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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 július 20-án. Nyiri Tibor al-
polgármester: minden hónap harmadik keddjén
14 órától, legközelebb július 21-én. Dr. Barva At-
tila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb június 27-én. A fogadóórák te-
lefonos bejelentkezés alapján történnek 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: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 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!

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
Június 22–28.: Oroszlán Gyógyszertár. Június 29.
– július 5.: Alba Gyógyszertár Július 6–12.: Tesco
Gyógyszertár. Július 13–19.: Centrum Gyógyszer-
tár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos

egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére, rendkívüli esetben biztosítják a
gyógyszer kiadását.

gyógySzERTáRAK nyITVA TARTáSA
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530.
Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Cent-
rum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-054.
Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30
óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361-
433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco
Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.:
8–20 óra, V: 8–19 óra.
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Európai uniós forrásból újul meg
idén a szerencsi mentőállomás. Az el-
múlt év végén nagyszabású rekonst-
rukciós folyamat kezdődött az Orszá-
gos Mentőszolgálatnál (OMSZ), ahol
európai uniós forrásból idén 22 men-
tőállomást építenek és 60 esetében
végeznek felújítást. Az úgynevezett
dinamizációs program részeként
2015 májusában megkezdődött a sze-
rencsi telephely korszerűsítése is –
erről tájékoztatta lapunkat Pók Zille
az OMSZ kommunikációs munkacso-
port-vezetője.

Pók Zille a Szerencsi Hírek érdeklődé-
sére elmondta, hogy a beruházás mű-
szaki tartalma alapján megtörténik a

főépület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje.
A tetőzetre napkollektorokat telepítenek, fel-
újítják az öltözőt és a vizesblokkot, a mentő-
tiszti szobához zuhanyzót alakítanak ki. Új
gázkazán beépítésével elvégzik a fűtési rend-
szer részleges felújítását. A garázsba négy
szekcionált kaput szerelnek be, a gépkocsik
elhelyezését szolgáló egyik helyiségből autó-
mosót, egy másikból raktárt, valamint fertőt-

lenítő helyiséget, biológiai szennyestárolót
alakítanak ki.

Az OMSZ ígéri, hogy a szerencsi mentőál-
lomás működése a rekonstrukció ideje alatt
is zavartalan lesz. A szolgálatban lévő egysé-
gek átmenetileg a Szerencsi Idősek Otthona
egyik épületében kaptak elhelyezést. – A
mentőállomás dinamizálása alatt ideiglene-
sen igénybe vett helyszín teljes mértékben
megfelelő elhelyezést nyújt. A dolgozók nap-
pali és éjszakai elhelyezése (öltözési, tisztál-

kodási és étkezési lehetőséggel) biztosított,
a szükséges mentéstechnikai tároló- és ki-
szolgáló helyiségek rendelkezésre állnak, a
kiköltöző állomás esetében így a kocsik, illet-
ve a dolgozói állomány tekintetében teljes
létszámmal, változatlanul folyik az ellátás –
fogalmazott az Országos Mentőszolgálat
kommunikációs munkacsoport-vezetője.

A szerencsi mentőállomás rekonstrukció-
jának befejezése az előzetes tervek szerint
2015 szeptemberében várható. M. Z.

Szerencs és két testvérvárosa, a né-
metországi Malchin, valamint a lu-
xemburgi Hesperange 12. alkalom-
mal rendezte meg közös programját,
az EUROPART elnevezésű testvérvá-
rosi találkozót. A rendezvény házigaz-
dája 2015. május 28–31. között Mal-
chin volt, ahová harminc szerencsi di-
ákot, kísérőtanáraikat és egy tíz fős
hivatalos önkormányzati delegációt
hívtak meg a német szervezők. A ma-
gyar fiatalok a Bocskai gimnázium, a
Bolyai és Rákóczi általános iskola, va-
lamint a szerencsi művészeti iskola
növendékei közül kerültek a csoport-
ba. A vendéglátás költségeit a malchi-
ni önkormányzat fedezte egy európai
uniós pályázat elnyerésével, míg az
utazást Szerencs finanszírozta. 

Aszerencsi csoport – egy 1300 kilomé-
teres út után – május 28-án este ér
kezett meg a mecklenburgi kisváros-

ba. Másnap délelőtt közösen ültettek fákat a
résztvevők, majd a házigazdák nemzetközi
konferenciát rendeztek a környezetvédelem,
a fenntartható fejlődés és az energiahaté-
konyság témájában, melyen Szerencs részé-
ről Nyiri Tibor alpolgármester tartott angol
nyelven előadást.

Május 30-án délelőtt gyerekeknek, felnőt-
teknek egyaránt felejthetetlen élményt jelen-
tett a Balti-tenger partjára tett kirándulás.
Még aznap délután lehetőségük nyílt fiatal-
jainknak egy koncerten bemutatni zenei tu-
dásukat német és luxemburgi kortársaik, va-
lamint a nagyközönség előtt. A rendezvé-
nyen fellépett a helyi zeneiskola szimfonikus
zenekara, a luxemburgiakat a fúvósaik kép-
viselték, valamint üde színfoltként egy óvo-
dás csoportjuk szerepelt. A szerencsiek el-
söprő sikert arattak műsorukkal, ami nem
csoda, hiszen művészeti iskolánk profiljának
széles skáláját mutatták meg röpke 30 perc

alatt. Felléptek a néptáncosok, a zongorista,
ütős, fúvós és gitáros növendékek, majd mű-
soruk zárásaként valamennyi szerencsi fiatal
közösen énekelte el a világhírű We are the
world című dalt, amelybe a közönség is be-
kapcsolódott.

A 2004-ben indított program idén is elérte
célját: a magyar, német és luxemburgi fiata-
loknak lehetőséget biztosított a találkozásra,
a nyelvgyakorlásra, egymás kultúrájának
megismerésére. 2016-ban Hesperange váro-
sa ad otthont a találkozónak, melyre Marc Li-
es polgármester invitálta meg Szerencs de-
legációját. K. J.

Németországban mutatták meg tehetségüket

Megkezdődött a szerencsi mentőállomás felújítása
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Katona István, az Egri Főegyházme-
gye nyugalmazott segédpüspöke tar-
tott ünnepi szentmisét 2015. május
31-én a szerencsi Munkás Szent József
római katolikus templomban. A pün-
kösdi szertartás részeként 54 ifjú vált
az egyházi közösség nagykorú tagjává.

Ahagyományos ceremónia, azaz a bér-
málás szentségének felvétele a kato-
likus egyház tanítása szerint a hét

szentség egyike. A szertartást általában a
püspök, vagy az általa megbízott lelkész vég-
zi, azaz lehívja a bérmálkozó számára a
Szentlélek ajándékát.  

A Munkás Szent József templomban felso-
rakozott szerencsi fiatalok dr. Katona István
nyugalmazott segédpüspök által részesül-
hettek a bérmálás szentségében, melynek
hatására képesek lesznek még tökéleteseb-
ben kötődni az egyházhoz és Jézus Krisztus-
hoz.

Felvették a bérmálás szentségét

A magyar hősök napja alkalmából
tartottak megemlékezéseket június
1-jén Szerencsen és Ondon. 

Avárosi eseményen dr. Egeli Zsolt al-
polgármester méltatta a bátrakat, 
műsort adtak a Rákóczi Zsigmond

Református Általános Iskola diákjai, ökume-
nikus imát mondott dr. Börzsönyi József nyu-

galmazott református esperes és Darvas
László római katolikus plébános. Az ondi te-
lepülésrészen Danyi László önkormányzati
képviselő beszéde után dr. Börzsönyi József-
né református lelkipásztor imádkozott az
elesettekért, majd a Hegyalja Pedagógus Kó-
rus énekelt. A tiszteletadások koszorúzással
zárultak.

Szerencsen az első és második világhábo-
rús emlékműnél dr. Egeli Zsolt hangsúlyozta,
hogy a két világégés minden egyszerű csa-
ládba hozott valamilyen tragédiát, gyötrel-
met és fájdalmat. Az alpolgármester szerint
emlékeznünk kell azokra az emberekre, akik
nem azt nézték, mit ad nekik a hazájuk, ha-
nem, hogy mit tehetnek ők nemzetünkért. –
Nem a kibúvókat keresték, hanem mentek,
mert a haza hívta őket; áldozatkészségben
napjaink Magyarországán a hivatásos kato-

nák mellett a tűzoltók hasonlíthatók hozzá-
juk – jegyezte meg dr. Egeli Zsolt.

Ondon a helyi ravatalozónál Danyi László
úgy fogalmazott, hogy a hősök napja a kegye-
letadás mellett a béke jelentőségére hívja fel
a figyelmet, és azt sugallja a mai kor emberé -
nek, becsülje meg ezeket a háborútól mentes
magyar időket. A képviselő kiemelte, hogy az
emlékünnepen nemcsak azokat méltatjuk,
akik életüket adták ezért az országért, ha-
nem azok előtt is fejet hajtunk, akik testileg-
lelkileg megnyomorodva tértek haza, akiket
elhurcoltak és fogságban sínylődtek évekig,
akik eltűntek nyomtalanul és jeltelen sírban,
idegen földben nyugszanak. – Itt ez a tábla,
ami örökké emlékeztetni fog minket arra,
hogy tőlünk is sokan elmentek, akik soha
nem tértek vissza – mondta Danyi László.

R.P.

Tisztelgés a magyar hősök előtt

A Szerencsen élő Májer Anita a közelmúltban Spanyolor-
szágba utazott, hogy részt vegyen egy ősrégi zarándokúton,
az El Caminón. A vállalkozó szellemű fiatal április 15-én in-
dult el a túra egyik hagyományos útvonalán, s közel 800 ki-
lométer tett meg 24 nap alatt, nem egyszer dacolva a ked-
vezőtlen időjárási viszonyokkal. Anita régóta játszott a gon-
dolattal, hogy nekivág a Szent Jakab-útnak, melyet spanyol
neve után – Camino de Santiago – El Caminónak is nevez-
nek, sokat olvasott a témában, különösen foglalkoztatta a
kihívás. R.P.

Végigjárta az El Caminót



Szerencs Város Önkormányzata jú-
nius 4-én a trianoni békediktátum 95.
évfordulóján, s egyben a nemzeti ösz-
szetartozás napján megemlékezést
tartott a szerencsi országzászlónál a
polgármesteri hivatal előtt. Az esemé-
nyen beszédet mondott Koncz Ferenc
polgármester, a műsorban fellépett
Vitelki Luca, Kontra László és Ficsor
Ivett.

Koncz Ferenc (fotónkon) szerint a ma-
gyarok soha nem tudták elképzelni, 
hogy Szent István államát – amely

hosszú évszázadokon át Európa védőbástyá-
ja volt –, ilyen trauma érheti. „Magyar az, aki-
nek fáj Trianon” – idézte Karinthy Frigyes
szavait a polgármester, és hozzátette, hogy
hosszú ideig nem mutathattuk ki nyilváno-

san a gyászunkat, hiszen aki szóba hozta Tri-
anont, azt rendszerellenesnek, rendszeride-
gennek bélyegezték. A városvezető elmond-
ta, hogy az óriási károk után a nemzet talpra
állt, a két világháború között Magyarország
Európa egyik vezető hatalma volt a techno-
lógia és a fejlődés tekintetében, s erről példát
kell venni. – A tragédia megtörtént, az hogy
a történelem tud-e igazságot szolgáltatni,
most még nem látható, de nekünk mindent
meg kell tennünk azért, hogy pótolni tudjuk
a veszteséget, ez a mi feladatunk. Azt kívá-
nom, hogy az utódaink úgy emlékezzenek
majd ránk, ahogy mi emlékezünk a hős elő-
deinkre – zárta beszédét Koncz Ferenc. R.P.
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Tizenkettedik alkalommal találkoztak a természetjárás sze-
relmesei a Kiss Attila Emléktúrán. A szerencsi Sziget Alapítvány
által szervezett program célja, hogy ápolja a fiatalon elhunyt
gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékét és népszerűsítse a sport-
jellegű természetjárást. A mintegy 18 kilométeres túra Sze-
rencsről indult, és a Hidegvölgyön át Monokig vezetett, majd az
első pihenő után tovább haladt a csapat Megyaszóra, ahol a he-
lyi református temetőben Kiss Attila sírjánál rótták le az emlék-
túra résztvevői a tiszteletüket.

A résztvevők június 6-án reggel 8 órakor gyülekeztek a Rákóczi-
vár déli bejáratánál, ahol Nyiri Tibor alpolgármester, a Sziget Alapít-
vány kuratóriumának elnöke köszöntötte a kirándulókat. Az elnök
felidézte néhai barátjának és kollégájának alakját, aki elkötelezett
híve volt a természet védelmének, és akivel egykor közösen teljesí-
tette a gyalogtúrát. Elhangzott, hogy minden évben a madarak és fák
napja környékén rendezik meg a programot, ezzel is csatlakozva az

országos kezdeményezéshez. Az alpolgármester röviden összefog-
lalva így jellemezte a hagyományos eseményt: természet, egészség,
emlékezés és közösség. A helyszínen jelen volt Koncz Ferenc polgár-
mester is, aki gratulált a szervezéshez, és kellemes időtöltést kívánt
a csoportnak. R.P.

Természetjárás és emlékezés

A nemzeti összetartozás napja

Trianont idéző gimnazisták
Hazánk a trianoni békeszerződés

miatt nagy területeket veszített el
1920. június 4-én, így mintegy 3,3 mil-
lió magyar rekedt kívül az új állam ha-
tárain. Erre emlékeztek a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium udvarán az
intézmény diákjai és tanárai a 95 éve
történt országcsonkítás mementója
előtt. A trauma utóhatásait felidéző
műsor után Jancsovszki Máté, a gim-
názium tanára (fotónkon) az iskola
nevében megkoszorúzta a trianoni
emlékművet.

Apedagógus beszédében elmondta,
hogy a békediktátum okozta sokkból 
még most, öt nemzedék után sem

tért magához a magyarság. Az új határok csa-
ládokat választottak el egymástól, barátsá-
gokat tettek tönkre, s a Kárpát-medencében
évszázadokig együttműködő nemzetek vál-
tak egymás ádáz ellenségeivé. Jancsovszki

Máté szerint bár hazánk iparát elvágták
nyersanyag-bázisaitól, a szerződés legször-
nyűbb hagyatéka azonban nem a természeti
kincsek, a hatalmi pozíciók vagy a gazdaság
erejének elvesztése, hanem az a betölthetet-
len űr és fájdalom, amit a szívekben hátra ha-
gyott. – Az ország kényszerpályára került,
melyről azóta sem tud letérni, s a nemzet fel-
emelésének feladata a fiatalokra vár – fogal-
mazott az intézmény tanára. R.P.
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Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló pályázat kiírá-
sáról, és a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2014-es be-
számolójáról is tárgyaltak a képviselők Szerencs Város Ön-
kormányzatának május 26-ai ülésén. 

Agyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelését tar-
talmazó jelentés elfogadása után a Szerencsi Városgazda 
Nonprofit Kft. 2014-es beszámolóját vitatták meg a képvise-

lők. Tóth István ügyvezető kiegészítésében elmondta: tavaly mintegy
120 millió forintból gazdálkodtak, amelyből a bérek és azok járulékai
75-80 millió forintot tettek ki. A pénzügyi bizottság véleményét tol-
mácsolta dr. Takács István, aki szerint néhányan a városban rosszul
értelmezik az önkormányzati rendeletet, s elvárják, hogy a saját por-
tájuk előtt a Városgazda Kft. végezze el a közterület karbantartását.
A bizottsági elnök úgy vélte, az önkormányzati rendelet betartását
hathatósabban kell ellenőrizni a jövőben. Kiss Attila arra volt kíván-
csi, a cég milyen mennyiségű térburkoló követ képes gyártani éves
szinten. A válaszban elhangzott: mintegy 3000 négyzetméter beto-
nelemet tudnak elkészíteni és lefektetni egy évben.

Koncz Ferenc összegzésében felsorolta a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. által megvalósított beruházásokat: a Dózsa György és
Bocskai utcák találkozásánál létrehozott sziklakert, a közelben talál-
ható, térkővel burkolt kerékpárút és járda, a Cukormúzeum udvara,
a közelmúltban átadott Görcsös József Emlékpark. A polgármester
kiemelte: Szerencs a lehető legjobban és hatékonyan használta ki a
közmunkaprogramot. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2014-
es beszámolóját végül egyhangúlag fogadta el a grémium.

Dr. Sável Katalin aljegyző ismertette az első lakáshoz jutók támo-
gatásáról szóló pályázat tervezetét. Elhangzott, hogy a legfeljebb 35

éves, minimum öt éve állandó szerencsi lakhellyel rendelkező sze-
mélyek jogosultak pályázni a 200 ezer forintos vissza nem térítendő
támogatásra.

Szintén egyetértés volt abban, hogy az önkormányzat 250 fős ét-
kezéssel, 400 db fürdőbelépővel támogatja a június 5-én megrende-
zendő pedagógusnapot; a június 30-ai Semmelweis-napra 200 fős
étkezést, 230 fürdőbelépőt, a június 30-ai köztisztviselők napjára pe-
dig 80 fős étkezést, 60 db fürdőbelépőt biztosítanak.

A Dózsa György út és Lőcse utca sarkán lévő üres, de beépíthető
telekre tett 400 ezer forintos vételi ajánlatot egy szerencsi lakos. Sza-
bó Lászlóné, a városfejlesztési osztály vezetője elmondta, hogy az in-
gatlan vagyonkataszter szerinti nyilvántartási értéke 985 ezer forint.
A pénzügyi bizottság véleménye az volt, hogy csak ez utóbbi áron
szabad eladnia a telket. Dr. Egeli Zsolt megjegyezte: erre a házhelyre
az elmúlt időszakban csak pénzt költött a település. Támogatja az ér-
tékesítést, de a vagyonkataszter szerinti ár alatt nem értékesíthető
az ingatlan. A név szerinti szavazás során minden jelenlévő képviselő
egyetértett abban, hogy a törvény által meghatározott 985 ezer fo-
rintos áron támogatják az eladást.

Döntés született arról is, hogy Szerencs integrált településfejlesz-
tési stratégiájának tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsájtja az
önkormányzat. A napirend vitájánál Nyiri Tibor megjegyezte: fontos
lenne, hogy minél többen elolvassák a dokumentumot és véleményt
formáljanak. Örömét fejezte ki, hogy Szerencs Város Önkormányzata
is fontosnak tartja a társadalmi egyeztetést, példaként említette a
Bakó utca, és a szervizutak építését, ahol a beruházás megkezdése
előtt a városvezetés kíváncsi volt az ott élők álláspontjára. Danyi
László Szerencs jövője szempontjából rendkívüli fontosságúnak ne-
vezte a településfejlesztési stratégiát, amely szerinte több ponton hi-
ányos. A dokumentum nem foglalkozik például az ondi közösségi tér
kialakításával, az egészségügyi ellátás, vagyis az orvosi rendelő fel-
újításával; az Ondon található ipari területek fejlesztésével; a szeren-
csi mentőállomás bővítésének kérdésével. Örvendetes azonban, hogy
bekerült tervek közé a belterületi kerékpárutak építése, ugyanakkor
a zempléni településeket összekötő bicikliutak nem szerepelnek a
célok között. Danyi László javasolta az Árpád-hegyen egy kilátó és
csillagvizsgáló megépítését; a város szempontjából előnyös napelem
park kialakítását.

Az ülésen elhangzott továbbá, hogy önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztés címszó alatt 15 millió forintot igényel az ön-
kormányzat útfejlesztésre. Az erről szóló határozat szerint a fenti
összeget a Jókai utca rekonstrukciójára kívánja fordítani a helyha-
tóság.

M. Z.



Rendkívüli ülésen fogadta el Sze-
rencs Város Önkormányzata a 2014-
es év költségvetésének módosítását,
és az előző esztendő zárszámadását.

Aképviselő-testület 2015. május 29-ei
rendkívüli ülésén Czakóné Szikszai 
Orsolya pénzügyi osztályvezető is-

mertette, hogy a 2014-ben életbe lépett tör-
vényi változások, valamint a költségvetés ki-
adási és bevételi főösszegének módosulásai
miatt volt szükség a pénzügyi terv módosítá-
sára. Ugyancsak e tanácskozás keretében al-
kotta meg az önkormányzat a 2014-es zár-
számadásról szóló rendeletét, mindkét előter-
jesztést egyhangúlag fogadta el a grémium.

Az ülés végén Koncz Ferenc polgármester
összegezte: az elmúlt időszakban több körül-
mény – többek között egy hackertámadás –
is nehezítette a pénzügyi osztály munkáját.
Ez utóbbiról dr. Barva Attila jegyző ismertet-
te, hogy az említett vírus napokra megbéní-
totta a hivatal pénzügyi szerverét, ami tovább
hátráltatta a munkát. – Az eset bizonyos mér-
tékű adatvesztéssel is járt, ezért a polgármes-
ter utasítására önrevíziót rendeltem el, hi-
szen szeretnénk látni, hogy pontosan milyen
adatokat kell pótolni a jövőben – fogalmazott

a jegyző, aki a további részletekről a követke-
zőket nyilatkozta a Szerencsi Híreknek: ápri-
lis 30-án a pénzügyi osztály egyik számítógé-
pére vírus érkezett. Sajnos a hosszú hétvége
miatt csak később, május 4-én észleltük a hi-
bát. Addigra a szervert a vírus leblokkolta. A
hacker pénzt kért azért, hogy a teljes doku-
mentációt újra elérhetővé tegye számunkra.
Az informatikai osztály áldozatos munkájá-
nak köszönhetően végül az adatok több mint

90%-át sikerült helyreállítani, de így is tör-
tént bizonyos mértékű veszteség.

Dr. Barva Attila megerősítette, hogy titkos
adatokhoz nem fért hozzá a támadó, pénz-
ügyi veszteség nem érte az önkormányzatot,
csupán az adminisztrációs adatállomány sé-
rült. Az ügy kivizsgálása érdekében Szerencs
jegyzője ismeretlen tettes ellen tett feljelen-
tést a rendőrségen.

M. Z.

7SZERENCSI HÍREK2015. június 19.

Szerencs Város Önkormányzata idén is pályázatot hirdet az első lakáshoz jutók támoga-
tására. A 200 ezer forintos vissza nem térítendő összeget igényelhetik azok a nagykorú, de
a 35. életévüket legfeljebb idén betöltő fiatal házaspárok, élettársak, legalább egy gyermeket
egyedül nevelő szülők, illetve egyedülállók, akik lakástulajdonnal, résztulajdonnal, állandó
használati, vagy bérleti joggal nem rendelkeznek, s akik a pályázat benyújtásának időpont-
jában (házaspár és élettárs esetén legalább egyikük) 5 éve szerencsi állandó lakosok.

Az első lakáshoz jutók támogatása 200 ezer forint vissza nem térítendő juttatás. A pá-
lyázatot az elbíráláshoz szükséges mellékletekkel együtt az erre a célra rendszeresített
adatlapon a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton lehet benyújtani.
Az adatlap Szerencs város honlapjáról letölthető, vagy személyen átvehető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatánál. A pályázat beadási (postára adási) határideje: 2015. június 30.
Az igénylések elbírálásáról a képviselő-testület dönt. Az önkormányzat a nyertes pályázók
nevét az elbírálást követően közzéteszi, a döntésről az érintetteket levélben is értesíti.

Első lakáshoz jutók támogatása

Költségvetés-módosítás és zárszámadás

Az Integrált Településfejlesztési Straté-
gia keretében kidolgozott, a 2014 és 2020
közötti európai uniós programozási idő-
szakra vonatkozó városfejlesztési elképze-
lésekről tarttott lakossági fórumot június
10-én SzerencsVáros Önkormányzata. A
megjelenteket Nyiri Tibor alpolgármester
köszöntötte, majd Szabó Katalin, az Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
munkatársa ismertette a terveket.

A stratégia átfogó célja az elvándorlás
csökkentése, amit területi és specifikus el-
képzelésekkel kívánnak megvalósítani. Kie-
melt terv a vonzó belváros kialakítása, ami ál-
tal megvalósulhat a forgalom tehermentesí-
tése, a városközponti funkció megerősítése,
és megoldódhatnak a parkolási problémák. A
jövőben az önkormányzat költséghatékony
és magas minőségű közszolgáltatásokat kí-
ván biztosítani, javítani szeretné ez utóbbiak
és a munkahelyek elérését akadálymentesí-
tés és az úthálózat fejlesztése révén. A város
turisztikai vonzerejének és rekreációs lehe-
tőségeinek bővítése keretében elősegítenék
a kulturális értékek-, valamint a természeti
környezet idegenforgalmi lehetőségeinek ki-
használását, a szolgáltatások fejlesztését. A
munkahelyteremtés is fontos tényező, melyet
a működő tőke bevonzásával, a háztáji gaz-

dálkodás erősítésével és a barnamezős terü-
letek jövedelemtermelő funkcióval való meg-
töltésével kívánnak elősegíteni.

Az előadó három akcióterületet vázolt a
teendőkkel kapcsolatban. Első ilyen a város-
központ, ahol megvalósulhatnak leállósávok,
parkolók, kereskedelmi és szolgáltató ren-
deltetési egységek, létrejöhet egy turisztikai
szolgáltató központ karöltve a Rákóczi-vár
idegenforgalmi kínálatának bővítésével;
megvalósulhat a belvárosi úthálózat fejlesz-
tése, az Erzsébet tér átalakítása, a piac re-
konstrukciója és a Szerencsi Szakképző Isko-
la épületeinek korszerűsítése. Az északi ak-
cióterületen külön figyelmet kapnak a pince-
sorok, de szabadidőközpont létrehozását is
tervezik. Délen sor kerülhet majd a cukor-
gyári műemléképületek rekonstrukciójára és
hasznosítására, gyümölcslé gyár építésére,
iparterületi fejlesztésre, cukorcirok alapú
fruktózt- glükózt gyártó üzem és brikettáló
mű kialakítására, továbbá üveggyapotgyár és
haditechnikai logisztikai központ is létrejö-
het. A fecskési településrész csapadékvíz-el-
vezetése is megoldódhat az elkövetkező
években. Mindezek mellett a településen a
következő elképzelések is teljesülhetnek: ke-
rékpárutak kialakítása és korszerűsítése, a
Szerencs és Takta patak árvízvédelmi fejlesz-

tése, vízvezeték-rekonstrukció, hévízhaszno-
sítás, biomassza feldolgozása és hasznosítá-
sa, a közvilágítás korszerűsítése, komposz-
táló telep kiépítése, turizmusfejlesztési prog-
ram a szerencsi csokoládé jegyében, a külte-
rületi turisztikai célú táj rehabilitációja, a kö-
zétkeztetés korszerűsítése, a Simai Ifjúsági
Tábor fejlesztése, Ond településrész csapa-
dékvíz elvezetése és a belterületi úthálózat
felújítása. R.P.

Fórum a várható fejlesztésekről

Megújulhat a Jókai utcai 
orvosi rendelő

Szerencs Város Önkormányzata június
9-én rendkívüli ülésen hozott döntést ar-
ról, hogy pályázatot nyújtanak be a Sze-
rencs, Jókai utcán található orvosi rende-
lő felújítására.

A csaknem teljes körű rekonstrukció be-
csült összköltsége 10 millió forint, melyhez
a tulajdonos önkormányzatnak 25%-os, azaz
2,5 millió forintos önrésszel kell hozzájárul-
nia. A pályázat sikeres elbírálása esetén a 85
négyzetméter hasznos alapterületű épület-
ben az állagromlásból eredő felújítási mun-
kák mellett elvégzik az akadálymentesítést,
a hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét is.
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Névadó ünnepséget rendeztek június 8-án a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban, ahol
Szabó Jánosról, a néhai testnevelő tanárról ne-
vezték el az intézmény tornatermét. A pedagógus
közel negyven évig dolgozott az iskolában, sok fi-
atalt tanított sportra, mozgáskultúrára, a termé-
szet szeretetére. Az eseményen – amelyen részt
vettek a néhai szakember gyermekei és unokái is
– dr. Gál András igazgató és Nyiri Tibor alpolgár-
mester leplezte le a helyiség névtábláját. R.P.

Tehetségek 
a Bocskaiban

Szerencs és környéke alapfokú oktatási
intézményeiből közel száz gyermek vett
rész a május 22-én megrendezett IX. Sze-
rencsi Szóló Néptáncfesztiválon. A Rákóc-
zi Zsigmond Református Általános Iskola
által szervezett hagyományos programon
kötelező és szabadon választott lassú,
gyors és friss csárdásokat, valamint ugrós
és mars táncokat mutattak be a diákok.

Az eseményt Koncz Ferenc polgármester
nyitotta meg, aki köszöntőjében úgy fogal-
mazott: bár minden nemzetnek megvannak

a maga népi sajátosságai,
úgy gondolom, hogy a ma-
gyar néptánc talán a leg-
különlegesebb Európában.
Nagy öröm, hogy váro-
sunkban is hosszú évek
óta tanítják a tradicionális
mozdulatsorokat, s ennek
köszönhetően gyermeke-
ink megismerkedhetnek
nemzeti és kulturális érté-
keinkkel. A péntek délutá-
ni versenyhez a Pipás ze-

nekar szolgáltatta a talpalávalót. 
Szerencsi eredmények: I. korcsoport: 2.

hely Balázs Lilla – Bogoly Botond. II. korcso-
port: 1. hely: Reményi Edit – Rőczei Léna; 2.
hely: Kiss Katalin – Szarka Dóra. III. korcso-
port kötelező táncok: 1. hely: Bogoly Levente
– Kerekes Kíra. Különdíjak: Danyikó Dorka,
Czinczár Panka, Kovács Boglárka, Ónodi Csa-
ba, Kurucz Gergő, Nagy Bence, Asszú Ábel. III.
korcsoport szabadon választott táncok: 1.
hely: Bogoly Levente – Kerekes Kíra. Külön-
díj: Ignácz Zsófia, Kurucz Gergő, Asszú Ábel.

Pelbárt Enikő, a Bocskai István Katolikus
Gimnázium 10. A osztályos tanulója „Csen-
délet grafikus megoldással” kategóriában
második helyezést ért el a III. Regionális Kö-
zépiskolai Rajzversenyen. A megméretteté-
sen három megye legtehetségesebb középis-
kolás diákjai vettek részt. A Bocskait három
tanuló – Kovács Vanda (10. A), Pelbárt Enikő
(10. A), Perecsi Enikő (10. A) – képviselte,
akik a megyei versenyen első díjban része-
sültek.

Egyenruhások 
az óvodában
A Szerencsi Rendőrkapitányság és a Sze-

rencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
egyenruhásai látogattak el május végén a
Napsugár óvodába. A gyermekek nagy ér-
deklődéssel fogadták a rendőr- és tűzoltóa-
utó bemutatását, kipróbálhatták a jármű-
vek berendezéseit, így gyakran felhangzott
a gépkocsik jellegzetes szirénája. A kicsik
közúti ellenőrzésben is részt vettek.

IX. Szerencsi Szóló Néptáncfesztivál

Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben elneve-
zésű TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
azonosító számú pályázat Mozgásfejlesz-
téssel az egészségért tevékenységének
labdarúgás oktatása 2015. május 29-én
tartotta záró rendezvényét az Ifj. Tatay
Zoltán Sporttelepen.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
pályázatában a kistérség 12 településén 8
oktató közreműködésével 2013. november

4-én indultak labdarúgó edzések a 6-9 éves
korosztály részére. A „Gyerekesély mini kupa
torna” e program a lezárása volt. A rendez-
vényen 11 település 12 általános iskolai csa-
pata vett részt (Szerencs I, Szerencs II., Be-
kecs, Legyesbénye, Megyaszó, Rátka, Mád,
Mezőzombor, Taktaszada, Prügy, Taktakenéz,
Taktaharkány). A közel 150 gyermek részvé-
telével zajló eseményen 4 pályán 10 perces
meccseket játszva értek el helyezéseket a
csapatok.

A legjobbnak járó kupát Taktaszada labda-
rúgói vehették át, második helyen Taktahar-
kány végzett, a harmadik helyezést pedig
Megyaszó csapata érte el.

A tornán részt vevő gyermekek mindegyi-
ke éremben és emléklapban részesült.

Gyerekesély Iroda munkatársai

Gyerekesély mini kupa

Szabó János Tornaterem
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Miniszteri kitüntetést kapott kiemelkedő munkájáért Kocsisné Szabó Beáta, a Bo-
lyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója (fotónkon). A pedagógus június 5-én
Budapesten vette át a Nemzeti Tehetség Program „Bonis Bona – A nemzet tehetsége-
iért” díjat, amely lehetőséget ad a tehetséggondozásban jelentős tevékenységet végző
hazai és határon túli szakmabeliek erkölcsi és anyagi elismerésére. A díj elnevezése
a „bonis bona discere”, vagyis „jótól jót tanulni” latin közmondásból származik.

Kocsisné Szabó Beátának Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért fele- lős államtitkár és
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár adta át a Nemzeti Erőforrások Minisz-
tériuma kitüntetését. 

Az igazgató a Szerencsi Hírek érdeklődésére elmondta, hogy 29 éve gyakorolja hivatását,
kezdetben magyar-orosz szakos tanárként dolgozott, de már ekkor is külön figyelmet fordított
a tehetséges tanulókra. A pedagógus aktív és lelkes tagja volt annak a csapatnak, amely 1990-
ben a törökszentmiklósi példa alapján az országban másodikként indította el Szerencsen a te-
hetséggondozó programot. Kocsisné Szabó Beáta rendkívül hálás kollégáinak, amiért kiváló
munkájukkal nap mint nap támogatják közös, sikeres ügyüket.                                                     R.P.

– A pedagógusnap lényege,
hogy elismerjük a minőségi
munkát. Akik ma díjat kapnak,
azoknál a szakmai és az embe-
ri minőség összekapcsolódik –
fogalmazott Balog Zoltán em-
beri erőforrások minisztere
2015. június 4-én Budapesten.
A pedagógusnap alkalmából
tartott központi ünnepségen a
tárcavezető Apáczai Csere Já-
nos-díjat adományozott Rácz-
né Váradi Évának, a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola igazgatójának.

Ráczné Váradi Éva immár 26 éve dolgozik a tanári pályán, 2007-től tagja az
intézmény vezetésének. Úgy érzi, a most átvett kitüntetés megtisztelő számára
és elismerés az általa vezetett intézmény valamennyi dolgozójának.

– Az elmúlt időszakban számos változást éltünk meg: folyamatosan módosul
az oktatási rendszer, intézményünknél három év alatt több fenntartóváltás is
történt. Igazgatóként úgy érzem, nehéz dolgunk volt egységben látni a folyama-
tokat. Nem véletlen a többesszám, hiszen a mögöttem álló kollégák és a szülők
teszik ilyen teljessé a képet. Ők segítettek, segítenek abban, hogy a közös céljaink
megvalósuljanak – fogalmaz Ráczné Váradi Éva, aki vezetői megbízatása mellett
szaktanárként, életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgyat is oktat diákjainak. 

– Az elismerés akkor esik a legjobban az embernek, amikor úgy érzi, valóban
megdolgozott érte, hiszen egy-két jó szó sokkal többet ér számomra, főleg, ha
olyan emberektől kapom, akik őszintén, szívből adják azt. A családi háttér is na-
gyon fontos, mert sokat vagyok távol tőlük, ezért nekik is köszönettel tartozom
– tette hozzá.

– Mit gondol az Apáczai Csere János-díjról?
– Ez egy szakmai dicséret, mely erőt, lendületet adhat a következő időszakra,

ezáltal még jobban, még tökéletesebben dolgozhatunk a pedagógusi pályán. 
Nehéz hivatás a miénk, amiben nem szabad téveszteni. Olyan pozitív, vagy

akár negatív nyomokat hagyhatunk a gyermekekben, amit utána nem, vagy csak
nagyon nehezen tudunk megváltoztatni. Azt szoktam mondani: a legnemesebb
dolog, egy drágakő, a gyermek van van a kezünkben. A csiszolatlan gyémántot
mi megpróbáljuk alakítani úgy, ahogy azt tanulmányaink során elsajátítottuk.

Ráczné Váradi Éva vallja: a pedagógusnak sok-sok esztendőre van szüksége
ahhoz, hogy meglássa munkája gyümölcsét, hiszen aki ezt a szakmája mellett
hivatásának is tekinti, ott első helyen mindig a gyermeknek kell állnia. M. Z.

Elismerés a tehetséggondozó munkáért

– A művészeti képzésben résztvevő diákok a közisme-
reti tantárgyakból is kiválóbban teljesítenek. Jobban
koncentrálnak, képesek összefüggések felismerésére –
fogalmazott Harkályné Kovács Katalin intézményegység
vezető a művészeti iskola évzáró eseményén. 

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola mű-
vészeti képzésein néptánc, képzőművészet, zene és szín-
játszás tanszakokon idén összesen 428 diák fejezte be
tanulmányait, 18 pedagógus oktatta a fiatalokat. Har-
kályné Kovács Katalin összegzésében kiemelte, hogy a
tárgyi feltételek jelentősen javultak, amikor tavaly ősszel
birtokba vehették az új zeneiskola épületét, ahol idén
nyáron újabb tantermet és hangszerraktárt szeretnének
kialakítani. Az intézményegység-vezető köszönetet
mondott a fenntartó által nyújtott segítségért, hiszen
minden tanulmányi versenyen részt vehettek a gyer-
mekek. A Scholtz Jenő Alapítvány, a Rákóczi Zsigmond
Iskolasegítő Alapítvány, és Szerencs Város Önkormány-
zata nyújtott támogatást ahhoz, hogy a rászoruló gyer-
mekeknek ne kelljen térítési díjat fizetniük. A növendé-
kek és pedagógusok rendszeresen részt vesznek a város
és a kistérség rendezvényein, legutóbb a németországi
Malchinba, az idei Europart találkozóra utaztak az intéz-
mény néptáncos és zenét tanuló diákjai.

A tanévzáró végén a versenyeredményekért, valamint
a kimagasló tanulmányi munkáért több diák részesült
könyvjutalomban. M. Z.

Lezárult a tanév 
a művészeti iskolában

Munkánk gyümölcse a gyermek
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A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szerencsi Tankerülete gála-
műsorral köszönte meg a környék pe-
dagógusainak az egész éves munkát.
A Rákóczi-vár színháztermében júni-
us 8-án megrendezett programon
Koncz Ferenc polgármester és Szabó
Árpád megbízott tankerületi igazgató
köszöntötte az egybegyűlteket, akik
közül többen elismerésben részesül-
tek. A résztvevőket a tiszalúci Arany
János Általános Iskola és a prügyi Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola tanu-
lóinak műsora szórakoztatta.

Koncz Ferenc beszédében méltatta a
tankerület munkáját, hangsúlyozta 
az iskolák közötti példás együttmű-

ködést. Szerencs polgármestere kiemelte,
hogy bár az utóbbi időben jelentősen átala-
kult a közoktatás, ezek a változások mind a
pedagógusok javát szolgálják, és hamarosan
mindenki érezni fogja ennek a jótékony ha-
tását. – Azt kívánom minden pedagógusnak,
hogy legyen örömük abban a munkában,
amit nap mint nap végeznek, a diákoknak
pedig azt javaslom, vegyék fontolóra ezt a
pályát, hiszen rátermett nevelőkre és okta-
tókra mindig szüksége lesz ennek az ország-
nak – mondta Koncz Ferenc.

Szabó Árpád, megbízott tankerületi igaz-
gató örömét fejezte ki, amiért ebben a tanév-

ben a februári szakmai nap után már a má-
sodik nagy létszámú rendezvényen találkoz-
hatnak a környék pedagógusai. Az igazgató
szerint ez az alkalom kiváló arra, hogy a
résztvevők megosszák egymással tapaszta-
lataikat, örömeiket, sikereiket. – Mindig van-
nak nehézségek is, de úgy gondolom, hogy
bármerre is vezet az ember sorsa, a munka
az, amiben megtalálhatja élete értelmét és
célját – fogalmazott Szabó Árpád.

Ezt követően a tankerület vezetője 41 pe-
dagógusnak nyújtott át elismerő oklevelet:
Asztalosné Talárovich Katalin, Ducsainé Tí-
már Mária, Takács Lászlóné (II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola, Bekecs); Novák András
Miklósné, Ruszkainé Vaszil Judit (Koroknay

Dániel Általános Iskola, Mád); Molnár István-
né, Virág Zoltánné (Legyesbényei Általános
Iskola); Bodnár Imréné, Filep Otília, Kiss
Lászlóné, Oláh Margit, Simonné Spisák Edit,
Szegedi Istvánné (Mészáros Lőrinc Körzeti
Általános Iskola, Megyaszó); Bárányné Sza-
xon Szilvia, Bodnár Lászlóné, Lugosi-Stark
Gabriella (Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
Mezőzombor); Balyi Petra, Barta Beáta (Kos-
suth Lajos Általános Iskola, Monok); Motkó-
né Nagy Erika, Puhl Márta, Tapa Józsefné,
Víghné Rohány Erika (Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskola, Prügy); Endrészné Götz Juli-
anna, Magyar Katalin (Rátkai Német Nemze-
tiségi Általános Iskola); Petruska Ferencné,
Sagáth Imre (Szerencsi Középiskolai Kollégi-
um); Lajcsák Albertné, Madarasiné Tamás
Ottilia, Visóczkiné Tóth Henrietta, Vízkeleti-
né Juhász Judit (Apáczai Csere János Általá-
nos Iskola, Taktaharkány); Battáné Tóth
Krisztina, Szabóné Sallai Judit (Petőfi Sándor
Általános Iskola, Taktakenéz); Bodrogi Judit,
Sárga Jánosné (Móra Ferenc Általános Iskola,
Taktaszada); Herczegné Tóth Judit, Juhászné
Pintér Éva, Máté Gyuláné, Rolekné Juhász
Ilona, Turóczi Istvánné, Vámosi Judit (Arany
János Általános Iskola, Tiszalúc).

Végül a Szerencsi Tankerület az intézmé-
nyek valamennyi pedagógusának ajándékkal
kedveskedett, amit az iskolaigazgatók vettek
át. R.P.

Elismerés a tankerület pedagógusainak

A városban működő oktatási és ne-
velési intézmények pedagógusait kö-
szöntötte június 5-én Szerencs Város
Önkormányzata. A Rákóczi-vár szín-
háztermében megrendezett esemé-
nyen Koncz Ferenc polgármester mél-
tatta az ünnepelteket, majd a Bolyai
János Katolikus Általános Iskola te-
hetségei színvonalas műsorral ked-
veskedtek a résztvevőknek. A prog-
ram végén kitüntetést kaptak nyugal-
mazott és aktív pedagógusok.

Koncz Ferenc a megjelentekhez szólva
elmondta, hogy bár a szerencsi okta-
tási intézmények közül már egyik

sem tartozik az önkormányzat fenntartása
alá, de az itt dolgozó pedagógusok egytől
egyig a város részét képezik, ezért a vezetés
kötelességének érezi, hogy kifejezze háláját
és tiszteletét az itt munkálkodó szakembe-
rek felé. A polgármester szerint gyermekeket
felkészíteni egy olyan csodálatos kiváltság,
ami nem mindenkinek adatik meg, gyönyörű
hivatást tudhatnak magukénak a nevelők és
oktatók, hiszen az időszak, melyben munkál-

kodnak, rendkívül fontos az ember életében,
ekkor kapja meg az egyén a felnőtté váláshoz
szükséges útravalót. – Azt kívánom, hogy a
volt tanítványok minél sűrűbben emlegessék
egymás között a régi iskolai élményeket, s ta-
lálkozzanak újra egykori tanáraikkal, idézzék
fel együtt a meghatározó éveket – fogalma-
zott Koncz Ferenc.

A rendezvényen jubileumi elismerésben

részesültek nyugalmazott pedagógusok: Ur-
bán Tibor és Szántó László gyémántdiplomát
vett át, Kardos Sándorné, Kiss Lászlóné, Kö-
römi Gyuláné, Kövesdi Jánosné, Magyar Já-
nosné és Schlosserné Báthory Piroska arany-
diplomával lett gazdagabb. Miniszteri kitün-
tetést kapott kiemelkedő munkájáért Ráczné
Váradi Éva, dr. Krusinszki Ferencné és Ko-
csisné Szabó Beáta. R.P.

Köszönet a kitartó munkáért
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„Ballag már a vén diák…” Egy esz-
tendő után újra ismerős dallamok
csendültek fel a szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Általános Isko-
lában, ahol 2015. június 13-án ren-
dezték meg a három végzős osztályt
búcsúztató ünnepet.

Avirágba öltözött épület zsúfolásig
megtelt aulájában Danyikó Dorka 
verse, majd az énekkar dallamai üd-

vözölték a ballagás résztvevőit. A hetedike-
sek nevében Mizák Anna, Reményi Nóra és
Tóth Ágnes köszöntek el idősebb társaiktól.
A nyolcadikos Kerekes Kíra búcsúbeszédé-
ben felidézte a Rákócziban töltött évek leg-
szebb pillanatait. – Gondtalan, vidám diákok
voltunk. Tanáraink nagy-nagy megértéssel
és türelemmel fáradoztak azon, hogy isme-
reteink egyre gazdagabbá, sokoldalúbbá vál-
janak. Megtanultuk, hogy legyenek vágyaink
és céljaink, melyeket saját magunknak kell
elérnünk – fogalmazott.

Szikora Bence gitárjátéka és Ignácz Zsófia
zongora kíséretében a hetedikesek átvették
az iskola zászlaját, melyre a ballagó osztá-
lyok felkötötték emlékszalagjaikat.

Ráczné Váradi Éva arra kérte a nyolcadi-
kosokat, legyenek fogékonyak a változásokra
és higgyenek abban, hogy képesek olyat adni

a világnak, amit más-
tól nem kapna meg. –
Nincs lehetetlen, nincs
olyan, amit ne tud-
nánk megvalósítani –
fogalmazott az igazga-
tó, majd zárszavában
így köszönt el a balla-
góktól: „hitvallásom-
mal búcsúzom tőletek
szeretett diákjaim.
Higgyétek el: az élet
minden rejtett kincsét
nekünk, magunknak
kell megkeresni. A lét legnagyobb kincse a
szeretet. Légy azzá, amiért születtél, merd
vállalni önmagad, és boldog leszel.”

A ballagás utolsó részében a nyolc év alatt
legjobban teljesítő tanulók vettek át okleve-
let, könyvjutalmat. A Rákóczi plakettet idén
Kurucz Gergő érdemelte ki, a Kiss Attila Ala-
pítvány díját Koncz Ferenc polgármester ad-
ta át Ignácz Zsófiának. A Kulcsár Anita Ala-
pítvány jó tanuló, jó sportolónak járó elisme-
rését a néhai világklasszis kézilabdázó édes-
anyja, Kulcsár Sándorné adta Gál Szabolcs-
nak és Nagy Marcellnek. Az év művészeti ta-
nulója díjat Bogoly Levente, a Szerencsi Me-
zőgazdasági Zrt. jutalmát Danyikó Dorka, a

diákönkormányzat elismerését Hugya Lilla
és Feczák Bettina kapta. Ráczné Váradi Éva
jelentette be, hogy az év tanára címet Bene
Sándornénak ítélte oda a tantestület. Az
igazgató elköszönt a nyugállományba vonuló
dr. Börzsönyi József református lelkipásztor-
tól és Kiss Istvánné iskolatitkártól. A nyugal-
mazott esperes a ballagókhoz szólva úgy fo-
galmazott, bármerre is vezet útjuk, bármi-
lyen küzdelmes lesz az életük, Isten segítsé-
gére mindig számíthatnak.

A ballagási esemény végén a nyolcadiko-
sok utolsó sétájukra indultak a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskolában.

M. Z.

Ötvenegy nyolcadikos búcsúzott el
2015. június 13-án a szerencsi Bolyai
János Katolikus Általános Iskolától. A
végzősök osztálytermeikből indulva a
Kulcsár Anita Sportcsarnok küzdőte-
rén sorakoztak fel a diáktársak, peda-
gógusok és a vendégsereg előtt.

Aballagási ünnepet bevezető versek és
énekszámok után a hetedikesek ne-
vében Molnár Gergő, Király Angéla

és Gergely Péter Máté búcsúzott el a végző-
söktől. – Üres és csendes lesz az intézmény
nélkületek, de soha ne feledjétek, hogy a Bo-
lyai János Katolikus Általános Iskola tanulói
voltatok nyolc éven át – hangzott el a beszéd-
ben. A ballagók nevében Karasz Flóra és Ba-
kos Vivien köszönt el társaiktól, a tanároktól,
s mondott köszönetet a szülőknek. A fiatalok
megjegyezték, hogy az elmúlt nyolc év emlék
marad számukra, amely lassan elhalványul,
megkopik, de nem tűnhet el nyom nélkül.

A hagyományok szerint a legidősebb diá-
kok továbbadták az intézmény zászlaját az
ifjabbaknak, majd Kocsisné Szabó Beáta
igazgatói beszédében arra kérte a ballagókat,
vigyék magukkal a katolikus iskola ajándé-
kait: a közös imádságokat, a gondviselés ér-

zését, a beszélgetések
emlékét. – Kívánom,
hogy minden álmotok
valóra váljon a nagy-
betűs életben és vala-
mennyien megálljátok
a helyeteket a válasz-
tott középiskolában.
Az intézményvezető
köszönetet mondott a
szülőknek azért, mert
gyermekeik oktatásá-
hoz a Bolyait válasz-
tották, majd virágcso-
korral köszönte meg Halász Ágnes, a szülői
közösség leköszönő elnökének munkáját.

A Kiss Attila Alapítvány emlékplakettjét
Koncz Ferenc polgármester adta át Karasz
Flórának. A jó tanuló, jó sportolónak járó Bo-
lyai-díjat idén Ajtai Boglárka érdemelte ki. A
szülői munkaközösség elismerését Bakos Vi-
vien és Szabó Gergely kapta. Nyolc éven át
kitűnő tanulmányi eredményt ért el Ajtai
Boglárka, Karasz Flóra. Az év tanár elsimerő
címet idén Gecső László kapta.

– Legyen ez a nap egy sikeres út kezdete –
zárta gondolatait az igazgató, aki kézfogással

köszönt el a ballagóktól.  
Ugyancsak búcsúzott a tanintézettől Dar-

vas László római katolikus plébános, aki au-
gusztustól megkezdi nyugdíjas éveit. Kocsis-
né szabó Beáta virágcsokorral köszöntötte a
lelkészt. – Minden elválás szomorú, mert le-
zárul életünk egy szakasza, melyben megta-
láljátok az elmúlt nyolc év ajándékát – szólt
az ünnepeltekhez Darvas László, s hozzátet-
te, hogy a búcsú pillanataiban ugyan bezárul
egy ajtó mögöttünk, de mindig kinyílik egy
másik. A plébános végül Isten áldását kérte
a fiatalok elkövetkező életére. M. Z.

A katolikus iskola ajándékai

Gondtalan, vidám diákok voltunk
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A közelmúltban dr. Tűzkő Judit került a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet pszichiátriai és addiktológiai szak-
rendelésének élére. A 35 éves szakmai múlttal rendelkező pszichi-
áter 1980-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett ál-
talános orvosi diplomát, 1987-ben pszichiátriából, 2012-ben pszi-
chiátriai orvosi rehabilitációból tett szakvizsgát. A doktornő közel
27 éven keresztül a B.-A.-Z. Megyei Kórház kettes pszichiátriáján
dolgozott, majd ennek megszűnése után 2007-től 2015-ig a Mis-
kolci Semmelweis Kórház pszichiátriai osztályának főorvosa volt.

Dr. Tűzkő Judit május 1-je óta fogadja a pácienseket a rendelőintézetben, és elmon-
dása szerint nagy a forgalom a szakrendelésen, sok beteggel foglalkoznak. Ez javarészt
a stresszes életvitel számlájára írható, sokan keresik fel a pszichiátriát depresszióra
utaló kórképekkel, jóval többen, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A doktornő leggyak-
rabban feszültséggel, szorongással, alvászavarral, hangulati panaszokkal találkozik,
de komolyabb mentális gondokat is kezel, mint például skizofrénia, avagy tudathasa-
dásos elmebetegség, különböző érzelmi-hangulati változások, alkoholproblémák, idős
korhoz társuló elbutulás és zavart állapotok. A szakember örömmel fogadta a felkérést,
hiszen sok pozitívumot hallott a rendelőintézetről, jó híre van az intézmények a me-
gyében. Dr. Tűzkő Judit hétfőtől csütörtökig, 8 és 15 óra között várja a gyógyulni vá-
gyókat. R.P.

A képen látható növényre egyik olvasónk hívta
fel a figyelmünket. Véleménye szerint Szerencsen
is megjelent egy veszélyes növény, a kaukázusi
medvetalp, amely az emberi bőrrel érintkezve ki-
fejti mérgező hatását: a növényi anyag fényérzé-
kennyé teszi a bőrt – akár hosszabb távon is –, és
égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek
meg rajta, melyek sokszor nehezen gyógyuló he-
geket hagynak maguk után. Ha a növény a bő-
rünkhöz ér, szappanos vízzel alaposan mossuk le
az érintett területet, és forduljunk orvoshoz!

A kaukázusi medvetalp nagyon hasonlít az Eu-
rópában honos, kisebb termetű, és jóval kevésbé
veszélyes közönséges medvetalpra. Az angyal-
gyökértől és a podagrafűtől azonban azok elkü-
lönülő levelei alapján könnyű megkülönböztetni.
A növény igazi túlélőművész: ha kivágják, azon-
nal újrahajt, és 4-6 hét alatt gyakorlatilag teljesen
regenerálódik. Ezt mélyre nyúló karógyökerei te-
szik lehetővé. A szabadon megvásárolható gyo-
mirtók csak a hajtásokat pusztítják el, a gyökerek
ellen hatástalanok, így azokat ki kell ásni, de ezen
kívül hatásos a bennük tárolt tápanyagkészlet
rendszeres vágással történő kimerítése is. Ha a
gyökér fölé egy nagy, nehéz kőlapot helyezünk,
az két éven belül elpusztul, a magvak azonban 7-
15 évig is csíraképesek maradnak, ezért a terü-
letet még sokáig rendszeresen ellenőrizni kell. A
növény közelében csak teljesen zárt ruházatban
és védőszemüvegben szabad dolgozni!

A kaukázusi medvetalp a Kaukázus vidékén, il-
letve Közép-Ázsiában őshonos. Európába a 19.
században telepítették be dísznövényként, de fi-
gyelemreméltó szaporodóképességének és
igénytelenségének köszönhetően gyorsan kisza-
badult a kertekből, és mára szinte az egész kon-
tinensen elterjedt. Hazánkat többé-kevésbé elke-
rülte, de már 1980-ban kivadult Zircről, Szom-
bathelyről és Szarvasról a botanikus kertekből,
arborétumokból, s ma már pontszerűen megje-
lent Zirc, Szombathely, Szarvas, Cuha-völgy, Ros-
talló, Mátraszentimre és Túristvándi környékén
is. Magvai Kárpátaljáról kerültek a Tisza-menti
területekre, így Szerencsre is eljutottak.

Fotónk a Szabadság utca és Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelep közötti területen készült.

Veszélyes növény 
Szerencsen?

Új pszichiáter rendel Szerencsen

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy Szerencs
Város Önkormányzata megbízásából 2015. május 4-étől megkezdték a telepü-
lésen tartott ebek összeírását, ami várhatóan 2015. augusztus 31-éig tart. 
A társaság kéri a kutyatulajdonosokat, hogy segítsék a kötelező összeírást vég-
ző munkatársak munkáját, készítsék elő a jószágok oltási könyvét.

Megkezdődött az ebösszeírás

A legfrissebb állásajánlatok
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási osz-
tálya (Szerencs, Kassa u. 23.) az alábbi álláslehetőségeket ajánlja az érdeklő-
dőknek: ács, állványozó, kőműves (változó); ács, tetőfedő, bádogos (változó); admi-
nisztrátor (Tállya); adminisztrátor, asszisztens (Szerencs); autószerelő (Legyesbé-
nye); bádogos (Tiszaújváros); call center munkatárs (Miskolc); cukrász (Tokaj); fel-
szolgáló (Tállya); gépészmérnök (Szerencs); gépkezelő (Hernádnémeti); kádár, asz-
talos (Tállya); karbantartó, gondnok (Sima); karosszéria lakatos (Megyaszó); kézi
csomagoló (Szerencs); kézi csomagoló (Hernádnémeti); konyhai kisegítő (Mád); kő-
műves (klinkerező) (változó); lakatos (Szerencs); marketing munkatárs (Szerencs);
munkavédelmi technikus (Tokaj); pályázati koordinátor (Szerencs); pizza szakács,
konyhai kisegítő (Szerencs); raktári munkás (B. kat. jog.) (Szerencs); szakács (Tokaj);
szarvasmarha gondozó/traktorvezető (Mezőzombor, Bekényi tanya); szoftverkezelő
adminisztrátor (Szerencs); takarítónő (Mezőzombor külterület); tehergépkocsi ve-
zető (változó); tehergépkocsi vezető (GKI, PAV III) (Abaújszántó); végrehajtó helyet-
tes (jogász) (Szerencs).

Anyakönyvi hírek: 2015. április – május
Születtek: Dragony Bence, Fila Noémi, Gojdics Korina, Koscsó Hanna, Ónodi Leo-
netta Kiara, Szarka Ilka.
Házasságot kötöttek: Visontai Mariann – Hoffka Nándor, Jancsik Krisztina – Suhaj
Gábor, Técsi Alexandra – Szabó László, Földi Andrea – Maros Péter.
Elhunytak: Bokor Gyuláné (86 év), Gál András (86 év), Gál Barnáné (68 év), Gazdóf
Imréné (74 év), Herman Károly (87 év), Juhász József (77 év), Kanalas Miklós (61
év), Kiss András (61 év), Kovács Ferenc (78 év), Lemák Károly (82 év), Leskóné dr.
Komáromi Éva (60 év), Mester Józsefné (87 év), Mitró Mihályné (69 év), Nagy Krisz-
tina (46 év), Németh Barnabás (76 év), Pásztor Ferencné (82 év), Póta Benjáminné
(93 év), Sándor János (59 év), Sápi Attila Istvánné (76 év), Takács József (85 év),
Vágó Lászlóné (88 év), Vajda József (64 év).
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Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Szerencsi csemege vastagkolbász

Szerencsi csípős vastagkolbász

Szerencsi olasz felvágott

Szerencsi somogyi felvágott

Szerencsi vadász felvágott

Szerencsi csemege vastagkolbász

Szerencsi csípős vastagkolbász

Szerencsi olasz felvágott

Szerencsi somogyi felvágott

Szerencsi vadász felvágott

1868 Ft/kg

1940 Ft/kg

1281 Ft/kg

1265 Ft/kg

1325 Ft/kg

1868 Ft/kg

1940 Ft/kg

1281 Ft/kg

1265 Ft/kg

1325 Ft/kg

Az akció 2015. június 19-től módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

„Minden falat magyar...”„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

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza az utazást, az idegenvezetést,

szállást, félpanziós ellátással.
Külön fizetendő: belépők, utasbiztosítás (500 Ft/fő/nap).

Az út legalább 40 fő esetén indul,

kisebb létszám esetén felár ellenében indítjuk az utat!

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

Barangolás ErdélybenBarangolás Erdélyben
augusztus 6 -9. (4 nap, 3 éj)

SZERENCSRŐL
(felszállási lehetőség: Miskolc, Halmaj)



Több mint száz évvel ezelőtt, az el-
ső világégés megkezdését követően,
hazánk területén egyedül Zemplén
vármegyét érintették a csatározások.
1914. szeptember 24-én az Uzsoki-, a
Vereckei-, és a Tatár-hágón nyomul-
tak be az orosz seregek. Az ellentá-
madás következtében sikerült kiszo-
rítani az oroszokat, így október 8-án
befejeződött az első orosz támadás.
November végén az oroszok a Duklai-
szoroson keresztül Mezőlaborc,
Sztropkó térségében értek el sikere-
ket. Az előre nyomulás mozgatórugó-
ja a Galíciába vezető vasúti vonal
megkaparintása, az utánpótlás útjá-
nak elzárása volt. Kemény harcok
után, december 9-ére az osztrák-ma-
gyar csapatok folytatták az előrenyo-
mulást, és az oroszok kiszorultak a
Kárpát-medencéből. 

Akövetkező évben a Monarchia hadve-
zetése fel kívánta menteni az oroszok 
által körbezárt przemyśli erődrend-

szert, azonban a január 23-án indított kárpáti
téli csata kudarcba fulladt. A január végi
orosz ellentámadás áttörte az osztrák-ma-
gyar csapatok védelmi állásait és ismét beju-
tott a Kárpát-medencébe. Ugyancsak ádáz
harcok árán, 1915. február 5-én a Felsővíz-
köz-Szinna vonalon megállították a támadó-
kat, ám az oroszok március közepén újra tá-
madásba lendültek a Laborc völgyében Ho-
monna és Sztropkó irányában. A támadás hí-
rére még volt ideje a katonai hatóságoknak
kiüríteni a községeket. Zemplén vármegye
négy felső járásából, a mezőlaborciból 45, a
sztropkóiból 24, a szinnaiból 12, a homonna-
iból 27 községet lakoltattak ki. Május végén,
a harcok végeztével térhettek csak vissza el-
hagyott otthonaikba. A visszatérők szeme elé
kétségbeejtő látvány tárult: házaik porrá
égetve, szétrombolva, földjeik legázolva, álla-
taik elpusztulva. A négy járás 138 községé-
ben 6174 ingatlan-tulajdonos szenvedett
kárt. A középületek, templomok maradvá-
nyainak elborzasztó látványa több fotóst is a
helyszínre csalogatott. A Felvidék sorsát
egyébként is szívén viselő Divald Kornél, több
fotó- és képeslap sorozatot készített az „oro-
szok betöréséről”. Nemcsak Zemplén, de az
egész ország városai versenyeztek abban, ho-
gyan segítsenek az elpusztult községeket újjá
építeni. A támogatás a legkülönbözőbb for-
mákban érkezett. Szerencsen sorra rendez-
ték a jótékonysági esteket, bálokat, színi elő-
adásokat, a dalárda külön fellépéseket szer-
vezett ebből az alkalomból. Akadtak többen,
akik a felvidéki menekült rokonokat szállá-
solták és látták el több hónapon keresztül.

A felvidéki harcokban sebesült katonák el-
látása is a hátország feladata volt. Sorra léte-
sültek a kisegítő kórházak: Mezőlaborcon,
Homonnán, Tokajban és Szerencsen is. Kato-
nakonyhákat állítottak fel azon katonák szá-
mára, akik a harctéren megsebesültek, haza-
felé útjukban az ellátásukról viszont gondos-
kodni kellett. Szerencs állomásán elsőként
jött létre ilyen konyha, és azon kevesek közé
tatozott, amely a háború végéig működött.
Fenntartását a helyi lányok asszonyok, ön-
kéntes munkája és gyűjtése tartotta fenn: le-
vessel, meleg étellel, teával, kenyérrel és ru-
házattal. Gyűjtésükhöz hozzájárultak a kör-
nyék települései süteménnyel, burgonyával,
csirkével, tojással, zsebkendővel, alsónad-

rággal, inggel, lepedővel, törülközővel, kötött
kesztyűvel, sállal, hósapkával, lábmelegítő-
vel, csuklóvédővel, térdvédővel stb. A sebe-
sült és beteg katonák konyhájában végzett
önzetlen munkájukért a kassai császári és ki-
rályi katonai parancsnokság elismerésben
részesítette: özv. Bednárcsik Józsefnét, özv.
Ringer Istvánnét, Takács Jánosnét és a Nessl
család hölgy tagjait. O.Z.M.

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei
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Sulc Mária

Egy hirdetés margójára

A szívek roncstelepén

böngészik az ember,

hogy társat találhat

bizakodni sem mer.

Mért ad a Sorsnak

mégiscsak egy esélyt?

Kérdezd meg a hosszú éjek

hűvös leheletét.

Választ susognak ők

az örök miértre,

biztatnak: az utat

cseréld fel a szépre.

Hisz mi másnak kacat,

lehet, neked érték.

Ahány ember annyiféle,

s annyifajta mérték.

Mit az egyik nem becsül,

másnak lehet fontos…

Van kinek a jólfésült,

másnak a bozontos…

Értek lehet az, ha

csöndes vagy és komoly,

míg más kizárólag

a bohém után lohol.

A szívek roncstelepén

kincset is találhatsz…

Szívedben a lágy szellők majd

újra muzsikálnak.

Orosz dúlta Zemplén

Viczai Heni

Nyári vers
Lázas kezével virágot
letépked és imát mond
az árokparton futó nyár.
Csiklandoz a délután.
Egy madár

szárnycsapásain keresztül
zavartalan felénk ül
a nagy vászon tágassága
előbb izzik aztán sárga
csendesül.

Úgy oson be a kertembe
koronája naplemente
üveggolyó szerű minden
formáiból ki-kibillen
az Isten.

Herczeg Csilla

Dicső természet
Zöld rózsalugasban
Piros virágok
Zöldellő gyümölcsfák
Égig nyúló tuja bokrok

Csicsergő-csivitelő fecskék, gerlicék
Harmóniás, csodás természeti zenék
Fent a magas ég kék, szikrázó napsütés
De már a fekete anyaföld
Iszonyatos lázban ég

Meddig tarthat még?
Mondd meddig lehet?
Amíg így gúzsba köt
S pusztítja ember létedet
Ózonlyuk, szenvedés
Hány fokkal nőtt a melegedés?

Állatok hada meddig pusztulhat még?
Ember gondolkodj
Tisztán addig, míg kék az ég
Ne várd meg, míg eljön az örök sötét.
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A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. felhí-
vással fordul Szerencs lakosságához.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik emléktár-
gyakat, fotókat, dokumentumokat őriznek a Simai
Ifjúsági Táborról. Célunk, hogy a részlegesen meg-
újult tábor területén egy kiállítást hozzunk létre,
melyek a létesítmény több évtizedes történetét mu-
tatják be. 

A tárgyi emlékeket a Népház emeletén található
titkársági irodájában gyűjtjük.

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

EEmmlléékkeekk  aa  ssiimmaaii   ttáábboorrbbóóll

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

BOSCH

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

keres.

Érdeklődni lehet telefonon:

30/827-3353

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

borászati laboratóriumába

munkatársat keres

analitikai vizsgálatok elvégzésére.

laboráns

Érdeklődni lehet telefonon:

30/644-6878

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



A Szerencs VSE csapata megnyerte a
2014/2015-ös Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei másodosztályú labdarúgó
bajnokságot, amit 2015. június 7-én,
az Abaújszántó elleni 4-2 arányú győ-
zelem után ünnepelhetett az együttes.

Szerencs VSE: Kristóf Péter, Tóth Alex,
Kramcsák Dávid, Szegedi Zsolt, Szívós
Márk, Lengyel László, Gombos Ádám,

Ladinszki Levente, Szentirmai Gergely, Buri
Dávid, Sohajda Tibor, Nagy László, Szűcs Má-
té, Budai János, Kiss Máté, Erdei Zoltán, Er-
délyi Gábor, Koroknai Dániel. Vezetőedző:

Tóth István, kapusedző: Lukács Bertalan.
A tabella élén álló Szerencs VSE számára

csak a győzelem volt elfogadható eredmény
a június 7-én Abaújszántó ellen lejátszott ta-
lálkozón, mivel a bajnokság utolsó fordulója
előtt Szerencs 64 ponttal vezette a tabellát a
62 pontos Tokaj előtt; Abaújszántó pedig a
biztos bronzérem reményében várhatta a
végjátékot.

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen soha
nem látott számú szurkolótábor várta a ha-
zai együttest és többen érkeztek az abaúji
városból is futballkedvelők. Ezzel együtt a
csapat győzni akarása is hozzájárult a kiváló
vasárnap délutáni hangulathoz, amit majd-
nem sikerült elrontania a vendégcsapatnak,
amikor a mérkőzés ötödik percében Szanisz-
ló Máté góljával megszerezték a vezetést. A
szerencsi lelkesedés mutatta, hogy van re-
mény a sikeres folytatásra: a hangos szurko-
lók örömére a 20. percben Szívós Márk
egyenlített, majd öt perccel később Gombos
Ádám fejes góljának köszönhetően átvettük
a vezetést. Ezt követően megállíthatatlan
volt a házigazda gárda. A félidő előtti pilla-
natokban Gombos Ádám emelte át a kapus

felett a labdát és ezzel az újabb találattal 3-
1-es állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrész elején inkább Abaúj-
szántó dominált: kezdeményezőbbek voltak,
látszott, hogy nem adják könnyen magukat,
olyannyira, hogy a 61. percben Galyas János
szerezte a vendégek második találatát (3-2).
Sokan a rekkenő hőséggel indokolták, hogy
együttesünk mintha “ráült” volna az ered-
ményre, de a második vendéggól kicsit fel-
rázta a hazai kispadot: Tóth István edző né-
hány cserével igyekezett frissíteni az össze-
állításon. Az elgondolás sikeresnek bizo-
nyult, hiszen a Szívós Márk helyett csereként
beálló Nagy László a 83. percben beállította
a mérkőzés végeredményét: Szerencs - Aba-
újszántó: 4-2.

Szerencs Város Sportegyesületének labda-
rúgócsapata 67 ponttal végzett a tabella
élén. A 2014/2015-ös Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei labdarúgó-bajnokság kelet cso-
portjának második helyén 65 ponttal zárt
Tokaj, megelőzve az 57 pontos Abaújszántót.

Szép volt fiúk! M. Z.
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A Szerencs VSE U19-es labdarúgócsapa-
ta is parádés meccset játszott a
2014/2015-ös bajnokság utolsó fordulójá-
ban. Fiataljaink 3-0 arányú győzelmet arat-
tak Abaújszántó felett. Vinnai Patrik egy,
Molnár Milán két góllal járult hozzá a si-
kerhez. Ezzel a három ponttal Tokaj és Pá-
cin mögött a jól megérdemelt bronzérmes
helyen végzett a csapat.

Bronzérem az ifiknek

A 2014/2015 évi Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei labdarúgó bajnokság
kelet csoportjának végeredménye:

1. Szerencs 67
2. Tokaj 65
3. Abaújszántó 57
4. Hidasnémeti 55
5. POSA FC Pálháza 44
6. Gönc 42
7. Pácin 41
8. Tiszakarád 40
9. Garadna 40
10. Mezőzombor 37
11. Bodroghalom 33
12. Hollóháza 26
13. Bodrogkisfalud 24
14. Kenézlő 22
15. Boldogkőváralja -4

Szerencs a bajnok – szép volt fiúk!
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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

INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában, mégis csen-
des és nyugodt környezetben egy
modern, 140 m2-es hasznos alapte-
rületű, mediterrán típusú ház, vala-
mint ugyanitt 600 m2-es külön bejá-
ratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (10-12)
Eladó Monokon vállalkozásra vagy
összeköltöző nagycsaládok részére al-
kalmas ingatlan, melynek alapterülete
2893 m2. Érd.: 30/299-0801. (10)
Bekecsen 85 m2-es, jól karbantartott
családi ház eladó. Bolt, posta, rende-
lő, iskola, óvoda, buszmegálló a kö-
zelben. Érd.: 30/8363-302. (10-13)
Szerencsen áron alul emeletes csa-
ládi ház a Tesco és az iskolák közelé-
ben eladó. Kétgenerációs lakásnak,
nagycsaládosoknak, akár vállalko-
zásra is alkalmas. Rendezett udva-
ron, melléképületekkel. Budapesti,
miskolci, szerencsi kisebb lakáscsere
is érdekel értékkülönbözettel. Érd.:
70/655-7576, 47/363-282. (10)
Szerencs, Gyár út 3. 1/3. szám alatti,
első emeleti, 39 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/586-5223. (9-14)
Családi ház eladó Szerencsen, az Ár-
pád út 43. szám alatt. Tehermentes,
déli fekvés, borospince. A városköz-
pont 3 perc. Érd.: 20/579-4249.
Szerencsen szintes családi ház, ve-
gyes fűtésű, térközvetett udvarral,

műanyag nyílászárókkal, kerttel el-
adó, a fél ház alatt garázs található.
Utolsó ár: 13 000 000 Ft. Érd.: Sze-
rencs, Bényei út 4/A. (10)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

2015. június 19.

Cím: Szerencs, Kassa út 4.
Telefon: 20/981-6065

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

Köszönetnyilvánítás
„Az életem csupa megpróbáltatás, 
De a próbát kiállni csak az tudja, 

Akinek ennyi szív ad erőt és tudja, 
Hogy Isten is mellette áll!”

Köszönöm mindazoknak a részvételét,
akik Drága Kislányom temetésén 
részt vettek, mély fájdalmunkban 

együtt éreztek!
Pásztor Ferencné, Brigitta, Amika

Köszönetnyilvánítás
A Gyászoló család nevében

Köszönöm minden kedves ismerősnek,
egykori kollégának, barátnak, 

akik Édesapámat, 

Sütő Lajost, 
2015. május 29-én elkísérték utolsó útjára. 

Sütő Sarolta
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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

Tavaszi akció!Tavaszi akció!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
2015. április 13-tól visszavonásig érvényes.

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!

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Kreatív termékek, iroda- és iskolaszerek
széles választékát kínáljuk Önöknek

hétfőtől-péntekig 8-17 óráig.

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

További újdonságaink:
– nyári méteráruk

pamutvásznak–

Szeretettel várunk mindenkit!Szeretettel várunk mindenkit!

Öltöztesse otthonát új függönyökkel.
Mi segítünk Önnek a kiválasztásban.

Árnyékolja ablakát különféle rolókkal,
rolettákkal, sötétítőkkel.

Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!

– kárpit anyagok, műbőrök
– karnisok, lakáskiegészítők

Helyben mindent elkészítünk.Helyben mindent elkészítünk.

2015. június 19.




