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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 15-én.
Telefon: (47) 565-203. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik szerdáján 9 órától,
legközelebb december 17-én. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján 8–12 óráig, legközelebb december 17-
én. 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
December 8–14.: Oroszlán Gyógyszertár. Decem-
ber 15–21.: Alba Gyógyszertár. December 22–28.:
Tesco Gyógyszertár. December 29. – január 4.:
Centrum Gyógyszertár. Január 5–11.: Oroszlán
Gyógyszertár. Január 12–18.: Alba Gyógyszertár.
Január 19–25.: Tesco Gyógyszertár.  22 óra után
a gyógyszertárak telefonos egyeztetést kö-
vetően, az ügyeletes orvos kérésére, rend-
kívüli esetben biztosítják a gyógyszer kia-
dását.

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
nyitvatartási 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. 

A Szerencsi Hírek ügyeleti
telefonszáma:

20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Advent második vasárnapját ünnepeltük decem
ber 7én 16 órától a Rákóczivár udvarán. Istenről,
Jézusról, a felebaráti szeretetről és a család fontos
ságáról beszélt dr. Börzsönyi József református es
peres, aki az adventi várakozást ahhoz hasonlította,
mint amikor a reményeink még nem teljesültek be,
de biztosan tudjuk, hogy ez már csak idő kérdése.

Ünnepi gondolatai után az esperes a szerencsi
óvodásokkal közösen gyújtotta meg a második ad
venti gyertyát. Ezt követően a Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde gyermekei adtak kedves műsort, majd a
Szerencsi Szakképző Iskola diákjai és az „Öreg a né
nikéd” Klub tagjai versekkel, zenével és énekekkel
fokozták a meghitt hangulatot. Az ünneplőket me
leg teával, forralt borral és aprósüteménnyel várta
a szervező Szerencsi Művelődési Központ.

MOZAIK 3

A karácsonyvárás időszakának első vasárnapján
a szerencsi hagyományok szerint a város hatalmas
adventi koszorújánál gyülekeztek a helyiek. A Rá
kóczivár udvarán Csejoszki Szabolcs görög kato
likus parókus ünnepi gondolatai között hangsú
lyozta, az első gyertyagyújtás önmagunk megisme
résének, az önmagunkkal való megbékélés, az Is
tenhez fűződő kapcsolatunk megtalálásának, egy
mással való kibékülésünk pillanata. – Azt kívánom
mindannyiunknak, hogy tudjuk legyőzni azt, ami
nem jó bennünk, tudjuk leküzdeni azokat a falakat,
melyek körülöttünk húzódnak, mert más kérése
nem lehet az emberszerető Istennek, a Krisztus
születését váró időszakban, minthogy kibéküljünk
önmagunkkal, az Istenünkkel, és egymással.

Miután Csejoszki Szabolcs két óvodás kíséreté
ben meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyá
ját, a Napsugár óvoda gyermekeinek műsora szó
rakoztatta a jelenlévőket. Az ünnepi műsorban fel
lépett a Bocskai István Katolikus Gimnázium ének
kara, valamint Visi Ferenc zenei kísérete mellett a
Városi Nyugdíjasklub kórusa.

Advent első vasárnapján

Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 
Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese!
Karácsony készűl, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese 
már nem is egészen mese. 
Belőle az Isten szeme 
tekint a földre lefele. 
Vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavában megferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete. 
Vak gyűlölettől fekete. 
Vak, mint az emberek szeme: 
az égig sem látnak vele. 
Pedig az égből lefele 
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke, 
ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele 
és csillagtükröt nyujt felénk, 
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer 
Pillantsatok tiszta szemmel, 
tiszta szemmel, Istenszemmel 
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…? 
Elfordulnak fejeitek…? 
Megvakultak szemeitek…? 
Szépségteket, jóságtokat 
nem érzitek, nem hiszitek…? 
Csillaggyertyák fénye mellett 
Isten elé nem viszitek…?
Akkor bizony rútak vagytok, 
szégenyek és vakok vagytok, 
ha szépek lenni nem akartok. 
De még így is, szegényen is, 
rútan, vakon, mégis, mégis 
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét, 
elindítja fényszekerét, 
jó emberek játékszerét. 
Milyen kár, hogy áldó kezét 
nem érzitek, nem nézitek 
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van, 
minden embernek gondja van, 
a sok angyalnak mind gondja van 
s az Istennek is gondja van, 
mert mindenekre gondja van. 
S így múlik el a szép s a jó 
az ember mellől, nyomtalan.

Wass Albert: Karácsonyi versek II.

A második
gyertya
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AKTUÁLIS4

Egy év várakozás után úgy tűnik
minden akadály elhárult az elől,
hogy megkezdődjön a szerencsi
mentőállomás rekonstrukciója.
Az Országos Mentőszolgálat euró
pai uniós forrásból 22 létesít
ményt épít és 60 esetében végez
felújítást az elkövetkező időszak
ban. Az úgynevezett dinamizációs
programban érintett települé
sünk is, ahol várhatóan 2015 ta
vaszán kezdődhet meg a mentőál
lomás korszerűsítése.

2013 novemberében arról számol
tunk be, hogy ez év elején megkezdődik
a szerencsi mentőállomás rekonstrukci
ója. Az európai uniós pályázati folyamat
idő közben lelassult, s egészen mostaná
ig kérdéses volt, megvalósule egyálta
lán a tervezett fejlesztés. 

Egy év várakozás után jó hírekkel ér
kezett BorsodAbaújZemplén Megyébe
az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ve
zetősége, amikor 2014. november 27én
Sárospatakon új mentőállomás alapkö
vét helyezte el Hörcsik Richárd ország
gyűlési képviselő, dr. Burány Béla az
OMSZ főigazgatója, valamint Sikora At
tila alpolgármester. 

Az eseményen jelen volt Győrfi Pál, az
OMSZ szóvivője, aki a Szerencsi Hírek
érdeklődésére elmondta, hogy B.A.Z.
Megyében négy mentőállomás korsze
rűsítését végzik el az elkövetkező idő
szakban. – Két helyszínen, Encsen és Ri
csén a napokban indul a kivitelezés a kö
vetkező lépcsőben Miskolc és Szerencs
kerül sorra. A munkálatok befejezési ha
tárideje 2015 második fele – emelte ki
Győrfi Pál, aki a dinamizálási munkála
tokkal kapcsolatban megjegyezte: az el
sődleges cél az, hogy a betegekhez gyor
sabban érkezzen meg a segítség, a prog
ram másik eleme viszont a mentő dol
gozók komfortérzetét, a hatékonyabb
működést szolgálja. Ezek olyan csoma
gok, melyeket az Európai Unió jóváha
gyott és egységesen hajtanak végre az
egész országban, ahol egyébként 60
ilyen létesítményben történik a dinami
záció. Egy másik program keretében pe
dig ugyancsak 2015 novemberére 22 új
mentőállomás épül meg hazánkban, eb
ből az Önök megyéjében Sárospatakon,
Aggteleken és Krasznokvajdán – fogal
mazott az OMSZ szóvivője. 

Dr. Breitenbach Géza kérdésünkre
megerősítette: most már bizonyos, hogy
megvalósulnak a fejlesztések. Szeren

csen és Miskolcon az utolsó körben, vár
hatóan 2015 tavaszán kezdődik a kivite
lezés. Az OMSZ Északmagyarországi
Régió igazgatója hozzátette, hogy a re
konstrukció műszaki tartalma nem vál
tozott. – Lesznek motoros ajtók, napele
mek, stb., tehát most már bizonyos, hogy
megvalósul a fejlesztés. Tudjuk, hogy
Szerencsen nagyon sok a feladat, így az
átalakítás közben a létesítmény nem
tudna üzemelni, a korábbi terveknek
megfelelően tehát átmeneti helyre köl
töztetjük erre az időszakra – tette hozzá
dr. Breitenbach Géza.

A Sárospatakon elhangzottak alapján
2015 tavaszán kezdődhet a szerencsi fej
lesztés, mely során kicserélik a nyílászá
rókat, távirányítású, motoros kaput épí
tenek be annak érdekében, hogy riasztás
kor egy percen belül megtörténhessen a
mentőautók kivonulása. A belső átalakí
tások kiterjednek a vizesblokkok felújítá
sára, az energiaellátás egy részét tetőre
szerelhető napkollektorok biztosítják
majd. Az EU finanszírozású projekt tervei
szerint a beruházásnak 2015 novembe
rére Szerencsen is be kell fejeződnie.

M. Z.

Kezdődhet a szerencsi mentőállomás felújítása

Képeslapokat
adományozott
2014. november
20án a Zemplé
ni Múzeumnak
városunk egyik
nyugdíjas szer
vezete, a Nyárutó
Klub.

ANyárutó Klub a
közelmúltban
megkereste Fa

zekasné Majoros Judit
múzeumigazgatót az
zal az ötlettel, hogy
képeslapgyűjtő akciót
hirdetnének a tagság körében a Zemplé
ni Múzeum javára, hiszen sokuk ottho
nában találhatóak elfekvőben régi üd
vözlőlapok. Az intézmény vezetője ér
deklődésünkre elmondta, hogy örömmel
fogadta a felajánlást, hiszen gyűjtemé
nyük nagy részére adományozás útján
tettek szert, nagyon ritka, hogy ők ma
guk vásároljanak gyarapítás céljából, mi
vel erre szerény anyagi forrás áll rendel
kezésükre. Fazekasné Majoros Judit hoz

zátette, hogy ez a kezdeményezés példa
lehet a szerencsi lakosok számára is, hi
szen a múzeum mindenkitől szívesen fo
gad adományt, külön kiemelve a telepü
lésünkhöz kapcsolódó régiségeket.

Miután az igazgató személyesen meg
köszönte az ajándékot a klub tagjainak,
Fincziczki Istvánné, a közösség vezetője
átadta a múzeumnak az általuk össze
gyűjtött képes levelezőlapokat.

R.P.

Adomány a múzeumnak
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AKTUÁLIS 5

Miután a 37es út átépítése be
fejeződött, az önkormányzat saját
beruházásként tette rendbe a
Gyár út mentén lévő szervizuta
kat. Tóth István, az önkormányza
ti cég vezetője megkeresésünkre
összefoglalta az elvégzett munká
latokat. 

Az ügyvezető elmondta, hogy a
nyár folyamán a Gyár út jobb ol
dalán megvalósult a teljes aszfal

tozás, majd a telephelyükön készített
térkövekből járdát építettek, ezt követő
en az Arad utca és a hozzá csatlakozó
Bástya köz szintén új burkolatot kapott,
illetve rendbe tették a kapcsolódó vízel
vezető árkokat is. Szeptemberben elkez
dődött a 37es út átkelési szakaszának

másik oldalán levő utca
felújítása a cukormúze
um előtti terület re
konstrukciójával. Útsze
gélyfolyókák felhaszná
lásával a csapadékvíz
elvezetést is megoldot
ták, ám ennek kiépítésé
hez a szervizút mentén
álló öreg nyárfasor kivá
gására is szükség volt.

Tóth István hozzátette, hogy a munká
latoknak köszönhetően szélesebb is lett
az utca, amely nagyban megkönnyíti a
járművek közlekedését és parkolását,
valamint egy régi lejárót is visszaállítot
tak annak érdekében, hogy a Szerencsi
Bonbon Kft.hez érkező tehergépjár 

művek ne zavarják a környék lakóit. 
– Mindkét szervizúton füvesítést is vé
geztünk, valamint a városi klímát jól tű
rő gömbkoronájú kőrisfákat ültettünk,
amelyek néhány év múlva nagyon szép
látványt fognak nyújtani – tájékoztatott
az ügyvezető. R. P.

Elkészültek a szervizutak

A tavalyi év végén befejeződött
városunkban a csapadékvízelve
zető rendszer fejlesztésének első
üteme. A beruházás keretében a
kivitelező Szerencs és Ond telepü
lésrész öt fő vízgyűjtő rendszerén
végzett rekonstrukciós munkákat,
de a nyomvonal menti közterüle
teket már nem érintette a felújí
tás, így azokat az önkormányzat
saját erőből kívánta rendbe hozni.
Ennek keretében került sor a Ba
kó József utca rendbetételére is.

ABakó utcai átalakítással kapcso
latban Szabó Lászlóné, a városfej
lesztési osztály vezetője elmond

ta, hogy a bonyolult domborzati feltéte
lek miatt nem volt könnyű dolga a kivi
telezőknek, valamint igényként merült
fel a református temető előtti út melletti
szakasz parkolásra alkalmassá tétele,
amelyet az önkormányzat saját erejéből
oldott meg. Szerencs Város Önkormány
zata megbízásából a Borsodvíz Zrt. fel
újította a mintegy 40 esztendős ivóvíz
vezetéket az utcában. A szolgáltató ösz
szesen 240 méter gerincvezetéket, 18
bekötőcsövet cserélt újra, illetve új tűz
csapot is telepítettek. Tóth István, a Sze
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyve
zetője megosztotta velünk, hogy az út al
só oldalán – a hatékonyabb csapadék
vízelvezetés érdekében – elhelyeztek
egy folyókát, amit aztán vissza kellett
kötni a temetői oldalra. Ezután aszfalto
zás következett, melynek során a Kés
márk utcai csatlakozástól egészen a re

formátus temető kapu
jáig új burkolatot kapott
a Bakó utca. Az önkor
mányzati cég igazgatója
úgy nyilatkozott, hogy
mostanra szinte minden
munka el lett végezve,
lapzártánkor az útpadka
helyreállításán még dol
goztak a cég munkatár
sai. R.P.

Jelenleg is tart a Hunyadi 
tornacsarnok felújítása

Szerencs Város Ön
kormányzatának ko
rábbi döntése alapján
nettó 105 millió forin
tos beruházás kereté
ben újul meg az egy
kori Hunyadi iskola
tornacsarnoka. A kor
mány 60 millió forint
tal támogatja az épület
rekonstrukcióját, a
szükséges további net
tó 45 milliót pedig a
város saját forrásból
teszi hozzá.

A kivitelezést 2014. szeptember 10én kezdte meg a Szivárvány Építőipari Kft.
Azóta teljes egészében lecserélték és megerősítették a tetőszerkezetet, befejező
dött a bádogos munka, elkészült a födém, megtörtént a tornaterem belső gipsz
kartonozása. Lapzártánk előtti napokban még a homlokzat felújításán dolgozott
a kivitelező, de folyamatosan végzi a belső terek rekonstrukcióját is.

Leaszfaltozták a Bakó utcát
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Első munkaterv szerinti ülését tartotta az őszi önkor
mányzati választások után megalakult szerencsi kép
viselőtestület. A 2014. november 28ai tanácskozáson
többek között megválasztották a bizottságok külsős
tagjait és döntés született a helyi óvodák és bölcsőde
téli ügyeleti rendjéről is.

Koncz Ferenc polgármester tájékoztatta a jelenlévőket ar
ról, hogy előzetes egyeztetés alapján kétkét külsős tagot
javasol a képviselőtestület bizottságaiba. A grémium

egyetértett a jelölésekkel, így a pénzügyi bizottság munkájában
dr. Brugoviczky Zsolt és Kontra László vesz részt a jövőben, a
jogi és ügyrendi bizottság külsős tagjai pedig Rábainé Végh
Anett és Varkoly Ádám lettek.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásba a polgármester
helyettesítésére dr. Egeli Zsolt alpolgármestert delegálta az ön
kormányzat. Ezt követően Kiss Attila projektvezető tartott tá
jékoztatót a BorsodAbaújZemplén Térségi Ivóvízkezelési Ön
kormányzati Társulás elmúlt időszakban végzett munkájáról,
majd az újonnan megalakuló önkormányzatok miatt módosult
társulási megállapodást fogadta el a testület.

Nem minden képviselő értett egyet az óvodák és bölcsőde téli
nyitva tartásáról szóló javaslattal. Az előterjesztés szerint 2014.
december 22étől 2015. január 4éig a Gyárkerti óvoda és az
Ondi óvoda zárva lenne, az erre az időszakra eső munkanapo
kon pedig a Napsugár épületbe, szülői igények alapján tartanak
ügyeletet. Kiss Attila nem támogatta a december 22–23ára ter
vezett nevelés nélküli munkanapot, amely – mint mondta –
gondot jelenthet azoknak a szülőknek, akik dolgoznak abban
az időszakban. Angyal Györgyné óvodavezető megerősítette,
hogy a törvény lehetőséget biztosít évente öt nevelési nélküli
munkanap igénybevételére, amely az őszi, tavaszi, nyári és téli
időszakra tehető. Mivel télen a gyermeklétszám jelentősen le
csökken az óvodában, ezért döntöttek a nevelési nélküli mun
kanap mellett. Nyiri Tibor alpolgármester azt javasolta, hogy az
óvodákban már tavasszal tájékoztassák a szülőket, akik név nél
kül nyilatkozhatnak arról, hogy nekik problémát okoze a gyer
mekek elhelyezése az ünnepeken, iskolai szünetekben; ennek
tükrében szülessen egy teljesen demokratikus döntés a követ
kező év munkatervéről. Az óvodák téli nyitva tartásáról szóló
napirendet végül nyolc igen és egy ellenszavazattal fogadta el a
képviselőtestület. 

Egyetértés volt abban, hogy Szerencs a jövőben is fenntartja
tagságát a Zempléni Településszövetségben és ugyancsak egy
hangú döntés született egy rendkívüli önkormányzati támoga
tás benyújtásáról. Ez utóbbi napirendhez kapcsolódóan Kiss
Attila elmondta, hogy év elején az első fordulós pályázat ered
ményeként 36 millió forintot kapott a város rendkívüli támo
gatásként, majd a második fordulóra szeptember végén kellett

benyújtani az igényt, s többek között azt kérdezte, ennek elbí
rálásáról vane már információ? Koncz Ferenc megjegyezte,
hogy hivatalos tájékoztatás még nem érkezett, de várhatóan
néhány napon belül döntés születik e kérdésben.

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője
terjesztette a képviselők elé a gépjárművek használatáról szóló
napirendet. Mint elhangzott, az elmúlt időszakban Szerencs Vá
ros Önkormányzatánál nem történt gépkocsibeszerzés, az elmúlt
négy évben kizárólag pályázatok útján jutott új járművekhez a
város. A 2010 végétől jelentősen lecsökkentett autópark elhasz
nálódott. Czakóné Szikszai Orsolya szerint szükség van a jelenlegi
személygépkocsik állapotának és működésének, valamint az új
autók beszerzési lehetőségeinek áttekintésére, melyre javaslata
szerint: állítson fel bizottságot az önkormányzat. A jogi és
ügyrendi bizottság háromtagú grémium létrehozását javasolja,
erről Kiss Attila elnök tájékoztatta a jelenlévőket. Dr. Sütő Szil
veszter és Visi Ferenc is támogatták az előterjesztést, majd dr.
Egeli Zsolt megjegyezte, hogy a kocsik javítási, karbantartási költ
sége oly mértékben megemelkedett, hogy nem gazdaságos a
fenntartásuk. Koncz Ferenc polgármester elmondta, hogy jelen
leg két erősen használt Skoda, egy Dacia, valamint a TISZKtől
érkezett, ugyancsak leamortizált Opel van az önkormányzat tu
lajdonában. Véleménye szerint ennél is kevesebb autó lesz a jö
vőben, és igyekeznek a legolcsóbb módját választani a beszerzé
seknek.

Szerencs Város Önkormányzata határozatban támogatta Tar
cal várossá nyilvánítási pályázatát, majd egyetértettek a képvi
selők azzal, hogy dr. Korondi Klára 2014. októberi és novemberi
képviselői alap őt megillető részét a Hegyaljai Alkotók Társu
lása javára ajánlja fel. Kiss Attila a 2014ben fel nem vett alpol
gármesteri tiszteletdíjából 100 ezer forintot Szerencs Város Né
met Nemzetiségi Önkormányzatának, a fennmaradó összeget
pedig Szerencs Város Sportegyesülete részére ajánlotta fel.

Az ülés végén a Hunyadi tornacsarnok építésének jelenlegi
állásáról is tájékozódtak a képviselők. Kiss Attila arra kérte a
testület tagjait, tiszteletdíjuk felajánlásával támogassák a léte
sítmény eszközbeszerzését, hiszen a pályázaton elnyert összeg
nem tartalmazza például a kézilabdakapuk, kosárlabdapalán
kok, és egyéb sporteszközök vásárlását. 

Danyi László felvetette, hogy a közigazgatási reform követ
keztében a központi nyilvántartásból eltűnt Ond neve és koráb
bi irányítószáma. Mint elhangzott, óriási problémákat okozhat
nak az azonos szerencsi és ondi utcanevekre érkező küldemé
nyek. Danyi László szerint talán a legsúlyosabb probléma, hogy
a történelmi Ond név kikerült a lakcímnyilvántartásból. Dr. Ta
kács István és Koncz Ferenc is egyetértett az ondiak problémá
jával, majd a polgármester arra kérte a jegyzőt: kezdeményez
zen hivatalos eljárást az Ond név visszaállítása érdekében.

M. Z.

Városházi napló
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Idén ősszel 70 éve annak, hogy a hazánk földjére lé
pő szovjet fegyveres szervek mintegy 300 ezer polgári
lakost hurcoltak el – többnyire „málenkij robot”, va
gyis kicsi munka ürügyén – Magyarországról több
éves szovjetunióbeli kényszermunkára. Több mint
egyharmaduk nem élte túl a megpróbáltatásokat. Az
ő emlékükre rendezett háromnapos szerencsi prog
ramsorozat kezdeteként november 23án kettős kiál
lítás nyílt a Zempléni Múzeumban „Málenkij robot” és
Délvidéki magyar golgota 19441945 címmel.

Az eseményen Oroszné Stumpf Éva, a múzeum munka
társa köszöntötte a jelenlévőket, és hozzátette, hogy 
ezek a tárlatok olyan, a magyarságot érintő történelmi

eseményeket tárnak a látogatók elé, amelyeket 1990ig elhall
gattak.

A Délvidéki Golgota 19441945 című kiállítást dr. Bank Bar
bara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja nyitotta
meg, aki kiemelte: fontos, hogy beszéljünk, tudományosan fel
dolgozzuk, ismeretterjesztő köteteket készítsünk, tárlatokat
szervezzünk a Délvidéken és más területeken a magyarsággal
történt kegyetlenségekről, azért hogy az ártatlan ezrek meg
gyilkolása, táborokba hurcolása ne merüljön feledésbe, és a
jövő nemzedékei is megismerjék történelmünk ezen fájdal
mas pontját.

A „málenkij robotra” elhurcolt emberek sorsát bemutató ki
állítást a múzeum vezetője, Fazekasné Majoros Judit vezette
fel, aki elmondta, hogy szerencsés helyzet alakult ki, hiszen
már rendelkezésre állt egy tárlat, amit korábban a Pécsi Tu
dományegyetem készített, és nekik csupán ki kellett egészí
teniük az anyagot a helyi történésekkel, Oroszné Stumpf Éva
kutatásai alapján. Elkészítették a szerencsi vonatkozású ese
mények tablóit, ezt hozzáigazították a másik kiállítás külle
méhez, és ily módon egy komplex gyűjtemény született a „má
lenkij robot” témakörében, melyben külön helyet szenteltek
a papoknak, akiknek rendkívül fontos szerepük volt a túlélés
ben, hiszen tartották a lelket az emberekben. Ilyen hős volt
többek között Szerednyei János katolikus lelkész, aki 1945
ben önként jelentkezett, hogy elhurcolják egy saját tarcali hí
veiből álló csoporttal együtt. A tablók felidézik a pontos tör
ténetet európai szinten és magyar vonatkozásban egyaránt,
de előtérbe a baranyai svábok és a mi régiónk történései van
nak helyezve. Zárásként Fekete Istvántól idézett az intézmény
vezetője: „A háborúkat alig néhány ember robbantja ki, de ők
nem harcolnak, és nem is halnak meg. Az egyszerű emberek
ölik egymást halomra, ők hullanak idegen föld meszesgödré
be, s az ő otthonaik pusztulnak el. Ők az eszközök, és ők az ál
dozatok.” – Nekünk, az utókornak pedig kötelességünk, hogy
ezekre az áldozatokra emlékezzünk – tette hozzá a múzeum
igazgatója.

Ezt követően Árvay Attila, Szerencs Város Német Nemzeti
ségi Önkormányzatának elnöke köszönetet mondott a támo
gatóknak és a kivitelezőknek a kiállítás létrejöttért, majd be
mutatta M. Lovász Noémi kolozsvári alkotót, akinek művei
szintén a tárlat részét képezik, illetve Vágner Istvánt Gávaven
csellőről, aki hétéves gyermekként élte meg a vörös hadsereg
bevonulását a szülőhelyére, és felidézte a családját ért tragé

diát az egybegyűltek előtt. Az eseményen Karády István adott
elő általa megzenésített, alkalomhoz illő verseket.

Fazekasné Majoros Judit a kiállítás előzményeiről szólva
megosztotta lapunkkal, hogy Árvay Attila kereste meg őket a
„málenkij robotra” emlékező tárlat ötletével abból az apropó
ból, hogy a napokban tartják Szerencsen a Gulágkutatók V.
Nemzetközi Konferenciáját, illetve regionális emlékművet
avatnak városunkban a vasútállomás előtti téren november
25én, a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és
kényszermunkások emléknapján.

R.P.

Szent Erzsébet előtt
tisztelegtek

Árpádházi Szent Erzsébetre emlékezett november
19én délelőtt a Szerencsi Karitász. Az önkéntes szer
vezet a Rákóczivár udvarán elhelyezett márványtáblá
nál rótta le tiszteletét a szent előtt.

A Rákóczivár udvarán lévő márványtábla előtt özv. Kont
ra Lászlóné méltatta a szent életét, majd párhuzamot vont
Erzsébet és a karitász csoport tevékenysége között. Megje
gyezte, hogy a szolgáló és segítő munka egyáltalán nem
könnyű és nem látványos, utóbbira azonban nincs is szük
ség, hiszen az igazi szeretet nem igényel nyilvánosságot.
Munkájuk a jó cselekedetekben mérhető le, senki nem vár
érte elismerést, a tagok számára természetes hogy adhat
nak, tehetnek, segíthetnek, együtt érezhetnek embertársa
ikkal.

Árpádházi Szent Erzsébetet jótéteményei halhatatlanná
tették, hiszen segítette az elesetteket, árvaházat alapított,
gondozta és ápolta a szegényeket, a betegeket, olyan em
bereknek is az oltalmára volt, akiket soha nem ismert. Sze
rencs 2007ben emléktáblával fejezte ki tiszteletét a számos
tragédiát elszenvedett szent iránt, azóta a városban több
mint húsz éve működő karitász szervezet koszorúzással
emlékezik példaképére.

R.P.

70 éve történt: „Málenkij robot” 
kiállítás a múzeumban
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„Közel hetven esztendővel ezelőtt a tér-
ségünkből mintegy négyezer embert hur-
coltak el több évi kényszermunkára a
Szovjetunióba. Tették mindezt ártatlan
civilekkel, többségében nőkkel, tizenéves
lányokkal és fiúkkal. Élnek még körünk-
ben egykori elhurcoltak, akik személye-
sen élték meg a korabeli szomorú esemé-
nyeket és élnek olyan itthon maradottak
is, akiktől elszakították szüleiket, testvé-
reiket, rokonaikat. Sokan vagyunk ké-
sőbb születettek, akiknek az édesapjukat,
édesanyjukat, nagyszüleiket vagy más
hozzátartozójukat vitték el 1945 elején
málenkij robotra, közülük többen ma is
idegen földben nyugszanak, a hazatérők
pedig a hosszú rabság után nemcsak lel-
kileg, hanem sokszor testileg is megnyo-
morodva élték tovább dolgos mindennap-
jaikat. Arról, hogy mi történt velük, évti-
zedekig nem volt szabad beszélniük.

Azért emeltünk emlékművet itt, a sze-
rencsi vasútállomáson, hogy az egykori
szomorú események soha ne merüljenek
feledésbe.”

Ezekkel a gondolatokkal köszön
tötte a megemlékezőket a helyi
vasútállomás előtti téren 2014.

november 25én Árvay Attila, Szerencs
Város Német Nemzetiségi Önkormány
zatának elnöke.

Az emlékműavatás fővédnökségét Ma
gyarország köztársasági elnöke vállalta
el. Áder János levelét dr. Gróh Gáspár, a
Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi

kapcsolatokért felelős igazgatója tolmá
csolta a jelenlévőknek. Hazánk legfőbb
közjogi méltósága üzenetében többek
között így fogalmazott: “Hetven évvel a
történtek után megrendült gyásszal
gondolunk a munkatáborok, távoli bá
nyák, erdők ismeretlenségében halálig
hajszolt, a poklokat járó honfitársainkra.
Kegyelettel és fájdalommal gondolunk
elrabolt életükre és éveikre, a megalá
zott és megbélyegzett közösségekre, az
örökre hiányzókra. Tisztelettel emléke
zünk mindazokra, akik visszatértek ab
ba az országba, amely nem tudta meg
védeni őket. Köszönjük hűségüket, és
tiszteljük azt az erőt, amellyel elviselték
a megpróbáltatásokat és amellyel visz
szatérésüket követően újrakezdték éle 
tü ket…” Áder János levele végén utalt ar
ra, hogy Szerencsen mostantól emlékmű
figyelmeztet minden erre járót: mi soha
többé nem kérünk a gyilkos indulatból,
a faji, nyelvi, etnikai megkülönböztetés
ből, az idegen hatalmaknak kiszolgálta
tó diktatúrából, a saját nemzetüket meg
tagadókból, mert aki származási alapon
különbséget tesz magyar és magyar kö

zött, az az egész nemzetet tagadja meg
– fogalmazott Magyarország köztársasá
gi elnöke.

Heinek Ottó, a Magyarországi Néme
tek Országos Önkormányzatának elnöke
mondott köszönetet mindazoknak, akik
a kegyeleti hely létrehozását kezdemé
nyezték, mert – mint kiemelte – fontos
nak tartják, hogy ne menjen feledőbe a
borzalom, amit elődeink kénytelenek
voltak átélni. – Emlékezzünk rájuk, akik
nem jöttek haza, s legyünk hálásak
azért, hogy sokan még közöttünk van
nak és emlékeztessen ez az emelvény
mindannyiunkat arra, hogy soha nem is
métlődhetnek meg azok a szörnyűsé
gek.

Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnök
ség kiemelt társadalmi ügyekért felelős
helyettes államtitkára beszédében első
ként a málenkij robot jelenlévő túlélőit
köszöntötte. Mint fogalmazott, az elhur
coltak negyede már soha nem láthatta
viszont szeretteit, nyughelyük messze,
idegen országban, jeltelen sírhantok kö
zött van. Ők nem a háború bűnösei, ha
nem a faji megkülönböztetés áldozatai.

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kezdeményezé
sére, kilenc települési és területi német nemzetiségi önkormányzat
összefogásával készült el hazánk első regionális málenkij robot em
lékműve azzal a céllal, hogy az utódok az 1944–1945 között Magyar
országról kényszermunkára elhurcoltak előtt tisztelegjenek. A szeren
csi vasútállomáson – ahonnan hetven esztendővel ezelőtt marhavago
nokban szállították az embereket a málenkij robotra – 2014. novem
ber 25én, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermun
kások emléknapján avatták fel a kegyeleti helyet, melynek bronz dom
borművét és talapzatát Ekker Róbert szerencsi szobrász készítette.

A tragédiának soha nem
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Dr. Latorcai Csaba szerint az út közben
és a munkatáborokban elhunytakat ál
dozatoknak kell tekinteni, Füzes Miklós
gondolatait idézve olyanoknak, akiket a
vak önkény hivatalosan megsemmisí
tett. A szónok hozzátette, hogy áldoza
tok lettek a túlélők is, hiszen a hazatérők
testileg, lelkileg magukon viselték a
kényszermunka éveinek nyomait; meg
bélyegzettek lettek az új hatalom szemé
ben, nem választhattak olyan hivatást,
amit szerettek volna, sokan a magukkal
hozott betegségek következtében haltak
meg. – Ennek a tragédiának soha nem
szabad megismétlődnie, beszélni kell
róla, meg kell emlékezni a túlélőkről, az
áldozatokról, és azokról, akik sokáig né
maságra voltak ítélve. Ha beszélni mersz
róla, visszakerülsz! – ezt mondták nekik
hazakerülésükkor – idézte fel a helyet
tes államtitkár.

A szerencsi vasútállomás bejáratával
szemben felállított emlékművet dr. La
torcai Csaba, valamint az alkotó, Ekker
Róbert szobrász leplezték le, majd dr.
Orosz Atanáz görög katolikus püspök,
dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök,
Szűcs Endre református püspökhelyet
tes és Darvas László római katolikus plé
bános, címzetes kanonok áldották és
szentelték meg az alkotást.

Az esős, hideg időjárás ellenére több
százan rótták le kegyeletüket ezen a dél
előttön a szerencsi regionális málenkij
robot emlékműnél.

A második világháború végén – törté-
nészek becslése szerint – több mint száz -
ezer civilt hurcoltak el kényszermunkára
a messzi keletre, hogy embertelen körül-
mények között bányákban, üzemekben,
kolhozokban tegyék jóvá mindazt, amit
el sem követtek. Szerencs abban az idő-
szakban gyűjtőhelyként szolgált, ahon-
nan az embereket marhavagonokban vit-
ték a Donyeci szénmedencébe.

Az elhurcolás alapjául a Szovjet Állami
Védelmi Bizottság 1944. december 16-án
kelt 7161-es számú, Sztálin kézjegyével
ellátott határozata szolgált, amely a kö-
vetkezőképpen rendelkezett:

„A Szovjetunióba történő munkára irá-
nyítás céljából mozgósítani, és internálni
kell Románia, Jugoszlávia, Magyarország,
Bulgária és Csehszlovákia vörös hadsereg
által felszabadított területén tartózkodó
valamennyi munkaképes német 17 és 45
év közötti férfiakat és a 18 és 30 év közöt-
ti nőket. A németek begyűjtését és inter-

nálását 1944 decemberében és 1945 ja-
nuárjában le kell bonyolítani és a munka-
területre való kiszállást 1945. február 15-
ig be kell fejezni.”

Az elhurcolás alapja minden esetben a
sváb származás volt, de a szükséges lét-

szám teljesítéséhez sok helyen összegyűj-
tötték azokat is, akiknek csupán a neve
volt németes hangzású, sőt nagy szám-
ban olyanokat is, akiknek valójában sem-
mi közük nem volt a magyarországi né-
metséghez. M. Z.

szabad megismétlődnie

Köszönet a túlélőknek 
az emberi kitartásukért

Az ország első regionális málenkij robot emlékművének felavatása
után 2014. november 25én a szerencsi Rákóczivárban folytatódott az
emlékezés. Az eseményre a térség elhurcolásban érintett települései,
önkormányzatok képviselői, a Gulágkutatók V. Nemzetközi Konferenci
ájának résztvevői, Németországból, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidék
ről és az ország szinte minden részéből érkezett vendégek fogadták el
a szervező, Szerencs Város Német Nemzetiségének meghívását.

Amegható program nyitányaként Spisák István színművész szavalatát, a
málenkij robotra elhurcolt, ismeretlenbe tartó vonaton fagyoskodó sze
rencsi származású lelkész, Szerednyei János 1945. február 5én papírra

vetett versét hallhatták a jelenlévők. 
Az emlékünnepség folytatásában Koncz Ferenc beszélt többek között arról,

hogy a hetven évvel ezelőtti események oka a nácizmus és a kommunizmus ösz
szecsapása volt. Szerencs város polgármestere szerint mindkét világeszme ál
dozatokat hagyott maga után. Elhangzott, hogy a ma emberének feladata a méltó
emlékezés, hetven esztendővel ezelőtt olyan igazságtalanságok történtek, melyek
áldozatai ártatlan emberek voltak. – A túlélőknek, leszármazottaknak úgy kell
élniük, hogy ez az igazságtalanság soha többé ne fordulhasson elő; mindig az
emberség, a másik felé nyújtott segítő kéz legyen, ami meghatározza minden

napjainkat, cselekedeteinket – fogalmazott Koncz Ferenc.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében

Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár mondott ünnepi beszé
det. A politikus hangsúlyozta, hogy szükség van a szeren
csihez hasonló emlékhelyekre. Az, hogy innen négyezer ál
dozatot hurcoltak el, bizonyítja, hogy milyen óriási mére
tekben történt mindez az egész országban. Az államtitkár
szerint a november 25ei emléknap, a sok százezer ember
szenvedése megmutatja a jövő számára, hogyan kell min
denkinek küzdeni azért, hogy hasonló élethelyzetek ne
alakulhassanak ki; hogyan kell akár politikai, akár vallási
vezetőknek az egységet megtartani nemzetek, országok,
vallások és hitek között. Soltész Miklós beszéde végén a

túlélőknek mondott köszönetet emberi kitartásukért.
A málenkij robot több elszenvedője is jelen volt az emlékünnepségen. Közülük

a rakamazi Réti Béla Gábor emlékezett az 1945. januári eseményekre, az elhur
colás, valamint a kényszermunka keserves időszakára. – Sajnos sokan közülünk
idegen földben, jeltelen hant alatt nyugszanak. Az embertelen körülmények kö
zött a hitünk és akaratunk segített abban, hogy bizakodva túléljük az adott hely
zetet.

…Akinek a hazajövetel megadatott adjon hálát Teremtőjének, mert övé a di
csőség. Nekünk embereknek pedig legyen a szeretet és a béke – zárta gondolatait
Réti Béla Gábor. 

A megemlékezés a rátkai „Schwarzwald” Hagyományőrző Egyesület és Karády
István előadó műsorával zárult. M. Z.
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Ajeles eseményen Koncz Ferenc
polgármester mondott köszön
tőt, aki örömének adott hangot: a

tavalyi év után idén ismét egy nagy múl
tú zenei csoport tiszteletére gyűltünk
össze, hiszen nemrég még a Szerencsi
Férfikar kilencvenedik születésnapját
ünnepeltük. A városvezető szerint nagy
szerű dolog, hogy a településen szinte
nincs olyan rendezvény, ahol ne csendül
nének fel a muzsika hangjai, és ehhez
Szerencs két nagy múltú kórusa nagyban
hozzájárul. A polgármester úgy véli,
hogy az énekeseknek és a hangszeresek
nek a Jóisten olyan képességet adott,
amiért joggal jár nekik a csodálat és az
elismerés, hiszen nem rendelkezik min
denki zenei tehetséggel, éppen ezért
meg kell becsülni azokat a személyeket,
akik a közönség szórakoztatásáért szívü
ketlelküket kiteszik a színpadon. – Na
gyon fontos számomra a Hegyalja Peda
gógus Kórus működése, hiszen – csak
úgy, mint a többi énekkar – olyan értéke
ket tartanak életben a régi kórusművek
előadásával, amelyek nélkülük és a hoz
zájuk hasonló együttesek nélkül bizto
san eltűntek volna a mai modern világ
kulturális zűrzavarában. Ezért is vagyok
rendkívül büszke Szerencs dalos közös
ségeire, amellett, hogy rendszeresen
öregbítik településünk jó hírnevét a vá
ros és az ország határain kívül – zárta
ünnepi beszédét Koncz Ferenc.

A kórus történetét fotókkal illusztrál
va Fábián Ottóné foglalta össze, aki 1982
óta tagja az énekkarnak. A pedagógus
kiemelte, hogy hiánypótló kezdeménye
zés volt 45 évvel ezelőtt életre hívni egy
ilyen közösséget, és a tagok tevékenysé
gükkel nem csupán gyönyörködtették a

hallgatóságot, hanem példát is mutattak
a kollégáknak, a diákoknak és a szülők
nek. „Az emberi hang, a mindenkinek
hozzáférhető, ingyenes és mégis leg
szebb hangszer lehet csak általános, so
kakra kiterjedő zenekultúra termő tala
ja” – idézte Kodály Zoltán gondolatait
Fábián Ottóné.

A rendezvény további részében ter
mészetesen a zene volt a főszereplő.

Színpadra lépett a Szerencsi Férfikar, a
Csemadok Tornaljai Alapszervezete An
dante vegyeskara Szlovákiából, Sárospa
takról A Művelődés Háza Kamarakórusa
és végül az ünnepelt Hegyalja Pedagó
gus Kórus, akikhez később a már emlí
tett énekkarok is csatlakoztak, hogy kö
zös előadásukkal kápráztassák el a je
lenlévőket.

R.P.

45 éves a Hegyalja Pedagógus Kórus

A dalos közösség rövid története
Bakonyi Béla és Nagy János zeneta

nárok fejében született meg egy peda
gógusokból álló kórus ötlete, akik ez
után ellátogattak a szerencsi járás óvo
dáiba és iskoláiba, hogy tagokat tobo
rozzanak. A csoport 1969 szeptembe
rében kezdte meg működését harmin
cöt fővel, Járási Pedagógus Vegyeskar
néven, először Hagymássy József, majd
Reményi János karnagy vezetésével.
Részt vettek pedagógus kórustalálko
zókon, a Magyar Rádió Kóruspódium
című műsorában, többször utaztak kül
földre, szoros kapcsolatot ápoltak a Tő
keterebesi Járás Magyar Tanítók Ének
karával. 1979ben Sándor Zoltán, a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenei Ta
gozatának tanára lett a kórus karnagya,
aki a mai napig vezeti a csoportot. Az
évek során több alkalommal jártak
Olaszországban és Erdélyben, de meg
fordultak Görögországban, Franciaor
szágban és Lengyelországban is. A kó
rus többször elnyerte a „Kiváló Együt
tes” kitüntetést, az országos minősíté
seken a „Fesztiválkórus” fokozatot érte
el. Rendszeresen fellépnek a város és a

környék rendezvényein, karácsonyi és
húsvéti hangversenyeik hagyománnyá
váltak. Baráti kapcsolatban vannak az
Abaúji Vegyeskarral, a Szerencsi Férfi
karral, a Sárospataki Művelődés Háza
Vegyeskarával, a miskolci Bartók Kó
russal és a Hassler Énekegyüttessel.
Részt vesznek egymás fesztiváljain, kö
zösen ünneplik a kórusok életének na
gyobb eseményeit. Évek óta házigazdái
a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus
Fesztivál szerencsi rendezvényének.
Műsorukban egyaránt szerepelnek egy
házi művek, népdalfeldolgozások, mad
rigálok és spirituálék. 2009 novembe
rében a tiszaújvárosi Énekszó Baráti
Körrel, a sárospataki Művelődés Háza
Kamarakórussal és a Szerencsi Férfi
karral közösen ünnepelték 40 éves év
fordulójukat. 2010 nyarán először ha
gyományteremtő szándékkal a Szeren
csi Kórusakadémián a Miskolci Bartók
Kórussal közösen tanultak több napon
át új műveket és tartottak emlékezetes
hangversenyt. Foglalkozásaikat min
den szerdán 16 órától a Szerencsi Mű
velődési Központban tartják.

Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli idén a szerencsi Hegyalja Pedagógus Kórus. Ebből az alkalomból
rendeztek jubileumi koncertet november 28án a Rákóczivár színháztermében, ahol az ünnepeltek mellett
fellépett a Szerencsi Férfikar, a Csemadok Tornaljai Alapszervezete Andante vegyeskara, és a sárospataki
Művelődés Háza Kamarakórusa.
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Nagysikerű könyvbemutatónak
adott otthont a Szerencsi Művelő
dési Központ 2014. november 17
én a Rákóczivár lovagtermében.
A kora esti órákban megtartott
eseményen dr. Nyisztor Tinka et
nográfus és néprajzkutató kósto
lással egybekötött közönségtalál
kozóján szép számmal voltak je
len az érdeklődők.

Az előadó a csángóföldi Pusztiná
ról érkezett hozzánk, de nem elő
ször járt városunkban, örömmel

tért vissza Szerencsre, hogy bemutassa
Hétköznapok és ünnepnapok – A mold
vai magyarok táplálkozásának etnográ
fiája című kötetét. A szerző ismertette,
hogy a könyvben olvashatunk a moldvai
csángók keresztelő ünnepi, lakodalmas
és halotti toros étrendjéről, annak kiala
kulásáról és a hozzájuk fűződő szoká
sokról. Megtudhattuk, hogy leginkább a
keresztelői szokások változnak, hiszen

azt az ifjú szülők rendezik, akik helyze
tükből adódóan a legfogékonyabbak az
újdonságokra. Elhangzott, hogy a mold
vai csángók nem reggeliznek, és csak
kétszer esznek egy nap: az ebédet korán
fogyasztják el, a második étkezés ideje
este jön el, amikor már minden munká
val végeztek a napra. A kötet címére
utalva az ünnepek és a hétköznapok kü
lönválása jól érzékelhető a kiadványban,
hiszen a mindennapokban jelenlévő két
étkezést a bőséges ünnepi asztalok meg
jelenése bontja meg. Kiderült továbbá,
hogy a konyhára a savanyú ízvilág jel
lemző, valamint elmaradhatatlan fogás
a puliszka, de szó esett a csángó galus
káról is. A töltike néven is emlegetett
étel egyfajta böjtösen elkészített töltött
káposzta, amelyben a húst különféle
zöldségekkel, így például paprikával, ká
posztával, sárgarépával, zellerrel lazít
ják. Dr. Nyisztor Tinka rávilágított arra
is, hogy az étkezésben is vannak válto
zások, és ennek részben az elvándorlás,

külföldi munkavállalás az oka. Sokan a
gyökereiktől távol élnek, dolgoznak, de
a nagy ünnepekre összegyűlik otthon a
nagy család. Ilyenkor minden a hagyo
mányok jegyében folyik, de már – főleg
a fiatalok hatására – a távolban szerzett
gasztronómiai és egyéb élmények is kez
denek megjelenni.

A közönségtalálkozó a Hajnali Nép
táncegyüttes moldvai táncával, dediká
lással, majd ételkóstolóval zárult, amely
során az egybegyűltek megízlelhették az
előadó és nővére által készített töltikét,
illetve desszert gyanánt a kozona nevű
kalácsot. A vacsora után táncházban ve
hetett részt a népes vendégsereg.

R.P.
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Csángóföld ízei Szerencsen

A város idős lakói

Bartek Lajosnét kö
szöntötték 95. szüle
tésnapja alkalmából
november 17én a
Szerencsi Idősek Ott
honában.

Az eseményen
részt vett Koncz Fe
renc polgármester,

aki virágcsokorral és az alkalomra készí
tett ajándékcsomaggal kedveskedett a
szépkorú hölgynek, valamint átadta Or
bán Viktor miniszterelnök jókívánságait..
Ezután Kontra László, az intézmény ve
zetője, valamint az otthon dolgozói és la
kói köszöntötték a szépkorú asszonyt, aki
ezt követően elfújta a 95ös számmal
ékesített torta gyertyáinak lángját.

Az ünnepelt 1919. november 16án
született Deteken. Férje a második világ
háborúban elesett, egyetlen fiát egyedül
nevelte fel, belőle mérnök lett. Két uno
kával és két dédunokával büszkélkedhet.
Gizike néni teljes szívéből kívánja min
denkinek, hogy érjék meg ugyanezt a
kort erőbenegészségben. Isten éltesse
sokáig!

Szerencs Város Ön
kormányzata nevé
ben dr. Egeli Zsolt kö
szöntötte 2014. no
vember 21én a 90.
születésnapját ün
neplő Molnár János
nét. Az alpolgármes
ter a képviselőtestü
let jókívánságai és

ajándéka mellett átadta az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt oklevelet is.

Áldott, szeretetteljes együttlétünk
volt november 30án a misztótfalusi
református gyülekezetben. 

A Nagybánya közelében lévő kicsiny fa
lu gyülekezete, azon belül is a nőszövet
sége nagynagy szeretettel fogadott ben
nünket advent első vasárnapján. Találko
zásunk immár a második volt, hiszen jú
niusban ők tiszteltek meg látogatásukkal,
részt vettek a zászlóavató ünnepségün
kön. A kedves, meleg fogadtatás után –
amely frissítőket és finom falatokat is je
lentett –, megtekintettük a templommal
szemben lévő régi lelkészlak épületében
lévő múzeumot. A múzeumban az euró
pai nyomdászat fejlődését és Misztótfa
lusi Kis Miklós tevékenységét követhet
tük nyomon. Misztótfalusi Kis Miklós, a
falu szülötte, tudós tipográfus, aki csak
nem kezdettől fogva haláláig könyvek ki
adásával, valamint azok javításával és bő
vítésével foglalkozott. Sokat fáradozott a
latin iskolai tanítási nyelvnek magyarra
való fölcserélésén. A múzeumlátogatást
követően a harang hívó szavára elindul
tunk a templomba, ahol kedves nagytisz
teletű asszonyunk dr. Börzsönyi Józsefné
igehirdetésére figyelhettünk az „Íme az
ajtó előtt állok és zörgetek!” ige alapján.

Advent idejében halljuke Urunk hívását?
Megtelike szívünk a várakozás örömé
vel? A köszöntések elhangzása után nő
szövetségünk ott lévő tagjai rövid, áldá
sos műsorral lepték meg a helyi gyüleke
zetet. Elhangzottak versek, bizonyságte
vések, énekek. Szívünk teljes szeretetéből
szólalt meg és zengte ajkunk: „Uram én
mindenért hálát adok.” A helyi lelkész a
meghatottságtól alig tudott megszólalni.
Tíz éve szolgál az ottani gyülekezetben,
sokat fáradozott, tevékenykedett, vannak
hűséges segítői. Egyik asszonytestvérünk
zászlójukra kötötte az általunk vitt nem
zetiszín szalagot, melyen ez állt: „Szolgál
jatok az Úrnak örömmel!” A közös fotó
zás és a bőséges közös ebéd ismerkedés
sel, jóízű beszélgetésekkel telt el, miköz
ben kiderült, hogy a nagytiszteletű úr
most ünnepelte születésnapját. Újra föl
csendült az áldást kívánó éneklés. Majd
kora délután visszaindultunk, szívünk
ben teli szeretettel, örömmel. Olyan jó
tudni, hogy határon túl is vannak kereszt
yén testvéreink, akikkel együtt örvendez
hetünk a közelgő Karácsonynak, az Úr el
jövetelének. Adja Isten, hogy sok ilyen
kapcsolat legyen életünkben!

Dr. Korondi Klára, a Szerencsi 
Református Nőszövetség elnöke

Nőszövetségünk látogatása 
Misztótfaluban
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Háromnapos programsorozat kezdődött december 3án a
Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A Bolyainapok el
nevezésű eseményt minden évben a névadó születésének ha
vában rendezik meg.

A rendezvényt Kocsisné Szabó Beáta igazgató nyitotta meg,
aki félévértékelő beszédében összefoglalta az elmúlt három
hónap eseményeit, kiemelve azokat a versenyeket, melyeken
az intézmény tanulói kiválóan teljesítettek. Ezt követően a di
ákönkormányzat tagjai megemlékeztek Bolyai Jánosról, majd
„Találkozásom a hittel” témában rajzkiállítás nyílt, ahová az
encsi, sárospataki és sátoraljaújhelyi testvériskolákból, illetve
a Bocskai István Katolikus Gimnáziumból is érkeztek pálya
művek. A hagyományoknak megfelelően a nap további része
a mókáról és a kihívásokról szólt. A második óra a tudásössze
mérés jegyében telt, a felső tagozatos diákok vetélkedtek, éne
keltek. Az egyórás verseny után az alsó tagozatosoké volt a fő
szerep, akik a pénteki gálaműsorra begyakorolt táncos pro
dukciójukat adták elő a sportcsarnok lelátóján helyet foglaló
óvodások szórakoztatására. A délután folyamán különféle ér
dekes tevékenységek, foglalkozások mutatkoztak be a szülők
segítségével, így a diákok megismerkedhettek lepkeprepará
lással, agyagozással és szobrászkodással, karácsonyi díszek
gyártásával, egészséges szendvicsek készítésével, illetve
gyöngyfűzéssel.

A csütörtök az egészség jegyében telt, az iskolavezetés a he
lyes táplálkozás és a sport köré építette a programokat. Kez
désként a gyerekek előadást hallgattak meg az almáról az is
kolarádión keresztül, feladatuk pedig az volt, hogy az infor
mációk alapján almaplakátot készítsenek. Ezután sportvetél
kedő következett a csarnokban, ahol minden évfolyam meg
mérette magát különböző sorversenyek alkalmával, majd ké
sőbb tanárdiák meccseken is összecsaphattak a résztvevők.
A hetedik és nyolcadik osztályosok számára „Megelőzhető ká

ros szenvedélyek” címmel tartott előadást Tóvizi Tamás ad
diktológus.

A pénteki zárónap a Mikulásvárás jegyében telt. Reggel az
egész iskola összegyűlt a sportcsarnokban, hogy közös éne
kekkel köszöntsék a Télapót, illetve hogy meghallgassák Dar
vas László kanonok szavait Szent Miklós személyéről. Ezek
után a délelőtt folyamán a nagyszakállú egyenként végigláto
gatta az alsós osztályokat és megajándékozta a gyermekeket,
akik ezt követően ellátogattak a Rákóczivárba, hogy részt ve
gyenek a Mikulásvár mesés programjain. Délután a sport
csarnokban előbb a rajzpályázat eredményhirdetésére került
sor, majd kezdetét vette az eseménysorozatot záró gála, ahol
az egyes osztályok táncoszenés előadásokkal mutatkoztak be
a közönség előtt. R.P.
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Bocskais sikerek 

A Bocskai István Gimnázium 1994ben végzett 4.a osztálya
rendezett találkozót 2014. november 22én Szerencsen. Az egy
kori 28 fős csoportból érkeztek volt osztálytársak Németor
szágból, Szombathelyről, Budapestről és Debrecenből is. A 20
éves érettségi találkozón jelen volt az egykori osztályfőnök, Sá
rossy Istvánné.

A Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társa
ság a 2014/2015ös tanévben hatodik alkalommal hir
dette meg idegen nyelvű vers és prózamondó verse
nyét a megye 1419 éves középiskolás diákjai számára.
Nevezni angol, német, francia és olasz nyelven előadott
verssel vagy prózával lehetett az évfordulók jegyében.

A versenyre 2014. november 13án a miskolci Zrínyi Ilona
Gimnáziumban került sor. Iskolánk angol, német és francia
nyelvet tanuló diákjai közül 16 fő vett részt a rangos esemé
nyen. A diákok meghatározott szerzők verseivel léphettek
színpadra, Shakespeare, Kastner és Exupery művei hangoztak
el többféle előadásmódban, többféle megközelítésben.

A versenyzők először a több helyszínen zajló elődöntőben ad
hatták elő verseiket. Iskolánk hat tanulója továbbjutott a dön
tőbe, ahol a következő eredmények születtek: francia nyelvből
4. helyen végzett Krajnyák Enikő, felkészítője Taraczközi Katalin.
Német nyelvből Müller Fruzsina a 9. helyet szerezte meg, felké
szítője Hadházi Imréné. Angol nyelvből a 2. helyen végzett Marsi
Victoria, 9. helyezett lett Illésy Márton,11. helyezett Tóth Lau
ra,13. helyezett Vitelki Luca; felkészítőjük Jurák Józsefné.

Jurák Józsefné

Bolyai-napok 
a katolikus iskolában

Osztálytalálkozó 
a Bocskai gimnáziumban

Hagyomány váro
sunkban, hogy egy Ka
talin naphoz közel eső
időpontban a Rákóczi
iskola táncos összejöve
tele nyitja meg a szeren
csi báli szezont. A 2014.
november 22én meg

rendezett est kezdetén Ráczné Váradi Éva igazgató köszöntötte
a vendégeket, s örömét fejezte ki, miszerint idén 280an fogad
ták el a meghívásukat. A bál szervezői nevében Asszúné Fóris
Szilvia, a szülői munkaközösség elnöke mondott köszönetet
mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal támogatták a
rendezvény megvalósítását. Varga Gábor pedagógus konferálta
fel az báli műsort, melyet a Hajnali Néptáncegyüttes produkciója
nyitott meg. A továbbiakban az iskola diákjai és szerencsi tehet
ségek szórakoztatták a vendégsereget. Vidám percekkel lepték
meg a közönséget az iskola pedagógusai, majd a műsort hagyo
mányosan a tanintézet hetedik osztályosainak keringője zárta.

Szülők-nevelők bálja
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Ebben a hónapban is folytatódott a
Szerencsi Tudománybarátok Köre „Be
szélgessünk…!” című előadássorozata,
amelynek ezúttal is a Bocskai István Ka
tolikus Gimnázium adott otthont. A de 
cember 3án megrendezett eseményen
dr. Frisnyák Sándor, a Nyíregyházi Főis
kola tanára tartott előadást Tokajhe
gyaljai borvidék: hazánk első történeti

tája címmel, amely egyben a dr. Gál And
rással közösen szerkesztett tanulmány
gyűjtemény neve is.

Az rendezvényen dr. Joó Pál, a Debre
ceni Egyetem nyugalmazott tanára kö
szöntötte a vendégeket, majd bemutatta
az előadót és ismertette a beszélgetés
témakörét. Dr. Gál András is üdvözölte a
jelenlévőket, és méltatta dr. Frisnyák

Sándor munkásságát – akiről korábban
tantermet is elneveztek a gimnázium
ban –, majd átadta a szót az előadónak.
A professzor többek között arról adott
tájékoztatást, hogyan lett a Tokajhe
gyaljai borvidék hazánk első történeti
tája, hogyan alakult itt a szőlő és bor
gazdaság évszázadokra visszamenőleg
egészen napjainkig. R.P.

Előadás a Tokaj-hegyaljai borvidékről
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A szerencsi Rákóczi Zsig
mond Református Általános
Iskolába is ellátogatott 2014.
december 5én a Mikulás és
minden diákot megajándéko
zott.

A Rákóczi iskola elmúlt évben
elnyert „Gyökerek és Szárnyak”
elnevezésű, az Európai Unió és a
Magyar Állam által finanszíro
zott pályázata keretében rendez
tek egészségnapot 2014. decem
ber 5én a szerencsi református
iskolában. A TÁMOP3.1.412/22012
0536 program keretében megvalósuló
rendezvény rendhagyó iskolagyűléssel
kezdődött a Rákócziban, ahol Ráczné Vá
radi Éva igazgató tájékoztatta a diákokat
a várható programokról. Idő közben
megérkezett a nap egyik legfontosabb

szereplője, a Mikulás, aki minden gyer
meknek elhozta a megérdemelt csoma
gokat.

A továbbiakban előadást hallhattak a
tanulók az egészséges táplálkozásról, já
tékos sport és ügyességi vetélkedők, film
vetítés színesítették a napot.

Télapóünnep az óvodákban
Az öreg lappföldi Mikulás

és rosszakarója, Bobó
krampusz látogatott el dec
ember 4én a Gyárkerti
óvoda csöppségeihez. A fe
kete ruhás krampusz igye
kezett csapdába csalni a Té
lapó segítőjét, de a lelkes
ovisoknak köszönhetően ez
nem sikerült neki, így a fe
hér szakállú Mikulás cso
magokkal lephette meg kis
barátait.

A Napsugár óvodába is ellá
togatott a Mikulás. A lurkók

kedves versekkel, dalokkal kápráztatták el a jóságos öreget, aki szakálla alatt, han
gosan hahotázott a gyermekek tréfás, aranyos műsorán, amit aztán nagy piros cso
magokkal köszönt meg nekik.

Természetesen az ondi óvodásokról sem feledkezett meg a bojtos sapkás télapó. A
gyanútlanul játszó csöppségeket az intézmény udvarán lepte meg a nagyszakállú, aki
megelőlegezve a későbbi ajándékozást, csokoládéval kedveskedett a gyermekeknek,
akik ezért hálából megsimogatták hófehér szakállát. R.P.

Kétnapos gyermekeknek szóló ren
dezvény várta az érdeklődőket dec
ember 5én és 6án a Rákóczivárban. 

A Szerencsi Művelődési Központ által
szervezett Mikulásvár – Mesevilág című
programra közel hatszáz óvodás és isko
lás érkezett Szerencs és környéke tele
püléseiről, de családok és barátok is szé
pen gyarapították a résztvevők számát.

Az idelátogatók több helyszínen szó
rakozhattak a Mikulással és jól ismert
mesehősökkel, de ha valaki eltévedt vol
na a vári forgatagban, a krampuszjel
mezbe, kuruc viseletbe és Gombóc Ar
túrmaskarába bújt segítők elkalauzol
ták őket. A vendégek együtt mókázhat
tak Micimackóval és Malackával, Hófe
hérkével, Shrekkel, Hamupipőkével,
Holle anyóval, Jancsival és Juliskával, de
Süsü, a sárkány is táncba vitte a lurkó
kat. Az udvaron a Télapóval is találkoz
hattak a gyermekek, akiket meleg teával
kínáltak a szervezők. A lovagteremben
mesepanoptikum megtekintésére is le
hetőség volt, ahol a legnépszerűbb me
sefigurákat csodálhatták meg a látoga
tók. Nagy sikert aratott a Mikulásvonat,
amely minden útját népes kis csapattal
tette meg a belvárosban. R.P.

Mesevilág 
a Rákóczi-várban

Téli ügyelet 
az óvodákban

A karácsony környéki munkanapo
kon, 2014. december 2223án, vala
mint december 293031én a Szeren
csi Óvoda és Bölcsőde Napsugár óvo
daépülete (Széchenyi utca 57.) tart
ügyeletet és fogadja a gyermekeket.
Az intézmény vezetője kéri a szülőket,
hogy az óvónőknél előre jelezzék,
igénybe kívánjáke venni az ügyeletet.

A Rákócziba is ellátogatott a Mikulás
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Az ÉszakMagyarországi Régió
településein élő lakosság egészsé
ges ivóvízzel való ellátásának biz
tosítása című projekt keretében a
BorsodAbaújZemplén Térségi
Ivóvízkezelési Önkormányzati
Társulás 2014. november 7én
folytatta munkáját. Az encsi Váro
si Művelődési Központban meg
rendezett eseményen megtörtént
az „Encs kistérségi rendszer kör
nyező településeinek vízminőség
javítása” elnevezésű alprojekt ün
nepélyes munkaterület átadása.

Aházigazda önkormányzat nevében
Szeles András, Encs polgármeste
re köszöntötte az érdeklődőket,

majd Kiss Attila projektvezető számolt be
az alprojekt műszaki tartalmáról.

Mint köztudott, az Encs térségi vízmű
ma is több települést szolgál ki, a mosta
ni beruházásnak köszönhetően az ellátá
si terület növekszik a jövőben. Bezárnak
és tartalékba helyeznek több községi kis
vízművet, így Encsről kap majd ivóvizet
Gibárt, Méra, Novajidrány, Garadna, Pere,
Hernádbüd, Forró, Fancsal, Baktakék,
Szalaszend, Fulókércs, Fáj, Litka, Alsó
gagy, Felsőgagy, Csenyéte és Gagyapáti.
Ennek feltétele, hogy a települések kö
zött új távvezetékek, nyomásfokozó be
rendezések és puffertározók épüljenek. 

A Betonútépítő Zrt. – Aquaprofit Zrt. al
kotta konzorcium képviseletében Udud
Péter vezérigazgató tartott rövid tájékoz
tatót, kiemelve azokat a referencia pro
jekteket, melyekben korábban kivitelező
ként vettek részt.

Czaun Ferenc, az Aquaprofit Kft. pro
jektvezetője a beruházást részletezve ki
emelte, hogy a térség meghatározó víz
műve jelenleg két vízbázisról szolgálja
ki Encs és környéke lakosságát. A kör
nyező kistérségi települések egyedi te
lepekkel vannak ellátva, melyek gazda
ságtalanul, esetenként bizonytalan mi
nőségben tudják előállítani az ivóvizet.
Czaun Ferenc szerint az encsi vízmű
komplex fejlesztése egy 21. századi
technológiával történik meg. A jövőben
kapcsolódó települések ellátásához kö
zel 20 km új vezetéket építenek ki, s he
lyenként a meglévő belterületi hálóza
tok felújítása is szükségessé válik.

Ficsor Miklós, a hálózatot üzemeltető
Borsodvíz Zrt. ügyvezető igazgatója töb
bek között elmondta: szolgáltatási terü
letükön szinte mindenhol arzénos a víz.
Az arzént csak szűréssel lehet eltávolí
tani, ám ez a folyamat, valamint a kelet

kező veszélyes hulladék nagymértékben
megnöveli az üzemeltetési költségeket.
Mint elhangzott, a jelenlegi beruházás
során tehát olyan vízbázisokat kerestek,
ahol nincs, vagy csak minimális az ar
zéntartalom – hangzott el az ÉszakMa

gyarországi Régió településein élő la
kosság egészséges ivóvízzel való ellátá
sának biztosítása című projekt kereté
ben az encsi Városi Művelődési Köz
pontban megrendezett munkaterület át
adáson. M. Z.
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Ivóvízminőség-javító program az encsi kistérségben

Cserkész-disznóvágást tartottak Bekecsen

Egerből, Miskolcról, Tiszaújvárosból, Budapestről is érkeztek cserkészek arra
a hagyományos őszi programra, amit „Dezső végzete” címmel, immár hatodik al
kalommal rendeztek meg Bekecsen. A 2014. november 22ei esemény a Szerenc
csel szomszédos község művelődési házának udvarán, kora reggel kezdődött. A
jó hangulat és az együtt eltöltött órák mellett a program célja, hogy a közösen
megvásárolt jószágot a nap végére az utolsó tepertőig elfogyasszák a cserkészta
lálkozó résztvevői. A disznóvágás, a nap során elkészült ételek mellett íjászat, ha
gyományos tábortűzi játékok is szórakoztatták a jelenlévőket.

Német nemzetiségi közmeghallgatás
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. december 

16án 17 órától közmeghallgatást tart a Rákóczivár lovagtermében. A kép
viselőtestület idei munkájáról és jövőbeni terveiről Árvay Attila elnök ad
tájékoztatást.

A Hegyaljai Alkotók Társulása
(HAT) pályázatot hirdet képzőmű
vész tagjai, valamint Szerencs és kör
nyékén élő alkotók számára „Több
mint HAT” címmel a 2015ös jubileu
mi antológia borítótervének elkészí
tésére.

Pályázni lehet rajzzal, grafikával, fest
ménnyel, fotóval, számítógépes grafiká
val, minden résztvevő három alkotást
nyújthat be. A műveken a címnek nem
kell megjelennie. A nyertest a pártatlan,
külsős zsűri választja ki. A beérkezett
pályaművekből 2015. január 22én, a

Magyar Kultúra Napján kiállítást ren
deznek, ahol eredményt is hirdet a HAT.
A nyertes oklevélben, valamint tárgyju
talomban részesül, illetve az ő műve ad
ja majd az antológia borítóját. 

A pályaműveket 2015. január 3áig
kell eljuttatni a Hegyaljai Alkotók Társu
lása címére: 3900 Szerencs, Rákóczivár.
A borítékra írják rá: „Több, mint HAT pá
lyázat”. Elektronikus formában a hen
csa001@hotmail.com címen fogadják az
alkotásokat. A pályázatról további infor
máció kérhető a 20/4494423as tele
fonszámon.

Alkotói pályázatot hirdet a HAT
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Álláskeresők figyelmébe
A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsé

gének aktuális állásajánlatai: asszisztens (Szerencs), K+F
mérnök (Diósgyőr), minőségbiztosítási technikus (Diósgyőr),
pék/betanított pék (Szerencs), péksegéd (Szerencs), projekt
mérnök (Szerencs), rehabilitációs tanácsadó (Szerencs), szakács
(Rátka), területi vezető (Szerencs), üzletkötő (Szerencs), töltő
állomáskezelő/shopeladó (Szerencs), pékáru eladó (Szerencs),
call center munkatárs (Miskolc), kézi csomagoló (Szerencs).

A BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (Szerencs, Kassa
u. 23.) az alábbi képzést indítja 2014 decemberében: óvodai daj
ka.

Adventi programajánló
Minden kedden és csütörtökön 18 órától
Adventi evangelizációs estek 
Helyszín: Református gyülekezeti ház
December 13. szombat 8–20 óráig
Buffalo Market – rendhagyó adventi vásár
Helyszín: Buffalo Bill étterem parkolója
December 13. szombat 10 óra
VIII. Karácsony Kupa Úszóverseny
Helyszín: Városi Tanuszoda
December 14. vasárnap
Szent Atanáz kamarakórus fellépése
10 óra: A Szent Liturgia keretében
15 óra: Jótékony célú hangverseny a görög katolikus temp
lom javára
Helyszín: görög katolikus templom
December 14. vasárnap 16 óra
Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Rákóczivár udvara
Ünnepi gondolatok: Darvas László római katolikus plébános;
fellépnek: szerencsi óvodások, Bolyai János Katolikus Álta
lános Iskola, a szerencsi és fecskési idősek klubja énekkara.
December 17. szerda 18 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny
Helyszín: Kisboldogasszony római katolikus templom
Fellépnek: Hegyalja Pedagógus Kórus, Szerencsi Férfikar,
Kisboldogasszony Kórus, Református Gyülekezeti Kórus, Bo
lyai János Katolikus Általános Iskola kórusa, Rákóczi Zsig
mond Református Általános Iskola kórusa.
December 18. csütörtök 17 óra
A művészeti iskola karácsonyi hangversenye
Helyszín: Rákóczi iskola aulája
December 19. péntek 14.30 óra
Ondi karácsonyi ünnepség
Helyszín: Ondi óvoda tornaterme
Fellépnek: Ondi óvodások, ondi idősek klubja tagjai
December 19. péntek 16 óra
Szép karácsony – felolvasóest
Helyszín: Rákóczivár Galéria Kávézó
December 21. vasárnap 16 óra
Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Rákóczivár udvara
Ünnepi gondolatok: Koncz Ferenc polgármester; fellépnek:
szerencsi óvodások, Rákóczi Zsigmond Református Iskola, a
Nyárutó Klub Nefelejcs Népdalköre.

Diplomamentő tanfolyam 
indul Szerencsen!

A Tudomány Nyelviskola szervezésében 

ingyenes angol nyelvi képzés 
indul Szerencsen 

a Diplomamentő program keretében. 

A 180 órás tanfolyam helyszínét 
a Bocskai István Katolikus Gimnázium 

és Szakközépiskola biztosítja. 

Kérünk, regisztrálj a www.ofatar.hu oldalon, 
keresd meg a szerencsi képzések közül 

a Tudomány Nyelviskola helyi tanfolyamát 
és jelentkezz a kurzusra! 

A szintfelmérésről, illetve a beiratkozásról 
emailen tájékoztatunk. 

Siess, mert csak néhány napig jelentkezhetsz 
már a képzésre!

Kiadó irodahelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályáza-

tot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek bérbeadására.
Irodahelyiségek:

1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban található helyiség.
Alapterület: 23 m2.

2. Szerencs, Szerencs, Kossuth út 4. (Civilek Háza) alatti ingatlanban található
helyiség. Alapterület: 16,5 m2. 

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).
A pályázatot benyújtani az ehhez szükséges adatlapon a kezelő a Szerencsi Városüze
meltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellness
házban (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.), lévő irodájában, valamint a Szerencsi Polgár
mesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. december 29. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

Üzemlátogatás Szerencsen
Pályaorientá

ciós foglalkozás
keretében üzem
látogatáson ve
hettek részt négy
település iskolá
sai Szerencsen.
Az „Eséllyel a jö
vőbe – gyereke

sély program a szerencsi kistérségben” című programban no
vember 20–21én kozmetikus, fodrász, cukrász és tűzoltó szak
mákkal ismerkedhettek meg a tanulók.
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A Szerencs VSE felnőtt labdarú
gócsapata idegenben győzte le a ta
bella harmadik helyén álló Abaúj
szántó együttesét. A 2014/2015ös
B.A.Z. Megyei labdarúgóbajnokság
utolsó őszi fordulójában a mieink 0
3 arányban nyerték meg a rangadót,
ezzel megerősítették első helyüket a
tabellán.

Abaújszántón vendégszerepeltek lab
darúgócsapataink az őszi idény utolsó
fordulójában. A felnőtt gárda magabiz
tos játékkal győzte le a házigazdákat. A
03 arányú végeredményhez Buri Dávid,

Szegedi Zsolt és Gombos Ádám egyegy
gólja járult hozzá. Az bajnokság őszi idé
nye végén a tabellát 35 ponttal vezeti
Szerencs, megelőzve a második helyen
33 ponttal álló Tokajt és a 26 pontos
Abaújszántót. 

Az U19es együttesünk Vinnai Patrik
góljával már a negyedik percben meg
szerezte a vezetést, azonban több alka
lommal nem sikerült bevenni a házigaz
da kaput. A 75. percben Abaújszántó ki
egyenlített, így a szerencsi ifik 11es
döntetlennel zárták a 15. fordulót és az
5. helyről várják a tavaszi folytatást.

Labdarúgás: győzelem Abaújszántón

Idegenben játszotta 2014. novem
ber 29ei bajnoki mérkőzését a Sze
rencsi VSE felnőtt női kézilabdacsa
pata. A BorsodAbaújZemplén Me
gyei kézilabdabajnokságban szerep
lő együttesünk ezúttal Tiszaújváros
ban vendégeskedett, ahol a hazaiak
egy időn túli hétméteressel 2322
arányban nyerték meg a találkozót. 

Szőke Ildikó edző tájékoztatása sze
rint a Szerencs VSE lányai nehezen len
dültek játékba ezen a napon, a 19. perc
re már 5 gólos előnyre tettek szert a ha
zaiak. Ezt követően azonban a mieink
egyre jobb formába lendültek, és már
csupán három gólos hátránnyal vonul
tak a szünetre. 

A második játékrészben már a Sze
rencs VSE uralta a játékot, sikerült meg
fordítani az állást, de a Tiszaújváros az
utolsó pillanatokban kiegyenlített, majd
egy időn túli hétméteres értékesítésével
23  22 arányban nyerték meg a találko
zót.

Szerencs VSE: Fábián L., Bliszkó Zs.,
Buri N.(3), Demeter B., Fábián J.(1),
Holly E.(1), Katona B.,  Laczkó O.(5),
Molnár N.(4), Nagy E., Szolnoki T.(6), Ta
kács I. (2).

Egy gólos vereség
Tiszaújvárosban

A B.A.Z. Megyei női kézilabdabaj
nokság következő, november 15ei for
dulójában Mezőkeresztesen vendég
szerepeltek a Szerencs VSE kézilabdás
lányai. A mérkőzés szoros végjátékban
a vendégegyüttes javára dőlt el.

A mérkőzésről Szőke Ildikó edző tájé
koztatta a Szerencsi Híreket: felújított
csarnokában, teltház előtt fogadta Mező
keresztes csapata kézilabdás lányainkat.
A két együttes első találkozója óta sokat
fejlődtek a hazaiak megnehezítették a mi
einknek a mérkőzés első perceit, de 43
as állást követően a szerencsi kézilabdá
sok sorozatban lőtt négy gólja megnyug
tatta az idegeket, így az előnyt megtartva,
és azt növelve biztos vezetéssel várták a
második félidőt. A folytatásban is nagy
lendülettel kezdték a játékot a lányok. Si
került kilenc góllal meglépni a hazaiaktól,
de ahogy fáradtak, Mezőkeresztes úgy ka
pott erőre, és a végére három gólra köze
lítették meg a szerencsi gárdát. Mezőke
resztes VSE  Szerencs VSE: 2427.

A BorsodAbaújZemplén megyei I.
osztályú sakk csapatbajnokság máso
dik fordulójában november 23án Ka
zincbarcika együttesét fogadta váro
sunk csapata. A Rákóczivár lovagter
mében megrendezett találkozó 102
arányú hazai sikert hozott.

Balogh Imre, a szakosztály vezetője ér
deklődésünkre elmondta, hogy a fölényes
győzelem azért is nagyon szép eredmény,
mivel Kazincbarcika dicső múlttal rendel

kezik a sakk terén, csapatban és egyénileg
is komoly kihívást jelent a velük szemben
történő kiállás. – Tisztességes, sportszerű
küzdelmekben bizonyultak jobbnak a
szerencsi versenyzők, és bízom benne,
hogy ez a következő fordulókban is így
lesz – tette hozzá Balogh Imre.

A győztes csapat tagjai: Balogh Imre, ifj.
Balogh Imre, Balogh László, dr. Belinszky
Sándor, Cseppely János, dr. Csider Andor,
Gurály László, Jakab János, Samók Csaba,
Szalay Balázs, Tóth Adrián, Tóth Levente.

Kiváló játék
idegenbenPakson küzdöttek a szerencsi karatékák

Ippon Shobu Kumite Magyar Bajnokságot rendeztek 2014. november 8án Pak
son. A JKA Karateszövetség által szervezett sporteseményen Szerencs VSE karate
szakosztályának fiataljai is részt vettek. A mieink közül a legjobb eredményt a 11
esztendős Visóczki Panna érte el, aki az V. korcsoportos leány ippon kumite kate
góriában aranyérmet szerzett. A 18 év feletti női küzdelemben Szenderák Brigitta
a dobogó harmadik fokára állhatott fel. További értékes helyezéseket ért el a paksi
versenyen Fekete Zsófia, Visóczki Luca, Kanalas Tamás és Benedek Bence.

A tabella élén zárta az őszi bajnok
ságot a Szerencs VSE NB III Észak
Magyarország B csoportjában sze
replő férfi asztaliteniszcsapata.
Együttesünk 2014. november 29én
hazai pályán győzte le a rivális Útfes
tők Apagy III gárdáját, így a mieink
az első helyről várják a tavaszi foly
tatást.

Véget ért az őszi idén az asztalitenisz
NB III ÉszakMagyarország B csoportjá
ban. A nyolcadik fordulóban az eddig
veretlen Szerencs VSE rangadót játszott

a rivális Útfestők Apagy III. csapával.
Csorba István szakosztályvezető tájé
koztatása szerint a mieink lelkesebben,
motiváltabban léptek asztalhoz, így
mindvégig vezetve 135 arányban,
könnyedén nyerték meg a találkozót. A
mérkőzés legjobbja a szerencsi Stadler
Tamás volt, aki mind a négy egyéni mér
kőzésén győzött. Az NB III ÉszakMa
gyarország B csoportban a csapathoz
hasonlóan a Szerencs VSE játékosai,
Köllő András, Török Gábor és Stadler
Tamás azonos eredménnyel, 96,66% os
teljesítménnyel állnak az első helyen.

Első helyen az asztaliteniszezőink

A sakkozók hazai sikere
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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

Országszerte alapítványok és civil kez
deményezések segítik a rákos beteg gye
rekek családjait. A „Tégy Jót” Magyaror
szág egyetlen jótékonysági internetes
oldala, melynek vezetője Ganyi Károly.
Az internetes portálon keresztül ismer
tem meg Illés Katarina történetét. Az
összefogás és a szeretet erejében bízva
próbáltam megoldást keresni arra, ho
gyan segíthetnénk a kislánynak és csa
ládjának.

A 2014. november 8án, a Szerencsi

Művelődési Központ szervezésében
megrendezett „Retro Party” jótékonysá
gi tombolabevétele 74 000 Ft volt, amit
a miskolci gyermek onkológián szerve
zett „Tégy Jót” napon adtunk át a kislány
szüleinek.

A súlyos beteg, agydaganatos kisfiú,
Kérészy Danika története szívbe marko
ló számomra. A hat éves kisfiú rosszin
dulatú agydaganattal küzd, életmentő
műtéten esett át rengeteg sugár és ke
moterápiás kezelést kap. Városunkban

műanyag kupakokat gyűjtünk neki. A
„Tégy jót” portálon bővebben lehet tájé
kozódni a kisfiú állapotáról. Eddig 300
kg műanyag kupakot szállítottunk el ne
ki. A mindig mosolygós kisfiú nagyon
örült a segítségnek. Remélem, hogy so
kan fognak össze hogy támogassák a
gyógyulását. A gyermekek nevében kö
szönöm a segítséget!

Ezúton mondunk köszönetet a jóté
konysági tombola támogatóinak!

Tőkésné Iván Erika

Szerencsen a beteg gyerekekért!

Véradás 
a várban

A Magyar Vöröskereszt
Szerencsi Területi Szer
vezete véradásra hívja a

város lakosságát 

2014. december 22én 
9 és 16 óra között 

a Rákóczivár 
árkádos termébe.
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INGATLANINGATLAN
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/9669748. (201)
Szerencsen a Kazinczy utcában ker
tes családi ház részben bútorozottan
kiadó. Érd.: 31/3181813. (20)
Szerencsen áron alul emeletes csalá
di ház a Tesco és az iskolák közelében
eladó. Kétgenerációs lakásnak, nagy
családosoknak, akár vállalkozásra is
alkalmas. Rendezett udvaron, mellék
épületekkel. Budapesti lakáscsere is
érdekel értékkülönbözettel. Érd.:
70/6557576, 47/363282. (20)
Mezőzombor, Béke út 46. szám alatt
építési telek eladó: 200 négyszögöl
(zárt, kerti ingatlan), jelenleg gyü
mölcsfával beültetve. Érd.: 70/4222
819. (20)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám alat

ti kétszobás, összkomfortos, kertes
családi ház melléképületekkel eladó.
Érd.: 47/362788. (20)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel szem
ben) 100 m2es, felújított családi ház
akár irodának, üzletnek is, valamint
Bekecsen 85 m2es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363302. (20)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vál
lalkozásra is alkalmas ingatlan eladó.
Érd.: 70/3422980 1620 óráig. (20)
SzerencsOnd, Fő út 81. szám alatti,
háromszobás, konyhás, felújított csa
ládi ház garázzsal, pincével, mellék
helyiségekkel eladó (családi okok mi
att). Érd.: 20/5923000. (20)

VEGYESVEGYES
Idős vagy gyermekgondozást, taka
rítást, vasalást vállalok. Érd.: 47/951
205. (20)
Megváltozott munkaképességűeket
(leszázalékolt) keresek csomagolási
munkára szerencsi munkavégzéssel.
Érd.: 30/8235226. (20)

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! 

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. 

Az ész megérti, de a szív soha,
Ha egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van oda.

Az élet múlik, de akit szerettünk, 
Arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk.”

Szomorú szívvel emlékezünk drága gyermekünkre,
Ifj. HOPOTOSZKY LÁSZLÓRA

aki 5 éve, 2009. december 14-én váratlanul itt hagyott  
bennünket. Bánatos Szülei

EMLÉKEZÉS
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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.

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.

20141212_2_Layout 1  2014.12.10.  8:06  Page 19



Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
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•

zemplentourist

– karácsonyi
ajándéknak

– névnapra.

– születésnapra

Ajándékozzon
utalványt!

Ajándékozzon
utalványt!
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