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A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola idén is
meghirdette a Hegyalja Matematika Versenyt az alapfokú ok-
tatási intézmények 3–8 osztályos tanulói részére. A megméret-
tetés első fordulóját február 25-én öt helyszínen, Encsen, Hom-
rogdon, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Szerencsen ren-
dezték meg.

A városunkban megtartott tanulmányi versenyre 130 diák
adta le nevezését, az alsó tagozatosoknak 60 perc, míg a felső-
söknek 90 perc alatt kellett megoldani a feladatokat. Az ered-
ményeket legkésőbb március 17-éig teszik közzé a http://bo-
lyai.szerencs.hu/ internetes oldalon. A Hegyalja Matematika
Verseny második fordulóját várhatóan március 25-én rendezik
meg.

Hegyalja Matematika
Verseny a Bolyaiban
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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 hi-
vatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester:
időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb március 16-án. Nyiri Tibor
alpolgármester: minden hónap harmadik kedd-
jén 14 órától, legközelebb március 17-én. Dr. Bar-
va Attila jegyző: minden páros hét szerdáján
8–12 óráig, legközelebb március 18-án. A foga-
dóórák telefonos bejelentkezés alapján történ-
nek a (47) 565-202-es számon.

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
KormányablaK

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47)
795-246, (47) 795-240 (porta). Ügyfélfogadás:
hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; kedd: 8–12 órá-
ig; szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig; csütörtök:
13–16 óráig; péntek: 8–13 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal 
éS JáráSi gyámHivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47)
777-562, (70) 436-1999. Ügyfélfogadási idő: hét-
fő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig. 
A Rákóczi út 63-hoz tartozó vezetékes telefon-
számok csak akkor működnek, ha eléjük tárcsáz-
zák a 06 47-et!

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
Március 9-15.: Tesco Gyógyszertár. Március 16-
22.: Centrum Gyógyszertár. Március 23-29.:
Oroszlán Gyógyszertár. Március 30 – április 5.: Al-
ba Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertá-
rak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli eset-
ben biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

állatorvoS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: 47/363-330. Rende-
lési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.

zemPléni múzeum
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-ma-
il: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános
nyitva tartási rendje: 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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK



Mit jelent nekünk a nő?

Az igazi tavaszkezdet nekünk,
férfiaknak minden évben az a
márciusi nap, amikor lányokat,
feleségeket, anyákat köszön-
tünk.

Minden életkorban mást je-
lenthet számunkra a Nőnap.
Gyermekként édesanyáink,

nagymamáink, hölgy rokonaink kapnak egy-egy
szál virágot. Később egy fiatal leány képében jele-
nik meg életünkben a nő, s szerelemtől lobogva
szorongatjuk kedvesünk előtt a kis csokor hóvirá-
got. 

A nő igazi társ, védelmezője a szeretetnek. Ne-
veli gyermekeinket, óvja mindazt, ami nem csak
társadalmunk legkisebb egysége, de életünk leg-
fontosabb, legszebb pillanatainak színtere is egy-
ben: a család. Ma már ezt látom, s remélem sok-
sok férfitársam osztja gondolatomat, miszerint
szeretetünket, tiszteletünket nem tudjuk kifejezni
egyetlen szál virággal. Az Isten által adott élet ke-
vés arra, hogy hálát mondjunk nekik azért, hogy
itt élnek közöttünk, velünk, értünk.

Álljon most itt e néhány sora egy versnek, mely
az én szavaimnál sokkal szebben írja le mindazt,
amit Ők jelentenek számunkra.

„Ti, élet balzsamát lehellő leányok,
A szépség tüzénél olvasztott bálványok, 
Kiket imád sok szív, áhítva reszketvén
S fellobbant óltárán a temjént égetvén,
Óldjátok le rólam gyarló kötésteket!
Nem tudlak imádni többé benneteket;
Mert minden szépséget, mellyel hódítátok,
Már az egy Lillában bésummálva látok.”
Csokonai Vitéz Mihályt többször idéztem, de úgy

érzem nincs más, aki szebben írta volna le, mit
gondol az életet adó, mellénk társként szegődő
nőkről. Március 8-a, a nők napja.

Muhi Zoltán
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Szerencs Város Önkormányzata
megemlékezést és koszorúzást
rendez a szerencsi cukorgyár bezá-
rásának évfordulóján, 2015. márci-
us 10-én, kedden 16 órától a cu-
korgyári Emlékparkban. Emlékező
gondolatok: Koncz Ferenc polgár-
mester. Közreműködik a Szerencsi
Férfikar, karnagy: Gebri József.

2008. március 10-én a Mátra Cukor
Zrt. német tulajdonosa bejelentette,
hogy megszünteti a szerencsi cukor-
gyártást, és a nagy múltú üzem végleg
bezárja kapuit. A gyár a város életé -

nek, fejlődésének meghatározó ipari létesítménye és egyben jelképe
is volt. A szerencsi és környékbeli emberek több generációja kereste
itt kenyerét a működés 119 éve alatt. A gyárbezárás miatt több százan
veszítették el állásukat, megélhetésüket, és a Mátra Cukor Zrt. döntése
százmilliós nagyságrendű adóbevétel kiesést okozott a városnak.

Az önkormányzat képviselő-testülete 26/2009. (II. 12.) számú ha-
tározatával március 10-ét Cukorgyári Emléknappá nyilvánította.

Cukorgyári emléknap

MÁrcIuS 13. péntEK
8 óra: Iskolai megemlékezés a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban, ezt követően ko-
szorúzás Kossuth Lajos szobránál a Kossuth
utcán.

9 óra: A Rákóczi Zsigmond Református Ál-
talános Iskola városi ünnepi műsorának fő-

próbája a Rákóczi-vár színháztermében.
9 óra: Megemlékezés és koszorúzás Széchenyi
István szobránál a Bolyai János Katolikus Ál-

talános Iskola diákjaival a Késmárk utca -
Széchenyi utca kereszteződésénél.
12 óra: A szerencsi diákönkormányzatok,

diákszervezetek koszorúzása Petőfi Sándor emléktáblájánál a
Rákóczi út 79. szám alatt. 

Műsor: Szerencsi Szakképző Iskola 
15.30 óra: Megemlékezés és koszorúzás Ondon az 1848-as emlék-

műnél. Beszédet mond: Danyi László önkormányzati képviselő.
Műsort adnak az ondi óvodások. (Rossz idő esetén a tornateremben.)

MÁrcIuS 14. SzoMBAt
18 óra: Az Ismerős Arcok zenekar koncertje a Rákóczi-vár színház-

termében.

MÁrcIuS 15. VASÁrnAp
15 óra: Koszorúzás az 1848-as emlékműnél a Kossuth téren. 
Közreműködik: Hegyalja Pedagógus Kórus.
Ünnepi beszéd: dr. Mengyi roland országgyűlési képviselő.
Csatlakozva a Honvédelmi Minisztérium „A mi Március 15-énk!” cí-

mű országos felhívásához, a résztvevők közösen szavalják el Petőfi
Sándor: Nemzeti dal című költeményét a Kossuth téren.

16 óra: Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében. 
Műsor: Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola. 
Beszédet mond: Koncz Ferenc polgármester.

Nőnapi meghívó
Szerencs Város Önkormányzata 

minden szerencsi hölgyet 
nagy tisztelettel vár

a városi nőnapi ünnepségre 
2015. március 8-án, 

vasárnap 16.30 órától
a Rákóczi-vár színháztermébe.

Köszöntőt mond: 
Koncz Ferenc polgármester

Közreműködnek:
Hajnali Néptáncegyüttes

Karády István
Poór Péter és Molnár Orsi

Nemzeti ünnepünk szerencsi programjai
2015. március 13–15.
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Aprogram kezdetén Majorszki
András, a szervező Gulágkutatók 
Nemzetközi Társaságának elnö-

ke üdvözölte a megjelenteket, aki beszé-
dében kiemelte, hogy a rendezvénnyel
az elhurcolt közel 300 ezer embernek
kívánnak emléket állítani. Az elnök sze-
rint a mai magyar társadalomban nagy
igény mutatkozik arra, hogy feltárják és
bemutassák a második világháború vé-
gén történt eseményeket, amelyek hosz-
szú időn át feledésre voltak ítélve. Ma-
jorszki András köszönetet mondott dr.
Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnö-
kének, aki felajánlotta az egyesületnek,
hogy a parlament épületében tartsák
meg az emlékkonferenciát.

Gulyás Gergely, az Országgyűlés alel-
nöke felidézte, hogy hetven évvel ezelőtt
a náci megszállást kommunista elnyo-
más követte, amely évtizedeken át meg-
fosztotta az országot a nemzeti önren-
delkezéstől, polgárait méltóságuktól és
alapvető szabadságjogaiktól. Az alelnök
szerint különösen fontos, hogy akik átél-
ték a diktatúra borzalmait, saját szemé-
lyes szenvedéstörténetüket a nemzeti
emlékezet részévé téve tudatosítsák az
utánuk jövő generációkban, mit kellett
kibírnia az embernek az embertelenség-
ben, és ezáltal azt is, mekkora érték a ma
már természetesnek tűnő szabadság.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtit-
kára rámutatott, hogy a munkatáborok

áldozatai alulértékelt hősök, akikről ke-
vés szó esik, ez a terület a kibeszéletlen
témák közé tartozik. Az államtitkár
hangsúlyozta, hogy a kormány az idei
esztendőt a málenkij robot és a gulág
emlékének ápolására szenteli, és szeret-
nék, ha az egész év a megemlékezésről,
a tényfeltárásról és az ismeretterjesztés-
ről szólna, amely a történelmi időszak
minden részletét feltérképez.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múze-
um főigazgatója az egybegyűltekhez
szólva kifejtette: a történtekre az egyet-
len magyarázat, hogy Sztálin a deportá-
lással kívánta hangsúlyozni hazánk bű-
nösséget, illetve fitogtatni saját hatal-
mát, valamint az elhurcoltakkal akarta
újjáépíttetni a Szovjetuniót. A történész
elmondta, hogy közel négymillió ember
– javarészt német, japán vagy magyar –
jutott ilyen sorsra, akiket a következő tíz
évben minden nagyberuházáson dol-
goztattak. – „A gyilkosság beismerése és
a veszteség felmérése a kezdete minden
nagyszabású életnek, a nemzetekének
is.” A veszteségeket felmértük. A gyilkos-
ságok beismerésére, az ezekért viselt fe-
lelősség vállalására és az áldozatok
megkövetésére még várunk – zárta be-
szédét Schmidt Mária, Kertész Imre gon-
dolatait is idézve.

A délelőtt és délután folyamán előadá-
sok hangzottak el a málenkij robot téma-
körével foglalkozó kutatóktól. Beszámo-
lók követték egymást a megszállásról, az
elhurcolásról, a kényszermunka-tábo-
rokról és a rabszolgasorról. Megemléke-
ző beszédet mondott Menczer Erzsébet,

a Szovjetunióban volt magyar politikai
Rabok és Kényszermunkások Szervezete
elnöke, majd Heinek Ottó, a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányza-
tának vezetője. Az esemény zárásaként a
rátkai Schwarzwald Hagyományőrző
Egyesület adott visszaemlékezések alap-
ján összeállított szívszorító műsort. Ezt
követően a résztvevők az Országháztól a
Honvéd téri gulág-emlékműhöz mene-
teltek, ahol Nagyné Pintér Jolán, a Gulá-
gokban Elpusztultak Emlékének Meg-
örökítésére Alalpítvány elnökhelyettese
köszöntötte a megjelenteket, majd Ro-
gán Antal, a Fidesz frakcióvezetője nyo-
matékosította az emlékezés fontosságát.
– Emlékezni akarunk az áldozatokra és a
hősökre, emlékezni akarunk hőstetteik-
re, mert eleven és világos felkiáltójel szá-
munkra ez a nap, egy intelem, mely sze-
rint soha nem szabad hagynunk, hogy ez
még egyszer megtörténjen – hangsúlyoz-
ta a politikus. Végül a jelenlévők – köztük
Szerencs Város Önkormányzata, illetve a
szerencsi és ondi túlélők képviselői – el-
helyezték koszorúikat a Gulág áldozata-
inak emlékköve előtt.

Lekner Irén, a málenkij robot szeren-
csi túlélője a következőket nyilatkozta
lapunknak: csak úgy, mint a tavalyi sze-
rencsi emlékmű-avatáson, ezen a konfe-
rencián is sírt a lelkem, hiszen a hiteles
történelmi visszatekintés során felidé-
ződtek bennem az átélt borzalmak, fel-
zaklattak az előadások. A hetven évvel
ezelőtt tapasztalt szörnyűségek mai is
velem vannak, sajnos nem tudom őket
kitörölni az életemből. R.P.

A kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapján, feb-
ruár 25-én szerveztek konfe-
renciát Budapesten trauma és
tabu – málenkij robot 1944/45
- 2014/15 címmel, melynek az
országház adott otthont. A par-
lament épületének felsőházi
üléstermében tartott egész na-
pos előadássorozatra hazánk
kitelepítésben érintett térsége -
i ből és a világ számos pontjáról
érkeztek túlélők, családtagok
és leszármazottak. Szerencsről
és ondról közel harminc polgár
vett részt a megemlékezésen,
köztük volt a 88 éves Lekner
Irén, akit nővérével együtt de-
portáltak a Szovjetunióba
1945-ben.

Találkoztak a málenkij robot túlélői
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– 1945 és 1989 között a kommunista
diktatúra hazánkban annyi emberéletet
követelt, oly sok ártatlant csuktak le, tet-
tek tönkre, hogy az év bármely napján
emlékezhetnénk rájuk – fogalmazott a
pedagógus, s hozzátette, hogy Kovács
Bélát azért hurcolták el egykor, mert út-
jában állt a kommunistáknak. Abszurd,
koholt vádak alapján ítélték el, magyar
földön, szovjet katonák fogták el, majd
ugyancsak szovjet bíróság ítélkezett fe-
lette és az idegen országban tartották
fogva hosszú éveken át.

A Bocskai István Katolikus Gimnázi-

um diákjainak műsora után a jelenlévők
a szerencsi Rákóczi út és Posta utca ke-
reszteződésénél lévő márványtáblához
vonultak, ahol Koncz Ferenc mondott
beszédet. A polgármester arra figyel-
meztetett: a ma nemzedékeinek feladata
az emlékezés, az, hogy hasonló rémura-
lom ne fordulhasson elő a jövőben. 

A rövid megemlékezés végén Koncz
Ferenc és Ekker Róbert helyeztek el ko-
szorút a márványtáblánál, majd a jelen-
lévők egy-egy mécsest meggyújtva haj-
tottak fejet a kommunista diktatúrák ál-
dozatai előtt. M. Z.

A kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapja alkalmából
szervezett programokat 2015.
február 25-én Szerencs Város Ön-
kormányzata. A helyi események
reggel 8 órakor a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban kezdőd-
tek, ahol Erdélyiné Mészáros Eri-
ka, az intézmény pedagógusa
idézte fel, hogy 1947-ben ezen a
napon hurcolták el Kovács Bélát,
a Független Kisgazdapárt főtitká-
rát a Szovjet unióba, ahonnan csak
1955 őszén, rettenetes megpró-
báltatások után térhetett haza.

Emlékezés az áldozatokra

Világszerte 100 millió, Kelet-Kö-
zép-Európában egymillióra tehető a
kommunista diktatúrák halálos ál-
dozatainak száma. Ennyien vesztet-
ték életüket éhínségben, kényszer-
munkatáborokban, vagy kegyetlen
kivégzés által. A rendszer áldozata
volt továbbá az is, akit vallattak, kí-
noztak, akit megbélyegeztek, akit
kirekesztettek vagy börtönbe zár-
tak, akit csoport- vagy vallási hova-
tartozása miatt üldöztek; mindenki,
akit megfosztottak a szabad cselek-
vés és választás lehetőségétől.

Példás együttműködés az intézmények között
Szakmai napot szervezett február

20-án a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) Szerencsi tan-
kerülete. A rákóczi-vár színházter-
mében megrendezett programon a
körzet oktatási intézményeit érintő
szakmai előadások hangzottak el, és
művészeti bemutatókat tartottak a
tankerülethez tartozó általános isko-
lák tehetségei.

„Szebbnél-szebb tájakon járok, bará-
tom; ma a Hegyalján jöttem keresztül.
Szerencsnél legszebb a kilátás.” – ezzel
a Petőfi Sándor-idézettel üdvözölte a
vendégeket Szabó Árpád. A megbízott
tankerületi vezető köszönetet mondott
Szerencs Város Önkormányzatának,
amiért helyet biztosít az igazgatóság
működéséhez, majd szólt az elmúlt két
évben elnyert pályázatokról, amelyek
összértéke 174 millió forint. – Különle-
ges ez a mai nap, hiszen most először
vagyunk így együtt mindannyian, és en-
nek megvalósulásáért – szervezőtársa-
im mellett – kiemelt köszönet jár Koncz
Ferenc polgármesternek, aki szintén

házigazdája ennek a rendezvénynek –
hangsúlyozta beszédében Szabó Árpád.
A programot Koncz Ferenc nyitotta meg,
aki örömének adott hangot, amiért az
országban elsőként nálunk kapott he-
lyet egy ilyen jellegű esemény. A város-
vezető hozzátette, hogy rendkívül büsz-
ke a helyi oktatásra és arra, hogy példás
együttműködés áll fenn a szerencsi és a
környékbeli iskolák között. – Fontos nap
ez a mai, hiszen első alkalommal talál-
kozhatnak a zempléni pedagógiai szak-
emberek, ráadásul méltó helyszínen,
emelkedett hangulatban – mondta a pol-
gármester. Hanesz József, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ elnöke ün-
nepi gondolatai között kiemelte, hogy
bár szakmai programon vesznek részt,
úgy érzi, elsősorban az ismerkedésről, a
barátkozásról, a beszélgetésekről kell
szólnia a rendezvénynek. Az elnök „sze-
rencsi példának” nevezte azt a helyi
szinten zajló együttműködést, amely a
tankerület intézményei között tapasz-
talható, és kifejezte reményét, hogy or-
szágosan is elterjed ez a hozzáállás. –

Gratulálok a szervezőknek, hogy tető alá
hozták ezt az egyedülálló összejövetelt,
és bízom benne, hogy hazánk valameny-
nyi tankerülete követni fogja ezt a min-
tát – zárta beszédét Hanesz József.

A résztvevők két előadást hallhattak a
délelőtt folyamán. Kajdi Ákos, a KLIK
Fejlesztési és Projektigazgatóságának
főosztályvezetője beszámolt az intéz-
ményfenntartó központ által megvalósí-
tott fejlesztésekről és az elért eredmé-
nyekről, kiemelve, hogy fontosnak tart-
ják a tanintézmények módszertani és
szakmai támogatását, hiszen így kaphat-
ják meg a tanulók a lehető legjobb mi-
nőségű oktatást. Iványi Bálint főosztály-
vezető-helyettes az iskolai és megyei
egészségfejlesztési, illetve a mindennapi
testmozgást ösztönző programokról tar-
tott tájékoztatót.

A szakmai prezentációk után verses,
prózai és zenés-táncos műsorszámok
szórakoztatták a közönséget, bemutat-
koztak a taktaharkányi, a mádi, a rátkai
és a szerencsi általános iskolák tehetsé-
ges diákjai. R.P.
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A világhírű 
képeslap-gyűjtemény

A tanácskozást a Zempléni Múzeum
2014-es beszámolójának és 2015-ös
munkatervének elfogadásával kezdte
Szerencs Város Önkormányzata, amely-
ről Fazekasné Majoros Judit tájékoztatta
a grémiumot. Az igazgató elmondta, hogy
egy múzeum tevékenységének jelentős
része nem a nyilvánosság előtt történik,
ez azonban nem jelenti azt, hogy az intéz-
ményben ne végeznének komoly, sokrétű
munkát. A közfoglalkoztatási programok
jelentős létszámmal segítik a feladatellá-
tást. Ez azért is fontos, mert egymillió da-
rabos képes-levelezőlap állománnyal, 38
ezer ex librissel, háromezer tárgy, hate-
zer könyv, és rengeteg adattári dokumen-
tummal rendelkeznek, melyek digitális
feldolgozása folyamatban van. Fazekasné
Majoros Judit hozzátette: a közfoglalkoz-
tatáson belül végzett digitalizálásnak kö-
szönhetően ma már több mint 300 ezer
darab képeslap tekinthető meg az inter-
neten is, amely iránt Magyarország egész
területéről, és a határon túlról is komoly
az érdeklődés. – Ha valamiről ismertek
vagyunk a világban, elsősorban a csoko-
ládé, de a képes-levelezőlap gyűjtemény
hazánkban és Európában is rendkívül
nagy hírnévnek örvend – fogalmazott az
intézményvezető, s mint elhangzott, az
sem mellékes, hogy a közmunka prog-
ram, ezen belül a digitális feldolgozás
szerencsi fiataloknak és olyan idősebb
embereknek ad munkát, akik más terü-
leten nem igazán tudnának elhelyezked-
ni. Az idei terveikről szólva az igazgató ki-
emelte, hogy április közepén egy első vi-
lágháborús kiállítást kívánnak megnyitni,
tavaly lebontották a csokoládé tárlatot
azért, mert az idei fesztiválra egy újabbal
készülnek. 2015 őszére tervezik a Sze-
rencs régészeti emlékeit bemutató tárla-
tot. Fazekasné Majoros Judit zárszavában
kiemelte a 2015-ös munkatervről szóló
írásbeli beszámolója végén található gon-
dolatot, miszerint az intézmény a költ-
ségvetési előirányzatnak megfelelően,
szigorú takarékosság mellett gazdálko-
dik. A dologi kiadások növelése helyett
inkább a személyi kiadásokat szeretnék
emelni annak érdekében, hogy megfelelő
munkaerővel láthassák el a még betöltet-
len munkaköröket. Magyarázatként az

igazgató hozzátette: számunkra sokkal
fontosabb, hogy egy tehetséges fiatalt itt
tartsunk, foglalkoztassunk, mint az, hogy
egy rendkívül költséges rendezvényt
szervezzünk, ahol mondjuk egy koncert
kétmillió forintba kerül.

A Zempléni Múzeum 2014-es beszá-
molóját, valamint az idei munkatervét
egyhangúlag, hét igen szavazattal fogadta
el az önkormányzat.

Változnak a térítési díjak
Takács M. István, a Szerencsi Városüze-

meltető Nonprofit Kft. ügyvezetője kez-
deményezte a helyi nevelési-oktatási és
szociális intézményekben fizetendő térí-
tési díjak módosítását. Az önkormányzati
cég vezetője átlagosan 16%-os emelést
javasolt, mert az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma ide vonatkozó rendelete sza-
bályozza, hogy a közétkeztetésben egy
főre milyen ételeket, milyen mennyiség-
ben kell biztosítani. A szigorítások között
olvasható például, hogy húsznapos cik-
lusban egy ételsor, csak egyszer kerülhet
az étlapra. Takács M. István hangsúlyozta,
hogy a rendelet által előírt mennyiséget
és minőséget nem lehet kigazdálkodni a
jelenlegi térítési díjból, ezért szükség van
az emelésre.

Dr. Takács István önkormányzati képvi-
selő, a pénzügyi bizottság nevében meg-
erősítette, hogy kiváló minőségű ételeket
főznek a városi konyhán, majd megjegyez-
te: évek óta nem nyúltunk hozzá a térítési
díjakhoz, ez már nem elodázható döntés,
az előterjesztés szerint szükség van a té-
telek módosítására. Nyiri Tibor számolt
be arról, hogy a közelmúltban a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft. bemuta-
tóján győződhettek meg a meghívottak ar-
ról, hogy az önkormányzati cég mindent
megtesz annak érdekében, hogy betartsa
a hatályos rendeleteket. Az alpolgármes-
ter úgy vélte, jó dolog, hogy az egészséges
étkezés, a gyermekek érdekében ilyen ko-
moly előírások léptek érvénybe, de ezek
betartása pénzbe kerül. – Figyelembe véve
a konyha problémáit, az elavult eszközö-
ket, az ott lévők a törvényeknek megfele-
lően, sokszor túlfeszítetten, de kiváló
munkát végeznek, amihez csak gratulálni
tudok – emelte ki Nyiri Tibor.

Dr. Egeli Zsolt megjegyezte, hogy a szo-
ciális étkeztetés keretében a gyermekek

több mint fele nem, vagy csak csökken-
tett térítési díjat fizet. Dr. Barva Attila
jegyző ismertette az ide vonatkozó szá-
mokat: Szerencs nevelési és oktatási in-
tézményeiben 482 fő teljes, 249 gyermek
50%-os térítési díjat fizet, és 425 főnek
szociális alapon ingyenes biztosítják a
napi étkezést. Szerencs Város Önkor-
mányzatánál a kedvezmény miatt kieső
bevétel 15 492 505 forintot tesz ki. Koncz
Ferenc megerősítette, hogy a konyha túl
van terhelve, a jövőben szükség lesz a fel-
újítására. Az önkormányzat megpróbál
pályázati lehetőséget keresni erre a célra,
de ha nem lesz, akkor saját erőből kell ezt
megoldani. A térítési díjak 16%-os eme-
léséről szóló rendeletet végül hét igen
szavazattal fogadta el a képviselő-testü-
let.

Indul a közmunkaprogram
Az idei közfoglalkoztatásról Vámosné

Czili Adrienn, a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal humánpolitikai osztályvezetője
tartott tájékoztatót. Öt programot indít
idén az önkormányzat: mezőgazdasági
közfoglalkoztatás (konyhakerti zöldség-
és dísznövénytermesztés), belterületi
utak felújítására (kátyúzás), helyi sajá-
tosságokra épülő program (a volt cukor-
gyári hűtőtavak parkosítása), mezőgaz-
dasági út kialakítása (a korábbi szeren-
csi szeméttelephez vezető út felújítása),
és lesz egy kiemelt program, ami az ille-
gális hulladéklerakók felszámolását cé-
lozza meg. A teljes költség 433 millió, a
támogatás 425 millió forint. Mint el-
hangzott, idén először önerőt is kell biz-
tosítania az önkormányzatnak, amely
2015-ben 8,4 millióval terheli a város
költségvetését. E programok keretében
300 fő foglalkoztatása 2015 márciusától
indul és 2016. február 29-éig tart. Vá-
mosné Czili Adrienn hozzátette, hogy to-
vábbi 50 fő alkalmazására igényeltek ál-
lami támogatást az ún. általános közfog-
lalkoztatás keretében, illetve a MANDA
programon belül további 12 ember dol-
gozik majd a Zempléni Múzeumban; a
közművelődésben hat embernek tudnak
állást biztosítani.

Koncz Ferenc polgármester hangsú-
lyozta: összességében 370 főről beszé-
lünk, ami azért is fontos, mert március 1-
jétől a szociális támogatások rendszere

A most kezdődő közfoglalkoztatási program keretében egy éven át, közel 370 szerencsinek tud majd
munkát biztosítani Szerencs Város Önkormányzata. A helyhatóság első lépcsőben 300 fő alkalmazására
nyújtott be pályázatot. Minderről 2015. február 26-ai ülésén tárgyalt a képviselő-testület.

Márciustól indul a közmunkaprogram



7KÖZÉLET

jelentősen megváltozik. Az önkormány-
zat ilyen lehetőségei – melyekkel a koráb-
bi években élni tudott – nagyrészt meg-
szűnnek. A szociális támogatások egy ré-
szét átveszi a járási hivatal, a települési
önkormányzatnak egyetlen nagy lehető-
sége maradt: minél több embert bevonni
a közmunka programba, ami jóval kiszá-
míthatóbb a családok számára, szemben
a megszokott segélyezési rendszerrel. A
polgármester hangsúlyozta, hogy Sze-
rencs Város Önkormányzata arra készül,
hogy minden olyan helyi lakosnak lehe-
tőséget, segítséget nyújtson, aki képes va-
lamilyen módon részt venni e foglalkoz-
tatási rendszerben.

Visi Ferenc örömmel vette tudomásul,
hogy ilyen sok embernek tud munkát
adni idén a helyhatóság, dr. Takács Ist-
ván megjegyezte: komoly szervezést igé-
nyel 370 embert koordinálni, elszomo-
rító azonban, hogy a mintegy félmilliár-
dos támogatás közel egynegyedét, az il-
legális hulladéklerakók felszámolására
kell fordítani. Az önkormányzati képvi-
selő azt javasolta, a polgárőrök nyitott
szemmel járjanak, és büntesse meg a vá-
ros mindazokat, akik jogellenesen he-
lyeznek el szemetet a településen. Danyi
László arra volt kíváncsi, megtörtént-e
az említett lerakók feltérképezése, mert
például Ondon, a Monoki utca végén
nagy mennyiségű hulladék halmozódott
fel az utóbbi időben. Dr. Egeli Zsolt fon-
tosnak tartotta: nem mondtak le a való-
di munkahelyteremtésről a városban, de
rövidtávon ez a legjobb megoldás. Hoz-
zátette: a statisztika szerint az álláske-
resők közel fele nem rendelkezik sem-
milyen szakképesítéssel, sokszor még a
nyolc általános iskolai végzettséggel
sem. Ilyen környezetben nincs más rö-
vidtávú lehetőség, de a kormányzat célja
az, hogy 2018-ra Magyarországon a se-
gélyezés helyett közmunka legyen. Az al-
polgármester szerint Szerencsen szám-
talan olyan terület van, ahol a közfoglal-
koztatás valódi értéket teremt, mint pél-
dául a kiváló minőségben elkészült szer-
vizutak, vagy éppen a a Cukormúzeum
előtti tér. Dr. Egeli Zsolt úgy vélte, rend-
kívül nehéz folyamat visszavezetni az
embereket a munka világába. Nyiri Ti-
bor egyetértve az elhangzottakkal, a te-
lepülésen történő virágosítást, ponto-
sabban a benne dolgozó emberek kitar-
tó és értéket teremtő munkáját hangsú-
lyozta, mely elismerést érdemel. Kiemel-
te továbbá, hogy most jutott el oda a vá-
ros, hogy már a központtól távolabb eső
területekre is jut figyelem és talán az el-
ső alkalom, hogy immár egy évig számít-
hatnak biztos jövedelemre a program-

ban résztvevő szerencsiek. Koncz Fe-
renc polgármester összegzésében el-
mondta, hogy a közfoglalkoztatás jelen-
tős része a mezőgazdasági munkára ter-
jed ki, a hozzá tartozó nehézségekkel
együtt, s ugyanilyen kemény feladatot
végeznek azok is, akik a város útjait ren-
dezik, karbantartják. A közmunka jelen-
tős része azonban nem ilyen látványos,
hiszen sokan az óvodákban, bölcsődé-
ben, a konyhán és más intézményekben
tevékenykednek. A polgármester szerint
a szerencsi közfoglalkoztatottak jó mi-
nőségben, nagyrészt tisztességes mun-
kával és rendkívül alacsony bérért dol-
goznak. – Nem mond igazat az, aki azt
tartja, ebből meg lehet élni. Ebből nem
lehet családot fenntartani, arra azonban
jó, hogy segítsen a város azokon, akik
ideiglenesen nehéz helyzetbe kerülnek
– hangsúlyozta Koncz Ferenc, majd a
képviselő-testület egyhangúlag fogadta
el a határozatokat, melyek szerint hoz-
zájárulnak a közmunka programok saját
erejének biztosításához.

Utcanevek 
és szemétszállítás

Törvényi kötelezettségének tett eleget
az önkormányzat, amikor elfogadta a
pénzbeli és természetbeni támogatások-
ról szóló rendeletét. Dr. Barva Attila jegy-
ző ismertette, hogy a március 1-jétől
megváltozó szociális rendszer ellenére a
gyógyszer-, ápolási-, tanévkezdési-, vala-
mint idősek világnapja alkalmából nyúj-
tott támogatást, a rendkívüli települési
juttatást, és köztemetési hozzájárulást
idén is meg kívánják tartani.

Ternyikné Kádas Ágnes igazgatási ügy-
intéző tájékoztatta a jelenlévőket arról,
hogy Szerencs közigazgatási területén a
szilárd hulladék elszállításával kapcsola-
tos kötelező közszolgáltatási feladatokat
a Zempléni ZHK Kft. végzi. Az ingatlantu-
lajdonosok jelentős számban mulasztják
el a díj megfizetését. A velük történő kap-
csolatfelvételt, a tartozások behajtását
akadályozza, hogy a szolgáltató rendelke-
zésére álló teljes fogyasztói lista elavult. 

Koncz Ferenc polgármester hozzátette:
pontosan arról van szó, hogy eddig az ön-
kormányzat igyekezett behajtani a tarto-
zást, mert a szolgáltató automatikusan a
helyhatóságra vetette ki a be nem fizetett
díjakat. A törvény megváltozott, a hely-
hatóságnak nem kell jótállnia az ilyen
adósságok miatt. Dr. Egeli Zsolt megerő-
sítette, hogy a 2002–2012 közötti idő-
szakban az önkormányzatok állták a
szolgáltató felé a nem fizetők helyett a
szemétszállítási díjat. 

Nyiri Tibor szerint erre a kényszerítő

lépésre szükség van, azonban fenn áll a
veszélye annak, hogy újabb illegális hul-
ladéklerakók alakulnak ki, ezért a köz-
munka program keretében gondoskodni
kell arról, hogy legyenek megfigyelő em-
berek annak érdekében, hogy ez ne tör-
ténhessen meg. A képviselő-testület egy-
hangúlag fogadta el a rendelet-terveze-
tet, miszerint az önkormányzat adatbázi-
sából a szolgáltató rendelkezésére bo-
csájtják a helyi fogyasztók adatait.

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata irodát kér a helyhatóságtól,
ezért a képviselő-testület megbízta a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy mérje fel ennek lehe-
tőségeit.

Mint köztudott, az ondi településrész
esetében a 3902-es irányítószám meg-
szűnt. Az azonos szerencsi és ondi utca-
nevek miatt több kellemetlensége volt a
helyieknek. Az önkormányzat megkeres-
te a Magyar Postát a régi helyzet vissza-
állítása érdekében, azonban a társaság
első körben elutasította a kérést. Dr. Bar-
va Attila szerint a közterületek elnevezé-
sét, a házak számozását szabályozó ren-
deletet, a törvény szerint el kell fogadnia
a testületnek. A jegyző úgy vélte el kell ér-
ni, hogy Ond visszakapja a 3902 irányí-
tószámot, de ha ez bizonyos törvényi
akadályok miatt mégsem sikerülne, fel
kell készülni arra, hogy július 1-jével úgy
nevezzék át az ondi utcákat, hogy azok a
településrész nevét tartalmazzák. Koncz
Ferenc hozzátette, hogy a Magyar Posta
elutasítása ellenére az önkormányzat
meg fogja oldani ezt a kérdést. Vannak
ugyanolyan nevű utcák Szerencsen és
Ondon is, de nem szeretnék megváltoz-
tatni ezek elnevezését és jogos elvárás,
hogy a történelmi Ond név is megmarad-
jon a jövőben.

Szerencs Város Önkormányzata 2014
novemberében állított fel háromtagú bi-
zottságot – Nyiri Tibor, dr. Takács István,
Bereczk Béla – a hivatali gépjárművek ál-
lapota, azok használatának felülvizsgála-
tára. Nyiri Tibor számolt be arról, a jelen-
legi négy személygépkocsi közül – amely
tartalmazza az időközben a TISZK-től ka-
pott, az ESZEI-től és a Bocskai gimnázi-
umtól átvett kocsikat – kettőt eladásra ja-
vasolnak, egy esetében teljes generáljaví-
tásra van szükség. Szorgalmazzák továb-
bá azt is, hogy a polgármesterrel fennálló
haszonbérleti szerződést vonja vissza az
önkormányzat. Elhangzott, hogy ameny-
nyiben a következő uniós ciklusban pá-
lyázati lehetősége lesz a városnak, aján-
lott lenne egy kilenc személyes mikro-
busz beszerzése.

M. Z.



A Szerencsi Horgász Egyesület
(SzHE) február 22-én tartotta idei
évnyitó közgyűlését a rákóczi
zsigmond református Általános
Iskola aulájában. Az eseményen
tájékoztató hangzott el a 2014. év-
ben végzett munkáról, a tagság el-
fogadta az ez évi költségvetést, szó
esett a kialakításra váró új hor-
gászhelyekről, és megszületett a
döntés, miszerint a civil szervezet
kilép a Magyar országos Horgász
Szövetség (MoHoSz) Borsod-Aba-
új-zemplén Megyei Szervezetéből,
hogy csatlakozzon a Horgászegye-
sületek Közösségéhez. 

Tavaly szeptember 25-én közös fóru-
mot tartott az SZHE és Szerencs Város
Önkormányzata, ahol elhangzott, hogy
mivel az egyesület nem rendelkezik saját
vízterülettel, felvetődött az egykori cu-
korgyári hűtőtavak horgászati célú hasz-
nosításának gondolata. A városvezetés
támogatta az elképzelést, majd megkez-
dődtek a tárgyalások a terület kezelőjé-

vel, az Aggteleki
Nemzeti Park Igazga-
tóságával, és az új
horgásztó tervei is
elkészültek. Az azóta
történt fejlemények-
ről tartott beszámo-
lót Koncz Ferenc a
közgyűlés számára.
A polgármester el-
mondta, hogy a há-
rom hűtőtóhoz és a
malomtanya mögötti
nagy tavak egy részé-
hez fűződő lépések
bekerültek az önkor-
mányzat ez évi közmunkaprogramjába,
így idén elvégzik a kapcsolódó építési
munkákat, amely közel tízmillió forintjá-
ba kerül majd a városnak. A városvezető
arról is tájékoztatta a horgászokat, hogy
a Homokos-tó továbbra is rendelkezésre
áll a sport szerelmesei számára, nem
érinti változás a területet.

Honfi László elnök egy évek óta vissza-
térő témát hozott fel az egybegyűltek
előtt, melynek fő kérdése, hogy érdemes-
e az SZHE-nek a jövőben is a MOHOSZ B.-
A.-Z. Megyei Szervezetéhez tartoznia. Az
egyesület vezetője kifejtette, hogy a tag-
ság pénzügyileg egyre megterhelőbb és
gyakorlati haszna nincs, az utóbbi időben
tömeges elvándorlás indult el a szövet-

ségből, amely példát a szerencsi szerve-
zetnek is fontolóra kell vennie. Honfi
László úgy fogalmazott, hogy a „süllyedő
hajót időben kell elhagyni”, és ebben a
grémium egyetértett vele, hiszen egyhan-
gúlag megszavazták a MOHOSZ-ból való
kilépést, és egy sokkal jobb feltételekkel
rendelkező szövetséghez, a Horgászegye-
sületek Közösségéhez kívánnak csatla-
kozni. További változás az egyesület éle -
té ben, hogy Kiss Lajos, a fegyelmi bizott-
ság elnöke lemondott tisztségéről, helyé -
re Ördög Ferencet választotta meg a ta-
nács, Nagy Lajos pedig bizottsági tag lett.
A felügyelő bizottságba Molnár Gábor le-
mondása miatt szintén új ember került,
Ördög Zsolt személyében. R.P.
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Szabó Győző 
előadása 

a drogfüggőségről
A Társadalmi Megújulás Operatív

Program keretében zajló, Innováció a
Bocskaiban című pályázat keretében
rendezett drogprevenciós előadást a
Bocskai István Katolikus Gimnázium.
A tanintézmény tanulói és pedagógu-
sai Szabó Győzőt látták vendégül feb-
ruár 13-án az iskola aulájában. Nem
véletlenül esett a szervezők választása
a népszerű színészre, hiszen ő maga
több mint egy évtizedig élt a kábító-
szerek rabságában, de már 13 éve tisz-
ta. Élményeiről 2012-ben könyvet je-
lentetett meg, amellyel erőt kíván adni
azok számára, akik még nem látják a
fényt az alagút végén. R.P.

Változások a horgászegyesület életében

Horgászok a közgyűlésen.

Szabó Győző dedikálta könyvét 
a fiataloknak.

Tudomány és egészség
Idén is folytatódik a Szerencsi tu-

dománybarátok Köre, „Beszélges-
sünk...!” című előadássorozata. A
Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban 2015. február 4-én megrende-
zett eseményre a szerencsi egészség-
ügy két ismert alakja, dr. Bobkó Géza,
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet igazgató főor-
vosa, valamint dr. Gál tamás házior-
vos kapott meghívást.

A rendezvényen – amelyen részt vett
Nyiri Tibor alpolgármester és dr. Takács
István önkormányzati képviselő is –
prof. dr. Joó Pál, a Debreceni Egyetem
nyugalmazott tanára köszöntötte a ven-
dégeket, majd bemutatta az előadókat
és ismertette a beszélgetés témaköreit.
Dr. Bobkó Géza tájékoztatta a jelenlévő-
ket az idén 25 esztendős rendelőintézet
történetéről, a szakrendelésekről, a kor-
szerű műszaki felszereltségről, a dolgo-

zói létszám és a betegforgalom alakulá-
sáról az évek tükrében. Dr. Gál Tamás
egy komoly egészségügyi problémáról,
a vastagbélrákról tartott előadást, rész-
letezte a betegség jellemzőit és annak
genetikai hátterét.

R.P.

Dr. Bobkó Géza a szerencsi rendelő-
intézetet mutatta be a résztvevőknek.
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A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere
2015. évben jelentősen átalakul.
A kapcsolódó fő szabályozási ele-
mek, már március 1-jével életbe
lépnek. Ezen belül az állam és az
önkormányzatok segélyezéssel
kapcsolatos feladatai egyértelmű-
en elválnak egymástól.

Ajelenleg jegyzői hatáskörben lévő
aktív korúak ellátásának megál-
lapítása, a járási hivatalok hatás-

körébe kerül. Az aktív korúak ellátásával
kapcsolatban kétféle típus állapítható
meg: a foglalkozást helyettesítő támoga-
tás, és az egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás (ez egy új el-
látás, a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy része erre válik
jogosulttá).

Fontos, hogy a februári járandóságot
március elején még az önkormányzatok
fizetik, a helyben szokásos módon.

Az újonnan, a járási hivatalokhoz ke-
rülő ellátáson túl, továbbra is az ő hatás-
körébe tartoznak az alábbi ügykörök:
alanyi ápolási díj, időskorúak járadéka,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság.

Az ellátások iránti kérelmeket a kérel-
mező lakcíme szerint illetékes járási hi-
vatal ügyfélszolgálatain, a kérelmező lak-
címe szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál, a kö-
zös önkormányzati hivatalánál, illetve a
kormányablakoknál lehet benyújtani.

Az egyes járásokhoz
tartozó településeken, a
települési ügysegédek a
megszokott ügyfélfoga-
dási rendben teljesítik a
szociális ellátásokkal
kapcsolatos feladatokat
– közölte a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei
Kormányhivatal.

Változik a szociális ellátási rendszer

Mint arról a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal is beszámol, a
februári járandóságot március elején
még az önkormányzatok fizetik a hely-
ben szokásos módon. A változás töb-
bek között azzal is jár, hogy áprilistól a
jogosultak a támogatást nem kaphatják
az önkormányzati házipénztárakból, az
összeg átutalással vagy postai pénzkül-
deményként folyósítják. Akik már ren-
delkeznek folyószámlával, azoknak
nincs teendőjük. Bankszámla hiányá-
ban a pénzküldemény postán kerül
kézbesítésre. Az érintettek a változás-
ról 60 napon belül hivatalos tájékozta-
tást kapnak.

A szociális ellátásokkal kapcsolato-
san a Szerencsi Járási Hivatal hatósági
osztályának ügyintézői járnak el. Az
ügyfélfogadás helye, ideje az alábbiak-
ban olvasható.

Szerencsi Járási Hivatal hatósági osz-
tály (3900 Szerencs, rákóczi út 63.)

Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

Szerencsi Járási Hivatal Kormány-
ablak (3900 Szerencs, rákóczi út 89.)

Hétfő: 7–17 óráig
Kedd: 8–18 óráig
Szerda: 8–18 óráig
Csütörtök: 8–18 óráig
Péntek: 8–18 óráig

Szerencsi Járási Hivatal, Járási
Munkaügyi Kirendeltség (3900 Sze-
rencs, Kassa u. 23.)

Hétfő: 8–12 óráig és 13–15 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig
Péntek: 8–11 óráig

A Szerencsi Járási Hivatal közleménye

Előjegyzési gondok a rendelőintézetben
A Szántó J. Endre Egyesített Szociá-

lis és Egészségügyi Intézet szakren-
delésein egy 2006-os kormányrende-
let értelmében előjegyzési rendszer
működik. Az utóbbi időben megnöve-
kedett azok száma, akik nem jelen-
nek meg az előre egyeztetett időpont-
ra. A rendelőintézet igazgató főorvo-
sa közleményben kéri a betegeket: ha
nem tudnak megjelenni az előjegyzé-
si napon, jelezzék azt az intézet felé
annak érdekében, hogy a várakozó
páciensek hamarabb jussanak a
szakorvosi ellátáshoz.

Intézetünkben – a 287/2006. (XII.23.)
Kormányrendelet előírásainak megfele-
lően – a betegek fogadására előjegyzési
rendszert működtetünk. Az egészség-
ügyi intézmények a finanszírozási sza-

bályok alapján korlátozott számú bete-
get láthatnak el a társadalombiztosítás
által támogatott formában, ezért vált
szükségessé a betegfogadási lista. 

Korábban előfordulhatott, hogy az el-
látásra csak hosszú várakozást követő-
en, vagy – az aznap megjelent betegfor-
galom miatt – egyáltalán nem került sor.
Az új beteg előjegyzési rendszernek kö-
szönhetően a szakrendelőkbe való beju-
tás és a vizsgálatok időpontja tervezhe-
tővé vált, így az ellátás garantált az elő-
jegyzés napján.

Szakorvosaink és asszisztenseink
visszajelzései alapján az előjegyzési idő-
pontra meg nem jelent betegek száma
igen magas. Példaként a kardiológiára
előjegyzett 16 beteg közül nyolc jelent
meg, és hasonló a tapasztalat más szak-

rendelésen is.
Emiatt, kérjük kedves betegeinket,

hogy amennyiben nem tudnak megje-
lenni a kiadott előjegyzési időpontban,
jelezzék azt intézetünk felé személye-
sen, vagy telefonon (Telefonszám:
47/361-758). Az így felszabadult idő-
pontra újabb beteget tudunk előjegyez-
ni, ezáltal a várakozási idő csökken a vá-
rakozási listán és mindenki hamarabb
juthat a szakorvosi ellátáshoz.

Kérjük, hogy a folyamatos betegellátás
érdekében az előjegyzési időpontokat
tartsák be, akadályoztatás esetén az idő-
pontot lemondani és új időpontot kérni
szíveskedjenek!

Segítsenek abban, hogy minden beteg
időben ellátáshoz jusson!

Dr. Bobkó Géza, igazgató főorvos
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„Eséllyel a jövőbe”- Gyermeke-
sély program a szerencsi kistér-
ségben tÁMop-5.2.3.-A-12/1-
2012-0008 elnevezésű pályázat
keretén belül működő Kistérségi
Szakmai pedagógiai Műhely alsó
tagozatos munkaközösségét ko-
ordinálom. A munkaközösség
programjának megtervezésekor
azt tűztem ki célként, hogy foglal-
kozásainkkal támogassuk a taní-
tás-tanulási folyamatban résztve-
vők mindennapjait. E projekt
programjának részeként bemuta-
tó órát tartottam osztályomban
egy napjainkban sokat emlegetett
probléma kapcsán. 

Köztudott, hogy információs társa-
dalomban élünk, melynek követ-
kezménye a töménytelen infor-

mációáradat, s ebben az egyénnek el kell
tudni igazodni. A felgyorsult világ új hely-
zeteket teremt, s ha nem alakulunk ehhez
a világhoz, akkor elveszhetünk a ránk zú-
duló információk között. 

Nekünk pedagógusoknak elöl kell jár-
nunk, meg kell ismernünk az új helyzetek
kezelésének módját. Szakmánkból adó-
dóan ezek új tanítási módszerek. Megvál-
tozott a pedagógusok szerepe az oktatás-
ban. Már nem „én” vagyok a főszereplő a
tanítási órán, a tanár a facilitátor (folya-
matvezető, -segítő) szerepét kell, hogy
betöltse. Új tanulásszervezési módokat
kell alkalmaznunk, a tanulót magát kell
érdekeltté tenni az önálló információ-
szerzésben, s csak a háttérből kell koor-
dinálnunk munkájukat. 

Szinte már elcsépelt téma, hogy a gyer-
mekek szövegértésével gond van, amit
régóta tapasztalunk a tanórák során. En-
nek okait felsorolni most nem szeretném,
hisz az egy külön tanulmány lehetne. Ré-
góta foglalkoztat a téma, s próbáltam ku-
tatni, tanulmányozni, mi lehet a megol-
dás, mit tehetek én a tanító ennek érde-
kében. Így jutottam el különböző képzé-
sekre, ahol megtanultam egy újnak nem
mondható, de sajnos még ritkán alkalma-
zott módszert, amit megfelelő időben át-
adok tanítványaimnak.

A pszichológiai vizsgálatok azt jelzik,
hogy tanulási, jegyzetelési módszereink
elavultak, agyunk működésével nincse-
nek összhangban. A tanulási módszerek
szakértői kimutatták, hogy az aktív sze-
mélyes részvétel segít éberen tartani ér-
deklődésünket a tanulási folyamatban.
Segíti a tanulást, ha az egyén saját gondo-
lataira fordítja le a tanulnivalót. Ha saját

gondolatainkhoz kapcsoljuk a tanulniva-
lót, s így raktározzuk el, akkor annak elő-
hívása is eredményesebb lesz. Ezt a folya-
matot nagy mértékben segíti az un. „gon-
dolattérkép” vázlatírási technika.

4. osztályos tanulóimat készítem fel ez-
zel a módszerrel a felső tagozatba való át-
menet enyhítésére. Jövőre megnövekszik
a szóbeli tanulmányi feladatuk. A gondo-
lattérképet rendkívül sok területen lehet
alkalmazni. Egy-egy tananyag, vers, szö-
vegrész kijegyzetelésére, memorizálásá-
ra, előhívására egyaránt használható.

Osztályom szülői közösségével már

több esetben is beszélgettünk erről, s a
legutóbbi szülői értekezleten megálla-
podtunk egy bemutató óra megszervezé-
sében. A fent említett pályázat keretein
belül szerveződött a program, melyre
február 25-én került sor. Témája egy is-
meretterjesztő szöveg feldolgozása volt,
gondolattérkép vázlatkészítési techniká-
val. Meg szerettem volna mutatni a szü-
lőknek a módszert, hogy majd kellő idő-
ben segíteni tudják gyermekeiket. Remé-
lem sikerült termő talajra találnom! Az új
módszer tanulási folyamatának még
nincs vége! Varkoly Erika

Bemutató óra a Rákócziban

Az év eleje óta készültek a szerencsi
óvodások a hagyományos farsangi hétre,
amely jelmezes bemutatókkal és sok mu-
latsággal telt. A Napsugár és Gyárkerti
óvoda gyermekei e hét délelőttjein kü-
lönböző színes kosztümöket öltöttek ma-
gukra, majd egyenként mutatkoztak be a
résztvevő szülők előtt, és az alkalomhoz

illő versekkel, dalokkal, táncokkal szóra-
koztatták a vendégeket. Nem okozott
meglepetést, hogy a filmek szuperhősei-
ről és mesefigurákról mintázott maska-
rákból akadt a legtöbb, de találkozhat-
tunk angyalkákkal, királylányokkal, kaló-
zokkal, tűzoltókkal, cowboyokkal és még
sok igényes jelmezzel. R.P.

Jelmezbe bújtak az óvodások
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projektzáró rendezvényt tartot-
tak február 18-án a rákóczi zsig-
mond református Általános Isko-
lában. A „Könyvtárral karöltve” –
Szövegértés-fejlesztő képzések a
hátrányos helyzetű tanulók felzár-
kóztatásáért a szerencsi kistérség-
ben című program keretében
résztvevő, a szerencsi tankerület
oktatási és nevelési intézményei
az elmúlt közel másfél esztendő
alatt nagy hangsúlyt fektettek az
írott és hallott szöveg megértésé-
nek játékos tanítására.

Sági Zoltán, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szerencsi Tankerüle-
tének projekt- és igazgatási referense ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a prog-
ram teljes állami támogatottsággal, ösz-
szesen 38 millió forintból valósult meg
2013 szeptembere óta. – Tavaly tovább-
képzést szerveztünk a tanároknak,
amely során tájékoztatást kaptak arról,
hogyan lehet zenével, színekkel, formák-
kal és játékokkal aktívan rávezetni a
gyermekeket a tanulásra, ezt követően

pedig beindultak a
tanórákon kívüli, kis-
csoportos foglalko-
zások. A projektet
eredményesnek ér-
tékeljük, nagyon jók
a visszajelzések, sze-
retnénk a jövőben is
folytatni a megkez-
dett utat – fogalma-
zott Sági Zoltán. 

Dr. Antal-Lundst-
röm Ilona kutatópro-
fesszor szerint a
program beindítása
azért volt lényeges,
mert óvodás korban
nehezebb a szókép és a jelentés össze-
kapcsolása, és ez a későbbiekben prob-
lémákhoz vezethet. A professzor szerint
értelemmel és érzelemmel kell megtöl-
teni a mondatokat, ami a gyermekek
esetében csak úgy működik, ha a kom-
munikáció-fejlesztő gyakorlatokat játék-
kal, zenével, színekkel végezzük, és így
könnyen megtalálhatják a kapcsolatot a

hang és a jel között.
Az eseményen Sági Zoltán bemutatta a

projekt szervezését a kezdetektől a befe-
jezésig, majd dr. Antal-Lundström Ilona
ismertette a jelenlévőkkel azt a kutatási
programot, amely bizonyítja az óvoda is-
kola-előkészítő szerepét és a ráépülő
kommunikációs fejlesztés fontosságát.

R.P.

Lezárult a szövegértés-fejlesztő projekt

A társadalmi Megújulás operatív
program keretében zajló, Innováció a
Bocskaiban című pályázat keretében
rendezett egészségnapot a Bocskai
István Katolikus Gimnázium. 

A február 23-ai eseményen a diákok
részt vettek egy, a Magyar Vöröskereszt
által szervezett előadáson, filmet néztek,

vakvezető kutyákkal ismerkedtek, pla-
kátot készítettek, de olyan mókás játé-
kokat is kipróbálhattak, mint a részeg-
szemüveg vagy az óriáscsocsó. A dél-
után folyamán Katus Attila világ- és Eu-
rópa-bajnok sportoló mozgatta meg a fi-
atalokat.

R.P.

Egészségnap a gimnáziumbanZenész növendékek 
hangversenye

többek között oktatási szakemberek kaptak meghívást
a projektzáró eseményre.

Játékos feladatokat oldottak meg a diákok.

Az ifjú tehetségek rendszeresen be-
mutatkoznak a szülők és meghívott
vendégek előtt.

Huszonhárom tanuló mutatkozott
be február 17-én a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában meg-
rendezett növendékhangversenyen. A
művészeti iskola zenei tanszakos di-
ákjai a hagyományos tél végi koncer-
ten szüleik és társaik előtt álltak szín-
padra, hogy megmutassák, mennyit
fejlődtek az előző félévben, és hogy
szokják a közönség jelenlétét a tavaszi
versenyek előtt. A gyermekek furu-
lyán, fuvolán, zongorán, szaxofonon és
trombitán játszották el a szeptember
óta megtanult zeneszámokat.



Háromfős delegáció utazott 2015. február 20-án Sze-
rencs testvérvárosába, az erdélyi nyárádszeredára. A
székelyföldi település minden évben Bocskai napok
néven rendez történelmi programsorozatot annak
tiszteletére, hogy Bocskai Istvánt 1605. február 21-én
itt választották meg Erdély fejedelmévé. Az eseményre
a nyárád-menti város magyarországi testvértelepülé-
sei is meghívást kaptak, városunk delegációját dr. Egeli
zsolt alpolgármester vezette, akit a Szerencsi Idősek
otthona igazgatója, és a Szerencsi Hírek munkatársa
is elkísért útjára.

ANyárádmente városának ünnepi eseményei február
21-én délelőtt kezdődtek a helyi Művelődési Otthon-
ban, ahol magyar és székely történelmi lobogók kiállí-

tását tekinthették meg az érdeklődők. Elsőként a Bocskai Ist-
ván Elméleti Líceum diákjai adtak műsort, majd Örkény város
jegyzője, Kollár Zsolt ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a ma-
gyar történelmi zászlókat bemutató tárlatot. A program to-
vábbi részében a székelyudvarhelyi Mihály János történész,
székely lobogókról tartott előadást. Elhangzott többek között,
hogy neves tudósok által létrehozott munkacsoport igyekszik
kutatni, feltárni és rekonstruálni a XV–XX. században használt
székely jelképeket. A zászló-kollekció jelenleg 19 darabból áll,
s a história iránt érdeklődők számára érdekes lehet: a legré-
gebbi, a XV. századból való székely ispán zászlaja, melyből
ugyan nem maradt fenn egyetlen darab sem az utókor számá-
ra, de a kutatóknak Vízaknai Miklós alispán címere és a bögözi
református templom gyámkövébe faragott régi székely szim-
bólum alapján sikerült rekonstruálniuk. A szakemberek 23 lo-
bogót terveznek a kollekcióba, eddig 19 készült el egy brassói
hímző mester, Puskás-Bajkó Gábor keze által.

Székelyföldi látogatásunk csupán rövid kirándulást tett le-
hetővé a szomszédos Jobbágyfalvára és Csíkfalvára, mely te-
lepülések közigazgatásilag szintén Nyárádszeredához tartoz-
nak. Ezt követően a szerencsi delegáció – melynek tagja volt
Kontra László, a Szerencsi Idősek Otthona vezetője is – felke-
reste az épülő helyi idősek otthonát, ahol várhatóan március-
tól 25 gondozásra szoruló embert helyezhet el az önkormány-
zat – mondta el a bejáráson Tóth Sándor, nyárádszerdai pol-
gármester.

Délután újra a helyi művelődési ház várta a vendégeket. A
Duna Televízió képernyőjéről ismert turisztikai, honismereti

műsor, a “Hazajáró” két szereplője találkozott a közönséggel.
Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár elmondták, hogy az általuk
készített magazin első sorban a turisztikai lehetőségekkel
igyekszik megismertetni a nézőket, de fontosnak tartják be-
mutatni a határainkon túl élő magyarok mindennapi életét,
küzdelmüket a megmaradásért. A két műsorvezető érdekes
beszámolója után egy esetleges szerencsi közönségtalálkozó-
ról is sikerült szót váltani a “Hazajárókkal”.

Ezt követően Nyárádszereda és magyarországi testvérváro-
sai, Aszód, Hajdúdorog, Mór, Örkény, Simontornya és Szerencs
delegációinak vezetői mondtak köszöntőt. Dr. Egeli Zsolt vá-
rosunk polgárai nevében üdvözölte a nyárádszeredaiakat.
Mint mondta, 410 éves közös történelmünkből az utóbbi tíz
esztendő tartalmaz közös pontokat a két település életében.
– Ez az év azért lesz különleges, mert április 20-án – amely
napon 1605-ben Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé
választották –, Szerencs Város Napján fogjuk ünnepelni a Nyá-
rádszeredával kötött testvérvárosi szerződésünk tíz éves év-
fordulóját és augusztusban, pedig itt is bemutatkozhatunk –
mondta dr. Egeli Zsolt, s hozzátette: igyekszünk mindent meg-
tenni azért, hogy a nyárádszeredaiak – amikor hozzánk láto-
gatnak – minél inkább otthon érezzék magukat, mert amikor
mi itt vagyunk, úgy érezzük, hogy ennek a városnak szerves
részei lehetünk, ami nagyon megtisztelő számunkra – fogal-
mazott az alpolgármester, majd köszönetet mondott a Bekecs
Táncegyüttesnek, amiért a közelmúltban műsorukkal emelték
a szerencsi újévköszöntő vállalkozói fogadás színvonalát. Dr.
Egeli Zsolt végül átadta a szerencsi csokoládéból álló ajándék-
csomagot Tóth Sándor polgármesternek azzal a gondolattal,
ha az édességeket fogyasztják, gondoljanak városunkra, a ná-
lunk eltöltött, vagy a jövőben eltöltendő napokra.

A méltán híres Bekecs Táncegyüttes kis- és középcsoport-
jának műsora után Bocskai István nyárádszeredai szobrát ko-
szorúzták meg a jelenlévők. 

A szerencsi delegáció Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet gépkocsijával utazott. Az üzemanyag
költségét Szerencs Város Önkormányzata állta, a vendéglátás-
ról és a szállásról a házigazda település, Nyárádszereda gon-
doskodott. 

M. Z.

MOZAIK12

Nyárádszereda, Bocskai Napok
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A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a tavaszi kalászos vetésekhez
az alábbi tavaszi árpa vetőmagot ajánlja fémzárolt, csávázott,

50 kg-ra egalizált zsákokban vagy big-bag kiszerelésben:

GAZDÁLKODÓK,
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK

FIGYELEM!

Igénybejelentés, érdeklődés:
Svábné Danyikó Gabriella

Telefon: 47/563-300, Fax: 47/362-347
A vételár befizetése után a vetőmag a vetőmagüzemből szállítható el.

A szállítás a vevő feladata, és annak költsége a vevőt terheli.
Szállítási cím: Szerencs, Malomtanya vetőmagüzem, elérhetőség: 47/561-166

Kelemen Attila üzemvezető
Kiszolgálás a készlet erejéig érkezési sorrendben történik.

FÉMZÁROLT, CSÁVÁZOTT VETŐMAG – MINŐSÉGI GABONA

Akciós vételáraink:
– 5 t alatti mennyiség vásárlása esetén

94 000 Ft/t + Áfa
– 5-10 t közötti vásárlás esetén

92 000 Ft/t + Áfa
– 10-25 t közötti vásárlás esetén

90 000 Ft/t + Áfa
– 25 t fölötti vásárlás esetén

az ár egyedi megállapodás szerint módosul.

Xanadu II. fok
kiváló termésszint,

széles agro-ökológiai alkalmazkodóképesség,
nemzetközileg is elismert kiváló malátázási tulajdonságok.

Szerencsi betöréssorozat
A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás nagy csábí-

tást jelent a betörők számára. Ezt igazolta az utóbbi időszak ese-
ménysorozata is, amikor Szerencsen több lakóházba ismeretlen
személyek, dolog elleni erőszakkal behatoltak és a lakásokból
nagy értékben ékszereket, valamint készpénzt tulajdonítottak
el. Előfordult olyan is, ahol az elkövetőket megzavarták, azonban
szerencsére tettlegességre, személy elleni erőszakra egyetlen
esetben sem került sor. 

A folyamatban lévő nyomozás rávilágított arra a tényre, hogy
több helyszínen is a szomszédok, a közelben lakó személyek
ugyan látták az elkövetőt cselekménye közben, de a rendőrség
értesítésére nem került sor. A bűnözők a lakásokban könnyen
hozzáfértek az értékekhez, azok nem voltak biztonságos helyre
elzárva és az ingatlanokat semmilyen vagyonvédelmi eszköz
nem védte. 

A rendőrség ezúton is felhívja a polgárok figyelmét, hogy a se-
gítséget, a megoldást ne kizárólag másoktól várják, otthonunk
védelméről elsősorban önmagunknak kell gondoskodni! Ha sa-
ját maguk, illetve a lakóközösségek nem készülnek fel a lehet-
séges támadások elhárítására, nem várható, hogy eredménye-
sen fel tudják venni a harcot a bűnözésre felkészült elkövetők
ellen. A mechanikai, elektronikai vagyonvédelmi eszközök hasz-
nálata mellett fontos kiemelni az egymásra figyelés fontosságát
a környezetünk jobb biztonsága érdekében!

Mindezekre tekintettel arra kérjük a lakosságot, hogy fokozott
figyelmet fordítsanak mind a saját, mind a lakókörnyezetük in-
gatlanjaira, értékeire és amennyiben gyanús személyeket, jár-
műveket észlelnek a lakókörnyezetükben, haladéktalanul tegye-
nek bejelentést a 112-es segélyhívószámra, vagy közvetlen mó-
don a Szerencsi Rendőrkapitányságra. 

Szerencsi Rendőrkapitányság

Őrizetben a bortolvajok
A Szerencsi rendőrkapitányság vizsgálati osztályára

2015. február 23-án érkezett bejelentés, amelyben a
sértett elmondta, hogy február 21-én mádi családi há-
zának udvarára ismeretlenek másztak be, és a nyitott
pincéből 15 liter száraz bort elloptak.

A nyomozók három órán belül azonosították, majd elfog-
ták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható személyeket, s végül lopás vétség megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őri-
zetbe vették a mádi 25 éves B. Máriót és a 48 éves B. Csabát
– közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.

Anyakönyvi hírek: 2014. október–november
A Szerencsi Hírek 2014. decemberi számából helyhiány

miatt kimaradt az anyakönyvi hírek rovat. A 2014. októ-
ber–novemberben születettek és elhunytak névsorát ez
alkalommal közöljük. 

Születtek: Zombor Izabella, Lászka Benett, Kiss-Papp Rozi-
na, Rácz-Akácosi Dorián Bonaventúra, Bondár Zsófia, Kőrösi
Dávid, Szabó Rebeka, Horváth Adrienn Viktória.

Elhunytak: Kolozsvári István (61 év), Sipos Pálné sz. Megya-
szai Katalin Eszter (65 év), Nagy Sándorné sz. Kővári Mária Sá-
ri (89 év), Madarász Lajos Károlyné sz. Sedlák Anna (56 év),
Tóth Lászlóné sz. Szabó Erzsébet (86 év), Jaczkó Zsolt (43 év),
Dajka Lászlóné sz. Perecsi Jolán (93 év), Kobza Jánosné sz.
Sztankovics Gizella (58 év), Varga Ferencné sz. Mihalik Margit
(80 év), Henzsel György (65 év), Pirics Sándorné sz. Tóth Irén
(83 év), Sebők Józsefné sz. Ronyák Rózsa (83 év), Kupecz Lász-
lóné sz. Halmai Jolán (83 év), Kovács Pál (78 év), Stumpf Mi-
hályné sz. Gintner Anna (81 év), Székely János (95 év), Molnár
Józsefné sz. Farkas Ilona (85 év), Madarasi Lajosné sz. Juhász
Erzsébet (75 év), Balog József László (76 év), Szoboszlai János-
né sz. Hornyik Jolán (80 év), Jaczkó Sándorné sz. Bukta Mária
(90 év), Kerekes Gyula (72 év), Damu Józsefné sz. Balog Irén
(90 év), Taksás János (77 év), Drozsnyik Andrásné sz. Szántói
Erzsébet (79 év), Tóth Andrásné sz. Lukács Etel (86 év), Tóth
János (85 év), Kovács Miklósné sz. Kiss Piroska (81 év), Hor-
váth Lászlóné sz. Dankó Ilona (74 év), Török Béla (81 év).
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Fetykó Judit
A csend világa

Naptárak sokasága közt válogatva
marad a tájas, a völgyes, hegyes,
mi nem zaklatja fel előszobánkat:
csend világa. Ember nélkül tökéletes.

Vengrinyák János
Hozzád Istenem

Istenem! Máglyára lépek!
Lassú tűzön pirulok Érted…, 
nem kapok kegyes, gyors halált!
Bűneim ítéletre talált’…

Nézik kínom dölyfös kevélyen,
miként káromol’ a nyelvem.
Istenem, Te azt jól tudod!
Lelkemmel a tiéd vagyok…

Csak a testem perel veled,
míg lángok falnak, füstöt nyelek.
Adj Uram? Záport, felleget,
mely eloltja e fojtó tüzet…?

Adj Uram? Ha mást nem kérhetek,
őrjítő nagy forgószelet?
Mely felszítja e lassú tüzet,
hogy – előbb – lehessek – Veled…

Sulc Mária
Születésnapomra

Panaszkodhatnék,
de nem teszem.
Változtatna ez
a lényegen?
Inkább hálát mondok,
csöndes kis imát.
Ne röhögje az élet rajtam
halálra magát.

Bari Gábor
Dalthozó zemplén

Kádba hull őszünk mézízű gyümölcse,
borlélek nótáz csinos palackokban.
Bennük dúdolász reggelek szűz szele
s forró nappalok fényteli tüze lobban,

szellem és szív az Úr dicsőségét sejti…
Zempléni tájékunk tüzes melegsége
elragad az álmok édes mezejére,
hol gyönyörök setét kútjait rejti.

Benne dalol a templomi nagyharang
s az örök zenét zokogó vadgalamb;
gyógyírt hoz lélek, s szívbéli bajokra.

Szárnyal dalom, légszárnyon araszolva;
magát lomberdők közé be-belopva,
hogy sóhajként hulljék göröngyre, homokra.

Fetykó Judit
csalogató

Duzzad az ághegy, a rügy készül,
színtesteken át beleépül
a napfény a rügybe, a fába,
lombbá lesz az energiája;
kopár a kert, de a rügy készül
fényáradattól lombbá szépül.

Életének 58. évében elhunyt Braun Istvánné, Sze-
rencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
elnök-helyettese.

Braun Istvánné Rátkán született 1957. február 3-
án. Két fiúgyermek édesanyja, egy fiú és egy leány-
gyermek nagymamája volt. Az általános iskolai ta-
nulmányai után a Bocskai István Gimnáziumban
érettségi bizonyítványt, majd képesített könyvelői,
vállalati tervezői és statisztikai szakközépiskolai bi-
zonyítványt szerzett, ezek után titkár-ügyintézői
képzettségre is szert tett.

Dolgozott a Szerencsi Csokoládégyárban majd az
ÁFÉSZ Szerencsi Irodájában, a szerencsi Szántó J.

Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben, utolsó munkahelye a
Bocskai Gimnázium volt. Életét a család és a munka töltötte ki. 

A gimnáziumi munka mellett 2010-től Szerencsi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője, 2013-tól elnök-helyettese volt. Kiemelkedő szakmai te-
vékenysége elismeréseként 2014. június 1-jén elismerő oklevelet vehetett át
az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

Braun Istvánnétól szerettei, barátai és tisztelői 2015. február 28-án vettek
végső búcsút a rátkai temetőben. Nyugodjék békében!

Emlékezés

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei

Viczai Henrietta
Bizonyosság

Betakarlak a hitemmel.
A félelem
csonttámeredt arcodon
kezem szobameleg.

Enyém már mindenem:
ami volt, ami lehet
velem egy, egy velem.

Csak bőröd nem enged magadba.
Add rám a rettegést,
add rám a részt, egészt.
Mást nem viselhetek.

Aztán pihenj, mert én vagyok,
aki Neked áldozok.
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Az elsőszülött fiú főként nő-ági ro-
koni kapcsolatainak sokat kö-

szönhetett. Édesanyja, Sulyok
Krisztina családja a legrégibb nemesi fa-
míliák közé tartozott. Dédanyja, a törté-
nelmi nevezetességű enyingi Török csa-
lád sarja. Édesanyja lánytestvérei révén
a rokonsági kapcsolatnak további terje-
dése szintén a későbbiekben fejedelem-
mé váló István politikai vonatkozású
hátterét alapozták meg. Nagynénje Su-
lyok Anna Balassa János felesége lett, s
gyermekük, az unokatestvér, a jeles köl-
tő Balassa Bálint. Másik nagynénje Su-
lyok Sára a Dobó majd a Csáky családból
választott férjet magának, akik éppúgy
támogatták céljai elérésében a későbbi
szabadságvezért.

Nővére, Bocskai Erzsébet házasságá-
nak köszönhetően bekerült az erdélyi
hatalmi hierarchiába. Sógora, a kiskorú
fejedelmi utód mellé a „testámentumos
urak” egyikévé nevezte ki, elindítva őt
ezzel a ranglétrán. Sorsában bekövetke-
zett változást 1583-ban, ismételten egy
hölgynek köszönhette. Varkocs Miklós
„meghagyott özvegye” Hagymássy Kata,
akit a családban Margit néven szólítot-
tak, Bocskai István „hites felesége” lett.

Mivel Varkocs úr szomszédos birtokos
volt, a két földterület egyesítése tekinté-
lyes gazdaság tulajdonosává léptette elő.
Feltételezhető, hogy választását a va-
gyon mellett a menyasszony előnyös tu-
lajdonságai is befolyásolták, hiszen a kor
ideális nő típusával szemben támasztott
elvárásokat ő is vallotta: a nő legyen tu-
lajdonságában, „virtute Minerva”; gaz-
dagságban „divity Juno”; szépségben
„consors pulchre Venus”. Házasságukat
leginkább minősíti, hogy több mint 20
éven át, felesége 1604-ben bekövetke-
zett haláláig tartott.

Mély nyomott hagyott életében egy
másik asszony is. A fejedelem főtanácso-
saként vezetője volt az 1595 februárjá-
ban annak a követségnek, amely Prágá-
ba, majd leánykérésre Stájerországba in-
dult. A házassági szerződés megkötése
után Grácban, március 5-én Várad várá-
nak kapitánya, Bihar vármegye főispán-
ja, és a vőlegény nagybátyjaként képvi-
selte Báthory Zsigmondot a vártemp-
lomban megtartott jelképes házasságkö-
tésnél, és az azt követő ünnepi vacsorán.
A fejedelmi pár Gyulafehérváron meg-
tartott esküvőjén egyedül ő ülhetett a fe-
jedelmi asztalnál, sőt a jegyespárt saját
kastélyában láthatta vendégül, a kortár-
sak legnagyobb ámulatára. Bocskai tu-
dott arról is, hogy a fejedelmi pár házas-
sága nem consummáltatott, azaz házasé-
letet nem éltek. Mária Krisztierna, a re-
ményekkel és várakozással telve Erdély-
be érkező főhercegnő, végül négy év
múltán visszatér hazájába, és kolostorba
vonult. Krónikások többen állították,
hogy Bocskai már lánykérő követként
beleszeretett a Habsburg főhercegnőbe.
A beteg fejedelem tíz év múlva ismét
megkérte e hölgy kezét, de most már a
saját maga számára. 1606 tavaszán Illés-
házy Istvánt küldte Bécsbe leánykérő kö-
vetként. Annak ellenére, hogy Mária
Krisztierna nem zárkózott volna el e
frigy elől, az udvar határozottan elutasí-
totta azt. Mátyás főherceg bizalmasa
Khlesl bíboros véleménye szerint Bocs-
kainak ott van a kassai bíró lánya, éppen

hozzá való. Bocskai sértésnek vette, hogy
európai hírű sikerei ellenére a Habsburg
ház nem tartja őt méltónak a főhercegnő
kezére. Az ezután elhatalmasodó beteg-
sége pedig egyre reménytelenebbé tette
az újabb házasságkötést bárkivel. A höl-
gyekről végrendeletében sem feledke-
zett meg. „Mindenféle asszonyállati ékes-
séget hagyjuk ugyanazon megnevezett
két húgainknak” – rendelkezett többek
között hagyatékában.

Magyarország és Erdély fejedelme a
Habsburg feleség nélkül is kimagasló
alakja lett mind a magyar, mind az euró-
pai történelemnek és a vallásszabadsá-
gért folytatott harcnak. O.Z.M.

A régi krónikák és az újabb történeti művek szerint is a történel-
met és politikát alakító férfiak mellett a nők is fontos szerepet ját-
szottak. Bocskai Istvánt is olyan nők vették körül, akik ugyan nem
befolyásolták közvetlenül a történelem folyamát, de egyengették e
becsült férfi sorsát és gondoskodásukkal mellette álltak a vérziva-
taros években. 

Bocskai és a szebbik nem

Hagymássy Kata

Bocskai István

Báthori zsigmond felesége, Mária
Krisztierna



HIRDETÉS16



SPORT 17

Sportdélutánt szervezett február
20-án a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) Szerencsi tan-
kerülete. A program – amelynek a
Kulcsár Anita Sportcsarnok adott ott-
hont – szorosan kapcsolódott a KLIK
egészségfejlesztési projektjeihez, hi-
szen a rendezvény kiválóan demonst-
rálja, hogy a különféle sportágak a
szükséges testmozgás mellett renge-
teg örömöt és kikapcsolódást nyújta-
nak. A településvezetők, iskolaigaz-
gatók, pedagógusok és az intézmény-
fenntartó képviselői mellett a kör-
nyék diákjai is ellátogattak az ese-
ményre.

Városunk polgármestere köszöntötte
elsőként az egybegyűlteket, s bíztató
szavakkal ösztönözte a gyermekeket a
sportolásra, és hangsúlyozta a minden-
napos testnevelés fontosságát az okta-
tásban. Első műsorszámként Deák Bár-
dos Mihály, volt négyszeres olimpiai baj-
nok irányításával birkózó bemutatót te-
kinthettek meg a jelenlévők a bekecsi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola növen-
dékeinek részvételével. Nyiri Tibor a tíz
évvel ezelőtt, tragikus autóbalesetben
elhunyt, helyi születésű világklasszis ké-

zilabdázóra, Kulcsár Anitára emlékezett.
Az alpolgármester felidézte néhai büsz-
keségünk alakját, ismertette pályafutá-
sának kezdeteit, továbbá elhangzott,

hogy az Európa-bajnok, olimpiai- és vi-
lágbajnoki ezüstérmes Kulcsár Anitát
2004-ben a világ legjobb női kézilabdá-
zójának választották. Nyiri Tibor kie-
melte, hogy Anita példakép lehet a fiata-
lok számára, hiszen sikerei bebizonyí-
tották, hogy a tehetség – kellő kitartás-
sal és elszántsággal támogatva – előbb-
utóbb utat tör magának. Az ő emléke
előtt tisztelgett az a kézilabda mérkőzés
is, amely során korábbi válogatott játé-
kosok mérték össze tudásukat. A prog-
ramok sorát egy barátságos labdarúgó-
összecsapás zárta, amelyen polgármes-
terek, pedagógusok és a KLIK munka-
társai léptek pályára. R.P.

Szerencs VSE – Ceglédi KE: 66-81

Az nB II keleti csoportjában szerep-
lő férfi kosárlabdacsapatunk február
20-án hazai pályán játszotta soron
következő mérkőzését. A Szerencs
VSE együttese ezúttal cegléd gárdáját
fogadta a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban, ahol a vendégek 66–81 ará-
nyú győzelmet arattak. Együttesünk
tizenhárom lejátszott mérkőzés után
hat győzelemmel és hét vereséggel a
nyolcadik helyet foglalja el a tabellán.

Gulyás László edző az alábbiak szerint
értékelte a mérkőzést: a megbeszélt
nagy sebesség helyett lassan kezdtünk
és pontatlanul is, de ez az elején nem
bosszulta meg magát, mert az ellenfél
még többet hibázott. Ahogy telt az idő,
látszott, hogy sebességet kellene váltani,
de nem sikerült, sőt a harmadik negyed-
ben a fáradtság is jelentkezett, egyre
több rossz döntés formájában. Nyilván
nem segített sokat az a tény, hogy négy
ember hiányzott sérülés és betegség mi-
att a szokásos rotációból, de úgy érez-
tem, hogy nagyobb hittel és akaraterővel
megnyerhettük volna a mérkőzést. Saj-
nálom az elszalasztott lehetőséget, mert

egy a mienkénél pillanatnyilag maga-
sabban jegyzett csapatot verhettünk
volna meg.

Szerencs VSE – Ceglédi KE: 66-81 (21-
16,15-16,17-31,13-18).

Ismét bizonyítottak
a szerencsi birkózók

Öt megye versenyzőit felsorakoztató
területi, diák I. és II. korcsoportú kötött-
fogású bajnokságot rendeztek 2015.
február 14-én Püspökladányban. A 247
résztvevő között a Szerencs VSE birkó-
zó szakosztályát három sportoló képvi-
selte. Nagy Kristóf 35 kg-ban, négy in-
duló között a második helyezést érte el.
Molnár Olivér négyszer lépett szőnyeg-
re, az első három meccsét két vállas és
fölényes pontozásos győzelemmel
nyerte meg; a döntőben csak a diósgyő-
ri ellenfele tudta pontozással megállí-
tani, így ezüstérmet szerzett. Pál Mihály
a kilenc indulót számláló mezőnyben
egy pontozásos és egy tus győzelemmel
bronzérmes helyen végzett.

Másnap, azaz 2015. február 15-én
Szigetszentmiklóson rendezték meg a
kadet szabadfogású rangsor versenyt,
ahol Golopi Gergő (63 kg) és Kovács
Szilveszter (100 kg) képviselték Sze-
rencset. A két fiatal az elődöntőből
nem jutott tovább – tájékoztatta a Sze-
rencsi Híreket Illésy László szakosz-
tályvezető.

Asztalitenisz: csapatunk
vezeti a tabellát

Az őszi fordulóban nyújtott fö-
lényes szerencsi győzelem után,
nem várt verességgel folytatta a
küzdelmet a Szerencs VSE nB III-
ban szereplő asztalitenisz-csapa-
ta.

Együttesünk 2015. február 21-én
a tabella harmadik helyén álló Tisza-
újvárosi SC I. otthonában vendégsze-
repelt. Csorba István szakosztályve-
zető szerint a Szerencs VSE az idény
leggyengébb játékát produkálta. A
házigazdák 10-8 arányban nyerték
meg a találkozót, ám a vereség elle-
nére a Szerencs VSE továbbra is két
pontos előnnyel áll a tabella élén.

A tankerület sportdélutánja

A barátságos labdarúgó mérkőzésen sportolók, közéleti személyiségek
egyaránt részt vettek.

A birkózás egyre népszerűbb váro-
sunkban és környékén.



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám alatti
kétszobás, összkomfortos, kertes csa-
ládi ház melléképületekkel eladó. Érd.:
47/362-788. (4-5)
Szerencs, Gyár út 3. 3/3. szám alatti,
első emeleti, 39 m2-es lakás eladó. Érd.:
20/586-5223. (4-9)
Szerencsen az uszoda mellett kétszo-
bás, összkomfortos családi ház nagy
nappalival, garázzsal, melléképületek-
kel, gáz és vegyes tüzelésű kazánokkal,
megegyezéssel eladó. Érd.: 47/363-
530. (4-5)

Szerencs központjában, mégis csen-
des és nyugodt környezetben eladó egy
bruttó 136 m2-es, 2000-ben épült, mo-
dern, tetőteres családi ház. Budapesti
és környéki cseres is érdekel! Érd.:
70/605-8979. (4)
Szerencs központjában téglaépítésű
társasházban, teljesen felújított, 2.
emeleti, 57 m2-es lakás (fa nyílászárók
+ szúnyogháló, beépített szekrények,
klíma, masszázskád) hozzá tartozó ga-
rázzsal eladó. Érd.: 30/525-4740. (4-6)
Szerencsen az ESZEI-vel szemben,
100 m2-es felújított családi ház, vala-
mint Bekecsen 85 m2-es családi ház el-
adó. Érd.: 30/8363-302. (4-7)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vállal-
kozásra is alkalmas ingatlan eladó.
Érd.: 70/342-2980 16-20 óráig. (4-5)
Szerencsen áron alul emeletes családi
ház a Tesco és az iskolák közelében el-
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsa-
ládosoknak, akár vállalkozásra is alkal-
mas. Rendezett udvaron, melléképüle-
tekkel. Budapesti, miskolci, szerencsi
kisebb lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

benkó istvánné 
gabika

temetésén megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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3900 Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel./Fax: 47/362-580 mobil: 20/9477-355

e-mail: iroda@ffablak.hu
www.ffablak.hu

SPÓROLJON

VELÜNK!

SPÓROLJON

VELÜNK!
AJTÓ-ABLAK

RAKTÁRRÓL

AZONNAL!

AJTÓ-ABLAK

RAKTÁRRÓL

AZONNAL!

Rövid gyártási határidővel
egyedi elképzeléseit

is megvalósítjuk!

Rövid gyártási határidővel
egyedi elképzeléseit

is megvalósítjuk!

GARÁZSKAPUK, REDŐNYÖK stb.
-20% kedvezmény

+5% amennyiben műanyag nyílászárókkal
együtt rendeli meg!

GARÁZSKAPUK, REDŐNYÖK stb.
-20% kedvezmény

+5% amennyiben műanyag nyílászárókkal
együtt rendeli meg!

VÁLASSZA TERMÉKEINKET
A HOSSZÚTÁVÚ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSÉRT!

VÁLASSZA TERMÉKEINKET
A HOSSZÚTÁVÚ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSÉRT!

Extra kedvezmény
a március 31-ig felvett rendelésekre

Extra kedvezmény
a március 31-ig felvett rendelésekre
Kiváló minőségű műanyag ajtók, ablakok

-43% kedvezménnyel rendelhetőek
Kiváló minőségű műanyag ajtók, ablakok

-43% kedvezménnyel rendelhetőek

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. március 20. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.
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Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

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

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

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

szombat: 6.30-12 óráig.
k

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

Akciónk 2015. március 1-től:Akciónk 2015. március 1-től:
– 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.

Szolgáltatásaink:

fénymásolás,

nomtatványok,

bélyegzőkészítés,

gravírozás,

spirálozás.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványPPPP

3900 Szerencs, Kossuth tér 4.

Tel.: 47/362-806, 20/323-7974

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Készüljünk együtt a tavaszra!Készüljünk együtt a tavaszra!
Kibővült kreatív termékek, iroda- és iskolaszerek

széles választékát kínáljuk Önöknek
minden nap 8-17 óráig.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

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

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953
E-mail: citymarketing2004kft@gmail.comKelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Akció:
Március 16-21-ig függönyvásár
30-50%-os árengedménnyel.

Dobja fel lakását új függönnyel, sötétítővel,
ruhatárát újítsa meg a tavasz vidám színeivel!
Dobja fel lakását új függönnyel, sötétítővel,
ruhatárát újítsa meg a tavasz vidám színeivel!
Dobja fel lakását új függönnyel, sötétítővel,
ruhatárát újítsa meg a tavasz vidám színeivel!

S gzol áltatásaink:
Helyben függöny- és ruhavarrás, javítások.

Nálunk egy helyen mindent megtalál.
Tavaszi méteráruk, vásznak, ágyneműk,
kiegészítők…



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

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

Az akció 2015. március 6-tól módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

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

Szerencs, Rákóczi út 107.

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

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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

•

zemplentourist

Az ár tartalmazza az utazást,

az idegenvezetést, szállást, félpanziós ellátással.

Jelentkezni irodánkban

vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

Külön fizetendő: belépő (100 HRK), utasbiztosítás (500 Ft/fő/nap).

Plitvicei-tavakPlitvicei-tavak
2015. május 16-17.

SZERENCSRŐL

(felszállási

lehetőség:

Miskolc,

Halmaj,

Budapest)

Részvételi díj: 28 800 Ft/fő


