábbi években. Célunk, hogy
önkormányzatunk önfenntartóvá váljon,
az ideérkező források jelentős részét az
emberek megélhetését segítő munka-
helyteremtésre kívánjuk fordítani.

A választási kampány idején megje-
lent kiadványunkban mindenki olvas-
hatta a programunkat. A választóinktól
arra kaptunk felhatalmazást, hogy válla-
lásainkat megvalósítsuk az elkövetkező
öt esztendőben.

– Egyetlen kérdés maradt a végére:
hogy értékeli Ön a választások vég-
eredményét?

– Jóleső érzéssel tölt el és óriási siker-
nek érzem ezt az eredményt, amely
nagy lehetőség, s hatalmas felelősség is
egyben. A továbbiakban is nyíltságot,
nyilvánosságot ígérünk a szerencsiek-
nek, akik most megerősítettek minket
abban a hitünkben, hogy a megkezdett
munkát kell tovább folytatni.

M. Z.
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Az érvényes szavazatok 60,67%-ával Koncz Ferenc, a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje nyerte az önkormányzati választásokat Szeren-
csen. A szavazás másnapján az eredményről kérdeztük az újból meg-
választott polgármestert, hogyan látja ő az önkormányzati választá-
sokat.

Folytatjuk a megkezdett munkát

Törvénytisztelő választópolgárok
Visszatekintve az elmúlt időszak eseményeire egyértelműen

megállapítható, hogy 2014 a választások éve. Áprilisban dönt-
hettünk az országgyűlési képviselőkről, májusban az Európai
parlamentbe delegáltakról, míg októberben került sor a önkor-
mányzati választásokra. Ez utóbbi kiemelt figyelmet kapott: 
11 szavazókörben választhattunk 3 polgármesterjelölt, 24 te-
lepülési képviselőjelölt, és 4 megyei önkormányzati lista kö-
zött. A magukat nemzetiségnek valló szerencsi polgárok külön
szavazókörben adhatták le voksukat német vagy roma nemze-

tiségi önkormányzati képviselőjelöltjeikre. A 11 szavazókörben mintegy 150 em-
ber segítette a választás zökkenőmentes lebonyolítását. Emberpróbáló feladatot
végeztek, hiszen közel 15 000 szavazólapot megvizsgálva kellett összesíteniük a
voksokat. A munkájukat nehezítette, hogy képviselőjelöltek esetében egy szava-
zólapon 8 jelöltre voksolhattunk. Természetesen a szavazatokat minden szava-
zatszámláló bizottságnak addig kellett számolnia, míg legalább kétszer azonos
eredményt nem kaptak.

Örömömre szolgál, hogy a választás tisztaságához városunkban nem fér kétség,
a feladatot hiba nélkül hajtották végre a bizottságok, a hivatali dolgozók, rendkí-
vüli esemény nem zavarta munkánkat. A sajtó által biztosított lehetőséget kihasz-
nálva ezúton is szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni a Helyi Vá-
lasztási Bizottság tagjainak, valamennyi szavazatszámláló bizottsági tagnak és a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. Köszönöm a város intézmény- és
cégvezetőinek, hogy a helyszínek rendelkezésre bocsátása mellett a technikai fel-
tételeket is biztosították. Továbbá elismerésemet fejezem ki a Szerencsi Rendőr-
kapitányságnak és a Szerencsi Polgárőr Egyesületnek, hogy a rend fenntartása
érdekében áldozatkészen rendelkezésünkre álltak.

Dr. Barva Attila

HVI vezető
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Évtizedes gond oldódott meg a kö-
zelmúltban a fecskési városrész-
ben. Az alapszolgáltatási központ-

hoz tartozó idősek klubja egy helyi vál-
lalkozás telephelyén működött. Ez a
helyzet sem a cég, sem pedig a gondo-
zottak számára nem volt kedvező. A Be-
lovecz és Társa Kft. ügyvezetője az el-
múlt időszakban tárgyalást kezdemé-
nyezett Koncz Ferenc polgármesterrel,
miszerint a cég vásárol és felújít egy má-
sik épületet a Fecskésen azzal a feltétel-
lel, hogy azt később az önkormányzat
átveszi tőle. A tervek napjainkra valóra
váltak, a Dobó Katica út 31. szám alatti
épület elkészült és a környék idősei bir-
tokba vehették az új klubhelyiségeket.

Az ünnepélyes avatáson Sipos Attila,
az ESZEI Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központjának igazga-
tója mondott köszönetet a Belovecz és
Társa Kft.-nek, amely cég megvásárolta,
felújította és a város rendelkezésére bo-
csátotta az ingatlant azzal a céllal, hogy

ott idősek klubját alakítsanak ki. Ugyan-
csak köszönet hangzott el mindazok fe-
lé, akik részt vettek a rekonstrukcióban,
vagy éppen berendezési tárgyakat aján-
lottak fel a közösség számára. 

– A Belovecz és Társa Kft. régóta, saját
telephelyén adott helyet a fecskési idő-
sek klubjának. Két-három esztendeje ke-
resett meg a cég ügyvezetője azzal, hogy
pályázni szeretnének, de ebben gondot
jelent számukra, hogy az üzem udvarán,
egy különálló épületben szociális intéz-
mény található – emlékeztetett beszédé-
ben Koncz Ferenc. – Szerencs kisváros,
oda tudunk egymásra figyelni, látjuk mi
történik a szomszédban és tudjuk, hogy
kinek van szüksége a segítségre. Ha ez-
zel a mostani lépésünkkel támogatni
tudjuk a fecskési időseket, elértük a cé-
lunkat. Azt kívánom mindannyiuknak,
hogy úgy éljünk ebben a városrészben
és az egész településen, hogy tudjunk
egymásra figyelni, támogatást nyújtani
– fogalmazott Szerencs polgármestere,

majd ő is köszönetet mondott mind-
azoknak, akik valamely módon részt
vettek a klub kialakításában. 

– Ennek a klubnak azok lesznek a
használói, akik munkájukban megfárad-
va, talán testi erejükben is megfogyat-
kozva keresnek itt maguknak társakat,
otthont, gondoskodást. Életünknek eb-
ben a korszakában is számíthatunk Is-
ten gondoskodására és támogatására 
– fogalmazta meg a mindenható igéjét
dr. Börzsönyi József református esperes,
aki megáldotta az új épületet.

A Gyárkerti óvoda gyermekei, vala-
mint a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola és a Rákóczi Zsigmond Reformá-
tus Általános Iskola diákjainak műsora
után Zemlényi Zoltán, a Szerencsi Pol-
gári Együttműködés Egyesület elnöke
arra hívta fel a figyelmet, hogy minden
kornak megvan a maga szépsége, de
fontos, hogy az ember soha ne legyen
egyedül. A civil szervezet nevében Zem-
lényi Zoltán, dr. Sütő Szilveszter és Da-
nyi László egy-egy ajándékcsomagot
adott át a három szerencsi idősek klub-
jának. Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos
pedig a rendelőintézet nevében egy hű-
tőszekrényt ajándékozott az intézmény-
nek.

A fecskési idősek klubja egy helyi vál-
lalkozás telephelyén működött évek óta.
Mivel ez a megoldás nem volt megfelelő
sem a cég, sem pedig a helyhatóság szá-
mára, a Belovecz és Társa Kft. felajánlot-
ta, hogy vásárol egy másik ingatlant a
városrészben, valamint az önkormány-
zat használati jogát átjegyezteti az új
épületre. Az ingatlancsere nem jelentett
kiadást Szerencs Város Önkormányzatá-
nak, mivel mind a vásárlást, mind pedig
a felújítást a Belovecz és Társa Kft. finan-
szírozta.

M. Z.

Új helyre költözött a fecskési
idősek klubja. A Szerencs, Dobó
Katica út 31. szám alatt találha-
tó épületet 2014. október 1-jén
Koncz Ferenc polgármester, 
dr. Bobkó Géza, a Szántó J. End-
re Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet (ESZEI) igazgató
főorvosa, valamint az ingatlan
tulajdonosa, a Belovecz és Társa
Kft. ügyvezetője, Belovecz Ist-
ván avatták fel.

Új klubépület a fecskési időseknek
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Rohanó világunkban is meg kell
néha állni, köszönetet kell mon-
dani, ünnepelnünk kell, így van

ez a mai napon is, amikor városunk
időskorú polgárait köszöntjük – emelte
ki bevezetőjében Kiss Attila alpolgár-
mester, aki erre az estére a műsorvezető
szerepét vállalva szólította színpadra Új-
vári Marika magyarnóta- és operetténe-
kest. Ugyancsak Kiss Attila konferálta fel
a szerencsi Rákóczi Zsigmond Reformá-
tus Általános Iskola néptáncosait, akik
mezőségi koreográfiát mutattak be a kö-
zönségnek. Az alpolgármester örömé-
nek adott hangot, miszerint egyik leány
gyermeke is megmutatja tehetségét az
együttesben.

Koncz Ferenc polgármester ünnepi
beszéde első pillanataiban az éppen 72.
születésnapját ünneplő Visi Ferenc ön-
kormányzati képviselőnek adta át jókí-
vánságait.

Koncz Ferenc a szerencsi diákok által
előadott produkcióra utalva arra hívta fel
a figyelmet, hogy az élet egyik legna-
gyobb ajándéka, hogy láthatjuk gyerme-
keinket milyen tehetségesek. – Ha ilyen
sokan együtt lehetünk, mosolyogva tu-
dunk egymásnak örülni, akkor erősödött
a lelkünk – fogalmazott a városvezető. 
– Aki így érez, tovább is fog élni, mert az
életerő abból ered, hogy minden apró
pillanatnak vidáman, emelkedetten tud-
junk örülni. Az öröm az emberi élet for-

rása, különösen az
az öröm, amit köz-
vetlen környeze-
tünkben látunk,
amit mi, itt Szeren-
csen nyújtani tu-
dunk egymásnak.
Ez az ami megerő-
sít, és összefog
minket. Nekünk
pedig ebben kell
saját feladatunkat,
szerepünket meg-
találni.

Ragyogó szeme-
ket látok a nézőté-
ren és azt, hogy ma
mindenki úgy érzi,

ez egy jó nap. Ha ez így van, akkor megér-

te! Azt kívánom mindenkinek, hogy adjon
az Isten erőt, egészséget és minél több
olyan napot, amikor úgy érzik, megérte 
– köszöntötte a városban élő időskorú -
akat Koncz Ferenc polgármester.

Az est további részében ismét Újvári
Marika szórakoztatta a közönséget,
majd Aradszky László táncdalénekes
műsora zárta az idősek napja alkalmá-
ból rendezett városi ünnepséget. A csa-
padékos időjárásra való tekintettel
Koncz Ferenc polgármester, dr. Egeli
Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterek, 
dr. Korondi Klára, dr. Takács István és 
Visi Ferenc önkormányzati képviselők
Szerencs Város Önkormányzata nevé-
ben a vendéglátás után egy-egy esernyőt
adtak ajándékba a távozóknak.

M. Z.

Zsúfolásig megtelt a Rákóczi-vár színházterme 2014. október 2-án este, amikor Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a város időskorú polgárait. – Az öröm az emberi élet forrása, különösen az az öröm,
amit közvetlen környezetünkben látunk, amit mi, itt Szerencsen nyújtani tudunk egymásnak. Ez az, ami
megerősít és összefog minket – fogalmazott ünnepi beszédében a polgármester.

Isten éltesse a város szépkorú polgárait!

Továbbra is átvehető 
a szerencsi időskorúak támogatása

Szerencs Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a 60 év fe-
letti szerencsi lakhellyel rendelkezőknek megítélt időskorúak támogatása
továbbra is folyamatosan átvehető személyi igazolvány felmutatásával a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal (Szerencs, Rákóczi u. 89.) földszint 10. és
11. számú irodáiban, ügyfélfogadási napokon: azaz hétfőn 8-12 óra között,
szerdán 8-12 óra és 13-17 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Akadályoztatás esetén szabályos meghatalmazással az általa megbízott
személy is átveheti a részére járó utalványt. A meghatalmazáshoz szükséges
nyomtatvány a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatnál rendel-
kezésére áll.



Szerencs Város Önkormányzata
2014. szeptember 18-án tartott ülé-
sén döntött arról, hogy a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló sze-
rencsi fiatalok felsőoktatásban való
részvételét elősegíti azzal, hogy csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2015. évi fordulójához, s költ-
ségvetésében biztosítja a támogatás
forrását és kiírja a pályázatot.

Az önkormányzata felhívja a felsőok-
tatási hallgatók, valamint a felsőoktatá-
si tanulmányokat kezdő szerencsi fiata-
lok figyelmét, hogy a pályázattal kap-
csolatos bővebb információkat a
www.emet.gov.hu internetes oldalon ta-
lálják.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hunga-
rica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges a www.eper.hu honlapon.

A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése, majd követő-
en a pályázati űrlapot kinyomtatva és

aláírva kell az önkormányzatnál benyúj-
tania a pályázónak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban

meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2014. november 7.
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Avárosvezető emlékeztetett arra,
hogy Magyarország Kormánya a 
2012-ben megkezdett rezsicsök-

kentési folyamattal eddig három ütem-
ben, összesen kilenc szolgáltatás ára
mérséklődött. Ezzel egy időben lassan
emelkedett a tűzifa ára, ami sok-sok vi-
déki családot érint hazánkban. – Mindez
eljutott a kormányzathoz is, melynek kö-
szönhetően újabb mérföldkőhöz érkezett
a rezsicsökkentés Magyarországon. Az ál-
lami erdőgazdaságokban 10%-kal ol-
csóbban vásárolható meg a tűzifa – jelen-
tette be Koncz Ferenc, aki a közelmúltban
felvette a kapcsolatot a Szerencshez leg-
közelebb lévő állami erdészeti céggel.
Rencsi Gábor, az Északerdő Zrt. Tállyai
Erdészeti Igazgatóságának vezetője arról

tájékoztatta a városvezetőt, hogy a cég
felkészült a vásárlók igényeinek kielégí-
tésére, tőlük néhány napon belül bükk,
tölgy és gyertyán rendelhető.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a
korábbi 20 ezer forintos erdei köbméte-
renkénti árat 18 ezerre mérsékelték,
ami 10-11 mázsa tüzelőt jelent. Aki nem
tudja saját eszközzel megoldani a szállí-
tást, annak a Tállyai Erdészeti Igazgató-
ság 15 kilométeres körzetben 2200 fo-
rintért viszi ki a tűzifát.

– Az állami erdőgazdaságok első kör-
ben 170 ezer köbméter tűzifakészlet
erejéig biztosítják a 10%-os rezsicsök-
kentést. Ez a mennyiség országosan
mintegy 20 ezer család számára nyújt
olcsóbb fűtési lehetőséget az előttünk

álló hideg évszakban. Egy fűtési szezon
alatt egy átlagos család mintegy 15-20
ezer forintot spórolhat meg, háztartá-
sonként legfeljebb 10 köbméter fát biz-
tosít a program a rezsicsökkentés kere-
tében – mondta el Szerencs polgármes-
tere, s hozzátette: tovább működik a
szociális tűzifa program is hazánkban,
melynek keretében a rászoruló családok
kapnak támogatást. Idén a tavalyinál is
magasabb összeget, három milliárd fo-
rintot fordít erre a kormány.

M. Z.

Ismét igényelhető a Bursa Hungarica ösztöndíj

A tűzifa árának 10%-os mérséklésével folytatódik a kormány által
megkezdett rezsicsökkentés. Minderről Koncz Ferenc polgármester
tartott sajtótájékoztatót 2014. október 8-án Szerencsen. Mint el-
hangzott, az állami kézben lévő Északerdő Zrt. Tállyai Erdészeti Igaz-
gatóságától a jelenlegi árnál olcsóbban, 18 ezer forintért vásárolható
meg egy erdei köbméter tűzifa.

Tűzifa-rezsicsökkentés Szerencsen

Burgonya a városi konyhakertből
Mint arról korábban

beszámoltunk, idén
több mint 22 tonna
burgonyát, 3 700 kg
vöröshagymát és 1 100
kg káposztát oszt szét
rászoruló családok kö-
zött Szerencs Város
Önkormányzata. A Sze-
rencsi Városgazda
Non-Profit Kft. telephe-
lyén 2014. október 
15-én folytatódott az
élelmiszerosztás, ezút-
tal 124 rászoruló sze-
rencsi család kapott
egy-egy zsák krumplit.

A burgonyatermés a vártnál is jobban sikerült a városi kertészetben, a Szerencsi
Városgazda Non-Profit Kft. jelenleg a volt cukorraktár épületében tárolja a meg-
termelt zöldségeket.
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Ezer négyzetméteres összeszerelő
csarnokot létesített a szerencsi
Ipari Parkban a budapesti székhe-

lyű Future Plastik Kft. Az új létesítmény
önmagában is megfelel a környezetvédel-
mi előírásoknak, az üzem energiaszük-
ségletét napelemek biztosítják. A cég el-
kötelezett abban, hogy a gyártáshoz
szükséges alapanyagokat az üzemhez
legközelebb lévő beszállítóktól szerezzék
be, így reményeik szerint közvetve, újabb
munkahelyek jöhetnek létre a térségben. 

A Future Plastik Kft. olyan munkaállo-
másokat alakított ki az üzemben, hogy
akár kerekes székből is végezhető le-
gyen a lámpa-összeszerelési munka.

Koncz Ferenc polgármester beszédé-
ben kiemelte: ha valaki egyetlen munka-
helyet is hoz Szerencsre, azt szívesen fo-
gadja a város, mert leginkább erre van
szüksége a településen élőknek: munka-
helyekre, ahol olyan terméket állítanak
elő, melyre van kereslet. – Az a célunk,
hogy itt tartsuk fiataljainkat, akiknek a
jövőben lesz lehetőségük elmenni egy
korszerű szerencsi üzembe, és itt hely-
ben munkát, megélhetést találva, el tud-
ják tartani családjukat, építeni saját jö-
vőjüket. Az első „fecskék” egyike ez a
LED üzem, amit reményeim szerint az
elkövetkező években jó együttműködés-
sel tovább tudunk majd fejleszteni – fo-
galmazott Koncz Ferenc.

A szerencsi Ipari Parkban felépített
gyártócsarnokban minőségellenőrző la-
bort, irodákat, raktárakat, mechanikai
műhelyt alakítottak ki. A cég energiata-
karékos LED technológiával szerelt kül-
és beltéri lámpákat, akár a megrendelő
egyedi igényei szerinti ipari célokra fej-

lesztett világítópaneleteket készít a sze-
rencsi üzemben.

Az ünnepélyes üzemavatáson Pinczés
Marianna, a Future Plastik Kft. ügyveze-
tője mondta el, hogy az elkövetkező na-
pokban megkezdődik a munkaerő-felvé-

teli eljárás, mely során 28 főt, közöttük
26 megváltozott munkaképességű em-
bert kívánnak alkalmazni. A LED össze-
szerelő üzem várhatóan néhány héten
belül megkezdi a termelést.

M. Z.

Néhány héten belül megkez-
dődhet a termelés a 2014. októ-
ber 8-án felavatott szerencsi
LED üzemben. A budapesti szék-
helyű Future Plastik Kft. által,
165 millió forintos európai uni-
ós támogatással megvalósított
lámpagyártó csarnokban több-
ségében megváltozott munka-
képességű embereket foglalkoz-
tatnak. A beruházás ünnepélyes
átadásán Koncz Ferenc polgár-
mester és Pinczés Marianna, a
cég ügyvezető igazgatója vágták
át a nemzetiszín szalagot.

Kezdődik a termelés a LED üzemben

Városházi napló: 
a TISZK vagyonmegosztásról
A 2014-es esztendő 18. tanácskozá-

sát tartotta október 9-én Szerencs Vá-
ros Önkormányzata. A rendkívüli
ülés összehívását indokolta, hogy a
képviselőknek határozniuk kellett
arról, hogy felhatalmazzák Koncz Fe-
renc polgármestert arra, hogy a 2012.
december 31-én megszűnt Zempléni
TISZK vagyonmegosztásával kapcso-
latos megállapodásokat aláírja.

Mint ismert, a Zempléni Térségi Integ-
rált Szakképző Központ 2012. december
31-én megszűnt. A társulást – amely ok-
tatási, szakképzési területen széleskörű
tevékenységet folytató munkaszervezet-
tel rendelkezett – hat önkormányzat al-
kotta. Dr. Barva Attila jegyző arról tájé-
koztatta a képviselőket, hogy a közel-
múltban a Magyar Államkincstár levél-
ben hívta fel a helyhatóság figyelmét ar-
ra, hogy itt helyben is meg kell tenni azo-
kat a jogi lépéseket, melyek a Zempléni
TISZK végleges megszűnéséhez vezet-
nek. Dr. Barva Attila szerint nehéz és
sokrétű munka végére értek, hiszen hat
önkormányzat között kellett megtalálni
mindazokat a vagyonmegosztási elveket,
melyeket mindenki el tudott fogadni. 
A jegyző hozzátette: 2013-tól az önkor-
mányzat és a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal munkatársai sokat dolgoztak
azon, hogy az örökül hagyott képzések
befejeződhessenek, de pozitív hír, hogy

Szerencs Város Önkormányzata vagyon-
gyarapodással zárja le a Zempléni TISZK
időszakát.

Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi
osztályvezető is megerősítette, hogy hat
önkormányzat volt tagja a Zempléni
TISZK társulásnak, ebből – a meglévő is-
kolák számát tekintve – Szerencs és Sá-
rospatak vett részt legnagyobb súllyal a
programban. A vagyonmegosztás során
azt az elvet követték a tagok, hogy az
adott oktatási intézményekben lévő esz-
közök, a helyi önkormányzatok vagyonát
gyarapítják a jövőben.

Mivel Szerencs vállalta az operatív fel-
adatok, elsősorban a folyamatban lévő
tanfolyamok, képzések befejezését, így
az a megállapodás született a hat önkor-
mányzat között, hogy a központi vagyon -
elemek tekintetében a jogutód Szerencs
Város Önkormányzata, így számítógé-
pekre, szoftverekre, személygépkocsira
és technikai eszközökre tett szert a tele-
pülés.

Kiss Attila alpolgármester hozzátette,
hogy az előterjesztésből kiderül: bruttó
82 milliós vagyont kapott a város, mely-
nek az értékcsökkenés után nettó 21,5
millió forint az aktuális értéke. Koncz Fe-
renc polgármester elmondta: ha nem is
nagy összeggel, de Szerencs végül pozi-
tívan zárta a TISZK vagyonmegosztást.

M. Z.
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– A szerencsi gimnázium építése 1953
őszén fejeződött be, a névadó ünnepsé-
get 1954. december 14-én tartották –
hangzott el dr. Gál András történeti visz-
szatekintésében. Az akkori Községi Ta-
nács és pártbizottság eredetileg Kossuth
Lajosról akarta elnevezni az intézményt,
de egy minisztériumi javaslatra végül
Bocskai Istvánra esett a választás. A gim-
názium hét fős tantestülettel és 46 tanu-
lóval kezdte meg működését, amely az
évek előrehaladtával kezdte kinőni ma-
gát. Az eredeti épület bővítése 1967 ta-
vaszán kezdődött, majd H. Boros Mária
tervei alapján, 1969. január 4-én adták
át a gimnázium mai épületét. Dr. Gál
András megjegyezte, hogy akkor 15 tan-
teremmel, 350 tanulóra tervezték a gim-
náziumot, de ezzel szemben napjaink-
ban 25 osztályteremben 725 diákja van
az intézménynek.

1991-ben az ország középiskolából az
elsők között itt vezették be a hatosztá -
lyos képzést, melynek egyik előnye, hogy
ezen a tanszakon a legmagasabb, közel
szász százalékos a továbbtanulási arány.
1995-ben közgazdasági szakot indítot-
tak, majd újabb mérföldkő volt, amikor a
rendészeti képzést is a tantervbe illesz-
tették. Ez utóbbi a jogi egyetemre, állam-
igazgatási és rendőrtiszti főiskolára ké-
szíti fel sikerrel a fiatalokat. Óriási infor-
matikai fejlődésen ment keresztül az in-
tézmény. Ma már minden pedagógus
hordozható számítógéppel rendelkezik,

a tantermeket interaktív táblákkal sze-
relték fel és négy számítógépterem segíti
az oktatást.

Tíz évvel ezelőtt újabb bővítés követ-
kezett, ekkor készült el az új épület-
szárny, ahol négy korszerű szaktanter-
met alakítottak ki. – Büszkék vagyunk
arra, hogy a diákok több mint 80%-a
egyetemen, főiskolán tanul tovább, nin-
csenek beiskolázási gondjaink, hiszen
2,5-szeres a túljelentkezés az első évfo-
lyamokra – fogalmazott az igazgató, aki
az újkori történetről szólva felidézte:
2012 őszén írtunk egy levelet az Egri Fő-
egyházmegye felé azzal, hogy a gimnázi-
um szeretne a katolikus közösség részé-
vé válni, majd 2013 szeptemberében
megkezdődött a tanítás a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban.

Dr. Gál András elismerően szólt az 58
főből álló tantestületről, akik közül közel
negyvenen bocskais diákok voltak egy-
kor. – Büszkék vagyunk tanítványainkra,
akik megtalálták és megállták helyüket
az életben és büszkék vagyunk jelenlegi
diákjainkra is, akik sok értéket teremte-
nek és számos dicsőséget szereznek a
katolikus gimnáziumnak. Célunk tovább-
ra is értéket teremteni, jó magyarokat, jó
keresztényeket nevelni – hangsúlyozta
az intézményvezető.

Darvas László római katolikus plébá-
nos diákéveit idézve emlékeztetett arra,
milyen jelentős változás történt az iskola
életében, amikor a Bocskai csatlakozott

a katolikus közösséghez. Dr. Ternyák
Csaba egri érsek köszöntőjében rámuta-
tott: mennyire fontos, hogy az ember
életében teljes harmónia és egység le-
gyen. A Bibliára utalva úgy fogalmazott:
amit olvasol, azt hidd, amit teszel, azt ta-
nítsd, azt másoknak is ajánld a figyelmé-
be! Mint emlékeztetett, azok az igazán
boldog emberek, akiknek ilyen egység
van az életükben, a gondolataik, szavaik
teljesen fedik egymást. Ennek a katoli-
kus iskolának ez az egyik legfőbb külde-
tése, hogy erre tudjuk elvezetni a fiata-
lokat – fogalmazott az Egri Főegyházme-
gye vezetője.

Kereszténység, katolicizmus témában
hirdetett irodalmi és képzőművészeti
pályázatot a közelmúltban az intézmény.
Több értékes pályaművet készítettek a
diákok, a legkiválóbbak ezen az ünnepen
vették át jutalmukat. Irodalmi pályázat:
1. Török Virág Zita, 11.H; 2. Rehák Ágnes,
11.Kg; 3. Toplenszki Zalán, 10.A. Rajzpá-
lyázat: 1. Szaniszló Zsófia, 10.A; 2. Pel-
bárt Enikő, 10.A; 3. Perecsi Enikő, 11.A.

A gimnázium 60 éves fennállásának
évfordulója alkalmából rendezett ese-
mény a diákok színvonalas műsorával
zárult. Az irodalmi összeállítást Vitányi-
né Papagorasz Heléna, Hutka Józsefné és
Gergely Lászlóné tanította be a fiatalok-
nak, a dekorációt Rolek Ildikó Ágnes mű-
vésztanár készítette, az énekkart Nagy
Attila karnagy vezényelte.

M. Z.

Hat évtizeddel ezelőtt, 1954. december 14-én avatták fel a Szerencsen megépített új Bocskai István Gimnáziumot.
Az eredeti iskola 60 évvel ezelőtt hét fős tanári karral, 46 tanulóval kezdte meg működését. Minderről dr. Gál And-
rás igazgató beszélt a tanintézet jubileuma alkalmából 2014. október 3-án rendezett ünnepi eseményen.

60 éves a Bocskai István Katolikus
Gimnázium
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Az iskola tanulói rövid műsorral
készültek erre a napra. A diákok 
verssel, énekkel emlékeztek meg

a névadóról, Aranyosi Edit magyar-tör-
ténelem szakos tanár pedig felidézte a
fejedelem alakját, korát, majd röviden
bemutatta a délután eseményeit. A mű-
sor végén két ötödikes diák kíséretében
az iskola igazgatója és igazgatóhelyette-
se megkoszorúzta Rákóczi Zsigmond
emléktábláját.

– A mai napon iskolánk névadójának
tiszteletére tartunk egy rendezvényso-
rozatot, amellyel a gyermekeknek kü-
lönböző helyszíneken biztosítunk na-
gyon érdekes programokat – nyilatkozta
lapunknak Ráczné Váradi Éva iskola-
igazgató. Kérdésünkre azt is elmondta,
hogy ez az eseménysorozat is a „Gyöke-
rek és szárnyak” elnevezésű pályázat ke-
retein belül valósul meg. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott 75
millió forint összegű támogatás lehető-
séget biztosít a tanintézménynek arra,
hogy vendégeket hívjon meg, akik az
egészséges táplálkozás, eleink, a korabe-
li ételek köré csoportosítva mutatták be
a kor szokásait. A pályázati kiírás továb-
bá lehetővé tette azt is, hogy lovagkori
ruhákkal, fegyverekkel is megismerked-
hessenek a gyermekek. Utóbbit egy Deb-
recenből érkező amatőr csoport mutatta
be a diákoknak. Ráczné Váradi Éva azt is
elmondta, hogy a pedagógusok segítsé-
gével alsó és felső tagozatban az életkori
sajátosságoknak megfelelően forgószín-

padszerűen különböző műhelymunkák-
ban vehettek részt a tanulók a névadó-
juk napján. Ilyen programok például a
puzzle-ből Rákóczi Zsigmond fényképé-
nek kirakása, címerszínezés, termések-
ből, terményekből pajzs készítése, illet-
ve olyan egészséges alapanyagokból ké-
szült ételeket is lehetőségük volt meg-
kóstolni, amit talán meg sem vesznek,
nem is ismernek. Ilyenek lehettek példa-
ként a különféle fűszernövények, ame-
lyeket manapság is használunk a retro
konyha térhódításának köszönhetően.
Továbbá lehetőségük volt a gyermekek-
nek kölesből készült korhű ételeket, saj-
tot kóstolni, mustot préselni és ízlelni,
különböző növényeket (például zeller,
gyömbér) megkóstolni és fűszernövé-
nyeket felismerni. – Úgy gondolom, hogy
olyan programsorozatot bonyolítunk le,
amely mind a gyermekeknek, mind a ta-
nároknak valami pluszt ad – tette hozzá
az iskola vezetője.

Az igazgató azt is
elárulta, hogy a
program egy vetél-
kedővel zárul, amire
már előre készültek
az osztályok. A gyer-
mekek a konferen -
ciateremben adtak
számot évfolyamon-
ként arról a tudásról,
amit a pedagógusok
már korábban beé-
pítettek a tananyag-
ba, így ezen tudásra
a diákok akár techni-

ka, akár életvitel, akár történelem órán
már szert tettek.

Az elnyert pályázattal kapcsolatban
Ráczné Váradi Éva iskolaigazgató el-
mondta, hogy a pályázatot az innovatív
iskolák számára írták ki, amelynek el-
nyerését követően sok rendezvényt meg
tudtak valósítani az elmúlt és ebben a
tanévben is. Sőt a tanév második felében
is lesznek olyan programok (egészség-
nap, nyelvi délután), amelyre szintén a
pályázat adott anyagi lehetőséget. – Úgy
gondoltuk, hogy a programba olyan ren-
dezvényeket építünk be, amelyeket
egyébként is megvalósítottunk volna, de
a támogatás elnyerésével ezeket színvo-
nalasabban meg tudtuk szervezni a
gyermekeknek – emelte ki az igazgató.

Mint megtudtunk, a pályázat által le-
hetőség volt például minősített erdei is-
kolába, természetbarát, sport és egyéb
táborba vinni a gyerekeket. Része még a
pályázatnak – és még a tantestület előtt
áll – a pedagógus-továbbképzés, amely
teljesítésével a hétévenkénti 120 órás
továbbképzésnek tesznek eleget. Ha a
pedagógusok ezt ebben a tanévben tel-
jesítik, akkor a következő hét évre nem
lesz továbbképzési kötelezettségük. 

Az igazgató kérdésünkre elmondta,
hogy az előző években áprilisban tartot-
ták meg névadójuk napját, amelyet játé-
kos rendezvénysorozat előzött meg a
történelem jegyében. A tervek szerint a
jövőben ezt az eseményt decemberben,
a fejedelem halálának évfordulóján tart-
ják majd meg.

E. K.

A Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola pedagó-
gusai és diákjai október 15-én
az oktatási intézmény névadó-
jára emlékeztek.

Emlékezés a névadóra



Ondon a Magyarok Nagyasszonya
tiszteletére felszentelt templomunk
búcsúját október 12-én ünnepeltük.
Sajnos a harang hívó szava csak keve-
seket érintett meg, de akik együtt
voltunk, lélekben megerősödtünk.

Darvas László atya szentbeszéde buz-
dított hitre, hazaszeretetre, múltunk
méltó emlékezetére, jelenünk és jövőnk
felelősségteljes megélésére.

A szentmise áldását követően újabb
felemelő élmény várt. A Ficsor család
birtokában van egy egyháztörténeti do-
kumentum, melyet közkinccsé tettek az-
zal, hogy a jelenlévők megtekinthették
az 1946. október 8-ára felépített kis
templomunk szentelésére készült meg-
hívót. Ebből megtudhattuk, hogy dr. Ma-

darász István kassai püspök úr szentelte
fel a templomot és celebrálta a szentmi-
sét.

A szentelésre Lőrinc György plébános
verset írt, melyet magyar ruhában, me-
zei virágcsokorral a kezében Kristóf Ve-
ronika szavalt el.

Danyi Andrásné, született Kristóf Ve-
ronika ma is köztünk él, és jelen volt a
búcsú szentmisén, ahol fia kérésére és
mindannyiunk örömére hibátlanul el-
szavalta a 68 évvel ezelőtt elmondott
verset. Szavalata könnyeket csalt szeme-
inkbe és mélyen megérintett mindany-
nyiunkat. 

Reméljük, hogy égi édesanyánk vigyá-
zó szeretete továbbra is őrzi községün-
ket, hitünket, magyar hazánkat.

Danyi László

Emlékezett az ondi római katolikus egyházközség

Kettős ünnepet tartottak októ-
ber 3-án Szerencsen: megemlé-
keztek a 60 éves a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumról, és fel-
szentelésének 250. évfordulója
alkalmából tartottak szentmisét a
Kisboldogasszony római katoli-
kus templomban.

AKisboldogasszony templom fenn-
állásának tiszteletére rendezett 
ünnepi szentmisét dr. Ternyák

Csaba egri érsek celebrálta. Az Egri Fő-
egyházmegye vezetője különlegesnek
nevezte ezt a napot, mely a hit és a tudo-
mány találkozási pontja. – Ez a két évfor-

duló csodálatosan il-
leszkedik egymás-
hoz és rámutat arra,
hogy életünkben
vannak ilyen pontok,
amelyhez mindany-
nyiunknak igazod-
nunk kell, ha boldog,
teljes életet akarunk
élni. Fontos önma-
gunk megbecsülése
és mások tisztessége
miatt, hogy életelvű
filozófiánk tudomá-
nyosan megalapo-
zott legyen, ugyan-

akkor a biztos hit vezéreljen, hogy élet-
ünk igazi, egyenes irányt kapjon. A ke-
resztény ember számára alapvető, hogy
életét hosszú távra tervezze. Ne csak né-
hány esztendőre, vagy évtizedre hanem
az örökkévalóság távlatába. Ez a mai ün-
nep, ehhez akar hozzásegíteni mindany-
nyiunkat – fogalmazott dr. Ternyák Csa-
ba. 

Az ódon falak története a XVIII. szá-
zadra nyúlik vissza. A szerencsi uradal-
mat akkoriban birtokló Almássy Mihály
1760-1764 között építtette a szerencsi
római katolikus templomot, amit Szűz
Mária születésének tiszteletére 1964-
ben szenteltek fel. M. Z.
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Ünnepi szentmise 
a Kisboldogasszony templomban
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Igaz, hogy a forradalmak spontán rob-
bannak ki, igaz, hogy megjósolni őket
előre nem lehet, de azért vannak

olyan jelek, amelyek a közeledtét sejte-
tik. Magát a szocializmus építőjének hir-
dető rendszer egyre-másra szüntette
meg a munkásság – sok esetben még a
háború előtt kivívott jogait. Szerencsen
is terjedtek az úgynevezett kommunista
betegségek, mint a felelőtlenség, irigy-
ség, gyűlöletkeltés. Ilyen légkörben bár-
mikor eljuthat egy nép a forrongás szint-
jére. Az ipari munkásságra a normaeme-
lés, a parasztságra a begyűjtés, a lakos-
ságra a 180%-os áremelés várt.

Városunkban a szocializmus első vív-
mányai közt, 1948-ban megkezdte mű-
ködését a gépállomás, mely a báró Har-
kányi-féle majorságban telepedett meg.
Alapításkor mindössze 9 erőgépük, két
cséplőjük volt, és 3600 holdnak megfe-
lelő munkát végeztek. Ugyanebben az
évben, az államosított cukorgyár 54%-
kal túlteljesítette a 3 éves tervét. A nyers-
anyagellátás terén azonban voltak hiá-
nyosságok, mivel a répaterület megszer-
zésében elsősorban a szövetkezetekkel
lehetett szerződést kötni, és a legvégső-
kig kerülni kellett a kulákoktól való fel-
vásárlást. Községünkben napról napra
kidobolták a vétkeseket: 1950-ben több
alkalommal szólt a dobolási jegyzőkönyv
arról, hogy a tejbeszolgáltatás elmulasz-
tása miatt kiket ítéltek 1-3 havi fogház-
ra.

Az első ötéves terv fő céljának tekin-
tette a látványos beruházásokat, építke-

zéseket, melyek prezentálják, igazolják a
népgazdaság fejlődését. (Ez a propagan-
dafogás a későbbiekben is jellemzője
maradt a rendszernek, a kommunista
taktikának.)1950-ben kezdődött meg az
Állami Óvónőképző épületének tervezé-
se is. A három évvel később felavatott
épület, tekintettel a középiskola igényére
egy év elteltével gimnáziummá alakult
át. A Szerencsi Vas- és Fémipari vállalat
1951-ben nyitotta meg kapuit. Gyártmá-
nyai az építőipart, gépipart valamint az
export vonat gyártását segítették.
Ugyanebben az évben épült a tűzoltó
laktanya, MÉH Vállalat települt közsé-
günkben, a következő évben elkészült a
37-es műút, a csokoládégyár bérházat
emelt munkásainak. 1955-ben 1,2 millió
forintos költségvetéssel elkészült a 15
ágyas szülőotthonunk, amit a következő
évben már 522 szülő nő vett igénybe.

A második világháború után a parasz-
tok a földosztás révén kapott földek bol-
dog tulajdonosaként abban bíztak, hogy
földbirtokuk biztos megélhetést nyújt
majd számukra. A kommunisták azon-
ban a hatalom megragadásával egyide-
jűleg kíméletlen harcot indítottak elle-
nük, közel háromszorosára növelték a
gazdák közterheit. Első volt a beszolgál-
tatás, második a vetőmag, harmadik a

fejadag, már ha maradt. Mert
sokszor nem maradt. Megkez-
dődtek a „padlássöprések”, a be-
gyűjtők az ÁVH embereivel ér-
keztek, s az 1955/56-os gazda-
sági évben megyénkben a ke-
nyérgabona termésnek 55%-át
gyűjtötték be. A begyűjtés a me-
zőgazdasági terményeknek, ál-
latoknak és állati termékeknek
az állam részére közellátás, ipari
nyersanyag, export, tartalék cél-
jára történő átvételt jelentette.

Az 1956-os tervezetben az ap-

parátus tagjai cáfolták azt a tévhitet:
„hogy az állam a lakosság adóiból és fő-
leg a parasztság adójából tartja fenn ma-
gát.” Mindezek után a tanács rendes havi
ülése március 27-én mégis azzal zárult:
„Fel kell kérni a község munkásait, értel-
miségi dolgozóit, hogy felajánlott forint
összegeikkel és felajánlott társadalmi
munkáikkal segítsék elő a terv minél
eredményesebb megvalósítását, minél
több létesítmény megépítését.”

A szovjet megszállók olyan új világot
vezettek be, melyben nem volt hely a régi
értékrend, erkölcs számára. Szovjet világ
volt ez. Üldözték a vallást, Isten helyett
városunkban is a párt vezetőit: Sztálint
és Rákosit kellett tömjénezni. Tilos volt
a hazaszeretet, szembeállították egy-
mással a családtagokat, feljelentési köte-
lezettséget írtak elő. Aki pedig mindezt
nem volt hajlandó elfogadni, arra lesúj-
tott a politikai rendőrség.

„Csodás számokban, szép eredmé-
nyekben / éltem rajongva, s nem láttam
miképpen / hordja, cipeli vállain a nép-
em / sorsának nehéz, túlfárasztó terhét”.
Csoóri Sándor 1953-ban íródott Röpirat
című versének sorai, már megfogalmaz-
zák az értelmiség kibontakozó kritikai
hangadását, amire Sztálin haláláig esély
sem volt, a szovjet függőségi viszony és
a diktatórikus szocializmus árnyékában.

A forradalom nem akkor kezdődött,
amikor kitört, hanem események, körül-
mények hosszú sorozatának következ-
ményeként, úgymond záróakkordjaként
történt meg. Hogy miért éppen akkor,
annak az egyszerű oka az volt, hogy a ha-
talmat gyakorló szűk kisebbség már tel-
jesen elszakadt a néptől, realitásérzékét
elvesztette, csupán manipulált informá-
ciókkal rendelkezett, a lakosság pedig
remélt, remélt a szörnyű terror éveiben
is, de aztán azt mondta: elég. 

O.Z.M.

„Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betömő,
szemét eltakaró nyugati társa-
dalom, sok magyar vérnek kel-
lett elhullnia.” Albert Camus

Szerencs a forradalom előtt
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A Bolyai Matematika Csapatverseny
körzeti fordulóját rendezték meg 2014.
október 17-én Szerencsen. Az általános
iskolák 3-8. osztályos diákjainak meghir-
detett vetélkedő megnyitóján Kocsisné
Szabó Beáta, a Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola vezetője köszöntötte a
résztvevőket és kísérőiket. Az igazgató
örömének adott hangot a résztvevők so-
kasága láttán, mivel összesen 39 csapat
jelentkezett a versenyre. Mint elhang-

zott, ez is mutatja, hogy a matematika
egyre nagyobb népszerűségnek örvend
a diákok körében.

A versennyel kapcsolatos technikai
tudnivalókat Maczkóné Matlák Julianna
ismertette, majd évfolyamonként külön
csoportokban kezdték meg a munkát a
diákok. A körzeti fordulóra a szerencsi
általános iskolák és a Bocskai gimnázi-
um tanulói mellett a térség számos ok-
tatási intézményéből, többek között Sá-
toraljaújhelyből, Sárospatakról, Encsről
is érkeztek kis matematikusok.

A négy főből álló csapatoknak 60 perc
állt rendelkezésükre, hogy megoldják, a
főként logikai kérdéseket tartalmazó fel-
adatokat. Maczkóné Matlák Julianna ér-
deklődésünkre elmondta: a Bolyai ver-
seny egyik különlegességét adja, hogy a
példákra akár több lehetséges megoldás
is létezik, így a felkészültségen túl fontos
szerep jut a fiatalok kreativitásának is.

M. Z.

Dolgoznak a kis matematikusok

A Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola harmadikos diákjai
versekkel, énekekkel és mondó-
kákkal  köszöntötték október 
15-én az intézménybe érkező sze-
rencsi óvodásokat.

Az oktatási intézmény már hagyo-
mányosan minden esztendőben 
megtartja azt a szüreti mulatsá-

got, amelyre a szerencsi óvodák aprósá-
gait szórakoztató műsorokkal várják. 
Az óvodapedagógusok és szülők kísére-
tében érkező gyermekeket Kocsisné
Szabó Beáta igazgató köszöntötte, majd
átadta a színpadot a fellépő diákoknak,
akik lelkesen mutatták be produkcióikat
a leendő kisiskolásoknak. Az ovisok egy-
egy számukra ismerős vers, mondóka vagy ének előadásához nagy örömmel

csatlakoztak, együtt előadva
a szereplőkkel. A jó hangu-
latú mulatságon a zeneisko-
lában tanuló diákok hang-
szereket is megszólaltattak.

Az iskolások előadása köz-
ben a Szerencsi Általános
Művelődési Központ munka-
társa mustot préselt, ame-
lyet a műsor végén megízlel-
hettek kicsit és nagyok egy -
aránt. Az iskola almával és
keksszel vendégelte meg az
apróságokat, valamint meg-

lepetésként ugráló várral örvendeztették
meg a gyermekeket. E. K.

Ovisok látogattak az iskolába

A Szerencsi Művelődési Központ
ebben az évben is meghirdette a
Nyári Ifjúsági Olvasottsági Versenyt.
Az intézmény felhívására 28 alko-
tást érkezett, az olvasónaplók kéz-
zel és számítógéppel is készülhet-
tek. A zsűri elnöke Balázs Beáta, a
Bocskai István Katolikus Gimnázi-
um magyar szakos tanára volt, kor-
csoportonként a legjobbak könyv-
jutalomban részesültek, a további
résztvevők emléklapot vehettek át.

A 9-10 éves korosztálynak Lackfi Já-
nos egy szabadon választható meséjé-
hez, szabadon választható technikával
kellett illusztrációt készíteni: 1. Szabó
Dóra, Szabó Lilla, 2. Bodnár Raul, 3. Ta-
kács Jázmin Tiara.

A 11-12 éves korosztály feladata
Nógrádi Gábor: Papa, ne már! című re-
gényének, vagy a szerző valamely má-
sik regényének feldolgozása olvasó-
napló formájában: 1. Takács Hanga Tí-
cia, 2. Rákóczi Bettina, 3. Maczek Regi-
na – Cseresznye Zita.

A 13-14 éveseknek Leiner Laura:
Bábel című regényéhez, vagy a szerző
valamely regényéhez kellett olvasó-
naplót készíteniük: 1. Pálinkás Petra,
2. Mizák Anna, 3. Danyikó Dorka.

A beküldött pályázatokból a Szeren-
csi Művelődési Központ kiállítást ké-
szített, amely nyitvatartási időben a
gyermekkönyvtár előterében tekeint-
hető meg.

Nyári Ifjúsági 
Olvasottsági verseny



Egy győzelem, egy döntetlen Erdőbényén
Erdőbényén vendégszerepeltek a Szerencs VSE együttesei 2014. október 

11-én, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei labdarúgó-bajnokság kelet csoportjának
kilencedik fordulójában. U19-es fiataljaink 0-2 arányú győzelmet arattak a házi -
gazdák felett. Gólok: Vinnai Patrik, Tóth Szilveszter Benjámin.

Gól nélküli döntetlennel zárult azonban a két felnőtt együttes összecsapása,
így továbbra is 21 ponttal Szerencs vezeti a tabellát, a második helyen ugyancsak
21 ponttal Erdőbénye áll. A tizedik fordulóban, október 19-én Gönc gárdái ellen,
a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen játsszák soron következő bajnoki mérkőzé-
seiket a Szerencs VSE labdarúgói.

SPORT 15

Fölényes győzelmet aratott Mező-
zombor együttese felett 2014. októ-
ber 4-én a Szerencs VSE U19-es lab-
darúgócsapata. A fiatalok mindvé-
gig kezükben tartották a mérkő-
zést, amit végül 5-2 arányban nyer-
tek meg a mieink. Margitai Áron két
góllal, Molnár Milán, Tóth Szilvesz-
ter Benjámin és Vinnai Patrik pedig
egy-egy találattal járultak hozzá a
sikerhez. A Szerencs VSE U19-es
együttese ezzel a győzelemmel az 
5. helyet foglalja el a tabellán.

Az U19-es labdarúgócsapat fölé-
nyes győzelme után újabb hazai
bravúrt vártak a szurkolók, ami-
kor 2014. október 4-én délután
felnőtt együttesünk is pályára lé-
pett a vendég Mezőzombor ellen. A
tabellát eddig vezető Szerencs VSE
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
labdarúgó-bajnokság kelet cso-
portjának nyolcadik fordulójában
sem okozott csalódást a futball-
kedvelőknek, hiszen 7-1 arányban
győzték le a szomszéd település
gárdáját.

A mérkőzés első pillanatától kezdve
erőteljesen támadt a hazai együttes, ami-
nek köszönhetően az ötödik percben
Gombos Ádám gyors kapura törése egy
tizenhatoson belüli buktatással zárult,
ám a játékvezető másképp értékelte a szi-
tuációt, nem ítélt tizenegyest. A hazai
nyomásnak azonban nem sokáig tudott
ellenállni a vendégcsapat: Lengyel László
a 9. percben hatalmas bombával rezeg-
tette meg a mezőzombori hálót (1-0),
majd négy perc múlva a jó formában lévő
Lengyel újabb távoli lövéséből született
meg a szerencsiek második gólja (2-0). 
A folytatásban sem kellett sokat várni a
szép támadásra: Szívós Márk a 19. perc-
ben tört kapura, majd beadásnak szánt
labdáját a mezőzombori Kiss Tamás gu-
rította saját hálójába (3-0).

A szünet után sem lankadt a hazai len-
dület, talán érezték a fiúk, hogy újabb
nagyarányú győzelemmel zárhatják a
bajnokság nyolcadik fordulóját. Szívós
Márk a 48. percben szerezte meg a Sze-
rencs VSE negyedik találatát. Kis idő múl-
va, a szintén remekül játszó Nagy László
értékesített (5-0), hamarosan pedig test-
vére, Nagy Máté szerezte meg a hazaiak
hatodik gólját. Az utolsó félórára – talán
a nagy előnynek is köszönhetően – kicsit
„leült a játék”, s bizonyára emiatt történ-
hetett, hogy a 63. percben egy bosszantó
védelmi hiba következményeként a ven-
dégek csatára szépített (6-1). Kár volt

ezért a gólért, de mindez már nem befo-
lyásolta a találkozó végkimenetelét. Nagy
Máté is duplázott ezen a meccsen, ami-
kor a 85. percben újabb szép találattal
beállította a meccs végeredményét. Sze-
rencs VSE – Mezőzombor: 7-1.

A tabellát 20 ponttal továbbra is Sze-
rencs vezeti, a csupán gyengébb gólarány-
nyal második helyen álló Erdőbénye előtt.

Vereség a negyedik
fordulóban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei női
labdarúgó-bajnokság negyedik forduló-
jában, 2014. október 4-én Tiszalúcon
vendégszerepelt a Szerencs VSE női fut-
ballcsapata. A lányok lelkesedésében ez-
úttal sem volt hiány, azonban a rutino-
sabb házigazdák hozták a „papírformát”
és 5-2 arányban megnyerték a találko-
zót. A szerencsi gólokat Varga Ágnes és
Helgert Gréta szerezték.

Szerencs VSE – Encs: 
1-4

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei női
labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójá-
ban Encs együttesét fogadta hazai pályán
a Szerencs VSE nő futballcsapata. Lánya-
inknak ezúttal sem sikerült a bravúr, a
tapasztaltabb vendégek 1-4 arányú győ-
zelmet arattak. A lelkesedés azonban to-
vábbra is dicséretes, reméljük hamaro-
san pontokban is megmutatkozik a sok-
sok befektetett munka. Kitartás lányok,
hajrá Szerencs!

A B-A-Z. Megyei labdarúgó-bajnok-
ság kelet csoportjának állása a 9.
forduló után:

1. Szerencs 21
2. Erdőbénye 21
3. Tokaj 18
4. Gönc 17
5. Hidasnémeti 17
6. Posa FC Pálháza 16
7. Mezőzombor 15
8. Pácin 14
9. Hollóháza 13

10. Bodroghalom 10
11. Garadna 9
12. Abaújszántó 8
13. Kenézlő 7
14. Tiszakarád 6
15. Bodrogkisfalud 4
16. Boldogkőváralja -4

Labdarúgás: 
győztek az ifik 

Mezőzombor ellen

Szerencs VSE–Mezőzombor: 7-1
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Összesen 927 tehergépjármű-
vet ellenőriztek a rendőrök a
2014. október 7-9-e között me-
gyénkben megtartott közlekedés-
biztonsági akció során. Az Euró-
pai Közlekedésrendészeti Szer-
vek Hálózata (TISPOL) Műveleti
Csoportjának éves terve alapján
Borsod-Abaúj-Zemplén megye út-
jain a rendőrök főként a teher-
gépjárműveket, autóbuszokat, il-
letve azok vezetőit ellenőrizték.

Az autóbuszok tekintetében a
rendőrség 74 járművet és annak
vezetőjét vonta górcső alá, ebből

mindössze 1 esetben tártak fel hiányos-
ságot a szakemberek.

A három nap alatt a tehergépjármű-
vek és autóbuszok ellenőrzésén 33 alka-
lommal intézkedtek a rendőrök a meg-
engedett sebességhatár túllépése miatt
– tachográf készülék adatai alapján, míg
a biztonsági öv használatának elmulasz-
tása miatt 21 esetben szabott ki a ható-
ság közigazgatási bírságot.

Műszaki hiányosságok miatt 65 eset-
ben, túlsúlyos jármű vezetése miatt pe-
dig 10 esetben intézkedtek a járőrök.

Az akció során összesen 12 esetben
készült szabálysértési feljelentés és 149
fővel szemben szabtak ki helyszíni bír-
ságot, 7 esetben pedig a rendőrség be-
vonta a forgalmi engedélyt és a hatósági
jelzést.

A rendőrök minden ellenőrzött sofőr-
rel szemben alkoholszondát alkalmaz-
tak. A mért eredmények alapján egy te-
hergépkocsi, egy motor és egy személy-
gépkocsi vezető fogyasztott alkoholt a
vezetés megkezdése előtt. A rendőrség
velük szemben büntetőeljárást indított
– közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a legtöbb problémát
többnyire a változó tapadó-képesség-
gel rendelkező útburkolat, valamint
a romló látási viszonyok okozzák.

Az őszi időjárási viszonyok között tör-
ténő közlekedés során van leginkább
szükség a másik féllel szemben tanúsí-
tott előzékenységre, messzemenő tole-
ranciára – hívja fel a figyelmet a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.

A rendőrségi tapasztalatok szerint az
őszi hónapokban emelkednek a gyalo-
gos és kerékpáros elütések. Figyelem-
mel kell lenni arra például, hogy a korai
sötétedés, az évszakra jellemző esőzé-
sek, a köd, a párásodás jelentősen befo-
lyásolják a láthatóságot. Éjszaka, korlá-
tozott látási viszonyok között eltűnnek
a színek, az árnyalatok, összemosódnak
az alakok, nehezebb felmérni a távolsá-
gokat. Ilyen körülmények között még
nehezebb észrevenni az úton, vagy an-
nak a szélén közlekedőket. Akár gyalo-
gosról, akár kerékpárosról van szó, na-
gyon fontos, hogy rossz látási körülmé-
nyek között jól láthatóak legyenek a köz-
úti közlekedés során! Egy fényvisszave-
rő eszközzel, láthatósági mellényt viselő
gyalogos vagy kivilágított kerékpáros éj-
szaka már 130-150 méter távolságból is
észlelhető és ez jelentősen csökkenti a
baleseti kockázatokat.

A közelmúltban több olyan személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset tör-

tént közútjainkon, amelynek gyalogos
volt az okozója, vagy részese. Annak el-
lenére, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyére vonatkozó összegzett baleseti
statisztikai adatok jelenleg kedvező ten-
denciát mutatnak, a gyalogos balesetek
tekintetében azonban az eset számok
növekedéséről lehet számot adni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ba -
le setmegelőzési Bizottság felhívja a köz-
úti forgalomban résztvevők figyelmét,
hogy mindig az időjárási-, látási- és út-
viszonyoknak megfelelően vezessék
gépjárműveiket, alkalmazkodjanak a
megváltozott látási és útviszonyokhoz,
különös az esetleges ködös, esős, párás
időjáráshoz. Nagyobb követési távolság
tartásával megelőzhetőek az erre az idő-
szakra leginkább jellemző koccanások.

Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb
vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos
baleseteket, még ha azt a gyalogos fi-
gyelmetlensége váltaná is ki. Vigyázni
kell az úttest mellett haladó gyerme -
kekre, illetve fokozott figyelemmel kell
lenni az iskolák, buszmegállók környé-
kén (lakott területen, illetve lakott terü-
leten kívül is) a figyelmetlenül, a kör-
nyezetbe beolvadó úttestre lépő gyalo-
gosokra is.

Lényeges, hogy minden járművezető
megfelelően felkészítse járművét a meg-
változó körülményekre és természete-
sen a gyalogosok se feledkezzenek meg
testi épségük védelmét szolgáló látható-
sági mellények, eszközök viseléséről!

B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság

Háromnapos
ellenőrzés

Házaló csalók Szerencsen?

Tanácsok a közlekedőknek

A Szerencsi Hírek szerkesztőségé-
hez is eljutott a hír, hogy csalók jár-
nak Szerencsen, idős embereket ke-
resnek fel, azt állítva, hogy a Magyar
Vöröskereszt nevében hoznak élel-
miszert, s miután bekéredzkednek a
lakásba eltulajdonítják az értékeket.

A Magyar Vöröskereszt Szerencs
Területi Szervezetének vezetője az
alábbi felhívással fordult szerkesztő-
ségünkhöz:

Többen jeleztek felém, hogy a Fecské-
sen, a Csalogány úton, Ondi úton is csaló
jár. Egy nő élelmiszert oszt a vöröske-
reszt nevében, közben bekéredzkedik az
idős emberek lakásába és eltulajdonítja
értékeiket.

Mint a Magyar Vöröskereszt Szerencs
Területi Szervezetének vezetője szeret-

ném leszögezni, hogy mi soha nem osz-
tunk adományt házaknál, csakis kizáró-
lag a helyi önkormányzatok együttmű-
ködésével, egy megadott időpontban és
helyszínen. A rászorulóknak meghívót
szoktunk küldeni, hogy legyenek szíve-
sek az adott helyen és időpontban át-
venni a csomagot.

Szeretnénk figyelmeztetni az idős em-
bereket, hogy ez egy megtévesztés! 
A vöröskereszt soha nem oszt és nem is
gyűjt házról házra járva, csakis nyilvá-
nosan végzi munkáját.

Kérjük Önöket, hogy aki bármilyen in-
formációval tud szolgálni a csalóról, jelez-
ze azt a Szerencsi Rendőrkapitányságon.

Hornjik Katalin

Magyar Vöröskereszt 

Szerencs Területi Szervezet vezetője
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köszönet az 1%-ért

A B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelema-
dójuk 1%-val támogatták a szervezetet. A felajánlott
37 795 forintot felhasználtuk a „Nehéz út” település-
biztonsági bűnmegelőzési programunk folytatásához.
Ennek segítségével adtunk ki ismeretterjesztő anyagot
a megyében élő fiatalok szüleinek gyermekeik védel-
mére a kábítószer és az új pszichotrop anyagok fo-
gyasztásának veszélyeire való figyelmeztetés érdeké-
ben.

B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 

kuratóriuma



INGATLANINGATLAN
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel
szemben) 100 m2-es, felújított csa-
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363-302. (17-
18-19-20)
Szerencsen áron alul emeletes csa-
ládi ház a Tesco és az iskolák köze-
lében eladó. Kétgenerációs lakás-
nak, nagycsaládosoknak, akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda-
pesti lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (17-18)
Szerencs legszebb helyén, az Ondi
úton kertes családi ház eladó, vétel -
ár megegyezés szerint. Érd.:
30/624-4878. (17-18)

Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképületek-
kel eladó. Érd.: 47/362-788. (17)

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 visszavonásig:Ajánlatunk 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

VÁNYAI
TEMETKEZÉS

Szerencs, Bekecsi u. 1.
A Diego-val szemben

Forduljon bizalommal
hozzánk

a nap bármely szakában.

47/361-906
20/966-4464

Gyászközlemény
Henzsel György 

kárpitosmester, volt szerencsi lakos életének 65. évében,
súlyos betegségének következtében 

2014. október 9-én elhunyt.
A Gyászoló család

 

Szerencs-Ond: 
KKiirráállyy CCsseemmeeggee 

F  u. 141/a. 
IIttaallbboolltt 
F  u. 24. 

TTóó BBüüfféé ((HHoorrggáásszzttóó)) 
 

Bekecs: 
NNeemmzzeettii DDoohháánnyybboolltt 

Honvéd u. 8. 
VVeeggyyeessbboolltt 

Honvéd u. 100. 
 

Szerencs:
MMáákksszzeemm BBüüfféé 
(Egészségház) 
Bekecsi u. 10. 

DDoommiinnóó KKiisskkooccssmmaa 
Ondi u. 62. 

BBüüfféé FFaallaattoozzóó 
Gyár u. 1. 

TTaarrkkaabbaarrkkaa BBüüfféé 
Gyár u. 61. 

ÉÉlleellmmiisszzeerr VVeeggyyeessbboolltt 
Dózsa György u. 25/a. 

CCssiikkii CCsseemmeeggee 
Rákóczi u. 8. 

CCsseemmeeggee BBoolltt 
Kossuth tér 4. 

VVáárroossii FFüürrdd  ééss 
WWeellllnneesshháázz 

Rákóczi u. 94. 

GGaalléérriiaa KKáávvéézzóó 
(Rákóczi-vár) 
Hunyadi u. 1. 

VVáállssáágg CCeenntteerr 
Zrínyi u. 1. 

 
 

Az árak tájékoztató jelleg ek, üzletenként eltérhetnék! 
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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!

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

Őszi kínálatunk:
• kabátszövet polárok műbőrök bútorszövetek és egyéb

méterár k kötőfonalak a szivárvány összes színében
átmeneti és téli paplanok, párnák,
ágyhuzatok függönyök,
karnisok, árnyékolók

• • •

u •

•

•

…

S gzol áltatásaink:
helyben függönyvarrás,
javítások kiegészítők készítése

(díszpárnák, kötények, terítők)
minden ami otthonába szükséges.

•

•

•



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

Szerencsi szendvicssonka

Szerencsi parasztkolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi erdélyi szalonna

Szerencsi Snack

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

Szerencsi szendvicssonka

Szerencsi parasztkolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi erdélyi szalonna

Szerencsi Snack

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

1549 Ft/kg

1359 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1625 Ft/kg

1009 Ft/kg

1549 Ft/kg

1359 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1625 Ft/kg

1009 Ft/kg

Az akció 2014. szeptember 23-tól módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

„Minden falat magyar...”„Minden falat magyar...”

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

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

•

zemplentourist

Advent BécsbenAdvent Bécsben
November 29. – szombat

December 6. – szombat

és

Tartalmazza az autóbuszos utazást és az idegenvezetést.
Nem tartalmazza a belépőt a Hofburgba (3 900 Ft/fő)

és az utasbiztosítást (500 Ft/fő).

SZERENCSRŐL

Részvételi díj: 9 900 Ft/fő

Jelentkezés az irodánkban vagy 47/361-151 és 30/86-86-976


