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SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén 14 órától, legközelebb december 17-én.
Telefon: (47) 565-203. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik szerdáján 9 órától,
legközelebb december 19-én. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján 9–12 óráig, legközelebb november 26-
án. 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, pén-
tek: 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
November 17–23.: Alba Gyógyszertár. November
24–30.: Tesco Gyógyszertár. December 1–7.:
Centrum Gyógyszertár. December 8–14.: Orosz-
lán Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertá-
rak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli eset-
ben 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. Rende-
lési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

20141121_Layout 1  2014.11.19.  9:39  Page 2



Szereti Ön Szerencset?
Költők, zenészek, politiku

sok gyakran illetik szép sza
vakkal településünket, s mi
magunk is szívesen dicsérjük
otthonunkat. Talán a legtöb
ben szülő, és lakóhelyünk
ként emlegetjük. Messzi vidé
keken a csokoládé városaként
ismerhetik és bizonyára sokan

vannak, akik még mindig a méltán híres szeren
csi cukor hazájaként gondolnak településünkre.

Miért jutott mindez eszembe? A napokban az
egykori cukorgyári terület mellett elhaladva
igyekeztem a munkahelyemre, amikor idős hölgy
állított meg az utcán. 

– Ne haragudjon, hogy megszólítom, szereti Ön
Szerencset? 

Bevallom, a meglepődéstől hirtelen elakadt a
szavam, s azon gondolkodtam tudjae ki vagyok,
netán ismeretlenül szólított meg, mert szüksége
volt beszélni valakivel. Mint említettem, az egy
szerű és rövid kérdés hallatán meglepődtem, és
bár arra feleltem, mégis kurtára sikeredett a vá
lasz: igen – rebegtem, s ebben a pillanatban meg
is értettem az érdeklődés okát, hiszen a kerék
párját toló hölgy már fordult is a hajdani Cukor
gyár ma még álló, de rég nem füstölgő kéményei
felé. 

– Újra fel kellene építeni ezt a gyárat, nagyon
kellene – folytatta idős beszélgetőtársam, aki
nem szaporította tovább a szót, s meglepődése
met tovább fokozva találkozásunk pillanatához
hasonló gyorsasággal búcsúzott, még egyszer bo
csánatot kért a zavarásért és tovább tolta bicik
lijét.

Azóta is gondolkodom e rövid történeten. Ki
tudja hányszor kerekezik el itt naponta? Hány
szor kell látnia csupán hűlt helyét az üzemnek,
ahol felmenői, ő maga, netán valamely családtag
ja töltötte élete jelentős részét? Milyen érzések,
milyen gondolatok fogalmazódnak meg egy em
berben, amikor élete alkonyán fiatalságát, leg
szebb éveinek emlékeit keresi az utcákban, te
rekben, épületekben, s helyettük mit talál?

Ismerős az érzés, hiszen mindannyiunk életé 
ben vannak lerombolt emlékek. Feleségemmel és
kisfiammal régebben gyakran sétáltunk nagy
szüleim egykori lakóhelye felé. Az épületnek,
portának, ahol gyermekkorom meghatározó él
ményeit szereztem, hűlt helye sincs manapság.
Ma is sajog a szívem, amikor keresem az évtize
dekkel ezelőtt ismerőssé lett falakat, az udvar ba
rátságos bokrait, virágágyásait. Mint ahogy a
gyermekévek elmúltak – ezt szintén sokan meg
énekelték már –, a körülöttünk lévő világ is vál
tozik. Emlékezzünk, de lépjünk túl a múlton, ma
már új dolgokra, erős falakra van szükség. Szóval
az jutott eszembe, fel kellene építeni a gyárat, na
gyon kellene!

Muhi Zoltán

Közeledik a hetvenedik évfordulója annak, hogy mint az ország több
más vidékéről, térségünkből is több évi kényszermunkára hurcolták el
a civil lakosság egy részét. Szerencs akkoriban gyűjtőtáborhelyként szol
gált, ahonnan több mint negyven településről összegyűjtött, mintegy
4000 magyart marhavagonokban szállították a Szovjetunióba.

A szomorú évforduló alkalmából a térség kilenc települési és területi
német nemzetiségi önkormányzata málenkij robotemlékművet emel
Szerencsen a MÁVállomással szembeni területen.

Az avató ünnepséget a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emléknapján, 

2014. november 25én (kedden), 11 órakor 
tarjuk a szerencsi vasútállomásnál.

Az esemény hivatalos fővédnöke dr. Áder János, Magyarország köz
társasági elnöke.

Az emlékhelyet felavatja: Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Mi
nisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fe
lelős államtitkára.

Az emlékművet ökumenikus keretek között megáldja: dr. Ternyák Csa
ba egri érsek, Csomós József református püspök, dr. Orosz Atanáz görög
katolikus püspökexarcha, dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök.

Az emlékünnepség 12 órától a szerencsi Rákóczivár színháztermében
Koncz Ferenc, Szerencs város polgármestere köszöntőjével folytatódik.

Ünnepi beszédet mond: dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kie
melt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára.

A 70 évvel ezelőtti eseményekről megemlékezik: Réti Béla Gábor ra
kamazi túlélő.

A program a rátkai „Schwarzwald” Hagyományőrző Egyesület emlék
műsorával zárul.

A szervezők nevében ezúton is hívjuk és várjuk az avatóünnepségre
és az emlékműsorra mindazokat a szerencsi és ondi lakosokat, akik csa
ládjuk, vagy rokonságuk révén érintettek a málenkij robotban, vagy csak
fontosnak tartják, hogy erről a 70 évvel ezelőtti, sokáig elhallgatott szo
morú eseményről megemlékezzünk városunkban!

Árvay Attila
elnök Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Meghívó

Születésnapi összejöve
telt tartottak november 11
én a Szerencsi Gondozási
Központban, ahol a 95. élet
évét betöltő Molnár László
nét ünnepelték a hozzátar
tozók, az önkormányzat,
valamint az otthon dolgo
zói.

Az eseményen részt vett dr.
Egeli Zsolt alpolgármester, aki
Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözletét is tolmácsolva
idézte fel az ünnepelt életút

ját, majd virágcsokorral és ajándékkal lepte meg az idős hölgyet. Ezután
a családtagok és a lakótársak köszöntötték Molnár Lászlónét, aki ere
detileg otthonában működő szülésznő, azaz bába volt, majd utána évti
zedekig a mezőzombori körzeti orvos asszisztenseként dolgozott. Idős
korában fia családjához költözött Szerencsre. Az ünnepeltnek egy fiú
gyermeke és két felnőtt unokája van, remélhetőleg hamarosan a déd
unokáknak is örülhet. Isten éltesse sokáig!

95. születésnap a gondozóházban
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KÖZÉLET4

Danyi László
Köszönetemet fejezem

ki minden választópolgár
nak, barátaimnak, ismerő
seimnek, akik támogattak
az önkormányzati válasz
táson és bizalmat szavaz
tak, hogy képviselő lehes
sek. A bizalom számomra
nagyon fontos, ígérem
nem fogok visszaélni vele.

1950ben születtem Ondon, itt nőttem fel,
jelenleg is a településen élek feleségemmel
és édesanyáinkkal együtt. Két leányunk csa
ládjukkal Nyíregyházán élnek. Három fiú és
egy kisleány boldog nagyszülei vagyunk. Me
zőgazdasági családi gazdálkodóként dolgo
zom.

A rendszerváltozás óta az utóbbi négy évet
kivéve tagja voltam a mindenkori képviselő
testületnek, így ismerem Szerencs és Ond te
lepülés problémáit, a megoldásra váró fela 
datokat. Következetes munkámmal szeret
nék hozzájárulni Szerencs város fejlődésé
hez, az itt élő emberek egyéni problémáinak
megoldásához. Szeretném elérni, hogy a te
lepülés peremrészein élők – így az ondiak és
a fecskésiek – se szenvedjenek semmiben
hátrányos megkülönböztetést.

Visi Ferenc
Hernádnémetiből ke

rültem Szerencsre. Eleinte
csak a munkám hozott
ide, az Országos Mentő
szolgálatnál dolgoztam.
Később megnősültem és
letelepedtem a városban.
Akkoriban mint mentős,
az emberek testi bajaival
foglalkoztam, aztán be

kapcsolódtam a város közéletébe is. Így az
emberek testi bajain kívül egyéb problémái
kon, gondjaikon is próbáltam segíteni erőm
höz, lehetőségeimhez mérten.

Úgy érzem van még erőm tovább folytatni
ezt a munkát, ezért vállaltam a megmérette
tést. Nagy megtiszteltetésnek érzem a továb
bi bizalmat, amit a választópolgároktól kap
tam. Szeretném meghálálni mindezt szorga
lommal, fáradtságot sem kímélve, továbbra is
a várost és az itt élő embereket szolgálni,
erőm, tehetségem szerint. A Jóisten áldását
kérem munkánkra, adjon erőt, egészséget,
nyugalmat, békességet a város minden lakó
jának.

Bemutatkoznak
a képviselők

Mint arról korábban beszá
moltunk, Szerencs Város Ön
kormányzata idén saját erőből
újítja fel a Gyár utcán található
szervizutakat. A jobb oldali sza
kasz aszfaltozása még a nyár fo
lyamán megtörtént, amely so
rán új réteg került az Arad utcá
ra és a Bástya közre is, valamint
szeptemberben a Cukormúze
um előtti terület rekonstrukci
ója is elkezdődött.

Néhány hónappal ezelőtt a Sze
rencsi Városgazda NonProfit
Kft. munkatársai kivágták a

baloldali szervizút mentén álló öreg
nyárfákat, amelyre a jobb műszaki ki
vitelezés érdekében volt szükség. A
fák gyökereit úgynevezett tuskófúrás
sal távolították el, majd a CsKer Tran
zit Kft. ingyenesen bocsátotta az ön
kormányzat rendelkezésére a föld
munkagépeit, melyek az útalapot ké

szítették elő. Ennek köszönhetően le
hetőség nyílt egy hatékony felszíni
csapadékvízelvezető árok megépíté
sére, és az út is szélesebb lett, amellyel
biztosították az autók kényelmesebb
közlekedését és parkolását. Koncz Fe
renc polgármester korábbi ígérete
szerint egy régi lejárót is visszaállíta
nak annak érdekében, hogy a Szeren
csi Bonbon Kfthez érkező tehergép
járművek ne zavarják a környék lakóit.
Tóth István, az önkormányzati cég ve
zetője arról tájékoztatta a Szerencsi
Híreket, hogy már a parkosítást is be
fejezték, jelenleg egy alapréteggel bo
rítják a járdát és az utat, s hamarosan
sor kerül a végső aszfaltozásra. A Gyár
utcán található szervizutak felújítása
várhatóan november harmadik heté
ben fejeződik be.

Ezzel párhuzamosan az önkor
mányzati cég megkezdte a Bakó utca
végső aszfaltozásának előkészítését is.

R.P.

Megkezdődött a szervizutak
aszfaltozása
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MOZAIK 5

A város legszebb bora. Talán ezzel a jelzővel
is illethetnénk a helyi Árpádhegy Pince 1999
es évjáratú 6 puttonyos Aszúját, amely hama
rosan a legmagasabb diplomáciai szinten, 110
országban képviseli hazánk borkultúráját. 
A helyi vállalkozás és TokajHegyalja számára
is óriási elismerés, hogy ez a nedű elnyerte a
Külgazdasági és Külügyminisztérium pályáza
tát. Miért is beszélünk a város legszebb borá
ról, egyáltalán mitől szép a bor? A családi pin
cészet ifjú vezetőjét, Varkoly Ádámot kérdez
tük minderről. A fiatal szakember korát meg
hazudtoló bölcsességgel beszélt munkájáról.

AKülgazdasági és Külügyminisztérium 2014. no
vember 11én díjkiosztó gálaesten hirdette ki 
a Carton Hungaricum 2015 borválogatás ered

ményét. A 13. alkalommal, idén először Carton Hun
garicum néven megrendezésre került pályázat kere
tein belül választották ki azt a borsort, amely 2015
ben Magyarország külképviseletein, valamint a kül
ügyminiszteri reprezentáció keretében fogadott nem
zetközi delegációk előtt képviseli hazánk borkultúrá
ját – olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztérium
közleményében. Lássuk azonban, hogyan vélekedik
minderről Varkoly Ádám, az Árpádhegy Pince veze
tője, hiszen a Grand Superior kategóriába választott
borok között az ő 1999es 6 puttonyos Tokaji Aszú
boruk 2015ben a legmagasabb diplomáciai szinten
képviseli a hazai borászatokat.

Előzetesen megtudtuk, hogy az Árpádhegy Pince
két bort küldött a Külgazdasági és Külügyminisztéri
um által meghirdetett pályázatra: egy 2003as 5 put
tonyos Aszút és a későbbi nyertes 1999es évjáratú
6 puttonyos Aszút, ez utóbbi idén már elnyerte a Szerencs Vá
ros Bora kitüntető címet is.

– Ez egy óriási elismerés számunkra, de
el kell mondanom, hogy a bor édesapám
kétkezi munkájával született 1999ben. 
A történetéhez az is hozzátartozik, hogy
idén átpalackoztuk, s ez a művelet kicsit
frissített a boron, előjöttek benne a kajszis,
mézes jegyek – mondta el a fiatal borász, s
itt adódott az első laikus kérdés: miért van
szükség a borok átpalackozására?

– Nem csak nálunk, hanem az egész vilá
gon fektetett üvegekben érleljük a borokat. 1520 év elteltével
a dugó felázhat, s ha ez megtörténik, az ital levegővel érintke
zik és eloxidálódik, esetleg elfolyik a palackból. Ez a 6 putto
nyos aszú idén 15 éves. Lehetett volna még várni a művelettel,
de úgy döntöttünk átpalackozzuk. A folyamat során minden
egyes üveget kiürítünk, kimossuk, a bor bekerül a palackozó
rendszerbe, átesik egy szűrésen és megemeljük az ún. szabad
kénessav szintjét. Ez akadályozza meg a bor oxidációját, el 
öregedését és gyakorlatilag újabb 1520 évre meghosszabbí
tottuk az élettartamát. 

– Mint említette, ez a bor már 15 esztendős. Milyen
mennyiség áll rendelkezésre ebből?

– Ebből a borból jelenleg ezer palack található a pincénk

ben, a minisztérium minimum 400 darabot foglalt le belőle.

– Szerencs Város Bora tehát világkörüli útra indul?
– Így is fogalmazhatunk és talán ez a legfontosabb gondolat:

110 országba kerül ki a borunk. Akik megklóstolják, meg fog
ják tudni, hogy ez TokajHegyaljáról, egy kis szerencsi borá
szatból került az asztalukra. Azt gondolom, ez egy kiváló mar
keting lehetőség nem csak nekünk, de az egész vidéknek. Ta
lán lesznek majd diplomaták, politikusok, akik azt modják, ne
kik annyira ízlik ez a bor, hogy egyszer felkeresik Magyaror
szágot, s benne a mi kis városunkat!

– Számos televíziós műsorban hallani, újságcikkekben
olvasni az egyre kiválóbb hazai borászatokról. Hozzá nem
értő borkedvelőként egy szó gyakran megüti a fülemet,
amikor a szakemberek a szép jelzővel illetik termékeiket.
Régóta szeretném megtudni: miért szép egy bor?

– Azt szoktam mondani, hogy a borászat művészet. A készí
tő hozzáadja termékéhez a saját gondolatait, amit továbbítani
szeretne a fogyasztó felé. Ezáltal válik szét a jó és a szép fo
galma, hiszen sokkal inkább illik egy minőségi borra a szép
jelző, mely kicsit közelebb áll a művészethez. Természetesen
mi örülünk annak is, ha valaki a „jó” szóval illeti borainkat, hi
szen ezek azok, melyek továbbvisznek minket, melyekből
energiát kapunk a megkezdett munka folytatásához.

M. Z.

Szerencsi bor képviseli Magyarországot
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Ünnepélyes keretek között avatták fel 2014. novem
ber 14én a Szerencspatak felett átívelő ondi hidat. 
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester hangsúlyoz
ta: nem építettük, nem felújítottuk, csak kijavítottuk.
Az átadást jelképező nemzetiszín szalagot a városve
zető mellett a beruházó HegyaljaTár Kft. nevében Tal
lár Miklós, a Szivárvány Építőipari Kft. képviseletében
Boros István ügyvezető és a Szerencsi Városgazda Non
Profit Kft. részéről Balogh István vágták át.

Aközelmúltban készült el az Ond határában lévő Sze
rencspatak feletti híd, melynek ünnepélyes átadása al
kalmából Szerencs polgármestere, a beruházó és a ki

vitelezők képviselői egy hordó sört gurítottak át az új aszfalt
tal borított műtárgyon. 

Koncz Ferenc az eseményen kiemelte, hogy kiváló minőség
ben készült el a munka és külön öröm számára, hogy a Sze
rencs Városgazda NonProfit Kft. közfoglalkoztatásban részt
vevő dolgozói is közreműködtek a kivitelezésben. A polgár
mester hangsúlyozta, hogy a HegyaljaTár Kft., a Szivárvány
Építőipari Kft. és Szerencs Város Önkormányzata összefogá
sával sikerült a hídban rejlő hibákat kijavítani, hiszen – mint
fogalmazott – nem építették, vagy felújították, hanem kijaví
tották a műtárgyat. – Mi természetesen a közmunkásaikkal
segítettünk és vállaltuk az aszfaltozáshoz szükséges alap
anyag biztosítását – tette hozzá Koncz Ferenc.

Danyi László önkormányzati képviselő felidézte, hogy em
lékei szerint utoljára 1985ben újították fel a hidat, mely
2014ben, a közelben működő vállalkozásnak köszönhetően
ismét megújulhatott. Danyi László azt javasolta – mivel a fel
újítást Tallár Miklós vállalkozó vállalta magára – az ő nevét vi
selje ezentúl a műtárgy. A képviselő hozzátette, az építmény

jelképezhet egy hidat az önkormányzat és a környéken dol
gozó vállalkozások között. Azt kérte a jelenlegi képviselőtes
tülettől, nagyobb figyelmet fordítsanak a jövőben az itt mű
ködő cégekre. 

A kivitelezést végző Szivárvány Építőipari Kft. ügyvezetőjé
től megtudtuk, hogy a híd megerősítését szolgáló munkát a
HegyaljaTár Kft. rendelte meg. A beruházás során megerősí
tették a híd acélszerkezetét, majd a lemezfedés és acélhálós
vasalás után 20 centiméteres betonréteggel borították a felü
letet. Boros István szerint megfelelően megerősítették az épít
ményt, mely az elkövetkező 2025 évben ki fogja állni az idő
próbáját. Az átadást jelképező nemzetiszín szalagot Koncz Fe
renc polgármester, a HegyaljaTár Kft. képviseletében Tallár
Miklós, a Szivárvány Építőipari Kft. részéről Boros István
ügyvezető és a Szerencsi Városgazda NonProfit Kft. nevében
Balogh István vágták át. M. Z.

A megújult kistérségi 
társulás első ülése

Első munkaterv szerinti ülését tartotta 2014. novem
ber 4én az új összetételű Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás. A megbeszélésen egyebek mellett döntöttek
az elnök személyéről, aki ezúttal is Koncz Ferenc pol
gármester lett.

Miután az esemény elején Koncz Ferenc gratulált az újon
nan, illetve az újra megválasztott településvezetőknek, a
polgármesterek bemutatkoztak az egybegyűltek előtt. Ezt
követően Koncz Ferenc bejelentette, hogy az előző önkor
mányzati ciklusra vonatkozó elnöki megbízatása október
12ig, a helyhatósági választás napjáig volt érvényben.

A résztvevők közül mindenki Koncz Ferencet jelölte a ve
zetői pozíció betöltésére, a titkos szavazás során a jelenlévők
egyhangú igennel voksoltak az elnök személye mellett. Alel
nöknek Majdanics Lászlót, Tiszalúc polgármesterét válasz
totta meg a grémium, a pénzügyi bizottság élére Tirk Sándor
né, rátkai polgármester került, míg a közbeszerzési bizottsá
got Demeterné Bártfay Emese, Monok első embere irányítja.

A testület elfogadta a társulási megállapodás módosítását,
majd az Eséllyel a jövőbe – Gyermekesély program a szeren
csi kistérségben című pályázat jelenlegi állásáról tartott tá
jékoztatót Sántha Zsolt projektmenedzser, majd a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás feladatköreiről, közöttük a
szociális szolgáltatásokról számoltak be a szervezet vezető
munkatársai.

Megújult az ondi híd
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Sportcélú park kialakítását kez
deményezte 2014. szeptember 18
ai ülésén Szerencs Város Önkor
mányzata. Az elképzelés szerint a
szerencsi származású sportem
ber, a néhai Görcsös József egykori
birkózó és mesteredző tiszteleté
re emlékpark létesülhetne az Er
zsébet téren.

Miután az önkormányzat 750 ezer
forinttal, valamint a Szerencsi
Városgazda NonProfit Kft. köz

reműködésével hozzájárult a megvalósí
táshoz, elkezdődött az Erzsébet tér átala
kítása, amivel alig másfél hónap munka
után hamarosan végez a városi cég. Tóth
István, a kft. igazgatója lapunknak el
mondta, hogy az egykori játszótéren ki
alakításra került szabadtéri edzőparkban
szakemberek által összeállított, acélból
készült kombinált kültéri erőgépek kerül

tek elhelyezésre, amelyek szinte elnyűhe
tetlenek, és tökéletesen alkalmasak arra,
hogy a fiatalok ezeken vezessék le a fölös
leges energiájukat. A Szerencsi Hírek úgy

értesült, hogy a fitneszpark elkészült, de
a munka tovább folytatódik, mert hama
rosan új játszótér is létesül a gyermekek
számára az Erzsébet téren.

A sporteszközök már megérkeztek

Szerencs Város Önkormányzatá
nak korábbi döntése alapján 105
millió forintos beruházás kereté
ben újul meg az egykori Hunyadi
iskola tornacsarnoka. Koncz Fe
renc polgármester és a Szivár
ványÉp Építőipari Kft. képvisele
tében Boros István ügyvezető igaz
gató 2014. szeptember 5én írták
alá a létesítmény felújításra vonat
kozó kivitelezői szerződést. A
sportlétesítmény felújítása várha
tóan 2015 elején fejeződik be.

Mivel az épület régóta kihaszná
latlanul állt és állaga napjaink
ra jelentősen leromlott, Sze

rencs Város Önkormányzata úgy határo
zott, hogy a világörökség részét képező
Tokajhegyaljai borvidékhez tartozó te
lepülések fejlesztését célzó kormánytá
mogatás keretében városunknak meg
ítélt 60 millió forintot a tornaterem re
konstrukciójára fordítja, a szükséges to
vábbi nettó 45 milliót pedig saját forrás
ból teszi hozzá. A felújítás tartalmazza a
mintegy 650 négyzetméter alapterületű
tornacsarnok nyílászáróinak és a sport
padlónak a cseréjét, a födém hőszigete
lését, valamint új tetőt is kap az épület.
A tornateremhez tartozó háromszintes
kiszolgáló épületrészben új vizesblok
kokat, öltözőket, szertárakat alakítanak

ki. A beruházás részeként ugyancsak
megtörténik a létesítmény teljes körű
épületgépészeti és fűtési rendszerének
felújítása is.

Boros István, a kivitelező Szivárvány
Ép Kft. ügyvezető igazgatója megosztot
ta velünk, hogy a szeptember 10én el
kezdett építkezés óta a tetőszerkezetet
teljes egészében lecserélték, de az ön
kormányzat kérésének megfelelően a
régi fedőanyagot – sokkal időigényesebb
munkával – sikerült megmenteni. Az
igazgató elmondta, hogy megtörtént a
tetőszerkezet megerősítése, már végez
tek a teljes bádogos munkával, a födém

elkészült, és hamarosan a tornaterem
belső gipszkartonozása következik. –
Mivel az idő kegyes hozzánk, átütemez
tük a feladatokat, ezért jelenleg a hom
lokzaton dolgozunk, elkezdtük annak
szigetelését, emiatt elképzelhető egy kis
csúszás, de igyekszünk a munkálatokkal
– nyilatkozta a Szerencsi Híreknek az
ügyvezető.

A várhatóan 2015 elejére elkészülő
épületegyüttest a két helyi középfokú
oktatási intézmény mellett Szerencs Vá
ros Sportegyesületének szakosztályai is
használják majd a jövőben.

R.P.

Készül a Hunyadi tornacsarnoka
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Hagyományteremtő kezdemé
nyezésnek lehettek tanúi azok a
szerencsések, akik részt vettek
november 12én a szerencsi re
formátus templomban megrende
zett Országos Gyermekkórusta
lálkozón. Az eseményen három ál
talános iskola énekkara mutatta
be zenei tehetségét.

A program megnyitóján Ráczné
Váradi Éva, a Rákóczi Zsigmond 

Református Általános Iskola
igazgatója köszöntötte a megjelent kó
rusokat, vendégeket és érdeklődőket. Az
intézmény vezetője örömének adott
hangot, amiért ez a találkozó létrejött,
hiszen több éve tervezték  egy ilyen ese
mény megszervezését, és most végre
megvalósult az álom. Ezután Börzsönyi
Józsefné református lelkipásztor megis
mertette a diákokat Rákóczi Zsigmond
erdélyi fejedelem személyével, mesélt az
uralkodó életútjáról, valamint tájékoz
tatta a diákokat a szerencsi református
templom múltjáról és jelenéről. A kö
szöntők után a Rákóczi Zsigmond Refor
mátus Általános Iskola énekkara adta
elő az alkalomra összeállított műsorát
Czina Györgyné vezényletével. A helyi

gyermekek előadása után a budapesti
Vajda Péter Énekzenei Általános és
Sportiskola, majd a Lázár Vilmos Általá
nos Iskola produkcióját hallhatta a kö
zönség, végül a hely szellemének megfe
lelő közös énekléssel zárult a különleges
esemény.

Ráczné Váradi Éva az esemény után
érdeklődésünkre elmondta, hogy egy
fantasztikus kórustalálkozón vannak túl,
amely szívnek és léleknek egyaránt fel
emelő érzést nyújtott, az évek óta dédel
getett összejövetelnek kiváló helyszínül

szolgáltak a történelmi falak. Az igazga
tó hozzátette, hogy mindegyik csoport
olyan repertoárral mutatkozott be,
amely izgalmas ízelítőt adott kórusmű
vekben gazdag tevékenységükből. – Bí
zunk benne, hogy hagyományt teremtet
tünk ezzel a találkozóval, és van is erre
esély, hiszen már meghívást kaptunk
egy budapesti találkozóra, tehát úgy tű
nik, hogy egy vándorhangversenyt sike
rült létrehoznunk a gyerekek számára –
nyilatkozta lapunknak az intézményve
zető. R.P.

Gyermekkórusok a református templomban

A környék tanintézményeiben dolgozó pedagógu
sok számára tartottak kéttannyelvű bemutató órákat
2014. november 5én délelőtt a Rákóczi Zsigmond Re
formátus Általános Iskolában.

Ráczné Váradi
Éva igazgató a Sze
rencsi Híreknek el
mondta, hogy több
oktatási intézmény
is érdeklődött az itt
működő kéttany
nyelvű képzés iránt,
ezért úgy döntöt
tek, nyílt napot tar
tanak azon pedagó
gusok számára, akik meg szeretnék ismerni a nyelvoktatás
módszertani részét. – Angolórákon, angol nyelvű természet
ismeret foglalkozásokon vettek részt első, negyedik, ötödik,
hetedik és nyolcadik osztályban a környékbeli alapfokú és kö
zépfokú iskolákból ide látogató kollégák, de rajtuk kívül a vá
ros tanintézményeiből is érkeztek pedagógusok, szülők, akik
kíváncsiak az ilyen tanórák menetére – tudtuk meg az igazga
tótól.

Kéttannyelvű bemutató
órák a Rákóczi iskolában

Hagyományosan ebben az időszakban szokták meg
tartani a város általános iskoláiban a továbbtanulási
szülői értekezleteket. A hetedik és nyolcadik osztályos
tanulókat és szüleiket november 5én tájékoztatták a
helyi és környékbeli középfokú oktatási intézmények
vezetői.

A Bolyai János
Katolikus Általános
Iskola és a Rákóczi
Zsigmond Refor
mátus Általános Is
kola továbbtanulás
előtt álló diákjai és
szüleik ismertetőt
hallgathattak meg
a Bocskai István
Katolikus Gimnázi
um, a Szerencsi

Szakképző Iskola, a miskolci Lévay József Református Gimná
zium, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a
sárospataki Árpád Vezér Gimnázium igazgatóitól. A szülői ér
tekezleten többek között szó esett az intézmények által kínált
tagozatokról, a kollégiumokról, sportolási lehetőségekről, a
felvételi eljárásról és a középiskola utáni pályaválasztásról.

Szülői értekezlet 
a továbbtanulásról
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Első alkalommal rendezték meg váro
sunkban a nagy múltra visszatekintő
Északmagyarországi Trombitás Talál
kozót, amely immár huszonkettedik al
kalommal fogadta a régió fúvósait. A Rá
kóczivár színháztermében november
14én megtartott eseményen a helyi
művészeti iskola növendékei mellett
miskolci zenészek is megszólaltatták
hangszerüket.

Az ünnepélyes megnyitón Harkályné Ko
vács Katalin, a Rákóczi Zsigmond Refor
mátus Általános Iskola művészeti intéz

ményegységének vezetője ismertette a szeren
csi zeneoktatás történetét a kezdetektől napja
inkig, majd Koncz Ferenc polgármester mon
dott köszöntőt. A városvezető az egybegyűltek
hez szólva kifejtette, hogy büszke a magas szín
vonalon működő művészeti intézményre, kü
lön kiemelve annak fúvószenekarát, akik bármely rendezvé
nyen kiváló, szívet gyönyörködtető produkcióval képesek el
bűvölni a publikumot. A polgármester hozzátette, hogy boldog,
amiért sikerült Szerencsre is elhozni ezt a találkozót, ráadásul
a vár történelmi falai közé. Miután Koncz Ferenc megnyitotta
a programot, a már említett népszerű fúvószenekar adott gaz
dagon hangszerelt, lélekemelő és változatos műsort Osztás Ta
más művésztanár vezényletével. Őket Hajdú
Szabolcs, egykori növendék szólófellépése
követte, majd Szavári András trombitamű
vész, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola tanára tartott előadást ok
tatási kérdésekről, módszerekről. A további
akban a Miskolci Zeneművészeti Intézet réz
fúvós együttese foglalta el a színpadot egy
szám erejéig, majd az eseményt a találkozón
résztvevő diákok bemutató koncertje zárta.

Harkályné Kovács Katalin érdeklődésünk
re elmondta, hogy a Rákóczi iskola zenész
palántái tizenhét éve vesznek részt az
Északmagyarországi Trombitás Találko
zón, különlegessége pedig abban rejlik,
hogy minden esztendőben más oktatási in
tézmény, illetve település ad otthont az ösz

szejövetelnek, és tavaly úgy döntöttek, idén Szerencs legyen
a nagyszabású rendezvény helyszíne. Az intézményegységve
zető hozzátette, hogy a zsűri jelenléte és a díjazás ellenére itt
nem verseny zajlik, a gyerekek azért jönnek el, hogy meghall
gassák egymás játékát és tanuljanak belőle, a tanárok tapasz
talatot cserélnek, a legfontosabb pedig az, hogy erősödik az
összetartás és barátságok születnek. R.P.

Trombitások találkoztak Szerencsen

Leleményes hőseink
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdemé

nyezésére a Nemzeti Művelődési Intézet „Leleményes hőseink” címmel orszá
gos ifjúsági kezdeményezést indít útjára. A program célja, hogy cselekvésre buz
dítsa a fiatalokból álló közösségeket, és azok erejét láthatóvá tegye a települések
számára. A program nevében szereplő „Leleményes hősök” olyan személyek,
akiket többnyire csak szűkebb körben tisztelnek „hősként”. Most a programban
résztvevő fiatalok munkájának köszönhetően mások is megismerhetik ezeket
a nagyszerű embereket! Minden településnek megvannak a maga hősei, akik
tehetségüket, leleményességüket a közösség javára fordították: kézművesek,
gazdálkodók, tanítók, művészek, és mások, akik értéket hoztak létre vagy jó pél
dával jártak elöl.

Az elindított programunk elsődleges célja, hogy a csatlakozó közösségek
olyan tudást szerezzenek, amellyel akár a későbbiekben – a program zárását
követően – képesek lesznek lakóhelyük fejlődése érdekében különböző cselek
véseket kezdeményezni. 

Egy közösség szemében példaképpé vált személy kapocs lehet a múlt és a
jövő között. A program további célja, hogy a fiatalok egy jelenben megvalósít
ható projektet gondoljanak ki és valósítsanak is meg a helyi közösség „hősének”
példáját felhasználva. 

A kiválasztott kezdeményezések megvalósításához a Nemzeti Művelődési In
tézet szakmai segítséget nyújt. 

A szervezők általános és középiskolás korú fiatalok csatlakozását várják. 
A pályázaton 3 fős közösségek indulhatnak el egy felnőtt segítő mentorálásával.
A felnőtt segítő személyét minden csoport magának választja: megkötés, csak
annyi van, hogy a segítő 18 év feletti személy legyen, így a középiskolások ese
tében felsőoktatásban tanuló hallgató is lehet a csoport mentora.

A jelentkező közösség a megyei találkozóra való jelentkezést, valamint a csat
lakozási szándékot a program honlapján, online módon jelezheti.

További információ a program honlapján: http://www.lelemenyeshoseink.hu
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A Szociális Munkások Nemzet
közi Szövetsége 1997ben jelölte
meg ünnepként november 12ét
azzal a céllal, hogy felhívják a köz
vélemény figyelmét mindazokra,
akik az elesettekért tevékenyked
nek. Ezen a napon városunkban is
köszöntötték az e területen dolgo
zókat.

Arendezvény filmvetítéssel kezdő
dött, a vendégek az utóbbi idők 
legnépszerűbb hazai kisfilmjét,

az Újratervezés című alkotást tekinthet
ték meg a kivetítőn. Ezt követően Zöldi
né Eperjesi Ildikó, a Szerencsi Művelő
dési Központ munkatársa tartott ismer
tetőt a Szociális Munka Napjáról, majd
a Rákóczi Zsigmond Református Általá
nos Iskola növendékei kedveskedtek az
egybegyűlteknek zongorajátékukkal. Az
ünnepelteket Koncz Ferenc polgármes
ter köszöntötte, aki beszédében kiemel
te, hogy a szociális szférában dolgozók
anyagilag sajnos nincsenek eléggé meg
becsülve, de a városvezetés igyekszik
lépéseket tenni az ügyben. A polgár
mester megjegyezte, hogy amíg annak
idején a hozzátartozók gondozását,
ápolását leginkább családon belül ol
dották meg, mára ez megváltozott, hi
szen egyre ritkább azon háztartások
száma, ahol az idősek egy fedél alatt él
nek a fiatalabb nemzedékekkel, a szü
lőknek pedig nincs ideje és energiája ar
ra, hogy a mindennapi gondok mellett
folyamatosan figyeljenek felmenőikre. –
Ezért nagyon fontos a szociális munkás
ok szerepe a társadalomban, hiszen
amellett, hogy segítséget nyújtanak
azoknak a családoknak, akik nem tud
nak rendszeresen foglalkozni szerette
ikkel, azokról a szépkorúakról is gon
doskodnak, akiknek már senkijük sincs
– fogalmazott Koncz Ferenc. Ezután a
városvezető a helyi szociális intézmé
nyek vezetőinek társaságában elismerő
oklevelet adott át a több éve végzett
odaadó tevékenységért Nagyné Gálfi
Annamáriának, az ESZEI Alapszolgálta
tási Központ dolgozójának, Kormányné
Juhász Krisztina házi segítségnyújtó
gondozónak, Kondásné Gaál Ilonának a
Szerencsi Idősek Otthonából és Vajó
Kristóf Barbarának, a Gyémántkapu
Idősek Otthona munkatársának, aki
nem tudott jelen lenni, így később veszi
át a kitüntetést. Az esemény további ré
szében Ficsor Ivett népszerű slágerek
kel, a Hajnali Néptáncegyüttes pedig

magyarszováti táncokkal szórakoztatta
a közönséget. Végül Nyiri Tibor alpol
gármester mondott köszönetet az ün

nepelteknek, és jókívánságát küldte a
szakterület minden dolgozójának.

R.P.

A szociális dolgozókat köszöntötték

Tisztújítás a testvérvárosi egyesületben
Tisztújító közgyűlést tartott november 12én a Szerencsi Testvérvárosi

Egyesület a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Az összejövetelen be
számoló és értékelés hangzott el a civil szervezet négyéves munkájáról,
pénzügyi helyzetéről, valamint megválasztották az új vezetőséget.

Cseppely János elnök
beszámolt az egyesület
2010 és 2014 közötti mű
ködéséről, és többek kö
zött szólt arról, hogy tevé
kenységükben – ahogy
korábban is – kiemelt sze
repet kapott a kapcsola
tok gondozása, hiszen a
geisenheimi és rozsnyói
szervezet tagjaival kötött
barátságok ápolása, a kö
zös kirándulások, a helyi

és külföldi rendezvényeken való részvételek folyamatosan jelen voltak az elmúlt
négy évben. A vezető kiemelte, hogy az eszközbeszerzéseknek köszönhetően már
nem kell kölcsönkérniük a szükséges technikai felszerelést, valamint megjegyezte,
hogy bár dr. Gál András, a gimnázium igazgatója már nem tagja az egyesületnek,
de továbbra is rendelkezésre bocsátja az intézményt a gyűlések megtartásához.
Oleszka Józsefné pénzügyi tájékoztatójában kitért arra, hogy az egyesület az el
múlt években törvényesen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló
összegekkel, a bevételek jelentős része tagdíjakból, tagi hozzájárulásokból, pá
lyázatokból, támogatásokból és a személyi jövedelemadó egy százalékából szár
mazik. Dr. Egeli Zsolt, a felügyelő bizottság elnöke arról számolt be, hogy a szer
vezet az előírtnál több alkalommal is ülésezett, egy évben többször is tanácsko
zott a tagság, ami azért is becsülendő, hiszen a vezetőség költségtérítés nélkül
végzi a feladatát. Az elnök kifejtette, nagy érdeme az egyesületnek, hogy a kiadá
sait a bevételeihez igazítja, nem az álmait kergeti, hanem a lehetőségeihez méri
a tevékenységét.

Miután a jelölőbizottság javaslatot tett az elnökség és a felügyelőség új tagságára,
az egyesület megszavazta az új összetételt. Az elkövetkező négy évben Cseppely János,
Oleszka Józsefné és Hajdú Józsefné látják el a vezetést, a felügyelő bizottság munká
jában ezentúl dr. Egeli Zsolt, Bereczk József és Török Lajos vesznek részt. R.P.
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Angyal Györgyné intézményvezető
a Szerencsi Hírek érdeklődésére 
elmondta, hogy az óvónők no

vember elejétől folyamatosan beszélget
tek a kicsikkel a Mártonlegendáról,
megismertették őket SzentMárton püs
pök életével, a személyét övező külön
böző mesés történetekkel, a nevéhez fű
ződő népszokásokkal, hiedelmekkel. Az
igazgató hozzátette, hogy hat évvel ez
előtt kezdtek el azon gondolkodni, ho
gyan tehetnének valamit közösen a be
vételeik gyarapításáért. – Így láttunk
hozzá ennek a közösségformáló rendez
vénynek a szervezéséhez, melynek ereje
és összekovácsoló hatása kezdetben
csak az ovisok és a nevelők közötti kap
csolatot ápolta, majd a szülők bevonásá
val és a lakosság érdeklődésével lassan
városi eseménnyé fejlődött – fogalma
zott az óvoda vezetője.

A programok sora délelőtt kezdődött
az épület aulájában, ahol a kézműves vá
sári forgatagban a gyermekek és az óvó
nénik által készített ajándéktárgyak
megvásárlásával támogathatták a szülők
az intézményt, ezután az udvaron libák
simogatására és etetésére nyílt lehető
ség. A délután folyamán a tornaterem
ben a csöppségek alkotásaiból rendezett
rajzkiállítást tekinthették meg az érdek
lődők, majd táncház szórakoztatta a leg

kisebbeket. A szabadban tökfaragásban,
gasztronómiai kóstolgatásban és közös
éneklésben vettek részt a lurkók, majd
ők maguk is műsort adtak a szüleiknek
kedveskedve. A Mártonok köszöntése
után Csejoszki Szabolcs görög katolikus
parókus megszentelte az újbort, majd
Koncz Ferenc polgármester lépett a

mikrofonhoz, aki köszönetet mondott a
szervezésért, és kifejezte abbéli örömét,
hogy a kezdeményezés ilyen nagy mére
teket öltött napjainkra. A nap zárása
ként a résztvevők muzsikaszó mellett,
lampionnal a kezükben vonultak fel a
város főutcáján.

R.P.

Hatodik alkalommal került
megrendezésre a szerencsi Nap
sugár óvodában a Mártonnapi
vigasság. Az egész napos novem
ber 14ei programon többek kö
zött kézműves vásár, libasimo
gatás, rajzkiállítás, tökfaragás,
táncház, ének és lampionos fel
vonulás gazdagította új élmé
nyekkel a gyermekeket.

Márton-napi vigasság a Napsugár óvodában

Játékokat kaptak az ovisok
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Hegyalja

Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete november 11én játékokat adomá
nyozott a Gyárkerti óvoda német nemzetiségi csoportjának.

Koroknay Károly, a moz
gáskorlátozottak egyesü
letének elnöke érdeklődé
sünkre elmondta, közel
egy évtizedes hagyomány,
hogy németországi kap
csolatuk révén minden
esztendőben adományo
kat kapnak a ludwigshafe
ni evangélikus egyháztól.
Az ajándékok sorsát a
szervezetre bízza a támo
gató, ez éven 18 település
kapott ruhaadományt, a
játékokat és könyveket pe

dig úgy szokták szétosztani, hogy mindig kapjon belőlük a környék egyegy óvodája
vagy iskolája. Így került sor a Napsugár után a Gyárkerti óvodára is.

Árvay Attila, a Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
a két egyesület közötti együttműködésről szólva elárulta, hogy tavaly kötött meg
állapodásuk értelmében közösen igyekeznek támogatni a települési önkormány
zat tevékenységét. Legutóbb benyújtott pályázatukkal – amely jelenleg elbírálásra
vár – a fogyatékkal élők mindennapjaihoz kívánnak segítséget nyújtani. Az elnök
hozzátette, hogy a németországi egyházzal történő kapcsolattartásban is közre
működnek, a levelezés magyarról németre, illetve németről magyarra történő for
dításával járulnak hozzá a mozgáskorlátozottak munkájához.

A Gyárkerti óvoda Schmetterlingsgruppe, azaz Pillangó csoportjának gyermekei
örömmel fogadták és azonnal birtokba vették a különféle játékszereket.

R.P.
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A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban a 2013
2014es tanévben érettségizett diákok közül, az intéz
mény adatai alapján az alábbi tanulók nyertek felvé
telt felsőoktatási intézménybe.

12.H hatosztályos tagozat, 
osztályfőnök: † Kovács Tünde, 

Novákné Váradi Judit
Batta Donáta (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,

gyógypedagógia), Dorgai Attila (ME Gépészmérnöki és infor
matikai kar, programtervező), Dorsánszki Dóra (Eszterházy
Károly Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, em
beri erőforrások szak), Ducsai Dóra Sára (ME – Műszaki
Anyagtudományi Kar, anyagmérnöki alapszak), Ferenczi Jó
zsef (ME – Gépészmérnöki és informatikai kar, mérnökinfor
matikus), Koncz Bence (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem – Gépészmérnöki Kar, energetikai mérnök),
Koncz Ferenc (Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Jog és Ál
lamtudományi Kar, jogász), Marokházi Fanni (DE – Általános
Orvostudományi Kar, általános orvos), Molnár Alexandra
(Eszterházi Károly Főiskola, óvodapedagógus), Nagy Tamás
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Villa
mosmérnöki és Informatikai Kar, villamosmérnök), Oleár Vik
tória (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem –
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, műszaki mened
zser), Onda Gergő (ME – Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
műszaki menedzser), Rubi Kinga (DE – Fogorvostudományi
Kar), Sami Kitti (ME – Egészségügyi Kar, gyógytornász szak),
Somosi Kitti Nikoletta (DE – Mezőgazdaság, Élelmiszertudo
mányi és Környezetgazdálkodási Kar, élelmiszermérnök),
Stevlik Csilla Barbara (DE – Bölcsészkar, angolmagyar tanári
szak), Szabó Tünde (NYF – Bölcsész és Művészeti szak, képi
ábrázolás), Szakolczai Soma (DE – Mezőgazdaság, Élelmi
szertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, kertészmér
nök), Tiszavári Anna (BGF – Pénzügyi és Számviteli Kar, em
beri erőforrások), Viola Szabolcs (DE – Általános Orvostudo
mányi Kar, általános orvos).

12.A angol tagozat, 
osztályfőnök: Kocsis József

Amriskó Ádám (Miskolci Egyetem, műszaki menedzser),
Bodnár Barbara (DE Gyógyszertudományi Kar), Czink Bianka
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Közigazgatástudományi
Kar), Csengeri Réka (ME – igazgatásszervező), Ducsai Dalma
(Corvinus Egyetem, nemzetközi tanulmányok), Fekete Fatime
(DE, anglisztika), Határik Anett (ME, emberi erőforrások),
Jaczkó Viktor (BME, logisztika), Jenei Hanna Judit (ELTE Kör
nyezettudományi Kar), Kocsis Luca (Budapesti Kommuniká
ciós és Üzleti Főiskola, kommunikáció és médiatudomány),
Meczó Kinga (ME, logisztikai mérnök), Nagy Péter (BME, lo
gisztika), Orosz Ágota (Testnevelési Egyetem), Orosz Fruzsina
Zita (DE Gyógyszertudományi Kar), Papp Fruzsina (Corvinus
Egyetem, szőlészborász), Pindzsulya Barbara (ME – Állam
és Jogtudományi Kar), Pócs Nikolett (DETTK, vegyészmér
nök), Prekob Ádám (Miskolci Egyetem – Anyagtudományi
Kar), Rimán Réka (Eszterházy Károly Főiskola, mozgóképkul
túra és médiaismeret), Róth Katalin (ELTE, anglisztika), Szabó
Petra (Szent István Egyetem – Gazdaság és Társadalomtudo
mányi Kar), Szemán Bence (ME – Műszaki és Földtudományi
Kar), Ványay Fanni (DEGTK gazdálkodásmenedzsment),

Volcz Ádám (Károly Róbert Főiskola, szőlészborász).

12.B biológia tagozat, 
osztályfőnök: Szárnya Zoltán

Bencsik Attila (ME – programtervező), Berta Kitti (DE – kör
nyezetgazdálkodási agrármérnök), Bobkó Enikő (ME EK –
egészségügyi szervező), Drofti Júlia (DE MÉK – állattenyésztő
mérnök), Fercsák Nándor (ME GTK – gazdálkodás és mened
zsment), Gintner Tibor (DE – gazdasági és vidékfejlesztési ag
rármérnök), Hauzer Vivien Ágnes (ME – orvosi laboratóriumi
képalkotó diagnosztikai analitikus), Kosárkó Brigitta (ME –
jogi asszisztens), Laczkó Attila (ME – műszaki földtudományi
alapszak), Mészáros Károly Marcell (ME GÉIK – villamosmér
nök), Soltész Angéla (DE MK – építészmérnök), Spisák Dóra
(DE GVK – vendéglátásturizmus), Szadai Márk (BGF gazdaság
informatika), Tamás Laura (DE GVK – sportszervező), Varga
Alex (DE – környezetgazdálkodási agrármérnök).

12. C általános tagozat, 
osztályfőnök: Homovics Zsuzsa

Budányi Georgina (BGF Gazdasági Kar Zalaegerszeg, gaz
dálkodás és menedzsment), Hajkó Panna (ME – anglisztika),
Kurek Bettina (DE Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola,
óvodapedagógus).

12.Ra rendészeti tagozat,
osztályfőnök: Szegedi Anikó

Ács Ilona (NKE – Rendészettudomány), Juhász Milán (NKE
– Rendészettudomány), Kiss Máté (NYF – testnevelő edző),
Kovács Zoltán (Magyar Honvédség – Altiszti Akadémia), Lip
pai Szabolcs (DE – programtervező informatikus), Motkó Má
té (TE – testnevelő edző), Repka Eszter (DEMÉK Mezőgazda
sági és Élelmiszeripari Mérnök).

12.Rb rendészeti tagozat, 
osztályfőnök: Bodnár Györgyné

Garai Dalma (Miskolci Egyetem – jogi asszisztens), Gergely
Gábor (DE – gépészmérnök), Hankó Tamás (MoholyNagy Mű
vészeti Egyetem – fotós), Harsányi Mihály (ME – Munkaügyi
és Társadalombiztosítási igazgatási szak), Ignácz Dániel (Páz
mány Péter Katolikus Egyetem – szabad bölcsészet szak), Já
kob Jennifer (Zsigmond Király Főiskola), Kicsi Daniella (Nyír
egyházi Főiskola, mezőgazdasági mérnök), Nagy Ádám (DE –
sportszervező), Repka Benjámin (Nemzeti Közszolgálati
Egyetem – Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, katonai
vezető szak), Rózsa Tamás (ME – politológia).

12.Kg közgazdasági tagozat, 
osztályfőnök: Gazdóf Miklósné

Boros Evelin (Károly Róbert Főiskola Gyöngyös, emberi erő
források szak), Eperjesi Evelin (ME – kereskedelem és mar
keting szak), Fehér Kitti (ME – gazdálkodás és menedzsment),
Gazdag Laura (ME – kereskedelem és marketing szak), Kana
las Alexandra (ME – jogi asszisztens), Kender Szabina (NYF –
gazdasági és menedzsment szak), Kiss Alexandra (BME – vil
lamosmérnöki kar), Nagy Henrietta (Eszterházy Károly Főis
kola – óvodapedagógus), Palombi Petra (ME – pénzügy és
számvitel szak), Pauleczki Tímea (DE – egészségügyi ellenőr),
Závodszki Mercédesz (Eszterházy Károly Főiskola – sport
szervező).

A gimnázium továbbtanuló diákjai
OKTATÁS12
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„Elhurcolt magyarok álmatlan éje,
Ne félj, vigyáz rád a jó Isten képe,”

(Szerednyei János)

Rendhagyó emlékév ünneplésére készül hazánk, mely
ben nem kis szerepet vállalt városunk. Szerencsen lesz 
ugyanis a „Málenkij robot” Emlékév nyitó rendezvénye

kiállítás, emlékmű avatása és konferencia keretében. Sztálin
halálát követően, 1953. november 25én, hazaérkezett a GU
LAGlágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja. En
nek emlékére a magyar országgyűlés 2012ben megszavazott
határozata értelmében, november 25ét a Szovjetunióba hur
colt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknap
jává nyilvánította. Ehhez a naphoz kapcsolódóan az 194445
ben kényszermunkára elhurcoltak tiszteletére, 201415ben
„Málenkij robot” Emlékévvel adózik az ország. De tekintsünk
vissza, az esemény történelmi hátterére.

Hetven évvel ezelőtt, 1944 telén, a front vonalát követve,
megkezdődött a megszálló hadsereg által, a civil lakosság szov
jet munkatáborokba kényszerítése. A német nemzetiségű la
kosokat, háborús bűnösöknek kikiáltva, a megszállók a tele
pülések vezetőivel karöltve összeállították az elhurcolandók
listáját. Az elhíresült 0060as számú parancs a német szárma
zású munkaképes személyek mozgósítására vonatkozott, de a
valóságban vittek mindenkit, akikkel az előírt kvótát, a lét
számhiányt pótolni lehetett. 

1944 decemberében a front átvonult a városon, a civil lakos
ság úgy vélte, kezdődnek a békeidők, a nyugalom. Ám a követ
kező év januárjában a szomszédos megyékből, azok járásaiból,
megkezdődött az elfogott emberek Szerencsre terelése. Ugyan
is itt állították fel az ország 80 gyűjtőtáborának egyikét. Kü
lönféle ürüggyel, hamis indokokkal gyűjtötték össze a polgári
lakosságot. Népszámlálás, romeltakarítás, betakarítás, igazolás
kiadása szerepelt az indokok között, csakhogy eltereljék a fi
gyelmet a valódi célról, és ne okozzanak pánikot. Tokajban mo
zielőadásra hívták a helyieket, de a vetítés után csak a nézők
felét engedték haza. Hernádnémetiben az anyakönyvi adatok
pótlására rendelték be a falubelieket. Az így összeterelt em
bereket a mínusz 25 fokos hidegben, hóban gyalog Szerencsre
meneteltették, géppisztolyos lovas orosz katonák sorfala kö
zött. A szerencsi gyűjtőtábor Zemplén, Szabolcs, Abaúj várme
gyék legalább hat területről fogadta az internáltakat: a szeren

csi, a tokaji, a gönci, a sárospataki, a sátoraljaújhelyi, és a fel
sődadai járásokból, továbbá Borsod vármegye miskolci, me
zőcsáti járásának egykét településéről is. A begyűjtés köz
pontja a járásbíróság épületében volt, de mivel ide nem fért el
mindenki, a laktanyába, a cukorgyárba, és az iskolákban is el
zárták őket. Mindenütt nagy volt a zsúfoltság, aludni olykor
csak állva, egészségtelen körülmények között, éhezve tudtak.

Egykét hét fogság után a foglyokat a szerencsi pályaudvarra
hajtották. A Rákóczi utcán hömpölygött az emberek sokasága,
az eleje az állomáson, a vége pedig még a laktanyánál állt. Tél
víz idején, a fűtés nélküli marhavagonokba terelték az átfa
gyott, gyakran már legyengült, beteg rabokat és indultak az
idegenbe. Egyik legnehezebb kérdés az elhurcoltak számának
megállapítása. A helytörténeti kutatások eredményeként el
végzett összesítés, a Szerencsről elhurcoltak tekintetében több
mint háromezer főről szólnak. Szerednyei János tarcali tiszte
lendő 1945. február 5én a vagonban fagyoskodva, útban az is
meretlen felé írta: „Megy a vonat, az Isten tudja hova, Benne né-
gyezer magyar elhagyva honát.”

Akkor még nem tudhatták milyen kemény évek, nehéz meg
próbáltatások várnak rájuk. Nemcsak az utókor számára hihe
tetlen, de a szerencsi túlélő: Lekner Irénke saját szavai szerint
is „…el sem tudom képzelni, hogy élhettük túl azokat az éveket.”
A zöld paradicsomleves és árpakenyér, ami energiát a kemény
fizikai munkához nem adott, és az emberi méltóságban meg
alázó, lelki terror ellenére a csodával határos módon hazaér
keztek. Sajnos sokan ezt nem mondhatták el, hiszen a foglyok
egyharmada nem láthatta újra szeretteit és hazáját. Ismét Sze
rednyei János tarcali mártír káplán sorait idézve: „S ha a földi
honba nem is visz az út, / Az örök hazába mindenki hazajut!”

A hazatérők nemhogy kárpótlást nem kaptak, de örök hall
gatásra voltak kényszerítve, mintha valóban bűnösök lettek
volna, mintha az ő szégyenük lett volna. A németségre nyomott
billogot az akkori hatalom alakította ki, mely sajnos napjaink
ban egyegy megnyilvánulásban ugyanúgy tapasztalható. A ha
zugságokkal pótolt történelmi hiteltelenség a felnőttek köré
ben ugyanolyan káros következményekkel járt, mint ahogyan
a mai napig nem tanítottuk meg a fiatalsággal, a történelmi va
lóságot. Ezen hiányosságok egyikét pótolja a Zempléni Múze
um vándorkiállítása és a regionális „Málenkij robot” emlékmű,
amely egyben a megbékélést és emlékezést is hirdeti. 

OZM

MOZAIK 13

Szerencsi gyűjtőtáborból, 
donbászi kényszermunkára
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Keresztény orvosok regionális
találkozóját rendezték meg no
vember 8án városunkban. A több
mint egy évtizedes hagyományra
visszatekintő esemény résztvevői
– orvosok, szociális és egészség
ügyi területen dolgozók – fontos
nak tartják, hogy időről időre
megosszák egymással tapasztala
taikat, hitükben megerősítsék
egymást és önmagukat.

Atalálkozó helyszíne – immár tizen
harmadik alkalommal – a szeren
csi református gyülekezeti ház

volt, ahol Koncz Ferenc polgármester üd
vözölte a rendezvény résztvevőit. A vá
rosvezető szerint a tudatos keresztény
módon élő embereknek feladatuk, hogy
segítsék azokat a társaikat, akik kevésbé
élnek hittel teli hétköznapokat. – Úgy vé
lem, rendkívül előnyös, ha az orvosi hiva
tás és a Jóistenben való hit szorosan kap
csolódik egymáshoz, hiszen ebben a
szakmában rengeteg olyan helyzettel ta
lálkozhat az ember, amikor a Mindenható
támogatására is szükség lehet a gyógyí
tásban – hangsúlyozta a polgármester.

Dr. Korondi Klára, az esemény szerve
zője megosztotta velünk, hogy 2002ben
Szerencsen került megrendezésre a Ke
resztény Orvosok Magyarországi Társa

ságának VI. Orszá
gos Konferenciája,
és akkor született
meg az elképzelés,
hogy legyen min
den évben egy regi
onális találkozó,
ahol az itteni és
környékbeli ke
resztény érzelmű
orvosok, egészség

ügyi dolgozók és érdeklődők összegyűl
hetnek. Az összejövetelen előadások, bi
zonyságtételek hangzanak el, közös
éneklés, kötetlen beszélgetés, az egy
másra való figyelés erősíti a közösséget.
– Minden alkalommal lehet valami újat
tanulni, hiszen mindenki másképp éli
meg a hitét, és az életútjából elmond
olyan eseményeket, amelyeket ő megta
pasztalt, így épülni tudunk egymás bi
zonyságtétele alapján. Nagyon örülök,
hogy a fiatalok is részt vesznek a talál
kozókon, hiszen szükség van rájuk, lesz
kinek átadnunk a stafétabotot – mondta
dr. Korondi Klára.

MOZAIK14

Elismerés az önkéntes 
segítőnek

Az Országos Református Nő
szövetség 2010ben alapított,
Zsindelyné Tüdős Kláradíját ve
hette át 2014. október 11én 
dr. Korondi Klára.

A Gerendi Anna nevét viselő sze
rencsi református nőszövetség el
nöke évtizedek óta önzetlenül vesz
részt a helyi gyülekezet karitatív
munkájában. Dr. Korondi Klára az

országos nőszövetség konferenciáján vette át az elismerést.
Sokrétű önkéntes munkájáról a Szerencsi Hírek TVnek így
nyilatkozott: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg
erősít… Ez a felülről jövő erő vezet, tehát csak oda kell fi
gyelni és van erő mindenre.”

A látásproblémák 
kezeléséről

Az időskori szemészeti betegségekről tartott előadást no
vember 13án dr. Korondi Klára szemész főorvos a Rákóczi
vár lovagtermében. A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete szervezésében létrejött egyórás programon a hall
gatóság interaktív módon tájékozódhatott az esetlegesen fel
lépő látásproblémák okairól és kezeléséről.

Várja új tagjait a Hegyaljai Alkotók Társulása
Felhívást tett közzé a közelmúltban a Hegyaljai Alkotók Társulása, amely szerint új tagokkal szeretnék bővíteni közös

ségünket. Várják mindazok jelentkezését, akik betöltötték 14. életévüket, írással, rajzzal, festészettel, fotózással, vagy bár
mely alkotó tevékenységgel foglalkoznak. 

Jelentkezni személyesen a Szerencsi Művelődési Központ könyvtárában lehet, vagy az intézmény elektronikus levélcí
mén: szerencsiamk@gmail.com.

Keresztény orvosok találkoztak Szerencsen
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VÁNYAI
TEMETKEZÉS

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

Forduljon bizalommal
hozzánk

a nap bármely szakában.

47/361-906
20/966-4464

Álláskeresők figyelmébe
A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségé

nek aktuális állásajánlatai: asszisztens (Szerencs), gumijavító
(Szerencs), K+F mérnök (Miskolc, Diósgyőr), kereskedelmi ügy
intéző (Mád), kontroller (Miskolc, Diósgyőr), kőműves (Szerencs),
média menedzser (Szerencs), pék (Tiszalúc), pék/betanított pék
(Szerencs), péksegéd (Szerencs), pénzügyi asszisztens (Miskolc,
Diósgyőr), projekt mérnök (Szerencs–Miskolc, Diósgyőr), szakács
(Rátka), üzletkötő (Szerencs), lakatos, hegesztő (Rátka), minőség
biztosítási rendszerasszisztens (Szerencs), pék/betanított pék
(Szerencs), betanított ponyvakészítő (Bekecs), töltőállomás keze
lő, shopeladó (Szerencs), pékárú eladó (Szerencs), szerkezetla
katos, hegesztő (Szerencs), szerkezetlakatos (Budapest), call cen
ter munkatárs (Miskolc), kézi csomagoló (Szerencs).

Te is legyél rendőr!

Környezetvédelmi termékdíj a kül-
földről behozott gépjárművek után
2010től a külföldről vásárolt és belföldön forgalomba

helyezett gépjárművek egyes részei (akkumulátor, gumi
abroncs, kenőolaj, valamint elektromos és elektronikai be
rendezések) után is környezetvédelmi termékdíjat kell fi
zetni. A termékdíjat annak a vállalkozónak kell megfizetni,
aki a gépjárművet elsőként helyezi belföldi forgalomba, il
letve azt saját célú felhasználásra szerzi be. A fizetendő ter
mékdíj összege a gépjármű típusától függően 2530 000
forint.

Nem kell termékdíjat fizetni, ha a gépjárművet külföldre
továbbértékesítik, valamint magánszemély esetében akkor,
ha – személyes igényt meg nem haladó mennyiséget – saját
célra vásárol, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal.

Anyakönyvi hírek 2014. szeptember
Házasságot kötöttek: Varga Nikolett – Koleszár Imre, Balogh Bernadett – Kovács Zoltán,

Plaszkó Orsolya – Bodnár Béla, Éles Eszter – Török Gábor.
Születtek: Solymos Kitti, Nagy Jázmin, Oláh Boglárka, Kerekes Zsombor, Döme Noémi An

namária, Horváth Lili, Takács Benedek, Fazekas Lilla, Tóth Csenge Barbara, Lukács Korina,
Rontó Dávid, Szilágyi Attila.

Elhunytak: Sárosi Sándorné sz. Nyüsti Terézia (74 év), Sipos Pálné sz. Megyaszai Katalin
Eszter (65 év), Müller Ágostonné sz. Botos Ilona (90 év), Oláh Ferencné sz. Kiss Katalin (80
év), Kulcsár Béláné sz. Szaniszó Rozália (86 év), Drahos Bertalanné sz. Varga Erzsébet (93 év),
Mészáros László (68 év), Zagyi István (59 év), Petus Izabella Aranka (86 év), Muha János (70
év), Cserháti Ferencné sz. Varga Erzsébet (76 év), Bodnár Lászlóné sz. Bányai Irma (78 év),
Csider Erzsébet (59 év), Drozsnyik András (84 év), Galuska Imre (63 év), Gaál Miháyné sz.
Tán Mária (85 év), Erdei Sándorné sz. Cservák Ilona (68 év), Salánki István (94 év), Siskó Já
nosné sz. Kondás Anna (87 év), MataBalogh Ferencné sz. Kállai Eszter (65 év).

A Magyar Rendőrség a tiszthelyettesi állomány utánpótlása ér
dekében olyan fiatalokat keres, akik a rendőri szolgálatot válasz
tanák hivatásuknak. A lehetőség BorsodAbaújZemplén megyében
is adott.

A Magyar Rendőrség számára is fontos az utánpótlás megtalálása és
felkutatása. A B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitányság toborzási program
sorozatát 2014. november 13án indította el a Miskolci Rendészeti Szak
középiskolában megtartott nyílt napon. A toborzót dr. Vereckei Csaba r.
dandártábornok a BorsodAbaújZemplén Megyei Rendőrfőkapitányság
vezetője nyitotta meg, míg a vendégeket házigazdaként Bagi István r. ez
redes a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója köszöntötte.

A szervezők minden olyan érettségi előtt álló diákot vártak, akik pá
lyaorientációjukban a rendőri hivatás, mint életpályamodell szerepet
kaphat. A bemutatókkal egybekötött toborzón az érdeklődő tanulók be
tekinthettek a rendőri hivatás sokszínűségébe és választ kaphattak arra
kérdésre is, hogy miért jó rendőrnek lenni. A programon bemutatkozott
többek között a főkapitányság bűnmegelőzési, közlekedésrendészeti,
humánigazgatási osztálya is. A rendészeti szakközépiskolában a diákok
láthattak még önvédelmi bemutatót, megismerhették az úgynevezett
szituációs kabinetet, de közelről szemügyre vehették a felvonultatott
szolgálati gépjárműveket is.

A B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitányság toborzótisztjei a közeljövő
ben felkeresik a megyei középiskolákat, hogy az érdeklődést mutató di
ákok választ kaphassanak további kérdéseikre a rendőri hivatással kap
csolatban – közölte a BorsodAbaújZemplén Megyei Rendőrfőkapi
tányság.

Brutusz 23 éves körüli,
gyönyörű, staff jellegű, nyur
galábú kan kutya. Az utcán ta
lálták meg, oltva, chipelve ke
res gazdit.

Ez a 67
h ó n a p o s

kan kutya Boci névre hallgat.
Kedves, szeretetre vágyó jó
szág, szintén oltva, chipelve

keresi gaz
dáját.

Mami kb. 23 éves, kister
metű szuka kutya. Más ebek
kel szemben kissé agresszív,
így egyedüli kutyának ajánl
juk. Oltva, chipelve keresi sze
rető gazdáját.

A kutyákról és az örökbe fogadásról
bővebb információ kérhető az alábbi

telefonszámon: 
20/5293580.

Gazdit keresnek
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A Tiszakarád ellen elért 60 ará
nyú győzelem után a 13. forduló
ban Pálházán szenvedett vereséget
a BorsodAbaújZemplén Megyei
másodosztályú labdarúgóbajnok
ság kelet csoportjában szereplő
együttesünk. Az idegenbeli kudarc
után azonban a csapat igyekezett
mindenért kárpótolni a szurkoló
kat: 2014. november 15én a sze
rencsi Tatay Zoltán Ifjúsági Sport
telepen igazi focirangadót láthat
tak a az érdeklődők, amikor a 14.
fordulóban a ranglista élén álló To
kaj együttesét fogadta a Szerencs
VSE labdarúgócsapata. A találkozó
hatalmas küzdelmet hozott a két
rivális csapat között, a meccs végül
21 arányban a Szerencs javára
dőlt el.

Nem kezdődött jól a mérkőzés a házi 
gazdák számára. Érezhető volt, hogy a Ti
szaparti csapat pontokért érkezett Sze
rencsre. Igyekeztek is mindent megtenni
ezért, olyannyira, hogy a meccs nyolcadik
percében megszerezték a vezetést. Az iga
zi küzdelem csak ez után kezdődött.

A megyei másodosztályban ritkán lát
ható, jó színvonalú, kemény találkozót ját

szott a két együttes. Úgy tűnt azonban,
hogy a játékvezető nem igazán tudja kéz
ben tartani a meccset: a 90 perc alatt ösz
szesen hat sárga és egy piros lapot osz
tott ki. A büntetések nagy része sajnos a
mieinknek jutott.

Az első félidőben megszerzett tokaji gól
után helyzetek ugyan adódtak mindkét
kapunál, de a lehetőségeket sokáig egyik
félnek sem sikerült gólra váltani.

A második félidőben mintha kicserélték
volna a hazai gárdát. Nem tudni, hogy
Tóth István vezetőedző mivel lelkesítette
fiait, de a szünet után egy „új csapat” lé
pett pályára. Játékunk jelentősen feljavult,
s látszott, hogy van remény az egyenlítés
re, netán a fordításra. Mindez szertefosz
lani látszott a 61. percben, amikor a játék
vezető egy vitatott szabálytalanság miatt
Szívós Márknak másodszor is felmutatta
a sárga lapot, ami a jó formában lévő ha
zai játékos kiállítását jelentette. Ember
hátrányban folytatta tehát a küzdelmet a
Szerencs VSE. A fiúk nem adták fel, de az
egyenlítő gólra egészen a 80. percig kel
lett várnunk, amikor több, szépen kidol
gozott támadás után végre Erdélyi Gábor
talált a tokaji hálóba. Ez, és a szokatlanul
hangos és népes szerencsi szurkolótábor

tovább lelkesítette csapatunkat. Az
ugyancsak remekül játszó Gombos Ádám
a 89. percben gyönyörű szabadrúgás
bombájával állította a be a végeredményt:
Szerencs – Tokaj: 21.

A begyűjtött három ponttal újra a tabel
la élére állhatott Szerencs. Az őszi bajnok
ság utolsó fordulójában a harmadik he
lyen lévő Abaújszántó otthonába utazik
csapatunk.

Az U19es fiataloknak nem sikerült
ilyen jól a Tokaj elleni hazai mérkőzés. A
vendégek 02 arányban nyerték meg a ta
lálkozót. Ificsapatunk ezzel a tabella ötö
dik helyén várja az őszi szezon utolsó for
dulóját. M. Z.

A Szabó Ferenc Masters Súlyemelő Emlékversenyt
és a Szűcs Lajos Emlékversenyt rendezték meg 2014.
november 89. között Kazincbarcikán. A masters ka
tegóriában, a nők 35 év feletti korcsoportjában Sze
rencs VSE súlyemelő szakosztályát képviselte Szűcs
Anita, aki a 2. helyen végzett. A férfiak 35 év feletti
korcsoportjában Barna László szintén ezüstérmet
szerzett.

A Szűcs Lajos Emlékversenyen szerencsi színekben 11 ver
senyző lépett dobogóra, ők összesen nyolc arany, egy ezüst és
két negyedik helyet szereztek.

Eredmények: lány korcsoport, 44 kg súlycsoport: 1. Sze
pesi Györgyi 73 pont; fiú korcsoport 40 kg súlycsoport: 1. Ta
kács Máté 90 pont; 45 kg súlycsoport: 4. Radványi Dominik
77 pont; serdülő korcsoport, 45 kg súlycsoport: 1. Csipkés
István 58 kgos összteljesítmény; 69 kg súlycsoport: 1. Ko
necsni Róbert 157 kgos összteljesítmény; 77 kg súlycsoport:
2. Vasas Péter 190 kgos összteljesítmény; 4. Nagy Tamás 127
kgos összteljesítmény; +85 kg súlycsoport: 1. Bárány Gergő
195 kgos összteljesítmény; ifjúsági korcsoport, 85 kg súly
csoport: 1. Herman Dávid 135 kgos összteljesítmény; felnőtt
férfi, 77 kg súlycsoport: 1. Barna László 175 kgos össztelje
sítmény; 85 kg súlycsoport: 1. Morvai Zoltán 192 kgos össz
teljesítmény.

Várja a sportolni vágyókat
a birkózó szakosztály

Szerencs Város Sportegyesületének
birkózó szakosztálya, minden ked
den és csütörtökön 17.45 és 19.30
óra között tartja edzéseit a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Is
kola tornatermében. A tréningeket
Illésy László vezeti.

Súlyemelés: újabb 
arany- és ezüstérmek

A nyári felkészítő, erő és állóképesség fejlesztő ed
zőtáborok után jó formában kezdték meg a verseny
szezont a Szerencsi VSE birkózó szakosztályának
sportolói, akik közül Pál Mihály, Nagy Kristóf, Molnár
Olivér, Kovács Szilveszter és Golopi Gergő több verse
nyen állhatott dobogóra.

Ez után következett a diákolimpia döntője. A Diák I. korcso
port országos fináléját 2014. november 78. között rendezték
meg Dunaújvárosban, ahol Nagy Kristóf 14 induló közül ezüst
érmet szerzett úgy, hogy a legjobb nyolc között meggyőző fö
lénnyel és kiváló küzdéssel búcsúztatta az idei magyar bajno
kot. Molnár Olivér 42 kgban a 34 induló közül a pontszerző
5. helyen végzett, ő négy győzelem után a legjobb négy között
kapott ki a későbbi bajnoktól. Kovács Szilveszter a serdülők
között 100 kgos súlycsoportban lépett szőnyegre, a kilenc in
dulóból a szintén pontokat érő 5. helyen végzett.

Pál Mihály magasabb súlycsoportba lépve, 46 kgban ver
senyzett november 14én Orosházán. A diák II. korcsoport or
szágos döntőjében súlycsoportjában a 20 induló között az elő
kelő 3. helyezést érte el, csak a korábbi magyar bajnok tudta
megállítani.

Az eredmények fényét emeli, hogy a Szerencsi VSE fiataljai
neves nagy szakosztályok sportolóit győzték le, akik sokkal
jobb edzési feltételek mellett készülnek a versenyekre.

Szerencsi birkózók 
a diákolimpián

Labdarúgás: győzelmek és vereségek
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SPORT 17

Szerencs igazi sportváros. Ezt a
megállapítást alátámasztja a tele
pülés sportegyesületének sokrétű
és rendkívül aktív működése, va
lamint az, hogy számos fiatal in
dult el innen és futott be szép kar
riert a különböző sportágakban.
Minden bizonnyal közéjük sorol
ható a 16 éves gimnazista Bu
kovszky Péter is, aki 2014. no
vember 8án Ácson megnyerte a
Sportlövő Diákolimpia országos
döntőjét.

A fiatal sportoló a megyei fordulóból
az első helyen jutott tovább, ahol ke
mény ellenfelekkel került szembe, de
egy erős, 392 körös eredménnyel sike
rült a dobogó legfelső fokára felállnia,
aminek hasznos hozadéka, hogy tovább
tanulási pontokat is jelent. Kíváncsiak
voltunk, Péter hogyan jutott el idáig.

– Négy évvel ezelőtt ismerkedtem
meg a sportlövészettel, három évig az
MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub tagja
voltam, amely szép és tartalmas időszak
volt, de aztán kaptam egy ajánlatot az
Újpesti Torna Egylettől, és ez remek le

hetőség volt a továbblépésre – idézi fel
az ifjú sportlövő.

– Milyen eredményekkel büszkél
kedhetsz eddig?

– Több nemzetközi versenyen is sike
rült viszonylag jól szerepelnem. Három
szor vettem részt eddig az Olimpiai Re
ménységek Versenyén: Nyitrán harma
dik, Belgrádban hatodik, Pilsenben pe
dig kilencedik helyezést értem el, ami
egy új, még nem bejáratott puskával vi
szonylag jó eredmény. Magyarországi
versenyek tekintetében az utánpótlás
négyfordulós versenyén összesítettben
második lettem.

– Hogyan készülsz fel a versenyek
re?

– A technikai edzésem a nyári időszak
ban heti tíz, télen pedig hat alkalomból
áll. Ez egy nagyon összetett sport, ezért
muszáj erőnléti és mentális tréninget is
folytatnom. A fizikai gyakorlatokra – tor
na, futás, úszás – naponta egy órát szá
nok, a heti kétórás lelki felkészítésben
pedig – beszélgetés, relaxáció – egy sze
rencsi hölgy, Derda Krisztina segít ne
kem, illetve esténként igyekszem ella
zulni.

– Milyen célokkal tekintesz a jövő
be?

– A legközelebbi cél az ifjúsági világ
bajnokságra való kijutás, a távlati elkép
zelés pedig természetesen az olimpia.

R.P.

Bukovszky Péter, diákolimpiai bajnok sportlövő
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INGATLANINGATLAN
Bekecsen közművesített építési te
lek, fúrt kúttal, nagyon jó helyen el
adó. Érd.: 47/951205. (1920)
Szerencsen a Kazinczy utcában ker
tes családi ház részben bútorozottan
kiadó. Érd.: 31/3181813. (1920)
Szerencsen áron alul emeletes csa
ládi ház a Tesco és az iskolák közelé
ben eladó. Kétgenerációs lakásnak,
nagycsaládosoknak, akár vállalko
zásra is alkalmas. Rendezett udvaron,
melléképületekkel. Budapesti lakás
csere is érdekel értékkülönbözettel.
Érd.: 70/6557576, 47/363282.
(1920)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám alat
ti kétszobás, összkomfortos, kertes
családi ház melléképületekkel eladó.
Érd.: 47/362788. (1920)
Mezőzombor, Béke út 46. szám alatt
építési telek eladó: 200 négyszögöl
(zárt, kerti ingatlan), jelenleg gyü
mölcsfával beültetve. Érd.: 70/422
2819. (1920)
SzerencsOnd, Fő út 81. szám alatti,
háromszobás, konyhás, felújított csa
ládi ház garázzsal, pincével, mellék
helyiségekkel eladó (családi okok mi
att). Érd.: 20/5923000. (1920)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vál
lalkozásra is alkalmas ingatlan eladó.

Érd.: 70/3422980 1620 óráig. (19
20)
Szerencs, Kölcsey út 19. szám alatt
külön bejáratú szoba kiadó. Érd.:
20/2870836. (19)
Szerencs központjának közelében,
jól megközelíthető helyen található
kertes családi ház ½ része igen ked
vező áron eladó (szobakonyha hasz
nálati joga rendezett). Bérleti díj nél
küli – határozott idejű – használatba
adása is lehetséges az ingatlan állag
megóvásigondozási feladatok elvég
zéséért. Érd.: 70/2547100. (19)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel szem
ben) 100 m2es, felújított családi ház
akár irodának, üzletnek is, valamint
Bekecsen 85 m2es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363302. (1920)

VEGYESVEGYES
Idős vagy gyermekgondozást, taka
rítást, vasalást vállalok. Érd.:
47/951205. (1920)
Megváltozott munkaképességűeket
(leszázalékolt) keresek csomagolási
munkára szerencsi munkavégzéssel.
Érd.: 30/8235226. (1920)
Teljesen új, 5 kWos, fatüzelésű kály
ha eladó. Érd.: 47/361429. (19)
Vadonatúj, 5 kWos fatüzelésű kály
ha eladó. Érd.: 47/361429. (19)
Jawa Babetta segédmotor, verseny
kerékpár, összteleszkópos MB ke
rékpár, 2 db fotel, bárszekrény, 2 db
bárszék eladó. Érd.: 20/2219094. 

Lakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS18

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-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó 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
540 Ft/kg

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Szerencs-Ond: 
Király Csemege 

F  u. 141/a. 
Italbolt 
F  u. 24. 

Tó Büfé (Horgásztó) 

Bekecs: 
Nemzeti Dohánybolt 

Honvéd u. 8. 
Vegyesbolt 

Honvéd u. 100. 
 

Szerencs:
Mákszem Büfé 
(Egészségház) 
Bekecsi u. 10. 

Dominó Kiskocsma 
Ondi u. 62. 

Büfé Falatozó 
Gyár u. 1. 

Tarkabarka Büfé 
Gyár u. 61. 

Élelmiszer Vegyesbolt 
Dózsa György u. 25/a. 

Csiki Csemege 
Rákóczi u. 8. 

Csemege Bolt 
Kossuth tér 4. 

Városi Fürd  és 
Wellnesház 

Rákóczi u. 94. 

Galéria Kávézó 
(Rákóczi-vár) 
Hunyadi u. 1. 

Válság Center 
Zrínyi u. 1. 

 
 

Az árak tájékoztató jelleg ek, üzletenként eltérhetnék! 

20141121_Layout 1  2014.11.19.  9:39  Page 18



HIRDETÉS 19

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.

elikánelikán
apír-írószerapír-írószerPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

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

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

•
•

•

Varrónőt felveszünk.
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Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Füstölt sertés láb
Májas hurka
Disznósajt
Rakott sertés fej
Lángolt kolbász

199 Ft/kg
949 Ft/kg

1299 Ft/kg
949 Ft/kg

1159 Ft/kg

Az akció 2014. november 21-től 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...”

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

szombat 7–12 óráig.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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
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