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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 február 16-án.Te-
lefon: (47) 565-203. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik keddjén 14 órától,
legközelebb február 17-én. Telefon: (47) 565-203.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szer-
dáján 8-12 óráig, legközelebb február 18-án. Te-
lefon: (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 Ta-
más háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/560-144. Rendelési idő: hétfő–csütörtök: 8–
12 óráig; péntek: 12–16 óráig.

gyermekorvoSi rendelők
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel:
dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900 Sze-
rencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/362-612. Rendelési idő:
hétfő: 14–17 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 14–17
óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–13 órá-
ig; péntek: 8–11 óráig; 13–16 óráig a hónap 2. pén-
tekén.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel:
dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Ren-
delési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 órá-
ig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig., ta-
nácsadás: 10–12 óráig; szerda: 8–12 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig.; péntek: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18
óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

FogorvoSi rendelők
I. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Varga Re-
nátó. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (ESZEI). Tel.:
47/361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–14 órá-
ig; csütörtök: 13–19 óráig; péntek: 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: 10–16 órá-
ig; kedd–szerda: 12.30–18.30 óráig; csütörtök–
péntek: 9–15 óráig.

III. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út
11. Tel.: 30/330-15-55. Rendelési idő: hétfő, szer-
da, péntek: 8–14 óráig; kedd, csütörtök: 14–20
óráig.

közPonti orvoSi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Disz-
pécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap délután
15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon
reggel 7 órától az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeleteS gyógySzertárak
Február 2-8.: Alba Gyógyszertár. Február 9-15.:
Tesco Gyógyszertár. Február 16-22.: Centrum
Gyógyszertár. Február 23. – március 1.: Oroszlán
Gyógyszertár.  22 óra után a gyógyszertárak
telefonos egyeztetést követően, az ügyele-
tes orvos kérésére, rendkívüli esetben biz-
tosítják 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: kedd–péntek: 8–16 óráig;
szombat és vasárnap: 10–16 óráig; hétfő: zárva.

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
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Vasárnap is nyitva

Hatalmas médiaérdeklődés kí-
sérte a vasárnapi nyitva tartás,
boltbezárások néven elhíresült
törvényt, amit az elmúlt év végén
fogadott el az Országgyűlés. A lé-
nyeg röviden, hogy a kiskereske-
delmi tevékenységet folytató üz-
leteknek – melyek alapterülete

meghaladja a 200 négyzetmétert – 2015. március
15-e után vasárnaponként zárva kell tartaniuk. 
A törvény – a megfogalmazásból ez derül ki – első
sorban nem a boltbezárást tartja szükségesnek, in-
kább a munkavállalók védelmében, számukra pihe-
nőnapot biztosítva jött létre. Az egész ország vegyes
érzelmekkel fogadta az új rendeletet. Mi sem ter-
mészetesebb, hogy a nagy áruházláncok busás nye-
reségüket féltő tulajdonosai felháborodva, a háttér-
ből olykor jelentős létszámleépítésekkel fenyege-
tőzve. A kilátásba helyezett elbocsátások hallatán a
politikai ellenzék is zászlajára tűzte, majd elsődle-
ges célpontjává tette az újdonsült rendeletet. Nem
örült továbbá a kényelmes vásárlók köre sem, hi-
szen március 15-étől, a hét utolsó napján már hiába
keresik fel kedvenc üzleteiket.

A kisvárosokban azonban helyenként lelkesedés-
sel fogadták a hírt, hiszen eszünkbe juthatott, ha
egy kisebb településen legalább egyetlen napra
nem nyit ki a multi hatalmas üzlete, a vasárnapi
profit némi esélyt adhat a családi vállalkozásban
működő helyi boltoknak. Most akkor örüljek, vagy
nem? Miközben e dilemma foglalkoztatott, kezem-
be került a törvény pontos szövege, mely nekünk
szerencsieknek merőben új megvilágításba helyez-
te a hamarosan életbe lépő jogszabályt. Itt pontosan
le van írva, hogy például a gyógyszertárakat, a köz-
forgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarokon kiala-
kított üzleteket, a piacokat, vásárokat, üzemanyag-
töltő állomásokat és vendéglátóhelyeket – hogy
csak néhányat említsünk – nem érinti a megszorító
intézkedés. A vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló regula 14. pontja azonban a számunkra leg-
fontosabb mondatot közli: a törvény hatálya nem
vonatkozik a világörökségi területeken található üz-
letekre.

Találgattunk, örültünk, vagy éppen bosszankod-
tunk, de nálunk minden marad a régiben, vagy még-
sem? Tokaj-hegyalján és ezen belül a Szerencsen
működő üzleteket nem érinti a pihenőnap. A helyi
boltok tehát változatlanul nyitva tartanak, azonban
a multiknak csak egy része mentesül a kivétel sza-
bály alól, hiszen országos viszonylatban elenyésző
a világörökségi területen lévő hipermarketek szá-
ma. Attól sem kell félnünk, hogy újabbak települnek
hozzánk, mert a kereskedelemről szóló törvény sze-
rint a jövőben már tilos lesz bevásárlóközpontot
építeni világörökségi területen, a meglévőknek pe-
dig 2018-ban be kell zárniuk, ha az alapterületük
meghaladja az említett jogszabály által előírt érté-
ket.

Muhi Zoltán

MOZAIK 3

Szerencsen nyílt meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye ne-
gyedik kormányablaka. Az új létesítmény ünnepélyes ava-
tásán dr. Ináncsi Tünde, a Szerencsi Járási Hivatal vezetője,
Demeter Ervin kormánymegbízott és Koncz Ferenc polgár-
mester vágták át a nemzetiszín szalagot. A Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatal földszintjén lévő akadálymentesített he-
lyiségben, valamint a korábbi okmányiroda helyén kialakí-
tott második generációs kormányablakban ma már össze-
sen 265-féle ügyet intézhetnek a város és környéke lakói.

Az ünnepi esemény meghívott vendégeit elsőként dr. Ináncsi
Tünde köszöntötte. A Szerencsi Járási Hivatal vezetője örö-
mének adott hangot, hogy városunkban nyílhat meg me-

gyénk negyedik kormányablaka, melynek célja a kulturált ügyfélfo-
gadás mellett, hogy az állampolgárok lakóhelyükhöz minél köze-
lebb, egy helyen, egyszerűen, gyorsan és hatékonyan tudják intézni
hivatalos ügyeiket.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal vezetője szerint nem csak Sze-
rencs, de a magyar közigazgatás újjászervezésében is fontos ez az
esemény. Demeter Ervin emlékeztetőül elmondta, hogy az országos
folyamat 2010 őszén indult, amikor a hazai közigazgatás visszatért
a magyar történelmi hagyományoknak is jobban megfelelő megyei
rendszerre. Ezt követően 2011 januárjában különböző szakigazga-
tási szervek összevonásával alakult meg a kormányhivatal, 2013.
elején pedig megnyíltak járási hivatalok. – Most pedig két eszten-
dővel később egy olyan második generációs kormányablakot adunk
át, ahol 265 ügykör intézhető – jegyezte meg a kormánymegbízott.

Idén 3 milliárd forintot fordít arra az állam, hogy minden járási
székhelyen ilyen, a szerencsihez hasonló kormányablak létesüljön.
Fontos cél a további informatikai fejlesztés, hogy az ügyintézések
menetét az eddigieknél is egyszerűbbé, gyorsabbá, akár otthonról
is elérhetővé tegyék a lakosság számára.

A szerencsi kormányablak az okmányiroda kibővített szolgálta-
tásaira alapul. A polgármesteri hivatal épületének földszintjén aka-
dálymentes helyiséget alakítottak ki, ahová akár kerekesszékkel be-
jutva is lehet intézni a hivatalos ügyeket. Az emeleten egy szintén
felújított fogadóhelyiség várja az érdeklődőket, melyhez hasonlóak
lesznek minden járási székhelyen 2015 végéig.

M. Z.

Megnyílt a szerencsi
kormányablak
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– Meséljen a kezdetekről, a szeren-
csi évekről, a tanulmányokról.

– Szerencs, nekem egyértelműen az
egyik legmeghatározóbb élményt nyújtó
város, a világhoz való hozzáállásom és
érdeklődésem kialakulását kétség kívül
annak köszönhetem, hogy itt nőttem fel.
Először a Hunyadi János, majd rövid ide-
ig a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolá-
ba jártam, de 14 évesen elkerültem Mis-
kolcra középiskolába. Mindig is a mű-
szaki dolgok vonzottak, jól ment a ma-
tek, 6-7 évesen megkaptam az első C64-
es számítógépemet. Első programjaimat
az egyetemen kezdtem írni, ekkor készí-
tettem el az első telekommunikációs
szoftveremet is, amit az Externet meg-
vásárolt és néhány nap alatt több ezer
felhasználója lett a szolgáltatásnak. A
diploma megszerzését követően a ma-
gántevékenység mellett elmentem egy
nemzetközi távközlési megoldásfejlesz-
tő céghez, melynek keretében három és
fél évig Bécsben működtem, több nem-
zetközi projekten dolgoztam, például
Németországban, Angliában, vagy az
USA-ban. Érdekességként megjegyzem,

hogy azt, ami a megélhetésemet bizto-
sítja, hivatalosan sosem tanultam: mű-
szaki informatikusként termelésirányí-
tási informatikára szakosodtam, de táv-
közléssel és a kapcsolódó számítástech-
nikával tanulmányi szinten nem foglal-
koztam – a hobbimból lett a munkám.

– Térjünk rá a vállalkozásaira! Mi-
kor és milyen hatásokra fogalmazód-
tak meg Önben a cégalapítások gon-
dolatai?

– A cégalapítás egy eszköz volt a kitű-
zött cél eléréséhez, illetve fontos, hogy a
szüleim is vállalkozók és az alkalmazotti
léttől eltérő példát is volt szerencsém
testközelből látni – annak minden elő-
nyével és nehézségével együtt. A folya-
mat persze nem volt teljesen tudatos:
céget először azért alapítottam, hogy a
főállásom mellett értékesíthessem a kü-
lönböző kezdetleges szoftvereimet és ne
a szüleimnek kelljen a számlákat kiállí-
tania, ami akkoriban eléggé rosszul fes-
tett. Első vállalkozásom a Minerva-Soft
Kft. lett, amely távközlési szoftverek, vir-
tuális telefonközpontok és felhő alapú
call centerek fejlesztésével foglalkozik.
E cég keretében dolgoztuk ki azt az alap-
technológiát – egy hangátviteli motort –
, amelyre minden későbbi programunk
épült. A Minerva telefonszoftvereit szá-
mos nagyvállalat (Telenor, AEGON, MKB
stb.) és körülbelül száz kis- és közepes
vállalat használja. Az Arenim története
mintegy öt évvel ezelőtt kezdődött, ami-
kor az osztrák kormánynak készítettünk
egy országos telefonhálózatot. A kintiek
elvárták, hogy a rendszer legyen bizton-
ságos, de előírás volt, hogy a titkosszol-
gálatok hozzá tudjanak férni. Nos, a fej-
lesztésünk annyira jól sikerült, hogy
még a szakszolgálat sem volt képes le-
hallgatni a hívásokat, így az aktuális elő-
írások miatt akkor nem köttetett üzlet,
de megszületett a CryptTalk ötlete. A
terméket kiszerveztük egy új vállalko-

zásba és Svédországban alapítottunk
hozzá céget – ez lett az Arenim Techno-
logies AB.

– Beszélgessünk a CryptTalk-ról!
Mit takar az elnevezés, mi ellen véd,
kinek készült és hogyan használha-
tó?

– A CryptTalk termékneve a titkosított
beszélgetés angol kifejezésből szárma-
zik. Egy egyedi hívástitkosító szolgálta-
tást takar, amely garantálja a telefonbe-
szélgetések biztonságát, használata so-
rán felhasználóink hívásai és szöveges
üzenetei a legmagasabb szinten titkosí-
tottak, és így kommunikációjuk nem
hallgatható le. A rendszert elsősorban
nagy cégeknek terveztük, de a hatalmas
érdeklődésre való tekintettel tavaly év
végén kiadtuk az egyéni felhasználók-
nak és kisvállalatoknak szánt verziót is,
amellyel havi néhány ezer forintos fix díj
ellenében ugyanazt a szintű biztonságot
garantáljuk előfizetőinknek, mint a
nagyvállalati változatban. A megoldás
jelen pillanatban iPhone-on és iPad-en
érhető el, az App Storeból tölthető le és

A legtöbb emberben sokáig talán fel sem merült, hogy mobiltelefonról intézett hívásaihoz és üzene-
teihez harmadik fél is hozzáférhet. Az utóbbi időben azonban bebizonyosodott – többek között Edward
Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség informatikusa által 2013-ban kirobbantott le-
hallgatási és adatgyűjtési botránynak köszönhetően –, hogy a felhasználók telekommunikációja a le-
gújabb technológiákkal feltörhető. Ez ellen kíván védelmet biztosítani a magyar fejlesztésű, mobille-
hallgatás ellen védő CryptTalk, amely a telefonbeszélgetésekre és a szöveges üzenetekre egyaránt ki-
terjed. Városunk számára azért is különleges ez a találmány, mert az egy Szerencsről indult fiatalem-
ber, Kun Szabolcs (fotónkon) nevéhez fűződik.

Szerencsről a világsiker felé
– interjú Kun Szabolccsal
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nem a hagyományos telefonhálózatot
használja, hanem interneten keresztül
működik hasonlóképpen, mint a Skype
vagy a Viber – a fő különbség, hogy a
CryptTalk használata teljesen biztonsá-
gos. A technológiának köszönhetően ko-
moly üzleti lehetőségeink és egyre jelen-
tősebb sikereink vannak, de a nemzet-
közi sikerhez még hosszú az út.

A fejlődő üzleti siker mellett a
CryptTalk mást is adott a cégnek és ne-
kem. Sohasem gondoltam volna, hogy az
év leginnovatívabb terméke, vagy az év
fiatal vállalkozása lehetünk, a hihetet-
lennel egyenlő, hogy tavaly elnyertük
Kelet-Európa legjobb szoftverfejlesztő
csapata címét és a CTIA beválasztott
minket egyedüli európai kontinensen
működő vállalkozásként a világ negyven
legígéretesebb mobiltechnológiai cége
közé. Számomra viszont nem is ezek a
díjak jelentik a legnagyobb elismerést,
hanem az, hogy olyan emberekkel sike-
rült a munkánk során szakmai kapcso-
latba kerülnünk, mint a CIA nemrégiben
leköszönt műszaki igazgatója, Gus Hunt,
vagy Martin Cooper, a mobiltelefon fel-
találója. Amikor a Hunyadiban koptat-
tam a padot diákként, ez teljesen elkép-
zelhetetlen volt.

– A jövőt illetően milyen tervei van-
nak? Lesznek egyéb projektek is a
CryptTalk mellett?

– Be kellett látnom, hogy a céljaink és
a személyes elképzeléseim megvalósítá-
sához ki kell lépnünk a nemzetközi pi-
acra és világviszonylatban kell megfelel-
nünk, hasonló sikereket elérnünk, mint
itthon. Ennek fényében az idei év az első
komolyabb külföldi lépésekről szól
majd. Az első negyedévben megalapít-
juk az Arenim Technologies-t Franciaor-
szágban, Angliában, Finnországban, il-
letve partnerekkel együttműködésben
elindul a CryptTalk értékesítése szinga-
púri központtal Délkelet-Ázsiában, majd

a Közel-Kelet felé történő nyitásunk első
állomásaként Törökországban és Qua-
tarban. Mindezek mellett az év végéig
tervezzük az értékesítés elindítását Bra-
zíliában és online formában Kínában – a
rendszereink egyébként már le vannak
fordítva ezekre a nyelvekre és a jövő hé-
ten kezd nálunk az első kínai kolléga is.

Új projektek pedig biztosan lesznek,
számos új ötletünk van, amelyeken a
háttérben dolgozunk, de ezekről majd
akkor beszélnék, ha már lesz felmutat-
ható eredmény. Egyébként az egyik új
ötletem már díjat is nyert, tavaly meg-
kaptuk az év pénzügyi technológiai in-
novációja díjat – pedig az érdemi fejlesz-
tését még el sem kezdtük.

– Mit javasol a vállalkozni vágyó fi-
ataloknak? Mi a siker kulcsa?

– Nem tudom, ez mindenkinél eltérő.
Ami viszont biztosan kell hozzá, az elő-
ször is, hogy legyen egy víziónk, amit
meg akarunk valósítani, egy célunk,
amit el akarunk érni. A következő, hogy
merjünk nagyban gondolkodni és ne
hagyjuk, hogy más emberek lebeszélje-
nek minket az álmainkról – ezekhez
minden körülmény között ragaszkod-
junk! Ha pedig megvan, amiért küzdünk,
akkor nagyon sok kitartásra lesz szük-
ség. Ami talán a legtöbb embert meg-
foszt a sikeressé válástól, a kudarctól va-
ló félelem és a kitartás hiánya. Akiket én
a környezetemben sikeres embernek
tartok, azok mind százszor újrakezdték
és nem fél év alatt valósították meg az
álmaikat, hanem sokszor 10-20 évig kel-
lett folyamatosan kitartóan dolgozniuk,
alkalmazkodniuk. Amikor a legnagyobb
a kísértés, hogy a könnyebb utat válasz-
szuk és feladjuk, akkor van szükség le-
ginkább a kitartásunkra. Az ilyen pilla-
natokban szoktam arra gondolni, hogy
honnan indultam: Szerencsről, amiért
nagyon hálás vagyok.

R.P.

A református egyház szabá-
lyai szerint, ha egy lelkész be-
tölti életének 70. évét, nyugdíj-
ba vonul. Dr. Börzsönyi József
(fotónkon) és felesége 1975 ka-
rácsonya előtt érkezett Sze-
rencsre. Két évvel ezelőtt, ami-
kor elérte a nyugdíjkorhatárt, a
presbitérium javaslatára két
esztendőre meghosszabbítot-
ták mandátumát, ami idén feb-
ruárban jár le. A helyi reformá-
tus közösség lelkésze 39 évig
tartó szerencsi szolgálat, vala-
mint a Zempléni Református
Egyházmegye espereseként
végzett két évtizedes munka
után nyugállományba készül. 

– Elértem a korhatárt, a szabályok
értelmében kétszer egy esztendőre
meghosszabbították a lelkészi megbí-
zatásomat, mely idén februárban jár
le. A mi egyházi rendünk szerint a
nyugdíjazás ideje elérkezett, az erről
szóló határozat is várhatóan, a közeli
napokban meg fog érkezni – idézi fel
dr. Börzsönyi József.

– Ön is úgy érzi, szüksége van a
pihenésre?

– Nem feltétlenül. Ha az Isten erőt
és egészséget ad, akkor lesz még vala-
milyen tevékenységem, de ez a dolgok
menete. 

folytatás a 13. oldalon.

Otthonra
leltünk 

Szerencsen

Balra Martin Cooper, a mobiltelefon feltatlálója. Jobbra Kun Szabolcs.



Az esztendő első munkaterv
szerinti ülését tartotta 2015. ja-
nuár 29-én Szerencs Város Ön-
kormányzata. A képviselő-testü-
let többek között elfogadta a
Szerencsi Művelődési Központ
2014-es beszámolóját, idei mun-
katervét, és döntöttek arról is,
hogy a kormányhivatal törvé-
nyességi felhívása ellenére, a jö-
vőben is fenntartják a 2014.
szeptember 18-ai ülésen elfoga-
dott határozatukat, ami meg-
akadályozza a más városokból
kitelepülő, szociálisan hátrá-
nyos helyzetben élő, társadalmi-
lag összeférhetetlen családok
Szerencsre költözését.

A2015-ben Szerencsen, de nem
városi szervezésben megvaló-
suló rendezvények támogatásá-

ról döntött az első napirend keretében
a képviselő-testület. A jelenlévők egy-
hangúlag támogatták, hogy a Zempléni
Fesztivál helyi programjainak megren-
dezését 200 ezer forinttal, a nemzetkö-
zi kerékpárversenyhez pedig százezer
forinttal, valamint a résztvevők étkezé-
sének biztosításával járulnak hozzá.
Koncz Ferenc hozzátette, hogy jelenleg
ilyen mértékben segítik a rendezvé-
nyeket, azonban a város költségvetésé-
nek elfogadása után – amennyiben er-
re lesz forrás – emelkedhet az összeg.

Tárgyalta a testület a Szerencsi Mű-
velődési Központ (SZMK) 2014-es be-
számolóját, amit a bizottsági üléseken
Csider Andor részletesen ismertetett a
tagokkal. Dr. Korondi Klára köszönetet
mondott az intézményvezetőnek a
mindenre kiterjedő beszámolóért és
örömét fejezte ki, hogy az említett bi-
zottsági ülésen több képviselői javasla-
tot is tehettek. Visi Ferenc szerint is
szép munka történik az SZMK-ban, s ha
idén is tudják teljesíteni a tavalyi szin-
tet, az elismerést érdemel. A polgár-
mester is egyetértett az intézményt il-
lető dicséretekkel, de hangsúlyozta,
hogy a gratuláció az igazgató mellett, a
művelődési központ minden dolgozó-
jának szól, s hozzátette, hogy az SZMK-
ban olyan munka történik, ami egy
ilyen kisvárosban elvárható. Dr. Egeli
Zsolt úgy vélte fontos megemlíteni,
hogy az intézményben – minden terü-
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Aprogram nyitányaként Koncz Fe-
renc mondott köszönetet a ma-
gyar kis- és középvállalkozások

helyi képviselőinek, akik – mint elhang-
zott – nem csak Szerencsen, de az egész
országban a legtöbb embernek biztosíta-
nak megélhetést napjainkban. – Nagyon
sok család érdeke, hogy ők működőképe-
sek legyenek és jövedelmet tudjanak ad-
ni dolgozóiknak – hívta fel a figyelmet a
városvezető, aki szerint a helyi cégek kö-
rében példás az adóbefizetési morál, hi-
szen a helyi vállalkozók megértették,
hogy együtt és egymásért kell élni, dol-
gozni Szerencsen. Hozzátette, hogy az
egyik legnagyobb adózó, a cukorgyár el-
vesztését a mai napig nem dolgozták fel
az itt élők, de látható, hogy a kisebb cégek
is milyen komoly erőfeszítéseket tesznek
azért, hogy az akkor keletkezett rést, az
önkormányzattal közösen befoltozzák. A
polgármester köszönetet mondott a je-
lenlévőknek az elmúlt években tapasztalt
együttműködésért, a kitartásért, a város
iránti elkötelezettségért, majd kiemelte,
hogy helyi adó kérdésekben idén is foly-
tatnak egyeztetéseket az iparkamara, és
a szerencsi vállalkozók képviselőivel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara (BOKIK) kép-
viseletében Dudás Tiborné titkár beve-
zetőjében megjegyezte, hogy a jelenlévő
vállalkozói kör egy rendkívül erős Sze-
rencs képét mutatja, e mellett olyan vá-
rosvezetést lát, amely fontosnak tartja a
gazdaság szereplőivel való közös gon-
dolkodást, együttműködést. – Szerencs-
nek a régió fejlődése iránti elhivatottsá-
gát mi sem bizonyítja jobban, mint a na-

pokban megalakult Zempléni Városok
Szövetsége. Az összefogáshoz polgár-
mester úrnak gratulálok, munkájukhoz
sok sikert kívánok – fogalmazott Dudás
Tiborné, s hozzátette, hogy a BOKIK cél-
ja a cégek helyzetbe hozása, munkájuk-
kal, a vállalkozásoknak nyújtott szolgál-
tatásaikkal a gazdaság fejlesztését igye-
keznek szolgálni. A titkár szerint az el-
múlt év a hazai gazdaság számára a po-
zitív elmozdulás időszaka volt, 2015-re
vonatkozóan pedig jó kiindulási alapnak
tartja, hogy a kormány közreműködésé-
nek köszönhetően az európai uniós for-
rások 60%-a a gazdaságfejlesztést szol-
gálja majd a 2020-ig tartó ciklusban.

Az ünnepi műsor keretében Szerencs
erdélyi testvérvárosából, a Nyárádszere-
dáról érkezett Bekecs Néptáncegyüttes
szórakoztatta a közönséget. A műsor
után pedig Jolsvay János mondott po-
hárköszöntőt. A BOKIK szerencsi képvi-
seletének vezetője úgy fogalmazott: a
korábbi időszakhoz képest napjainkban
felfelé ívelő irányt vett a hazai gazdaság.
Nagyon remélem, hogy a munkahelyte-
remtésre vonatkozó elképzelések érde-
kében az elkötelezett és nagy meggyő-
ződéssel végzett munkának végül ered-
ménye lesz, és sikerül Szerencsen is bő-
víteni az álláshelyek számát, ezáltal
helyzetbe hozni a vállalkozókat, az ön-
kormányzatnak pedig még több bevétel-
re szert tenni – fogalmazott Jolsvay Já-
nos, majd zárszavában azt kérte, hogy az
önkormányzat és a helyi cégek között
megkezdett konzultáció a jövőben is
folytatódjon.

M. Z.

Szerencs Város Önkormányzata idén is újévköszöntő rendezvény-
re hívta a településen működő, adófizető vállalkozások képviselőit.
A 2015. január 23-án megtartott eseményen Koncz Ferenc polgár-
mester üdvözölte a meghívottakat, majd Dudás Tiborné, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára tartott
köszöntőt.

Párbeszéd a vállalkozókkal Városházi
napló



letet beleértve – 42 főt foglalkoztatnak,
és az igazgató nem szólt például a felnőtt-
képzésről, mely nem tartozna szorosan
feladataik közé. Az alpolgármester sze-
rint jó irányba haladnak a dolgok, de
minden év egyre nehezebb, és egyre na-
gyobb kihívások elé állít, azonban az igazi
értékítéletet a helyben élők fogják ki-
mondani, de mielőtt megtennék, arra
kérte a szerencsieket, minél többen láto-
gassák a városi rendezvényeket.

Jóváhagyták a testület tagjai a helyi
óvoda tavaszi és nyári ügyeleti rendjéről
szóló előterjesztést. E szerint az április
2–7. közötti iskolai tavaszi szünet idején
a Napsugár és az Ondi óvoda zárva tart,
az ügyeletet ez idő alatt (április 2–3. és
április 7-e) a Gyárkerti épület biztosítja.
A nyári szünidőben, június 22. és július
17-e között a Napsugár Óvoda lesz az
ügyeletes, majd július 20-tól augusztus
19-ig a Gyárkerti intézmény fogadja a
gyermekeket. Az ondi épület június 29-
től augusztus 8-ig, a bölcsőde pedig júni-
us 29. és július 27-e között zárva tart. Az
indoklásban elhangzott: több éves ta-
pasztalat, hogy az iskolai szünetek idején
jelentősen csökken az igény az óvodai ne-
velési iránt.

Együttműködés a nemzeti-
ségi önkormányzatokkal

Az ülés folytatásában a Szerencsen mű-
ködő nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési megállapodáso-
kat vizsgálta felül, és hagyta jóvá az ön-
kormányzat. Dr. Egeli Zsolt kitért arra,
hogy dr. Sável Katalin aljegyzővel közö-
sen vettek részt mindkét helyi nemzeti-
ség közmeghallgatásán. Sajnálatos, hogy
a roma önkormányzat programján a kép-
viselőkön kívül nem volt más érdeklődő.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a
német nemzetiséggel jó az együttműkö-
dés, és szeretnék, ha a másik szervezettel
is hasonlóan hatékony lenne a közös
munka. Arra biztatta a roma képviselő-
ket, rendszeresen vegyenek részt a városi
képviselő-testület ülésein.

Koncz Ferenc polgármester a négy To-
kaj-hegyaljai történelmi település, Sátor -
aljaújhely, Sárospatak, Tokaj és Szerencs
által létrehozott Zempléni Városok Szö-
vetsége megalakulásáról számolt be. Dr.

Egeli Zsolt üdvözölte a kezdeményezést,
s elmondta, hogy a múltban hiányzott ez
az összefogás, ami nem Szerencs szándé-
kán múlott. Csak együttműködéssel lehet
azokat a társadalmi folyamatokat csilla-
pítani, megfordítani, melyeket mindany-
nyian tapasztalunk saját környezetünk-
ben. Koncz Ferenc hozzátette, hogy min-
den településnek megvannak a saját ér-
tékei, hagyományai, melyeket nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni. Szerencs ese-
tében az édességgyártás, a mezőgazda-
ság, a vasúti és közúti közlekedési köz-
ponti szerep az, amit figyelembe kell ven-
ni. A polgármester szerint a szövetség
számára is feladat a jövőben, hogy Sáto-
raljaújhely és Szerencs az iparfejlesztés
tekintetében lépjen előre a jövőben. 

Törvényességi észrevétel
Dr. Sável Katalin aljegyző ismertette,

hogy megérkezett a kormányhivatal tör-
vényességi észrevétele. Kifogásolják, és
kérik hatályon kívül helyezni Szerencs
Város Önkormányzatának 2014. szep-
tember 18-ai ülésén elfogadott határoza-
tát, amely megakadályozza a más váro-
sokból kitelepülő, szociálisan hátrányos
helyzetben élő, társadalmilag összeférhe-
tetlen családok Szerencsre költözését.
Koncz Ferenc elmondta, hogy az ő véle-
ménye nem változott a kérdésben, a
probléma megoldása nem szerencsi fel-
adat, s kérte a jelenlévőket: tartsuk fenn
továbbra is a korábban hozott rendeletet,
hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy az
itt élők érdekeit védjük. Danyi László
egyetértett és azt javasolta, az önkor-
mányzat lehetőségeihez mérten vásárol-
ja meg az üresen álló szerencsi ingatla-
nokat. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy
a rendeletet nem valaki ellen, hanem a
szerencsiek védelmében alkotta meg a
testület. Dr. Egeli Zsolt vázolta, hogy a kö-
vetkező lépésként várhatóan bírósági el-
járás indul ez ügyben az önkormányzat
ellen, aminek állnak elébe. Felhívta a fi-
gyelmet azonban arra, hogy olyan válto-
zások várhatóak az elkövetkező időszak-
ban, melyek befolyásolhatják az eljárás
menetét: március 1-jétől a szociális ellá-
tások rendszere jelentősen megváltozik
és a nyári időszakban új rendelet beveze-
tése várható a lakásvásárlás támogatási
rendszerében is. Az alpolgármester kie-
melte, hogy keresik a kapcsolatot azokkal
az önkormányzatokkal, melyek hasonló
gondokkal szembesültek az elmúlt idő-
szakban, hiszen itt is szükség van az ösz-
szefogásra. Dr. Sütő Szilveszter kiemelte,
hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy
a testület tagjait az emberek felhatalmaz-
ták arra, hogy ezt a várost vezessék,

ügyeljenek arra, hogy rend legyen a tele-
pülésen, ahol tisztességes emberek élnek
és hozzátette, hogy a város fejlődése ér-
dekében ezt a határozatot nem szabad
visszavonni. A napirend tárgyalás végén
egyhangúlag szavaztak a jelenlévők arról,
hogy nem vonják vissza a korábban meg-
hozott határozatot.

Pályázat a gyermekházakért

Több fontos, de részben adminisztratív
döntés után dr. Árvay László kérte a kép-
viselő-testületet, hogy támogassák a Biz-
tos Kezdet Gyerekházak állami támoga-
tására irányuló pályázat benyújtását. 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
referense ismertetőjében kitért arra,
hogy a közismert gyermekesély program
– mely idény nyáron véget ér – keretében
jöttek létre a tárgyalt biztos kezdet házak
Prügyön, Megyaszón és Monokon. Né-
hány napja, 2015. január elején jelent
meg az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma felhívása, mely szerint egy hazai for-
rású pályázat segítségével lehetőség van
a biztos kezdet házak további működte-
tésére 2016. december 31-éig. Szerencs,
mint a kistérségi társulás gesztor telepü-
lése jogosult a pályázat benyújtására. 

Dr. Korondi Klára az ügyrendi bizottság
nevében támogatásra ajánlotta a bead-
ványt. Dr. Egeli Zsolt a biztos kezdet há-
zak jelentőségét hangsúlyozva arra hívta
fel a figyelmet, hogy kistérségünk telepü-
léseinek túlnyomó része halmozottan
hátrányos helyzetű. A jelenlévő hét kép-
viselő végül egyhangúlag szavazta meg a
három biztos kezdet ház további működ-
tetését célzó pályázatot.

300 ezer forinttal támogatja az önkor-
mányzat a Szerencsi Polgárőr Egyesüle-
tet. Az erről szóló előterjesztést dr. Egeli
Zsolt ismertette. Mint elhangzott, az ösz-
szegből egyenként tízezer forintos Erzsé-
bet-utalványt adnának a polgárőröknek.
Dr. Takács István szerint a civil szervezet
tagjai megérdemlik az elismerést, elfoga-
dásra javasolta a támogatást, mellyel vé-
gül egyhangúlag értett egyet a testület. 

A különfélék napirend keretében dr.
Egeli Zsolt alpolgármester számolt be ar-
ról, hogy a közelmúltban dr. Takács István,
Csider Andor és Kovács Sándor tolmács
kíséretében Zágrábba utaztak, ahol egy
helyi csokoládégyárral vették fel a kap-
csolatot, mivel egy külföldi vendég meg-
hívásával szeretnék az idei csokoládéfesz-
tivál rangját emelni. Az alpolgármester
köszönetet mondott a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft.-nek, mert az
önkormányzati cég biztosította az utazás-
hoz szükséges gépkocsit. M. Z.

7KÖZÉLET



Kocsisné Szabó
Beáta, a Bo-
lyai János Ka-

tolikus Általános Is-
kola igazgatója (fo-
tónkon) érdeklődé-
sünkre elmondta,
hogy 453 diák kapott
náluk félévi bizonyít-

ványt. Az oktatási intézményben 82 ta-
nuló végzett kitűnő eredménnyel, 41 fő-
nek évet kell ismételnie. Példás maga-
tartást 263 tanuló kapott, 187-en pedig
példás szorgalommal zártak. – Nagyon
mozgalmas, eseményekben gazdag félé-
ven vagyunk túl. Számos kulturális ren-
dezvényünk, illetve szakmai progra-
munk volt a félév során: tanévnyitó, szü-
reti mulatság, Bolyai-napok, mikulásvá-
ró délelőtt. Jelenleg a farsangra készül-
nek a gyerekek. Szép sporteredmények
és tanulmányi versenyeredmények szü-
lettek eddig, de a vetélkedők nagy része
a következő félévben kerül megrende-
zésre, így ezekről év végén adunk szám-
vetést, a tanulók a kitüntetéseiket a vá-
ros napján kapják meg. Tudvalevő, hogy
ebben az időszakban a pedagógusok tol-
la kicsit vastagabban fog, szigorúbbak a
szaktanárok és a tanító nénik is, de en-
nek ellenére sok szép bizonyítvány szü-
letett. Legjobban az informatikát, az eti-
kát, a testnevelést és a technikát szere-
tik a diákok, míg a történelem, a kémia
és az angol távolabb áll tőlük. Ezúton is
szeretném megköszönni minden kollé-
gámnak az áldozatos, precíz oktató-ne-
velő munkát, amit a félév során nyújtott
– fogalmazott Kocsisné Szabó Beáta.

Ráczné Váradi Éva,
a Rákóczi Zsigmond
Református Általá-
nos Iskola vezetőjé-
től (fotónkon) meg-
tudtuk, hogy 460 bi-
zonyítványt osztot-
tak ki a közelmúlt-
ban. A tanulók közül

302-en példás, 103-an jó magatartást
kaptak, 225 diáknak lett példás és 128-
nak jó a szorgalma. Az iskolában 114 ki-
tűnő és 81 jeles eredmény született, a fé-

lévet elégtelenül záró tanulók száma
elenyésző.

– Bár a tanulmányi versenyek száma
inkább a második félévben számottevő,
de a közelmúltban is szépen szerepel-
tünk több megmérettetéseken, körzeti
és megyei versenyeket is megnyertünk
és országos döntőbe jutottunk. Folya-
matban van az ECDL vizsga, középfokú
angol nyelvvizsgával is rendelkezik né-
hány diákunk. Gyönyörű sporteredmé-
nyek vannak mögöttünk: triatlon, úszás,
karate, súlyemelés területén is dobogós
helyeket értek el a gyerekek, a kosarasa-
ink régiós bajnokságon második helye-
zést szereztek. Nagy kaland számunkra
az innovatív pályázat, melynek kereté-
ben rengeteg hasznos és élvezetes prog-
ramot szerveztünk a gyerekeknek, vala-
mint folyamatosan zajlanak képzések a
kollégák számára, ami a tanítás mellett
nem kis feladat. A református egyház-
hoz való átkerülés, a fenntartóváltás
zökkenőmentesen zajlott, a szülők, a pe-
dagógusok és a gyerekek véleménye
egyaránt azt tükrözi, hogy nincsenek
problémák, megszokták az új rendszert.
Az egyház hozzáállását szeretet és segí-
tőkészség jellemezi, ami a mi munkán-
kat is megkönnyítette – mondta el ér-
deklődésünkre Ráczné Váradi Éva.

Dr. Gál András, a
Bocskai István Katoli-
kus Gimnázium igazga-
tója (fotónkon) ismer-
tette velünk, hogy 685
tanuló kapott félévi bi-
zonyítványt a tanintéz-
ményben. A 25 osztály-
ban a kitűnő és jeles di-

ákok aránya a korábbi éveknek megfele-
lően 15 százalék, ugyanilyen a bukások
aránya is. Hármasnál rosszabb ered-
ményt mindössze három osztály ért el.

– Több mint 700 tanulóval kezdtük
szeptemberben a tanévet, de azok a di-
ákok, akik nem tudták felvenni a rit-
must, magatartásbeli, illetve tanulmányi
okok miatt eltanácsoltuk vagy maguktól
elmentek, így 685-re apadt a létszám a
tanév eleje óta. A nyelvvizsgát tett tanu-
lók aránya növekedett annak ellenére,
hogy az már nem számít bele az érettsé-
gibe, ugyanakkor a diplomához elenged-
hetetlen, valamint egyre több a két
nyelvvizsgával és a felsőfokú nyelvvizs-
gával rendelkező bocskaisok száma. Az
egyházi jelleg erősen megnyilvánult eb-
ben a félévben is, hiszen zarándokutat
szerveztünk, működik a rózsafüzér-tár-
saság, egyre nagyobb arányban vesznek 

folytatás a 9. oldalon
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Az ország oktatási intézményeiben január 16-án véget ért az első félév. Ennek megfelelően a szerencsi
általános és középiskolák tanulói is átvehették osztályfőnökeiktől az elmúlt hónapok tanulmányi ered-
ményét tartalmazó tájékoztató füzetet. Kíváncsiak voltunk, vajon hogyan értékelik az intézmények ve-
zetői a nemrég lezárult időszakot.

Ilyen volt a félév a szerencsi iskolákban

Félévkor a pedagógusok kicsit szigorúbban értékelnek.
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folytatás a 8. oldalról.
részt a fiatalok a diákmiséken, a
szentmiséken a tanárok olvas-
nak fel, minden hétfőn reggel
működik a reggeli áhítat, a kap-
csolat a helyi plébániával és
Egerrel továbbra is kiváló, jó a
viszony a bolyai iskolával, illetve
a környékbeli intézményekkel is.
Az agglomerációban továbbra is
nagy az érdeklődés a gimnázium
iránt, száz százalékos a szakos
ellátottságunk, az elballagottak
több mint nyolcvan százaléka
egyetemen vagy főiskolán van,
ezt a szintet szeretnénk tartani a
megfelelő felkészítéssel és ösz-
tönzéssel – tájékoztatott dr. Gál
András.

R. P.

Az első félév tapasztalatai a szakképzőben
A 2104/2015-ös tanév első félé-

vével kapcsolatban vegyesek a ta-
pasztalataink. Sikernek könyvel-
hetjük el, hogy a meghirdetett
szakmákat és a két szakközépis-
kolai osztályt be tudtuk indítani.
Volt elég jelentkezőnk, bár a lét-
számunk így is visszaesett az elő-
ző évekhez képest. E tanévben mi
is megéreztük a tanulólétszám
csökkenés hatását, melyet más in-
tézmények már több éve tapasz-
talnak.

Kö z t u d o t t ,
hogy intézmé-
nyünk– mint

minden más szak-
képző –, a maradék
elven iskoláz be. Ez
nagyban meglátszik
eredményeinken is.
A tankötelezettség

lecsökkentése következtében jelentős
volt a lemorzsolódás, de ez az újabb mó-
dosításnak köszönhetően e tanévben
már nem fog folytatódni, hisz a kiter-
jesztették a tizenhatodik életév betölté-
sekor aktív tanév végéig.

A létszámcsökkenés mellett még min-
dig gondjaink vannak a nagyfokú hiány-
zásokkal. A retorziók és megszorítások
ellenére is magas azon tanulók száma,
akik nem járnak rendszeresen iskolába.
A legszomorúbb mindebben az, hogy ez
begyűrűzött a szakközépiskolába is.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a hoz-
zánk érkező tanulók előképzettsége to-
vábbra is siralmas. Még inkább elkeserít
bennünket, hogy „gyűjtőhelynek” tekin-
tik iskolánkat, pedig innen nehéz a győ-
zelem. 

Hihetetlenül nagy energia befektetés-
sel dolgozunk. Mindezek ellenére vajmi
kevés sikerélmény kíséri munkánkat.
Nem tudjuk, hogy ez az elkövetkező pe-
dagógus értékelések során, hogy fog
tükröződni. 

Továbbra is optimisták vagyunk és bí-
zunk a kétkezi munka felértékelődésé-

ben, és abban, hogy ez majd képezhető
gyerekek iskolánkba iratkozását is ered-
ményezni fogja, hisz kormányunk szán-
déka is ennek előmozdítása. Nem kell
hangsúlyozni, hogy gazdasági felemel-
kedés nem képzelhető el jól képzett
szakmunkások nélkül. 

Mi készen állunk a tőlünk elvárt szín-
vonal teljesítésére, nem rajtunk múlik.
Ez látszik a tavalyi országos eredménye-
inken is. Tőlünk került ki villanyszerelő
szakmában a második és hetedik helye-
zett tanuló is. 

Kovács Julianna, igazgató

A Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program keretében zajló,
Innováció a Bocskaiban című
pályázat keretében szervezett
előadást a Bocskai István Kato-
likus Gimnázium. Az intézmény
tanulói és pedagógusai Jelenits
István piarista szerzetest (fo-
tónkon) látták vendégül 2015.
január 16-án az iskola aulájá-
ban.  A 82 éves Széchenyi-díjas
teológus, író és tanár saját élet-
útjának ismertetésével, a sze-
mélyiségét meghatározó esemé-
nyek felidézésével tette különle-
gessé ezt a napot a hallgatóság
számára.

Jelenits István előadása
a gimnáziumban

A Rákóczi iskolában 114 kitűnő és 81 jeles eredmény született.
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XVIII. Zempléni Gyermek 
Szólótánc Fesztivál

Az idén rendezték meg Sárospatakon
a XVIII. Zempléni Gyermek Szólótánc
Fesztivált, amely a magyar kultúra nap-
jához fűződő rendezvény. Hárman kép-
viseltük a Szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskolát.

A versenyen kötelező táncként So-
mogy megye tánckultúráját, valamint
egy szabadon választott produkciót kel-
lett bemutatnunk.

A téli szünetben részt vettünk Sáros-
patakon egy külön felkészítőn, ahol
megismerkedtünk a somogyi tánccal.
Felvételeket néztünk róla, hogy hogyan
táncolták régen az idősebbek, amely
alapján kielemeztük, megbeszéltük, mi-
lyen jellegzetességei, motívumai vannak
a somogyi táncnak. Ez nagyon érdekes
volt és szerintem fontos a hagyomá-
nyőrzés szempontjából, amelyet valószí-
nűleg a zsűri is értékelt a táncunkban a
pontozás során.

Szabadon választott táncom a nyírségi

volt, amelyet úgy érzem sikerült felsza-
badultan, örömmel, jó érzéssel előad-
nom a gyönyörű, tágas színpadon, a Szi-
kes Zenekar kiváló élő zenéje kíséreté-
ben.

A díjkiosztón elhangzott, hogy a felké-
szülési időszak alatt megszerzett tudás
is „nyeremény”.

Tehát mindenki nyertes, aki új tánco-
kat tanul, csiszolja, tökéletesíti tudását,
és ki mer állni egy hatalmas színpadra
szólóban, hogy megmérettesse tudását
a zsűri és a közönség előtt.

Ezen nyeremény mellett azonban si-
került mindhármunknak elismert díjjal
hazatérnünk. A párom, Kerekes Kíra kü-
löndíjat, Ónodi Csaba pedig kiemelt kü-
löndíjat kapott.

Nekem már korábban, két alkalommal
(2012-ben és 2014-ben) sikerült elnyer-
nem a fődíjat, ezért lehetőségem volt
harmadjára az Örökös Zempléni Bokré-
ta címért versenyeznem, melyet idén is
elnyertem. Ez nagy örömet szerzett szá-
momra, hiszen nyolc éve táncolok. Úgy
érzem megérte a rengeteg gyakorlás,

munka, kitartás, a szabadidő és a pihe-
nés feláldozása, akár a téli vagy a nyári
szünetben lévő sok próbára visszaemlé-
kezve.

Ezúton köszönöm meg Bajári Éva fel-
készítő tanárnőmnek a nyolcévi mun-
kát, azt, hogy hitt bennem, biztatott, és
segített a versenyekre való felkészülés-
ben, számtalan esetben a szabadidejé-
nek feláldozása árán is.

Bogoly Levente 8.b

Köszönet a támogatásért
A Gyárkerti Óvoda gyermekközössége

nagy örömmel fogadta, a karácsonyi
fényjáték felállítását az óvoda bejáratá-
nál, melynek felújítására Kretovics Ist-
ván jóvoltából került sor. Ezúton szeret-
nénk megköszönni, önzetlen segítségét.
Továbbá, köszönetet mondunk az Álmok
Nélkül Nincs Holnap Alapítványnak is,
hogy óvodánknak három szép fenyőfát
felajánlottak és ezek feldíszítésével fe-
lejthetetlen ünnepi hangulatot tudtunk
biztosítani minden gyermek számára.

Gyárkerti Óvoda, Szerencs

Szerencsi Hírek postájából…

Hetven éve annak, hogy térségünkből mintegy négyezer
ártatlan civilt – közöttük nagy számban nőket és fiatalokat
– hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. Szerencs
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata ebből az alka-
lomból szervezett csendes gyertyagyújtást 2015. január
31-én a helyi vasútállomás melletti málenkij robot emlék-
műnél. Az eseményen részt vett és koszorút helyezett el a
szerencsi Lekner Irén, a málenkij robot túlélője. Szerencs
Város Önkormányzata nevében dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester és dr. Korondi Klára önkormányzati képviselő gyúj-
tott mécsest a málenkij robot áldozatainak tiszteletére.

Gyertyagyújtás 
az áldozatok emlékére

Keressük a zsák tulajdonosát!
A Rákóczi út és a Kórház köz sar-

kán kaptuk lencsevégre a kandelá-
ber mellé „gondosan” elhelyezett
zsákot, melyre olvasóink hívták fel
a figyelmünket. Értesüléseink sze-
rint valaki rendszeresen szemétle-
rakónak tekinti a környéket, de le-
het, hogy csak véletlenül esik ki a
gépkocsi nyitott ajtaján. Ha ez
utóbbi az igazság, akkor reméljük,
hogy lapunk segítségével a tulajdo-
nos mihamarabb megtalálja az el-
veszett csomagját.

Árverési hirdetmény
Szerencs Város Önkormányzata 2015. február 25-én 10 órai

kezdettel versenytárgyalást tart az alábbi önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan elidegenítésére: Szerencs, Keleti Ipartelep
1961/3 helyrajzi számú, 1946 m2 nagyságú beépítetlen terü-
let. Az ingatlan közművesített területen, gazdasági-ipari öve-
zetben található. A telek 7 m építménymagassággal, 40%-os
mértékben az egyéb vonatkozó építésügyi szabályok betartá-
sa esetén beépíthető. Kikiáltási ár: nettó 1600 Ft/m².

A versenytárgyalás helye: Szerencsi Polgármesteri Hivatal,
Szerencs, Rákóczi út 89. II. emelet, 207-es szoba. A jelentke-
zőknek személyes adataikat (név, lakcím, születési hely és idő,
személyi igazolvány szám, és adószám) az árverésen érvényes
okmánnyal kell igazolniuk.
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Új személy került a Magyar Vö-
röskereszt Szerencs Területi Szer-
vezetének élére: 2015. január 
6-ától Kiss Renáta (fotónkon) irá-
nyítja a helyi irodát. Felkerestük a
nemrég állományba lépett veze-
tőt, hogy ossza meg velünk a szer-
vezettel kapcsolatos jövőbeli ter-
veit, elképzeléseit.

Kiss Renáta 30
éves szerencsi, 
kétgyermekes

családanya, akit sok
más jelentkező közül
találtak a legalkalma-
sabbnak a feladat be-
töltésére. Jelenleg
szociális asszisztensi

felsőfokú képzésen vesz részt, amely il-
leszkedik újdonsült megbízatásához.
Renáta érdeklődésünkre elmondta,
hogy a Magyar Vöröskereszt megyei

igazgatósága és a helyi társadalmi veze-
tőség elvárásai alapján a leglényegesebb
tennivaló, hogy biztosítva legyen a folya-
matos vérellátás, és ennek érdekében
emelkedjen a létszám a területi szerve-
zet által megrendezett önkéntes akció-
kon, amely révén több vérhez juthatnak
a betegek. A vezető szerint emellett
nagy figyelmet kell fordítani az egyéb te-
vékenységekre is, melyek között fontos
a szociális segélyezés, gyűjtések és se-
gélyosztások megszervezése, valamint a
szervezet fejlesztése. – Ehhez elenged-
hetetlen a taglétszám növelése és az ön-
kéntesek toborzása, akik közreműköd-
nek a népszerűsítésben, az ismeretter-
jesztésben, segédkeznek a kitelepült
egészségügyi szűréseken, részt vesznek
különböző programok – például az első-
segélynyújtó és csecsemőgondozási ver-
senyek – szervezésében. Mindezeken túl
fejleszteni szeretnék az önkormányza-
tokkal és a civil szervezetekkel való

együttműködést is a jövőben – tájékoz-
tatott Kiss Renáta.

Aki szeretne részt venni a helyi vörös-
kereszt munkájában, az a kirendeltség
irodájában jelentkezhet tagnak vagy ön-
kéntesnek. Ruhaneműk, működő mű-
szaki cikkek, konyhai eszközök és egyéb
használati tárgyak, illetve tartós élelmi-
szer felajánlására hétfőn és kedden van
lehetőség.

A Magyar Vöröskereszt Szerencs
Területi Szervezetének elérhetősé-
gei:

3900 Szerencs, Rákóczi út 62. (posta
felett)

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8 és
16 óra között, pénteken 8-tól 14 óráig.

Telefonszám: 47/361-326
E-mail: szerencs@voroskereszt.hu
Facebook: http://facebook.com/sze-

rencs.magyarvoroskereszt
R.P.

Az elmúlt év nyarán megkezdődött a Szerencsi Cukormúze-
um felújítása, és az új állandó kiállítások előkészítése. A Zemp -
léni Múzeum – mint az édesipari gyűjtemény gondozója – az új
tárlat gazdagabbá, teljesebbé tétele érdekében felhívással for-
dul a lakosság, az egykori cukorgyári dolgozók felé: várnak
minden olyan tárgyi emléket, fotókat, dokumentumot, amit tu-
lajdonosa szívesen ajándékozna a múzeumnak, hogy az fenn-
maradjon az utókor számára. A fényképeket, dokumentumokat
a digitális másolat elkészítése után visszajuttatják a tulajdo-
nosnak. Felajánlásaikat személyesen, postai-, vagy elektronikus
levélben is megtehetik a Zempléni Múzeumban (Zempléni Mú-
zeum, Szerencs, Huszárvár u. 11.; e-mail: muzeum@sze -
rencs.hu). A gyűjtemény munkatársai a 47/777-770-es tele-
fonszámon is várják a hívásokat.

Cukorgyári emléktárgyakat 
vár a múzeum

Új vezető a szerencsi vöröskereszt élén

90. születésnap
Születésnapi összejövetelt tartottak 2015. január

20-án a Gyémántkapu Idősek Otthonában, ahol a 90.
életévét betöltő Petus Mária Borbálát ünnepelték. 
Az eseményen elsőként Koncz Ferenc polgármester
mondott köszöntőt, átadta Orbán Viktor miniszterel-
nök üdvözletét, majd virágcsokorral, emléklappal és
szerencsi csokoládéval lepte meg az idős hölgyet.

Dr. Sütő Szilveszter önkormányzati képviselő, az ünne-
pelt egykori háziorvosa, valamint Ekker Róbert szobrász-
művész, Marika néni unokaöccse is köszöntötték a szép-
korú asszonyt.

Petus Mária Borbálát annak idején jól ismerték Szeren-
csen, hiszen a tanácselnök titkárnőjeként dolgozott. Édes-
apja és kisöccse még a háború előtt elhunytak, a világégés
éveit Németországban töltötte édesanyjával és húgával,
majd hazatérésük után vagyonukat államosították. Az öt-
venes években építettek házat településünkön férfisegít-
ség nélkül. A húga, Izabella Miskolcon volt könyvelő, tavaly
szeptemberben hunyt el 86 évesen.

Petus Mária Borbálát sokan ismerik Szerencsen.
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Kulcsár Anitára emlékeztek január
21-én a szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában. A tíz
évvel ezelőtt, 2005. január 19-én tra-
gikus autóbalesetben elhunyt helyi
születésű világklasszis kézilabdázó
domborműve és márványtáblája
előtt idén is lerótták tiszteletüket a
szerencsiek. 

Kulcsár Anita a hazai sportélet egyik
fényes csillaga volt, Európa-bajnok,
olimpiai- és világbajnoki ezüstérmes,
nyolc éven át biztos tagja a magyar vá-
logatottnak, akit 2004-ben a világ leg-
jobb női kézilabdázójának választottak.

A megemlékezésen a művészeti isko-
la tanárai, Szirmai Andrea és Elek Bog-
lárka adtak zenés műsort, majd Nyiri
Tibor idézte fel a város szülöttének
alakját. Az alpolgármester kiemelte,
hogy Anita rövid, de ragyogó pályafu-
tása példaértékű lehet a mai fiatalok
számára, bizonyítva, hogy kellő kitar-
tással és elszántsággal egy vidéki kis-
városból indulva is gyönyörű karriert
lehet befutni. Az alpolgármester gon-
dolatai után a jelenlévők elhelyezték
virágaikat Kulcsár Anita domborművé-
nél.

R.P.

A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le a Himnusz kéziratát. Sze-
rencsen is hagyomány, hogy az ok-
tatási intézmények, a szabadidős
közösségek és természetesen az
önkormányzat is fejet hajt nemze-
ti imánk születése előtt.

A városi megemlékezésre – amit meg-
tisztelt jelenlétével dr. Mengyi Roland or-
szággyűlési képviselő is – a Rákóczi-vár
lovagtermében került sor. Az eseményen
Koncz Ferenc polgármester köszöntötte
a résztvevőket, majd beszédében kiemel-
te, hogy ez az alkalom felhívja a figyelmet
évezredes hagyományaink és gyökereink
tiszteletére, valamint a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékek továbbadására.
A városvezető hozzátette, hogy a magyar
kultúra napjában látnunk kell a nemzet
erejét, a saját jövőnket és a képességün-
ket ahhoz, hogy mi magunk is gazdagíta-
ni tudjuk országunk kincseit.

Az ünnepi műsorban Karády István

megzenésített költeményeket adott elő,
verset mondott Schlosserné Báthory Pi-
roska nyugalmazott művésztanár, a
Bocskai István Katolikus Gimnázium di-
ákjai (fotónkon) népszerű poémákat
szavaltak el, de fellépett a Hajnali Nép-
táncegyüttes.

A Hegyaljai Alkotók Társulása koráb-
ban pályázatot hirdetett áprilisban meg-

jelenő legújabb antológiájának borítóter-
véhez. A beérkezett alkotásokat Schlos-
serné Báthory Piroska értékelte, majd
Viczai Henrietta, a HAT elnöke átadta az
elismeréseket a győztes pályamű készí-
tőjének, Tóth Rékának, illetve a második
és harmadik helyezett Endrődi Zsuzsá-
nak és Leskó Imrének. Különdíjban ré-
szesült Lesó Anna. R.P.

A Himnusz születését ünnepelte a város

A világklasszis kézilabdázó
emlékét őrzik Szerencsen

Szépkiejtési verseny
Felső tagozatos tanulók számára hirdetett szépkiejtési versenyt a Bolyai János

Katolikus Általános Iskola. A magyar kultúra napján, 2015. január 22-én meg-
rendezett vetélkedőn ötödik és hatodik, valamint hetedik és nyolcadik osztályos
kategóriában olvastak fel a diákok szabadon választott, illetve megadott szép-
irodalmi szövegeket. A Rákóczi-vár gyermekkönyvtárában tartott eseményen az
5-6. évfolyamosok közül első helyezést ért el Korán Flóra, őt követte Pap László
és Balázsfalvi Barbara, a 7-8. osztályosok csoportjában Karasz Flóra bizonyult a
legjobbnak Baumel Rebeka és Csendes Petra előtt.



folytatás az 5. oldalról.
– Mit tervez a nyugdíjas évekre?
– Igazából még nem gondoltam végig

mindezt. Ma még lekötnek a napi teen-
dőim. Mint tudjuk, 2015. január 1-jével
szűnt meg számomra az egyházmegye
gondja, az esperesi megbízatás. Jelenleg
a múlt esztendő zárását végezzük a sze-
rencsi gyülekezetben, ez is ad tennivalót
és kicsit foglalkozunk a folytatás előké-
szítésével is. Mivel nyugdíjba vonulá-
sommal elhagyjuk a parókia épületét,
nagy feladatként vár ránk a költözés,
ami sok energiát fog igénybe venni. En-
nek is történtek már előkészületei, de a
munka nagyja még hátra van.

Mit tervezek a nyugdíjas évekre? Ter-
mészetesen vannak ilyen gondolataim
is. Tervezem a kertészkedést, de lehet,
hogy a még feltáratlan területek kutatá-
sával fogom tölteni az időt. Még nem tu-
dom, mi valósul meg belőle. 

– Közel negyven esztendeig szolgált
Szerencsen lelkipásztorként. Mit je-
lent az Ön számára az elmúlt néhány
évtized?

– Életem, munkálkodásom döntő ré-
szét feleségemmel együtt itt töltöttem.
Éppen 2016-ban lesz ötven esztendeje,
hogy fiatal lelkészként megkezdtem a
szolgálatot. Feleségem és magam is az
Alföldön születtünk, éltünk, nevelked-
tünk. Pályánk kezdetén úgy gondoltuk,
hogy az a mi otthonunk. Különösen ak-
kor, amikor a debreceni könyvtárban, a
tudományos gyűjtemények között dol-
goztunk. Akkoriban született első két

gyermekünk is, és ez indított minket a
változásra. Akkoriban a lelkészek gyer-
mekeit nem vették fel óvodába, ezért mi
úgy gondoltuk, elhagyjuk Debrecent és
egy vidéki gyülekezetben folytatjuk élet-
ünket. Először Tolcsvára, majd Sze-
rencsre kerültünk.

– Otthonra leltek Szerencsen?
– Voltaképpen már diákkorunkban –

az ún. legációs időszakban –, amikor a
növendékek ünnepek idején gyülekezet-
be mennek prédikálni, akkor mindket-
ten szívesen jöttünk erre, a hegyvidékre
és jól éreztük magunkat. Könnyű volt
megszoknunk Szerencset és a negyven
év elegendő idő is volt arra, hogy e vidé-
ket, a várost otthonunknak érezzük.

Azt gondolom, a település életében
meghatározó a reformátusság. A negy-
ven év alatt sok minden változott, s nem
csupán arra gondolok, hogy volt egy tár-
sadalmi váltás. Átalakult az emberek
életmódja, megváltoztak az életkörül-
mények. Amikor mi ideérkeztünk, még
működött Szerencsen egy nagy létszá-
mot foglalkoztató csokoládégyár, a há-
rom műszakban dolgozó cukorgyár, ami
jelentősen meghatározta az emberek
életét. Sokan költöztek ide a környező
településekről, mert itt találtak maguk-
nak munkahelyet. Akik reformátusok
voltak, többen bekapcsolódtak az itteni
egyházi életbe, sőt azt mondhatnám, a
betelepülő lakosság lett többségben a
gyülekezetünkben, amely így elég sok-
színű lett, mindenki hozta magával saját
szülőfalujának szokásait.

– Ön mit hozott magával az Alföld-
ről?

– Mint tudjuk, Debrecen a református-
ság egyik központi települése Magyaror-
szágon. Hoztuk tehát magunkkal azt a
vallási hátteret, amit a cívisváros nyúj-
tott. Továbbá hoztuk – s talán még az
évek alatt sem kopott el teljesen – a fia-
talos lendületet, azt a gondolatot, szán-
dékot, hogy mi erősíteni, szervezni, fel-
lendíteni szeretnénk az itteni gyüleke-
zeti életet. Úgy érzem, hogy ez sikerült
is. 

Az első időkben volt olyan év, hogy
mindössze öt konfirmáló fiatalunk volt.
Később elértük, hogy több mint negyve-
nen vettek részt az egyházi, avató cere-
mónián. Az utóbbi esztendőkben sajnos
megint csökken a szám, mint ahogy egy-
re kevesebb gyermek születik a telepü-
lésen. 

– Köztudott, hogy a közelmúltban

választották meg a Zempléni Refor-
mátus Egyházmegye új esperesét. Ön
21 évig látta el ezt a tisztséget. Ho-
gyan tekint vissza erre az időre?

– Esperes csak az lehet, aki legalább tíz
esztendőt eltöltött gyülekezeti szolgálat-
ban. Ez a mi esetünkben adott volt. Az
esperesi teendők ellátásához számomra
fontos volt, hogy mindketten faluban
nőttünk fel. Ismertük és ismerjük ma is
a kistelepülések életmódját, az ottani
emberek gondolkodását. Ez azért fontos,
mert a Zempléni Református Egyházme-
gye 73 települése között mindössze négy
város – Sárospatak, Sátoraljaújhely, To-
kaj és Szerencs – van, tehát többségében
falvakról, községekről beszélünk. Termé-
szetesen nagy feladatot jelentett az el-
múlt 21 esztendőben az is, hogy ezekkel
a településekkel rendszeresen kapcsola-
tot tartsak, odafigyeljek arra, hogy hol,
milyen probléma, kérdés adódik és ke-
resni kellett a megoldás lehetőségét. Vol-
tak krízis helyzetek is, amikor azt kér-
deztem magamban: vajon miként segít
meg minket az Úristen, hogy a nehéz
helyzetből kilábaljunk? Örömömre szol-
gál, hogy ezidáig, többségében azért si-
került megoldani a problémákat.

Az egyházmegye gondjához tartozik,
hogy a mi térségünknek, különösen a
Bodrogköznek óriási gondja az elván-
dorlás és a munkanélküliség. Ez rá-
nyomja a bélyegét a falvakra és lakosai-
ra, rajtuk keresztül pedig a gyülekeze-
tekre is. 

Összességében örülök annak, hogy az
elmúlt két évtizedet esperesként, egyhá-
zi kérdésekkel tölthettem.

– A nyugdíjas években is Szerencs
marad az otthonuk?

– Igen. Sokat gondolkodtunk, hiszen
öt gyermekünk közül négyen Budapes-
ten, vagy környékén telepedtek le és
sokszor elhangzott részükről, hogy hoz-
zájuk kicsit közelebb kerülhetnénk.
Megszoktuk ezt a várost. Mi itt sok em-
bert ismerünk és ismernek minket is.
Feltételezzük tehát azt, hogy bármilyen
idős korunkban kimegyünk az utcára,
akkor fogunk találkozni kedves barátok-
kal, akikkel megállhatunk egy-egy be-
szélgetésre. Ha elmennénk egy idegen
területre, lehet, hogy a gyermekeink
családjához közelebb, de egy teljesen is-
mereten helyen, ismeretlen emberek
közé kerülnénk. Mi mégiscsak itt va-
gyunk otthon.

M. Z.

PORTRÉ 13

A református egyház szabá-
lyai szerint, ha egy lelkész betöl-
ti életének 70. évét, nyugdíjba
vonul. Dr. Börzsönyi József és fe-
lesége 1975 karácsonya előtt
érkezett Szerencsre. Két évvel
ezelőtt, amikor elérte a nyugdíj-
korhatárt, a presbitérium javas-
latára két esztendőre meghosz-
szabbították mandátumát, ami
idén februárban jár le. A helyi
református közösség lelkésze
39 évig tartó szerencsi szolgá-
lat, valamint a Zempléni Refor-
mátus Egyházmegye esperese-
ként végzett két évtizedes mun-
ka után nyugállományba készül.

Otthonra leltünk Szerencsen
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Kanyár Erika

Boldogság-szikrák

Repül előled, kergeted,
de boldoggá tesz,
mert űzheted.

Sötétbe burkolod magad,
de boldoggá tesz,
ha csilló fény fakad.

Hózápor veri szívedet,
de boldoggá tesz,
mert élve élvezed.

Szelíd szél borzolja hajad,
de boldoggá tesz,
mert lágyan simogat.

Kalitkában a kékmadár,
de boldoggá tesz,
ha rá szabadság vár.

Véges kék bolygónk élete,
de boldoggá tesz,
mert ember menhelye.

Végtelen az Univerzum ege,
de boldoggá tesz,
mert Isten lakhelye.

Kossárik Nándor

Te vagy…

… az örök Mindig – Minden
Akarás, küzdés, igéző álom.
Az élet, a sors, a ma, a holnap.
Örömben, könnyben mindig a párom!
Adató kérés, teljesült ígéret,
Nagy valóra válás, dúsan termő élet.
Te vagy a sors, a ma, a holnap!

Teveled vagyok!
Enyém a szívedben
Nyíló tavaszod!
Virágid szedem,
Illata enyém!!!
Hervadni oltárra teszem.
Virág az oltáron elhervadott,
S az oltár imazsámolyán
Illatod örökre elaltatott!!!

Vengrinyák János

A mag (Magor – Magyar)

Történelmi idő,
melyet visszafújt a szél,
ezer év múltán
Európa élén.
Tudjunk vele élni;
hittel, bátorsággal,
nem vazallus - ként.
Tegyük jó példákkal!

Hit kell a magyarnak,
az ád’ erős lelket.
Hittel és lélekkel
leküzdjük a nehézséget.
Nyúljunk a múltunkhoz,
jó példa van bőven,
amiben hibáztunk,
hasznunkra neveljen!

Jó gazda módjára
sáfárkodjunk a ranggal.
Aki ellenünk tett
ne legyünk haraggal.
Körbe vagyunk véve
Atyánk fiaival.
Európa közepén,
mint mag az almájával…

Viczai Heni

Matt
(reflektálás)

Csak hagyom, hogy öngyilkos légy,
Én sehová sem lépek.
Viaszos vászon terítőn
A fekete-fehér évek,
Mint rendíthetetlen katonák állnak,
Valódi tanúi a társas magánynak.

Sulc Mária

Ennyi

Voltam, vagyok,s talán leszek…
S ha meguntam?
Észrevétlen elmehetek.
Nevetek és sírok egyre…
Rég nem vágyom tiszteletre.
Egyre vágyom – arra nagyon –
Ne fagyjak meg kinn a padon.
Fejem fölött legyen fedél,
S ne mondhassák:
Nem dolgoztál, ne is egyél!
Testemre nem kell ékszer,
Megjártam már épp elégszer
Azzal, akin lóg az arany…
Hússzívét rég levedlette, kőszíve van.
Arról szól már rég az imám,
Legyen kenyerem s tűzifám…
Hitelezők ne hívjanak,
S ne ébren érjen a virradat.

Fetykó Judit

Megváltás Lászlónak

… nem tudlak megváltani,
csak elfogadni, dédelgetni,
úgy ahogy vagy, magadért szeretni.
Itt van belül a jó és rossz kulcsa,
mi döntjük el magunkból kiindulva,
a képmásra visszamutat önnön ujja,
a zár egyforma, egyenlő az esély,
mi kell? – a jó, a rossz a cél,
melyért mindent megtesz az ember, s
néha fél.
A végtelen valamennyi atomja,
az emlékezés összes foszlánya,
genetikánk minden variánsa
kevés hozzá, minden, mind kevés,
ami tőlem telik az is oly csekély,
– lehetek, aki altatót mesél,
ki ruhádat naponta igazítja,
lehetek animusom szerető párja,
dédszülőm gondoskodó unokája,
… és még mi is? Mi is lehetnék?
Az isteni adományokból ha kaptam,
ezernyi formában, tudatlan
számolatlan, ezernyi változatban
adhatom a mindennapokat,
nem ígérhetek jobb holnapokat,
sem gazdagabb, több magunkat.
Magadnak kell a boldogságot megtalálni,
csak segíthetek jó úton járni.
Nem tudlak, nem akarlak megváltani.

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei

Schlosserné Báthory Piroska rajza.
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A 20. század fordulójára a na-
gyobb városokban már kőszín-
házban élénk színházi élet lükte-
tett, míg a kisebb települések nél-
külözték e művészet gyönyörűsé-
gét. Száz esztendős múltja volt
már a vidéki színészetnek, de
mégsem tudott kibontakozni,
csak vegetált, napról-napra ten-
gette életét. Az előadások látoga-
tottsága függött az előadott mű-
sor érdekességétől, az előadás
színvonalától, a közösség kultúrá -
jától, egyéb helyi szórakozási le-
hetőségtől, illetve az időjárástól
és a mezőgazdasági munkáktól. 

Városunk lakói még a 19. század
utolsó harmadában is leginkább
akkor láthattak színházi előadást,

amikor e helység útjába esett valamelyik
társulatnak.  Egy-egy vendégjáték álta-
lában két–hat hétig tartott. Ezek a társu-
latok a múlt században jórészt önfenn-
tartók voltak. Ez annyit jelentett, hogy a
belépők, bérletek díja mellett, szeren-
csés esetben a fogadó városok pénzzel
vagy kedvezményekkel támogatták a
színészeket. Mindenütt ideiglenes szín-
padot kellett építeni, melynek nagysága
a helyiségtől függött.  A függönyöket, az
oldalfalakat és a behelyezhető díszlete-
lemeket a társulat hozta magával. A színi
társulatok fenntartása döntően a fizető-
képes közönségen múlott. Több színtár-

sulat is megfordult nálunk, például:
1895 szeptemberében Aranyossy Gyula,
a következő évben Domhay Mihály, majd
1906-ban Palotay Antal, egy év múlva
Molnár Gyula és színészei. 1909-ben Pa-
lásthy Sándor Újhely-munkácsi színke-
rület igazgatója kereste fel városunkat
társulatával két hétre. Helyt adott szá-
mukra, ha nem volt rendezvényre lefog-
lalva a Nagy Szálloda, a Katolikus Kultu-
rális Otthon, az Ipartestület illetve a Cu-
korgyári Önképző-kör színház- és bál-
termei.

Az ide érkező nemzet napszámosai-
nak a támogatását a helyi sajtó is felka-
rolta: „Kérjük a nemes cukorgyári tiszti-
kart, hogy tervbe vett műkedvelői elő-
adásától álljon el addig, amíg színésze-
ink itt vannak”. Zoltán Gyula, a nagy-
szombati állandó színház igazgatója tar-
tózkodott ekkor társulatával Szeren-
csen. A közönség a második évezred el-
ső évében nem részesítette olyan figye-
lemre a színházi előadásokat, mint amit
e kitűnő társulat megérdemelt. Az első
hét előadásait ugyanis, a hétvége ellené-
re, csekély számban keresték fel, pedig
a „Sulamith” és „Amit az erdő mesél” da-
rabokat élvezetesen adták elő. A színvo-
nalas előadásnak híre mehetett, mert a
csütörtöki „Üdvöske” nézőszáma gyara-
podott. A szombati bemutató, az „Ocs-
kay brigadéros” mindezt túlszárnyalta.
Tekintve, hogy ugyanekkor adták e da-
rabot Sátoraljaújhelyen a műkedvelők a
Kossuth szobor javára, és ott városunk-
ból is sokan megjelentek, szép számú
közönség sereglett össze helyből és a vi-
dékről is. A vasárnapi „Gyurkovics lá-
nyok” című darab nézőszámát, a felké-
rés ellenére megtartott gyári tisztvise-
lők mulatsága gyengítette. A városban
ugyanis teltházra nem lehetett számíta-
ni ezen értelmiségi réteg nélkül. A har-
madik héten, a hétfői „Víg özvegy” be-
mutatásával kiderült, hogy mint operett
társulat is megállta a helyét Zoltán Gyula
együttese. Kedden a „Kuruc furfang” ke-
rült színre. A társulatból Bera Rózsi
rendkívül leleményes játékával a közön-
ség kedvencévé vált, így csütörtökön, a
„Szép Heléna” az ő jutalomjátéka lett. Ez
a görög hősköltemény paródiája, az
egész előadás alatt élénk derültségben
tartotta a közönséget. Szombaton a „Hu-
nyadi László halála” viszont üres soro-
kat találat. Vasárnap az „Ingyenélők” és
hétfőn „Az arany kakas” bohózat ismét
bevonzotta a színház iránt érdeklődő-

ket. Kedden „Mátyás király vagy a czin-
kotai nagy icce” című történeti énekes
színmű Jámbory jutalomjátéka volt. 
A darabok erkölcsi elismerése előre ve-
títette az utolsó szerdai előadás sikerét.
A „Falu rossza” Fehér Vilmos jutalomjá-
téka volt, melyben helybeli két veterán
színészünk Árvay Antal és neje is közre-
működött. Zoltán Gyula direktor, utolsó
előadás utáni összegzésében úgy vélte,
az eredményesség tekintetében szeren-
csésebb lett volna őszi vagy farsang utá-
ni időpontot választania, illetve kisebb
társulattal útra kelnie. A farsangi idő-
szak ugyanis a vidéki társulatokra nézve
rosszabb. mint a nyári fellépések. Akkor
a mezőgazdasági munkák, ilyenkor pe-
dig a mulatságok gátolják meg a legjobb
napokon az előadásokat. Sok család ki-
költekezett a bálokra, nem telt színház
látogatására. 

Vidéken nem volt egyszerű a dolga
egy társulatnak, hiszen képviselniük
kellett az összes színjátéktípust: dráma
és operett, bohózat és opera, népszínmű
és látványosság. Ezzel egy időben pedig
befolyásolta a működésük eredményes-
ségét az adott idő és hely közönségének
kénye-kedve. Városunk intelligenciája
viszont igényelte a vurslin és cirkuszon
kívül, a színvonalas kultúrát. Az itt meg-
alakult színpártoló egyletek tervszerűen
és szervezetten igyekeztek támogatni a
színjátszást.

O.Z.M.

Színházi világ
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heti 5 munkanapos foglalkoztatással,
mezőgazdasági idénymunka keretein belül
szőlőmunkákban jártas munkavállalókat

keres.

Érdeklődni lehet telefonon:

30/536-0086

A Dereszla Kft. (Bodrogkeresztúr, Felső út 2.)

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY

A Szerencsi Hírek 

következő száma:

2015. február 20-án

jelenik meg.



Az NB II keleti csoportjában ját-
szó férfi kosárlabdacsapatunk
2015. január 9-én hazai pályán ját-
szotta soron következő mérkőzé-
sét. A Szerencs VSE ezúttal a DKA-
DEAC gárdáját fogadta a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban, ahol a
vendégek 72–96 arányú győzelmet
arattak. Együttesünk tíz lejátszott
mérkőzés után öt győzelemmel és
öt vereséggel a 6. helyet foglalja el
a tabellán. A következő fordulóban
a csapat a Gyulai Color KE otthoná-
ba látogatott, ahol 53-84 arányban
győzték le a házigazdákat. Nem si-
került azonban a bravúr a követ-
kező hazai meccsen, amikor az NB
II Keleti csoportjának 14. forduló-
jában a rivális DEAC együttesét fo-
gadták a fiúk.

Gulyás László edző így értékelte a
mérkőzést: három hónappal ezelőtt
megrázó, 35 pontos vereséget szenved-
tünk a DEAC otthonában, azóta sok víz
lefolyt a Taktán, de amíg ők a legjobbak
között vertek tanyát, addig mi a közép-
mezőnyben kapaszkodunk, keressük
önmagunkat, próbáljuk beépíteni fiatal-
jainkat. Tehát még hazai pályán sem mi
voltunk az esélyesek. Sajnos hiába pró-
báltam a fiúkkal az ellenkezőjét elhitet-
ni, ők jó ideig nem hittek magukban,
nem volt bennünk kellő tűz. Végig rop-
pantul hullámzott a játékunk, pedig
ezen az estén a DEAC sebezhető lett vol-
na. A játék két fontos elemében előttünk
járt az egyetemi csapat: szinte végig
uralta a lepattanókat és jobban dobott
kívülről, főleg e fegyvereknek betudha-
tóan a végjáték kezdetére jelentős (23
pont) előnyre tett szert. A vége előtt 13-
14 perccel elindítottunk egy hosszú haj-
rát, amely következtében felcsillant a re-
mény, de ez már csak az ellenfél megkö-
zelítésére volt elég. Nagyot küzdöttek a

fiúk, de aki
győzni akar,
annak az első
p i l l a n a t t ó l
kezdve min-
den erejével
csak és kizá-
rólag erre
kell koncent-
rálnia. Na-
gyon fontos
feladatunk,
hogy rutinos
„öregjeink”
az elkövetke-
ző mérkőzé-
seken újra
visszatérje-
nek ehhez a megalkuvást nem tűrő men-
talitáshoz, hiszen évekig ez vitt minket
előre.

Szerencs VSE: Jakab L., Asszú Á., Mar-

ton P., Marton B., Endrész T., Birk L.,
Papp M., Kovács K., Jurák Cs., Szárnya G.
Edző: Gulyás László.

M. Z.
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A Szerencs VSE NB III-as asztali-
teniszcsapatának egyik legered-
ményesebb játékosa, Stadler Ta-
más is meghívást kapott a 2014.
évi TOP 12 „A” versenyre, amit ja-
nuár 18-án rendeztek meg Mis-
kolcon. A fiatal pingpongos a me-
gye legjobbjai között az előkelő
harmadik helyen végzett.

Csorba István edző kiemelkedő ered-

ménynek tartja Stadler Tamás meghívá-
sát, hiszen szerencsi versenyző még so-
ha nem szerepelt a B.-A.-Z. megyei TOP
12 „A” eseményen, ahol az előző év leg-
eredményesebb sportolói állhatnak asz-
talhoz. Idén Szerencsről két játékos –
Stadler Tamás és Makranczi László – ka-
pott meghívást, utóbbi azonban sérülés
miatt nem tudott részt venni a megye
legjobbjait felvonultató sporteseményen.

Végeredmény: 
1. Nemes Vince (Borsod Volán SE), 2.

Doros Szilárd (Borsod Volán SE, 3. Stad-
ler Tamás (Szerencs VSE), 4. Boros Zol-
tán (Diósgyőri ASE), 5. Fűkő Zoltán (Óz-
di VSE), 6. Oláh Krisztián (Ózdi VSE), 7.
Tóth Tamás (Borsod Volán SE), 8. Fekete
József (Diósgyőri ASE), 9. Sáfrányos Jenő
(Pataki AC), 10. Bodnár József (Borsod
Volán SE). M. Z.

Szerencsi asztaliteniszező a megyei TOP 12-ben

Labdarúgó torna 
Uray Attila emlékére

Egy győzelem, két vereség

Negyedik alkalommal került
megrendezésre az Uray Attila
Labdarúgó Emléktorna. A 2015.
január 25-ei eseménynek a Kul-
csár Anita Sportcsarnok adott ott-
hont. Az ifj. Uray Attila által, édes-
apja emlékére életre hívott vetél-
kedőre idén hat csapat nevezett, a
küzdőtéren szerencsi, tiszaújvá-
rosi, diósgyőri, mezőkövesdi, tály-
lyai és mádi együttesek mérkőz-
tek meg egymással.

A sportnap izgalmas mérkőzéseket ho-
zott, majd a délután folyamán megszüle-
tett a végeredmény. Első helyen végzett
Mezőkövesd, ezüstérmes lett Mád csapa-
ta, míg a dobogó harmadik fokára Tisza-

újváros focistái léphettek fel, őket követ-
te a DVTK U21, Tállya és végül Szerencs.
A találkozón a legjobb játékos Vígh Fe-
renc (Mád), a gólkirály Polényi Tamás
(Tiszaújváros), a legjobb védőjátékos
Csicsvári Milán (DVTK U21), a legjobb
kapus Dombó Dávid (Mezőkövesd) lett.

Az köztiszteletben álló Uray Attila
1948. december 8-án született és 2010.
október 2-án hunyt el. Fiatal éveiben – a
Földes Ferenc Gimnázium diákjaként –
a DVTK kiváló futballistája volt, család-
jával együtt mindig is támogatta a sport-
ot – elsősorban a labdarúgást –, de nem
feledkezett meg az elesett emberekről
sem, ruha- és élelmiszer-adományokkal
segítette őket. R.P.



INGATLANINGATLAN
Szerencsen az ESZEI-vel szem-
ben, 100 m2-es felújított családi
ház, valamint Bekecsen 85 m2-es
családi ház eladó. Érd.: 30/8363-
302. (2-7)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti,
vállalkozásra is alkalmas ingatlan
eladó. Érd.: 70/342-2980 16–20
óráig. (2-3-4-5)
Szerencs legszebb helyén, az Ondi
úton kertes családi ház eladó, vé-
telár megegyezés szerint. Érd.:
30/624-4878. (2)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs la-
kásnak, nagycsaládosoknak, akár
vállalkozásra is alkalmas. Rende-
zett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti, miskolci, szerencsi ki-
sebb lakáscsere is érdekel érték-
különbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (2-3-4)
Szerencsen, csendes környezet-
ben 3+2 fél szobás családi ház ga-
rázzsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: 70/375-7023. (2)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,

kertes családi ház melléképületek-
kel eladó. Érd.: 47/362-788. (2)

VEGYESVEGYES
Megbízható, munkájára igényes
bejárónőt keresek heti két nap el-
foglaltsággal. Érd.: 70/459-4902.
(2)
Szerencsi boltba boltvezetőt, bolti
eladót keresünk! Önéletrajzokat a
szilvia.bene@wiwex.com vagy a
virag.kiss@wywex.com e-mail-
címre várjuk! (2)
Bekecsi almás (kb. 5000 m2) gon-
dozásához nyugdíjast keresek.
Érd.: 30/685-4072. (2-3)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Megtört szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették 

és ismerték, hogy

PálFaluSi iStván
rövid ideig tartó, súlyos betegség-

ben, életének 79. évében, 
2015. január 24-én 
váratlanul elhunyt.

Hamvait – kívánságának megfelelően
– szűk családi körben, későbbi idő-

pontban helyezzük végső nyugalomra.
Gyászoló szerettei

SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104

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

pályázatot 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 Non-Profit 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: 
2015. február 23. (hétfő) 12 óra.

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



HIRDETÉS 19

Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

Februári akció 2015. február 3-tól február 28-ig:Februári akció 2015. február 3-tól február 28-ig:

– Formázott paraszt comb
láb nélkül
Formázott paraszt lapocka
láb nélkül
Sertés karaj csontos
Sertés karaj csont nélkül
Sertés dagadó
Sertés fehércsont

KÉSZTERMÉKEK:
Hegyalja baromfi párizsi
Hegyaljai pulyka lecsókolbász vcs.
Kenőmájas Kaiser 500 g
Hegyaljai roppanós virsli

–

–

–

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

950 Ft/kg
1250 Ft/kg
1490 Ft/kg
1090 Ft/kg

30 Ft/kg

370 Ft/kg
490 Ft/kg

225 Ft/db,
760 Ft/kg

450 Ft/kg

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Boltunkban vállalunk

– színes nyomtatást

– fénymásolást, spirálozást

– bélyegzőkészítést

– pólóra nyomtatást

– gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

vállaljuk továbbá szakdolgozatok

köttetését is.

:

City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.
City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerapír-írószerPPPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

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

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

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

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.



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

•

zemplentourist

A részletekről érdeklődjön a ZEMPLÉN TOURISTBAN,
vagy a 47/560-059-es telefonszámon

és a zemplen.tourist@t-online.hu e-mail címen.

Bulgáriai nyaralás
SZERENCSRŐL autóbusszal!

Bulgáriai nyaralás
SZERENCSRŐL autóbusszal!

Az ár nem tartalmazza:
üdülőhelyi díjat, stornó biztosítást és az utasbiztosítást.

(Jelentkezés március 28-ig, az út legalább 44 fő esetén indul.)

CSAK 88 800 Ft/főCSAK 88 800 Ft/fő

Július 3-12-ig (10 nap/7 éjszaka)
3*-os szállodában, kb. 200 m-re a tengerparttól

Félpanziós ellátással


