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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 alpol-
gármester: minden hónap harmadik hétfőjén
14 órától, legközelebb augusztus 17-én. Nyiri
Tibor alpolgármester: minden hónap harma-
dik keddjén 14 órától, legközelebb augusztus
18-án. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros
hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb augusztus
19-én. A fogadóórák telefonos 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:
hétfő: 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 tár-
csázzák a 06 47-et!

KözPonti orvoSi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Disz-
pécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap dél-
után 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén,
szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapo-
kon reggel 7 órától az első munkanap reggel 7
óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Augusztus 17–23.: Oroszlán Gyógyszertár. Au-
gusztus 24–30.: Alba Gyógyszertár. Augusztus

31. – Szeptember 6.: Tesco Gyógyszertár. Szep-
tember 7–13.: Centrum Gyógyszertár. 22 óra

után a gyógyszertárak telefonos egyezte-

tést követően, az ügyeletes orvos kérésé-

re, rendkívüli esetben biztosítják a gyógy-

szer kiadását.

gyógySzertáraK nyitva tartáSa
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-
530. Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12
óra. Centrum: 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.

A Szerencsi Hírek 
ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Új üzemrésszel bővült a szerencsi
Designer Team Mérnökiroda és Szol-
gáltató Kft. telephelye. A leginkább
acélszerkezetek gyártásával foglalko-
zó cég frissen átadott alapanyag-elő-
készítő épületei és infrastruktúrájuk
az Észak-Magyarországi Operatív
Program gazdaságfejlesztési projekt-
je keretében valósultak meg 84 millió
forintból. A július 16-ai avatási ün-
nepségen a tulajdonosok – Kun Gusz-
táv és Kunné Cseh Erzsébet –, Koncz
Ferenc polgármester, valamint dr.
Mengyi Roland országgyűlési képvi-
selő vágták át a nemzetiszín szalagot.

Az eseményen Kunné Cseh Erzsébet
köszöntötte a jelenlévőket, majd be-
szédében kiemelte, hogy a fejlesztés-

nek köszönhetően növekedett a cég gyártó-
kapacitása, valamint új munkahelyek jöttek
létre. Kun Gusztáv a projektet ismertetve el-
mondta, hogy az építészeti beruházás célja
egy olyan bázis létrehozása volt, ahol a nö-
vekvő piaci igényeknek megfelelően különfé-
le gépeket telepíthetnek egy korszerű létesít-
ménybe. Emellett a szomszédos régi objektu-

mot is felújították, s az
így létrejött épület-
együttest modern fű-
tésrendszerrel, leve-
gő-elszívó berende-
zéssel szerelték fel, va-
lamint az egyre bővülő
gépi kapacitás miatt a
villamosenergia-ellá-
tást is megduplázták.

Koncz Ferenc sze-
rint, ha egy helyi cég
fejlődik, azzal a város
is fejlődik – ez egy kö-
zös előrelépés. A pol-
gármester köszönetet
mondott a kormánynak azért, mert nemcsak
a nagy üzemekkel foglalkoznak, hanem a kis-
és középvállalkozások mellé is odaállnak, to-
vábbá gratulált a Kun családnak, amiért úgy
gondolták, helyben kell vállalkozniuk, ezzel
lehetőséget biztosítva a szerencsi és kör-
nyékbeli munkavállalóknak. 

Dr. Mengyi Roland hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarországon az ilyen típusú vállalkozások
adják a munkahelyek közel 65%-át, ezért is

támogatja a kormány kiemelten ezeknek a
cégeknek a piacra jutását, fejlesztéseit, ver-
senyképességük növelését. – Kis lépésnek tű-
nik ez a mai, de valójában fontos üzenet az
Európai Unió számára, miszerint jó helyre
megy a pénz, továbbá megmutatja a mai ma-
gyar ifjúságnak, tanulóknak, vállalkozni vá-
gyóknak, hogy kitartó munkával valóra lehet
váltani az álmokat – fogalmazott a képviselő.

R. P.

Új üzemrésszel bővült a szerencsi vállalkozás

A Szerencsi Bonbon Kft. 
együttműködése

Idén nyolcadik alkalommal nyitja meg
kapuit Tokaj-Hegyalja legnagyobb
könnyűzenei és gasztronómiai rendez-
vénye. A VIII. Országos Csokoládé Feszti-
vál augusztus 21-e és 23-a között várja a
látogatókat azzal az elsődleges céllal,

hogy a szerencsi csokoládét népszerűsítse, mindamellett, hogy nagysze-
rű kikapcsolódást, szórakozást nyújtson az ideérkező gyermekeknek,
felnőtteknek egyaránt.

A szórakoztatásról csokoládé-kalandpark, vásári forgatag, kiállítások, be-
mutatók, gyermek- és sportprogramok, városnéző kisvonat, valamint több
mint negyven élő koncert gondoskodik. A legnagyobb fesztiválbandák mellett
a helyi és környékbeli amatőr együttesek is bemutatkozási lehetőséget kapnak
a nagyközönség előtt. Egy kis ízelítő a nagy nevekből: Hooligans, Tankcsapda,
Quimby, Punnany Massif, Wellhello, Kowalsky meg a Vega, Children of Distan-
ce, Vad Fruttik, Hősök, Ivan and the Parazol, Anna and the Barbies, és még so-
kan mások.

Ezúttal is lesznek kísérőprogramok: augusztus 21-én sportnapot tartanak
neves magyar sportolókkal, augusztus 22-én megrendezik az első Csoki Kupa
Rapid Sakkversenyt, lesznek szakmai előadások a vidékfejlesztés területén te-
vékenykedő szakembereknek, augusztus 23-án hagyományőrző tűzoltóver-
seny, családi nap az egészségmegőrzés jegyében, majd divatbemutató és szép-
ségverseny is várja a közönséget.

Mindezek mellett a Szerencsi Fürdő és Wellnessház akciókkal várja a felfris-
sülni vágyókat, a Rákóczi-várban található Zempléni Múzeum kiállításai (kö-
zöttük a szerencsi csokoládégyártásról szóló tárlat) kedvezményes árú jeggyel
látogatható a VIII. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt.

Tokaj-Hegyalja 
legnagyobb fesztiválja

Együttműködési keret-megállapodást kötött a Sze-
rencsi Bonbon Kft. és a Nyíregyházi Főiskola. Az össze-
fogás tárgya az édesipari termékek és a gyártástechno-
lógia fejlesztése, szaktanácsadás, kutatás, élelmiszermi-
nőségi és élelmiszerbiztonsági vizsgálatok lefolytatása,
tudományos-ismeretterjesztő előadások tartása, okta-
tás. A megegyezés célja, hogy olyan vívmányokat, ter-
mékeket hozzanak létre, amelyek ipari méretekben
gyárthatók. A szerződést július 15-én Koncz Ferenc pol-
gármester üdvözlő gondolatai után dr. Takács István, a
Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője, valamint a főiskola
részéről dr. Kiss Ferenc intézményvezető és dr. Kvancz
József kancellár írták alá.
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Avatás és koszorúzás a rendelőintézetben
Új beruházás feje-

ződött be 2015. jú-
nius 30-án a szeren-
csi rendelőintézet-
ben. Az egészség-
ügyi intézmény fej-
lesztése eredménye-
ként, az épület főbe-
járatánál kialakított
előtetőt Koncz Fe-
renc polgármester,
dr. Bobkó Géza igaz-
gató főorvos és a ki-
vitelező Designer
Team Kft. képvisele-

tében Kun Gusztáv avatták fel. Az ünnepi esemény után a jelenlévők
koszorút helyeztek el dr. Gőri Lajos emléktáblája, és dr. Szántó J. End-
re domborműve előtt. Dr. Bobkó Géza elmondta, hogy idén felújítot-
ták az egykori kazánház épületét, parkosítottak. Az intézményvezető
emlékeztetett arra, hogy reggelente 50-60 ember várakozik az inté-
zet nyitására, ezért döntöttek a több mint 70 négyzetméteres előtető
megépítése mellett.

Az egészségügyi dolgozók napja
A szerencsi egész-

ségügyi dolgozókat kö-
szöntötték június 30-
án a Semmelweis-nap
alkalmából tartott ün-
nepségen. A Rákóczi-
várban megrendezett
eseményen dr. Sütő
Szilveszter városi főor-
vos, Koncz Ferenc pol-
gármester és dr. Bobkó
Géza, a rendelőintézet
igazgatója köszöntötte
a megjelenteket..

Az eseményen az alábbi dolgozók részesültek elismerésben: So-
mogyvári Zsoltné, Tóth Miklósné, Munkácsi Andrásné, Tóth Zoltánné,
Dubóczi Jánosné, Hubayné Kovács Ildikó, Szabó Viktorné, Gulyás Zsu-
zsanna, Tóth Viktória, Szabóné Szentléleki Terézia, Apjok Lászlóné,
Bihariné Kiss Anita, Hunkó Zsuzsanna, Eperjesi Mariann, Müller Bri-
gitta és Timár Jánosné.

Állampolgársági eskütétel

A kárpátaljai Surin Etela Fedorivna tett állampolgársági esküt jú-
lius 2-án a Rákóczi-vár lovagtermében Nyiri Tibor alpolgármester
előtt, aki az esemény után tiszteletét fejezte ki a hazánk elcsatolt te-
rületein élő magyarok kitartásáért, és örömének adott hangot azért,
mert immár rengeteg határon túli nemzettestvérünk tett esküt Sze-
rencsen.

Családi nap a Rákóczi-várban

A Miskolci Egyházmegye második alkalommal rendezett görög ka-
tolikus családi napot Szerencsen. A Rákóczi-várban, július 4-én tar-
tott eseményen gyermekprogramok, sportversenyek, bemutatók, in-
teraktív előadások és koncertek várták az érdeklődőket. Az egybe-
gyűlteket dr. Orosz Atanáz püspök üdvözölte, majd közös imádság
után gólyalábasok és zenebohóc szórakoztatta a legkisebbeket. A lo-
vagteremben az internet, illetve a nyári szünidő veszélyeire hívta fel
a figyelmet a rendőrség, a színházteremben pedig dr. Tomka János
és Tomkáné Zsáry Anikó vallottak házasságról, hűségről, kölcsönös
szerelemről.

Nemzetközi tárogató-hangverseny 

A Rákóczi-vár adott otthont július 6-án az 5. Tárogatós Világtalál-
kozó egyetlen szerencsi koncertjének. Az eseményen történelmi és
népzenét, kedvelt tárogatós dallamokat, kortárs műveket adott elő
a Kanadából, az Egyesült Államokból, Angliából, Franciaországból,
Németországból, Svájcból, Finnországból, Csehországból, Romániá-
ból és a történelmi Magyarország területéről érkezett hangszeresek-
ből létrejött nemzetközi együttes.

Az elmúlt hetekben történt
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Újra Kárpátaljáért futott a Vasember
Hidvégi-Üstös Pál

hosszútáv-sportoló
és Takár „Katyó” Ká-
roly kárpátaljai ultra-
futó 500 kilométert
tett meg Vácról az uk-
rajnai Viskig, ahol a
Koronavárosok Talál-
kozójára futottak be.
Céljuk az volt, hogy
eljuttassák a határon
túli honfitársaink
üzenetét a magyar-
sághoz: azzal tudunk
a legtöbbet segíteni,
ha az idén Kárpátal-

ján nyaralunk, túrázunk, meglátogatjuk az emlékhelyeket, részt ve-
szünk a kultúráktól, gasztronómiai érdekességektől színes fesztivá-
lokon, vagy éppen vadvízi evezünk. A futás iránti érdeklődés arra
késztette Hidvégi-Üstös Pált – ismertebb nevén a Vasembert –, hogy
folytassa küldetését: a Rákóczi-szabadságharchoz kötődő egyik leg-
nyugatibb magyar településről, Kőszegről indult július 2-án, és 800
kilométer megtétele után, július 12-én érkezett a tiszaújlaki Rákóc-
zi-ünnepségre. Pál és gyermeke július 9-én Szerencsre érkezett, a vá-
rosháza előtt Nyiri Tibor alpolgármester fogadta őket.

Isten éltesse, Ilonka néni!
A kilencvenéves Finczicz-

ki Andrásnét ünnepelték a
hozzátartozók július 10-én,
a Gyémántkapu Idősek Ott-
honában. A születésnapi
összejövetelen az önkor-
mányzat részéről dr. Egeli
Zsolt alpolgármester és
munkatársai köszöntötték
Ilonka nénit, majd Orbán
Viktor miniszterelnök üd-
vözletét is tolmácsolva vi-
rágcsokorral, valamint sze-
rencsi csokoládéval lepték
meg a szépkorú asszonyt.

Dixieland a Szerencsi Művészeti Fesztiválon

Újabb állomásához érkezett 2015. július 22-én a III. Szerencsi Mű-
vészeti Fesztivál: a Rákóczi-vár falai között a Miskolc Dixieland Band
szórakoztatta a közönséget. A fennállásának 25. évfordulóját ünnep-
lő zenekart immár negyedik alkalommal látta vendégül az esemény
szervezője, a Szerencsi Művelődési Központ. Az együttes a megszo-

kott és sokak által kedvelt dalok mellett néhány új szerzeményt is
bemutatott a szerencsi publikumnak.

Szerencsen jártak a rockzene lordjai
A több mint 40 éves múlttal rendelkező Lord adott koncertet július

18-án a Rákóczi-várban. A III. Szerencsi Művészeti Fesztivál kereté-
ben szervezett könnyűzenei eseményen a Fat Rockers és a Dopping
melegítette be a közönséget az esti órákban színpadra lépő legendás
együttes előtt. A Lord műsorában régi és újabb szerzemények egya-
ránt helyet kaptak, felcsendült többet között a „Miért jó, ami nem
jó?”, az „Itthon vagy otthon”, a „Tépett álmok”, az „Egyedül”, a „Nincs
bocsánat” és a „Vándor”.

Városunk szépkorú polgára
A szerencsi Tóth István

a közelmúltban ünnepelte
születésének 90. évfordu-
lóját, mely alkalomból dr.
Egeli Zsolt köszöntötte vá-
rosunk szépkorú polgárát.
Az alpolgármester Sze-
rencs Város Önkormány-
zatának üdvözlete mellett
átnyújtotta az ünnepelt-
nek az Orbán Viktor mi-
niszterelnök kézjegyével
ellátott díszoklevelet is. 

90 évesen is jó egészségben
„A munkának kö-

szönhetem, hogy
ma is itt vagyok.”
Ezzel a gondolattal
fogadta vendégeit 
a Szerencsen élő 
Maczó Lajosné, aki
szintén nemrég töl-
tötte be 90. életévét.
Az idős hölgyet dr.
Egeli Zsolt alpolgár-
mester köszöntötte
a jeles évforduló al-
kalmából és átadta
Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelét is. 

Maczó Lajosné jó egészségnek örvend. Saját bevallása szerint
hosszú életét és egészségét a munkának köszönheti. Ma is ellátja a
háza körüli teendőket: főz, mos, takarít, gondozza a zöldséges és vi-
rágos kertjét. A közelmúltban hat gyermeke, 13 unokája és 13 déd-
unokája ünnepelte Maczó néni születésnapját.

Szülőknek az anyatejről
Az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából szervezte meg hagyo-

mányos rendezvényét
2015. július 30-án a
Szántó J. Endre Egyesí-
tett Szociális és Egész-
ségügyi Intézet (ESZEI)
védőnői szolgálata. Az
eseményen dr. Bodosi
Csilla gyermekgyógyász
szakorvos hívta fel a fi-
gyelmet az anyatejes
táplálás fontosságára.
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester el-
nökletével tartott rendkívüli ülést
2015. június 20-án Szerencs Város
Önkormányzata. A képviselő-testület
támogatásáról biztosította a Zemplé-
ni Múzeumot, mely intézmény idén
konzorciumi partnerként vesz részt
egy országos, egymilliárd forint össz-
költségű programban. Ugyancsak a
tanácskozás témája volt az a 2014-
ben elfogadott rendelet, ami megaka-
dályozza a más városokból kitelepülő,
szociálisan hátrányos helyzetben élő,
társadalmilag összeférhetetlen csalá-
dok Szerencsre költözését.

Kiss Attila korábbi alpolgármester ja-
vaslatára 2014-ben új rendeletet fo-

gadott el Szerencs Város Önkor-
mányzata. A határozat célja, hogy megakadá-
lyozza a más városokból kitelepülő, szociáli-
san hátrányos helyzetben élő, társadalmilag
összeférhetetlen családok Szerencsre költö-
zését. A 2015. július 20-án megtartott rend-
kívüli ülésen a képviselők meghallgatták dr.
Barva Attila jegyző indítványát, mely szerint
a grémium vizsgálja felül a tavalyi rendeletét,
ami a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Törvényességi Főosztálya sze-
rint nem felel meg mindenben a jogszabályi
előírásoknak. Dr. Barva Attila hangsúlyozta,
hogy az említett határozat megalkotásakor
jegyzőként jelezte törvényességi aggályait;
később a Kormányhivatal is megtette hasonló
észrevételeit. Az elmúlt időszakban, az
ügyhöz kapcsolódóan két fontos dolog tör-
tént: a helyi szabályozás megalkotásában fon-
tos szerepet játszó miskolci rendeletet a Kú-
ria hatályon kívül helyezte, továbbá az alap-
vető jogok biztosa, valamint a Magyarorszá-
gon élő nemzetiségek jogainak védelmét el-
látó biztoshelyettes közös jelentés adott ki az
érintett önkormányzatok felé: helyezzék ha-
tályon kívül a rendeleteket. Dr. Barva Attila
szerint az ülésen arról kellene döntenie a
képviselőknek: bízzák meg a jegyzőt, készít-
senek elő egy intézkedési tervet, hogy a jövő-
ben döntést hozhassanak a rendelet megtar-
tásáról, vagy hatályon kívül helyezéséről. Dr.
Egeli Zsolt úgy vélte, nem kell szégyenkeznie
a képviselő-testületnek e rendelet miatt még
akkor sem, ha az törvényességi szempontból
nem állja meg a helyét. Az alpolgármester le-
szögezte: nem egyedi esetről van szó, hiszen
Belgiumban, Hollandiában, Franciaország-
ban több település önkormányzata hozott
olyan rendelkezést, mely például az Európai
Unió és az Amerikai Egyesült Államok között
kötendő szabad kereskedelmi egyezmény
egyes részleteinek, az adott településen való
bevezetése ellen foglal állást. Tehát nem pél-

da nélküli, ha egy önkormányzat az ott élő
emberek véleményét kifejezve hoz intézke-
déseket. Kiss Attila a rendelet megalkotásá-
nak körülményeire emlékeztette a képviselő-
ket. Mint mondta, a helyi szabályozást a la-
kosság pozitívan fogadta. Kiss Attila szerint
ez alapján kell majd meghozni az újabb dön-
tést. A képviselő azt kérdezte: minden érin-
tett önkormányzat visszavonta-e korábban
meghozott hasonló határozatát, továbbá el-
mondta, hogy ő hajlik arra az álláspontra,
mely szerint meg kellene várni a Kúria azon
határozatát, mely hatályon kívül helyezi a
rendeletet, önként ne vonja azt vissza az ön-
kormányzat. Kiss Attila véleménye az volt,
hogy a polgármesteri hivatalnak a szakmai
álláspontot, a választott képviselőknek pedig
a lakosság érdekeit is képviselniük kell. Dr.
Barva Attila megjegyezte, hogy Szerencs ki-
vételével minden önkormányzat visszavonta
a tárgyalt rendeletét. Danyi László úgy vélte,
az előző képviselő-testület jó döntést hozott,
s figyelembe véve az itt élők véleményét, a
maga részéről nem kíván ezen változtatni. Dr.
Takács István egyetértett az elhangzottakkal,
azzal a kiegészítéssel: a közelmúltban meg-
indult Európa felé a betelepülők inváziója, így
különösen fontos, hogy milyen döntés szüle-
tik e témában.

A napirend tárgyalása végén a képviselők
öt igen és egy ellenszavazattal fogadták el azt
a javaslatot, hogy a polgármesteri hivatal ap-
parátusa dolgozza ki a rendelet esetleges ha-
tályon kívül helyezésével kapcsolatos szak-
mai álláspontját tartalmazó intézkedési ter-
vet.

Egyetértett a grémium azzal, hogy a Zemp-
léni Múzeum részt vegyen a „Hagyományőr-
zés az országosan kiemelt térségekben” cí-
mű pályázaton. Fazekasné Majoros Judit
igazgató ismertette, hogy a Zempléni Múze-
um felkérést kapott arra, hogy konzorciumi
partnerként vegyen részt az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma fenti címmel meghirde-

tett pályázatán. Országosan egymilliárd fo-
rint áll rendelkezésre a projektre, melynek
részeként a Tokaj-hegyaljai településeken
150 millió forintból megvalósuló program
három fő részből áll: felnőtt képzés, rendez-
vények a térség 28 településén és a múzeum
számára legfontosabb téma, a kutatás, tanul-
mányok készítése. Fazekasné Majoros Judit
szerint megtiszteltetés a szerencsi Zempléni
Múzeum számára, hogy képviselheti Tokaj-
hegyalját e nagyszabású projektben. Dr. Ta-
kács István a pénzügyi bizottság nevében tá-
mogatta, hogy az intézmény részt vegyen a
programban, s hozzátette: nem véletlen a
Zempléni Múzeum kiválasztása, amely első
sorban a magas színvonalú szakmai munká-
nak köszönhető. Visi Ferenc is egyetértett az
elhangzottakkal, majd dr. Egeli Zsolt alpol-
gármester ismertette az előterjesztés azon
részét, miszerint a képviselő-testület utasítja
a szerencsi Zempléni Múzeum igazgatóját,
hogy konzorciumi partnerként a szükséges
dokumentumokat aláírja, a projektben vál-
lalt feladatokat megvalósítsa, majd 2015
decemberében számoljon be a program elő-
rehaladásáról.

Dr. Barva Attila jegyző ismertette, hogy a
közelmúltban kereste meg őt luxemburgi
testvérvárosunk, Hesperange jegyzője azzal
az elgondolással, hogy tizenegy sikeres Eu-
ropart találkozó után van mód az előrelépés-
re. Az új európai uniós pályázatok lehetősé-
get adnak arra, hogy Hesperange, Malchin és
Szerencs mellett Nyárádszereda testvérvá-
rosunk is belépjen a programba, így akár
150 ezer eurót is meg lehet pályázni a négy
települést érintő közös projekt megvalósítá-
sára, míg korában legfeljebb 25 ezer euró
volt a felső határ. Dr. Egeli Zsolt megjegyezte,
Nyárádszeredánál jobb partnert nem lehe-
tett volna javasolni e programba. A Hespe-
range által készítendő pályázat benyújtását
egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.

M. Z.

Városházi napló



7SZERENCSI HÍREK2015. augusztus 14.

Ünnepélyes keretek között adták át
2015. június 30-án a felújított Simai If-
júsági Tábor és Vendégházat. Az ava-
tást jelképező nemzetiszín szalagot
Koncz Ferenc polgármester és Takács
M. István, a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetője vágták át.

Szerencs polgármestere beszédében ki-
emelte, hogy a kiváló minőségben fel-
újított, 30 férőhelyes épület magas

színvonalon elégíti ki a vidéki vendéglátást
kedvelők igényeit. Koncz Ferenc szerint a fej-
lesztés nem ért véget a Szerencs Város Ön-
kormányzata tulajdonában lévő tábor terü-
letén. Terveik szerint és a várható pályázati
források segítségével idén megtörténik a hat
bungaló és a kulturális helyiségként használt
épület rekonstrukciója is.

A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház rész-
leges felújítására és eszközök beszerzésére a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
nettó 32,7 millió forintos támogatást nyert az

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alaptól. A beruházás keretében a főépületben
nyolc új, többségében négyágyas, klimatizált,
televízióval felszerelt, fürdőszobás lakóhelyi-
séget, összesen 30 új férőhelyet alakítottak
ki. Az épületben létrehoztak betegszobát, a
helyiségekhez étkezőkonyhák is épültek. A
Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház 2015. júli-
us 1-jétől nyitotta meg kapuit. M. Z.

Megnyílt a Simai Ifjúsági Tábor

Szerencs Város Önkormányzata ösz-
szesen ötmillió forinttal támogatja a te-
lepülés 17 kisvállalkozását. Az erre vo-
natkozó dokumentumokat Koncz Fe-
renc polgármester nyújtotta át a cégve-
zetőknek augusztus 8-án, a városhá-
zán. Koncz Ferenc az összejövetelen el-
mondta, hogy az önkormányzat saját
erejéhez mérten hosszú évek óta igyek-
szik segíteni a helyi vállalkozásokat, hi-
szen jelenlétük és tevékenységük nél-
külözhetetlen Szerencs számára.

Az önkormányzat idén is pályázatot
hirdetett a település közigazgatási te-
rületén működő vállalkozások szá-

mára azzal a céllal, hogy elősegítse a helyi

gazdaság fejlesztését, a városban lakók élet-
minőségének javítását és a foglalkoztatást. A
2015. évi költségvetés erre ötmillió forintot
biztosított, a cégek munkahelyteremtésre,
munkahelymegtartásra, valamint homlokzat-
felújításra nyújthatták be igényüket. A vissza
nem térítendő támogatás a kedvezményezet-
tek költségeinek ötven százalékáig, de legfel-
jebb 335 ezer forintig terjed. A megadott ha-
táridőig 10 vállalat és 11 egyéni vállalkozó 22
pályázata érkezett be, összesen 7 771 420 Ft
értékben. A kérelmeket az önkormányzat
pénzügyi bizottsága bírálta el. Tekintettel ar-
ra, hogy az igényelt érték magasabb volt az
erre a célra elkülönítettnél, a feltételeknek
megfelelő pályázati összegeket arányosan

csökkentve ítélték oda. Munkahelyteremtő
dotációra nem érkezett pályázat, munkahely-
megtartó juttatásként hét pályázó részére 2
500 000 Ft került odaítélésre, ennek kereté-
ben kilenc fő teljes és két fő részmunkaidő-
ben történő továbbfoglalkoztatását vállalta
az Alekto Bt., a Szerencsi Tüzép Kft., Bereczk
József, Bereczk Tamás, Matolcsi Ferenc, Nagy
Jánosné és Oroszné Pálinkás Nikolett. A hom-
lokzat-felújításra nyújtott 2,5 millió forint tá-
mogatásból tíz helyi kisvállalkozás – Gaál
László, Kiss Imre, Soltész Györgyi, az Autote-
lia Kft., a City Marketing 2004 Kft., a Kókai és
Társa Bt., a Misztrál 2000 Bt., a Szer-Szoft Kft.,
a Zemplén-Mag Kft. és a Zemplén-Vektor Kft.
– részesült. R. P.

Tizenhét kisvállalkozás kapott támogatást
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Szerencs Város Önkormányzata
2014 őszén pályázatot nyújtott be az
Államreform Operatív Program kere-
tében megvalósuló „Területi együtt-
működést segítő programok kialakí-
tása a konvergencia régiókban” című
kiírásra. A konstrukció olyan modell-
jellegű együttműködési terveket tá-
mogat, amelyek célja az egy járáshoz
tartozó települések közötti kooperá-
ció kialakítása és megerősítése, a tár-
sadalmi felzárkózást elősegítő és
esélyegyenlőségi programok végre-
hajtásához kapcsolódó koordinációs
tevékenység megvalósításával. A pá-
lyázat nyitó konferenciáját július 15-
én tartották a Rákóczi-vár lovagter-
mében.

Arendezvényt Koncz Ferenc polgár-
mester nyitotta meg, aki elmondta, 
hogy gyönyörű városban élünk, ahol

dolgos, rendes emberek tevékenykednek, de
a jól fizető, helyben tartó munkahelyekben
hiányt szenvedünk, a rendszerváltás óta je-
lentősen csökkent az állások száma Szeren-
csen. A polgármester szerint napjaink leg-
főbb feladata elérni, hogy mindenkinek le-
gyen lehetősége elhelyezkedni a lakhelyén.
Dr. Árvay László, a projekt szakmai munka-
társa ismertette, hogy a helyi esélyegyenlő-
ségi programok végrehajtásához szükséges
járási szintű szolgáltatási és intézményi part-
nerség kialakításán, valamint együttműkö-
dési megállapodások kötésén túl olyan fel-
zárkózási kerekasztal létrehozása és működ-
tetése fog történni, amely áttekinti és össze-
hangolja a térség önkormányzatainak terve-
zett intézkedéseit és fejlesztéseit. A pályázat
2015. november 30-ai lezárultával egy olyan
járási szintű esélyteremtő programterv ké-
szül majd el, amely a feltárt problémák
komplex kezelésére tesz javaslatot.

Az esélyegyenlőség tükrében

Helyi termékeink – értékek és lehetőségek címmel rendez nemzetközi konferenciát a Dél-
Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség a VIII. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt. A Rá-
kóczi-vár lovagtermében, augusztus 22-én 10.30-kor kezdődő fórumon a szakemberek elő-
adásokat hallgathatnak meg a térségi LEADER-akciócsoport tevékenységéről, a szerencsi
csokoládé jelenéről és jövőjéről, a zempléni pálinkákról, valamint egyéb helyi termékekről.A VIII. Országos Csokoládéfesztivál első

napján, augusztus 22-én 9 órakor kezdődik
az I. Csoki Kupa rapid sakkverseny. A Sze-
rencs Város Sportegyesületének sakkszak-
osztálya által szervezett eseményre amatőr
és igazolt versenyzők jelentkezését is várják,
hogy összemérjék tudásukat a Rákóczi-vár
lovagtermében.

A Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal 2016. október 1-jei ha-
táridővel a vállalat kérésére visszavonta
a Tigáz Zrt. egyetemes gázszolgáltatási
engedélyét. A Tigáz ügyfeleit a Főgáz ve-
szi át – írja közleményében a Tigáz.

A MEKH visszavonta a Tigáz Zrt. egyete-
mes gázszolgáltatási engedélyét és a válla-
lat ügyfeleit a Főgáz veszi át. Az engedély
visszavonásának határideje 2016. október
1. Az átadás-átvételi folyamat időszakában
a Tigáz biztosítja a gázszolgáltatást és a fo-
lyamatos gázellátást ügyfelei részére.

A határozat közzétételét követően a Ti-
gáz és a Főgáz haladéktalanul megkezdi az
átadás-átvétel kapcsán az egyeztetést,
hogy biztosított legyen az ügyfelek zavar-
talan szolgáltató váltása, valamint az át-
adási határidő tarthatósága.

A Tigáz folyamatos tájékoztatást nyújt
fogyasztói részére, hogy tisztában legye-
nek a szolgáltatóváltás fogyasztókat érintő
részleteivel.

A Főgáz lesz 
az új szolgáltató

Vidékfejlesztési konferencia 
a csokoládéfesztiválon

A VIII. Országos Csokoládéfesztivál nyi-
tányaként idén is szervez sportnapot a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Szerencsi Tankerülete. A Kulcsár
Anita Sportcsarnokban augusztus 21-én,
reggel 8 órakor kezdődő esemény kere-
tében futóversenyen, fitnesz-, karate-,
birkózó-, ökölvívó- és egyéb bemutató-
kon vehetnek részt az érdeklődők
élsportolók közreműködésével.

A rendezvényen jelen lesz többek között
Bogár János világbajnok ultramaratonista
futó, Kiss Virág és Magosi Zsombor fitnesz-

bajnokok, Szabó Melinda fitneszvilágbajnok,
Repka Attila olimpiai bajnok és Deák Bárdos
Mihály világbajnoki ezüstérmes birkózók,
Szász Kitti freestyle-világbajnok, valamint
Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok. Lehe-
tőség lesz megtekinteni cserkész- és íjászbe-
mutatót, a Szerencsi Rendőrkapitányság
baleset- és bűnmegelőzési programjait, va-
lamint kispályás focitornákat a gimnázium
műfüves pályáján és a sportcsarnokban
egyaránt. A szervezők a népszerű ByThe-
Way együttes koncertjével kedveskednek a
látogatóknak.

Bajnokok melegítik be a várost

I. Csoki Kupa rapid
sakkverseny 

A VIII. Országos Csokoládé Fesztivál
idején, augusztus 23-án 9 órától rendezik
meg a Family Perfect Day – Tökéletes Csa-
ládi Nap elnevezésű programot. 

Az egész napos eseményen – melynek a
Kulcsár Anita Sportcsarnok ad otthont – el-
ismert szakemberek által vezényelt aerobic
és alakreform edzések, sport-, zumba- és
táncbemutatók várják az érdeklődőket. A
helyszínen tartják a Miss Alpok Adria Szép-
ségverseny megyei döntőjét is, ahol 16 órától
vonulnak fel Borsod-Abaúj-Zemplén lányai,
hogy kulturális műsorok kíséretében ver-
sengjenek az első helyezésért.

Egészségmegőrző 
családi nap és megyei

szépségverseny

A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság idén is megszervezi hagyományőrző vetélkedő-
jét a VIII. Országos Csokoládé Fesztivál második napján. A Rákóczi-vár kertjében
augusztus 23-án, 10 órakor kezdődő viadalon a lánglovagok korhű ruhákban, a rég-
múlt kocsi- és mozdonyfecskendőivel bizonyíthatják ügyességüket és rátermettsé-
güket. A rendezvényt veterán tűzoltóautók és technikák kiállítása is gazdagítja.

Hagyományőrző tűzoltóverseny
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Idén is tízezer forintos iskolakezdési támogatásban részesül-
nek a szerencsi lakhellyel rendelkező diákok. Az Erzsébet-utal-
ványok 2015. október 15-ég igényelhetők a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatalban.

Szerencs Város Önkormányzata rendelete alapján tanévkezdési
támogatás állapítható meg az általános iskolai, középfokú intéz-
ményben tanulmányokat folytató gyermek jogán annak a szülőnek,
vagy más törvényes képviselőnek, aki a rendelet hatályba lépését
megelőzően Szerencsen állandó lakcímmel rendelkezik. Tanévkez-
dési támogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagykorú, aki el-

ső felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat. A támogatás összege
10 000 Ft/tanuló, melyet Erzsébet-utalvány formájában kapnak a
jogosultak. A támogatás 2015. október 15-ig igényelhető a Szerencsi
Polgármesteri Hivatalban a kérelem kitöltésével és benyújtásával.
A kérelem beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal porta-
szolgálatánál vagy letölthető a www.szerencs.hu honlapról. A kére-
lemhez csatolni kell a szülő (kérelmező) és a gyermek lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány másolatát, valamint közép-, illetve felső-
oktatásban résztvevő esetében az oktatási intézmény által kiadott
tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának igazolását.

Iskolakezdési támogatás szerencsi diákoknak

Harmincegy vár teljes, vagy részle-
ges felújítása történik meg az elkövet-
kező években Magyarországon. A 25
milliárd forintos kormányzati prog-
ram része a szerencsi Rákóczi-vár
korszerűsítése is, amely a tervek sze-
rint a 2017-ben induló második ütem-
ben valósulhat meg – írja az MTI.

– Elfogadta a kormány a Nemzeti Várprog-
ramot, amelynek keretében országszerte 31
vár teljes vagy részleges felújítása történik
meg a következő években – jelentette be L.
Simon László, a Miniszterelnökség parla-
menti államtitkára Budapesten.

A 25 milliárd forint összköltségvetésű
program fő célja a tartósan állami tulajdonú
műemléki állomány fejlesztése, valamint a
természeti és kulturális örökség védelme.

– Azért is fontos ez a program, mert a ma-
gyar műemlékállomány olyan részéhez fo-
gunk hozzányúlni, amelynek felújításával,

funkciói újragondolásával kapcsolatos átfogó
program az elmúlt években nem létezett –
hangsúlyozta L. Simon László.

A program keretében 31 kulturális és ter-
mészeti örökségi helyszín újulhat meg, ezen
belül 17 helyszínen komplex fejlesztés való-
sul meg a 2015-2020 közötti időszakban.

Az uniós és állami forrásból finanszírozott
várprogram jövőre kezdődő, 4,5 milliárd fo-
rintos első ütemében a diósgyőri, az egri, a
kisvárdai és a sümegi vár fejlesztése valósul
meg. A 2017-ben induló, több mint 12 milli-

árd forintos második ütemben a szigetvári, a
gyulai, a cseszneki, a tatai és a visegrádi vár,
valamint a mosonmagyaróvári Óvári vár, a
dobai Somlói vár, a nagyvázsonyi Kinizsi-vár,
a szerencsi Rákóczi-vár, Csókakő vára és a
várpalotai Thury-vár újulhat meg, valamint
a helyreállított várgesztesi és simontornyai
vár korszerűsítését végzik el.

A tervek szerint 2017 végén, 2018 elején
induló, 8,5 milliárd forint költségvetésű har-
madik ütem keretében további 14 helyszí-
nen: Ónod, Sirok, Esztergom, Nógrád, Szigli-
get és Hollókő várainál, valamint a regéci
várnál, a sárospataki Rákóczi-várnál, a szög-
ligeti Szádvárnál, Drégelypalánkon Drégely
váránál, a kereki Fejérkő váránál, a sárvári
Nádasdy-várnál, a döbröntei Szarvaskő várá-
nál, továbbá Gyulakeszin Csobánc váránál
valósulnak meg állagmegóvási, rekonstruk-
ciós, illetve turisztikai fejlesztési munkála-
tok. Forrás: MTI

Elfogadta a kormány a Nemzeti Várprogramot

Nemzeti ünnepünkre, augusztus 20-ára
készül el a Magyarország címerében is látha-
tó hármas halom, kettős kereszt motívum a
prügyi körforgalmi csomópontban. A Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. a korábban
elvégzett alapozó földmunkák után kezdte el
építeni a Salamin Ferenc által tervezett léte-
sítményt, amelyre a közelmúltban felkerült

a fából gyártott kettős kereszt is.
Tóth István, a kivitelező városi cég ügyve-

zetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy ere-
detileg a Világörökségi Kapuzat mellé szeret-
ték volna elhelyezni a különleges objektu-
mot, de a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javas-
latára a jelenlegi helyére tették át az elkép-
zelést, amely megvalósulása után Szerencs is
beáll a körforgalmi látványossággal rendel-
kező települések sorába. Az igazgató azt is el-
mondta, hogy közel kétszázezer forint
anyagköltséget igényelt a beruházás, ezenkí-
vül mindent saját maga végez a kft. Tóth Ist-
ván hangsúlyozta, hogy az építmény által –
sokak vélekedésével ellentétben – nem ve-
szélyesebb, hanem biztonságosabb lett a
csomóponton való áthaladás, hiszen így a
forgalomban közlekedők kénytelenek még
óvatosabbnak lenni a területen.

Épül a látványos körforgó
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.

hat évvel ezelőtt újította fel az ondi úti ját-
szóteret. A több mint egymillió forintos be-
ruházás megvalósításához a szerencsi
Nyárutó Klub hétszázezer forintos pályáza-
ti támogatást nyert. A kivitelező cég 2009
szeptemberében elbontotta a területen
azokat a több évtizede létesített vas eszkö-
zöket, amelyek helyébe új, fából készült al-
kalmatosságokat telepítettek. Az egyik
ilyen játékszert, a Hörby névre keresztelt
kisautót rongálták meg a közelmúltban a
vandálok.

Rongálás a játszótéren



Szerencs Város Önkormányzata idén is megrendezi a térség legnagyobb gasztronó-
miai eseményét, az Országos Csokoládé Fesztivált. Az elmúlt évek sikerei után ez al-
kalommal is fantasztikus ízek, tartalmas kulturális programok várják a vendégeket.

Augusztus 21. (péntek)
KLIK Szerencsi Tankerület 

Sport- és Egészségnap

Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok
(az egyéb helyszínek az adott program mellett jelölve)
8 óra: Szerencsi Tankerület Csokoládékupa Kispályás

Labdarúgótorna a Bocskai István Katolikus Gim-
názium műfüves pályáján.

10 óra: Megnyitó a sportcsarnokban.
10.30 óra: Csokoládékör-futás a várkertben Bogár 

János világbajnok ultramaratonista futóval.
11 óra: Kiss Virág, Arnold Classic Europe győztes, Ma-

gosi Zsombor, Arnold Classic Europe 3. helyezett,
Szabó Melinda, IFBB fitneszvilágbajnok.

11.30 óra: Karatebemutató a várszínpadon – Varga
Csaba világbajnok karatemester.

12.10 óra: Birkózóbemutató – Repka Attila olimpiai baj-
nok és Deák Bárdos Mihály világbajnoki ezüst -
érmes birkózók.

13.30 óra: Amerikai futball.
14.30 óra: Szász Kitti freestyle világbajnok.
15 óra: Maklári Bosch Kötélugró Klub világbajnok csa-

pata.
15.30 óra: Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok bemu-

tató edzése.
16 óra: ByTheWay-koncert.
17 óra: Barátságos kispályás labdarúgó mérkőzés a

KLIK–Sportolók, polgármesterek csapatai kö-
zött.

Kísérőprogram: cserkész- és íjászbemutató, a Szerencsi
Rendőrkapitányság baleset- és bűnmegelőzési programjai.
További sportprogram: 16 órakor öregfiúk kispályás fo-
citorna (Rátka, Mezőzombor, Csobaj, Szerencs) a gimná-
zium műfüves pályáján, Szerencs Város Sportegyesüle-
tének labdarúgó-szakosztálya szervezésében.

A sportprogramok látogatása ingyenes.

Augusztus 21. (péntek)
Koncertnap

NAgySzíNpAd
16–17 óráig: Roxxon
18–19.30 óráig: Ocho Macho
21–22 óráig: Killer Surprise
22–23.30 óráig: Tankcsapda
00.30–02 óráig: Ivan and the Parazol

VárSzíNpAd
16.30–18 óráig: Kiss Forever Band
18.40–20 óráig: Hatás Alatt
20–21.30 óráig: Depresszió
23–24 óráig: Mary Popkids
00.30–01.30 óráig: Üzletembers

BáSTyASzíNpAd
17.30–18.30 óráig: Haelo
19–20 óráig: FatRockers
21–22 óráig: Szkítia
23.30–00.30 óráig: Sheepskin
01–02 óráig: Karambol

VIII. Országos 
Csokoládé Fesztivál

Szerencs, 2015. augusztus 21-23.

Az Országos Csokoládé Fesztivál hivatalos programja



Augusztus 22. (szombat)
9 óra: Zenés felvonulás a Rákóczi úton. Közreműköd-

nek: külföldi és hazai néptánccsoportok, mazso-
rettek, fúvósok.

10 óra: A VIII. Országos Csokoládé Fesztivál ünnepélyes
megnyitója a Nagyszínpadon. Köszöntő: Koncz
Ferenc polgármester. A rendezvényt meg-
nyitja: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, a rendezvény fővédnöke. 

10.30 óra: Helyi termékeink – értékek és lehetőségek
címmel nemzetközi szakmai konferencia a
Rákóczi-vár lovagtermében a Dél-Zempléni
Vidékfejlesztési Szövetség szervezésében.

NAgySzíNpAd
10.30 óra: Szerencsi gyermekek műsora (óvodások, a

Rákóczi és Bolyai iskola diákjai, Hajnal nép-
táncegyüttes)

12–13 óráig: Kis Kata
14–15.30 óráig: Örökség
16.30–18 óráig: Anna and the Barbies
19–20.30 óráig: Kowalsky meg a Vega
22–23.30 óráig: Quimby
00.30–02 óráig: Paddy and the Rats
VárSzíNpAd
10.30–12.30 óráig: Nemzetközi néptáncgála 
13.30–14.30 óráig: Zalatnay és a Reflex
15–16 óráig: Aradszky László
17–18 óráig: Hősök
18.30–19.40 óráig: Children of Distance
20.30–22 óráig: Mobilmánia
23.30–00.30 óráig: Wellhello
01–04 óráig: Retro disco: Dévényi Tibor, Kerozin
BáSTyASzíNpAd
12.30–13.30 óráig: The Griffins
14–14.40 óráig: Lost Heaven
14.40–15.30 óráig: Los Cusinos In Purple
16–17 óráig: Sabotage (Black Sabbath tribute)
18–19.20 óráig: AB/CD
20–21 óráig: Echonald
21–22 óráig: CSBK
23–24 óráig: Sky Fanatic
00.30–1.30 óráig: Chrome Rt.
gAlériASzíNpAd
13–13.30 óráig: Ficsor Ivett
14.30–15 óráig: 00 The Cheese
16–17 óráig: Dumaszínház: Csenki Attila
18–18.30 óráig: Kiss Zsolt
19.40–20.30 óráig: Classic

Augusztus 23. (vasárnap)
NAgySzíNpAd
13–15 óráig: Belmondo és a Fortissimo
15.20–16 óráig: MDC
16.40–17.50 óráig: The Biebers
19–20.30 óráig: Punnany Massif
21.30–23 óráig: Hooligans
23 óra: Tűzijáték

VárSzíNpAd
11–12 óráig: Erőember-bemutató
12–12.30 óráig: Karatebemutató
13.30–14.40 óráig: 100 Folk Celsius
16–17.10 óráig: Balkán Fanatik
18–19.10 óráig: Szabó Balázs Bandája
20–21.30 óráig: Vad Fruttik
BáSTyASzíNpAd
13–14 óráig: Dopping
15–16.30 óráig: Tóth Vera és Zolbert
17–18 óráig: Bohemian Betyars
18.30–19.40 óráig: Dalriada
20.30–21.30 óráig: Ranion
gAlériASzíNpAd
14.45–15.45 óráig: Kolompos
17.10–18 óráig: Hegyalja Folk
19.10–20 óráig: Ciráda

További programok 
szombaton és vasárnap:

− Csokoládébarlang: csokoládészobor kiállítás, csokoládéter-
mékek kóstolása, interaktív csokoládékészítés: Rákóczi-vár,
színházterem, Árkád, szombat és vasárnap 10–18 óráig.
− Csoki Kupa Rapid Sakkverseny: Rákóczi-vár, szombat 9 óra.
− Helyi termékeink – értékek és lehetőségek: a Dél-Zempléni
Vidékfejlesztési Szövetség nemzetközi konferenciája a Rákóc-
zi-vár lovagtermében, szombat 10.30 óra.
− Family Perfect Day - Tökéletes Családi Nap: fitnesz-, egész-
ség-, szépség- és divatfesztivál, kiállítás és vásár a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban, vasárnap 9–19 óráig.
− Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny és Megye Szé-
pe Verseny: Kulcsár Anita Sportcsarnok, szombat 18 órától.
− Hagyományőrző tűzoltóvetélkedő a várkertben, vasárnap
10 órától.
− Tűzoltókiállítás: Huszárvár utca, vasárnap; tűzoltóság bemu-
tatója a várkertben vasárnap 15.30 órától.
− Motorosbemutató: Bajcsy-Zsilinszky utca, vasárnap 15 óra.
− Városnéző kisvonat szombaton és vasárnap 10 órától.
− Látványkonyha, ökörsütés: várkert, vasárnap; 12 órától a
Szerencsi Népi Zenekar játszik. 
− Gasztronómiai különlegességek, kézműves termékek vásá-
ra: szombat és vasárnap.
− Csokoládé kalandpark, ugrálóvár, vidámpark: szombat és
vasárnap.

Belépőjegyárak
Pénteki koncertnapra: elővétel augusztus 19-ig 2000 Ft/fő; au-
gusztus 19-től 2500 Ft/fő. Gyerekjegy a koncertnapra 6–14
éves korig, csak a helyszínen váltható: 1500 Ft/fő. Kedvezmé-
nyes* napijegy szombatra 700 Ft/fő, vasárnapra 700 Ft/fő. Tel-
jes árú napijegy szombatra 1500 Ft/fő, vasárnapra 1500 Ft/fő.
Bérlet**: 5000 Ft.
* Kedvezményes jegy vásárlására jogosultak: 6-18 éves kor közöt-
tiek. ** A bérlet mindhárom napra, valamennyi programra érvé-
nyes, további kedvezmény nem vehető igénybe (pl. nyugdíjas
vagy diák, stb.)

Szerencsi lakcímkártya és személyi igazolvány felmu-
tatása esetén augusztus 22-én és 23-án a belépés díj-
talan (karszalag kötelező). 6 éves kor alatt a belépés
díjtalan – csak szülői kísérettel (karszalag a kisgyer-
mekeknek is kötelező).

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!
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Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Sertés karaj

Sertés comb

Sertés lapocka

Sertés tarja

Sertés oldalas dagadóval

Sertés karaj

Sertés comb

Sertés lapocka

Sertés tarja

Sertés oldalas dagadóval

1 199 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 199 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 099 Ft/kg

1 099 Ft/kg

Az akció 2015. augusztus 14-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

Az ár tartalmazza: az utazást, szállást,
félpanziós ellátást és az idegenvezetést.

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

Horvátország - PodgoraHorvátország - Podgora
Szerencs testvérvárosa

2015. szeptember 18-21. (4 nap, 3 éj)

Külön fizetendő: fakultatív kirándulások

és az utasbiztosítás.

(Mostar – Medjugorje, Dubrovnik, hajókirándulás)

Részvételi díj:

59 900 Ft/fő59 900 Ft/fő59 900 Ft/fő
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SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY

A Szerencsi Hírek 

következő száma:

2015. szeptember 4-én

jelenik meg.
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A Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társu-
lás által elnyert
„Eséllyel a jövőbe” –
Gyermekesély prog-
ram a szerencsi kis-
térségben című TÁ-
MOP-pályázat kereté-
ben szerveztek nyári
programot július 13-a
és 19-e között a Simai
Ifjúsági Tábor és Ven-
dégházban. A kistér-
ség hátrányos hely-
zetben élő fiataljait a
nemrég felújított létesítménybe közös játékok, versenyek, filmvetítés, gyalogtúra, kézműves
foglalkozás, kerékpáros ügyességi feladatok, tiszavasvári strandolás és prevenciós előadások
várták. Az elmúlt időszakban már több száz gyermek és felnőtt vette igénybe a Simai Ifjúsági
Tábor és Vendégház szolgáltatásait.

„Csodakert” épült a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola udvarán. Varga Gá-
bor pedagógus és 12 diákja szabadidejüket
feláldozva szépítették meg az épület környe-
zetét, s munkájuk nem csupán az intézmény
számára volt hasznos, hanem a közösségépí-
tésben is eredményes volt az együtt végzett
tevékenység. Kivilágítható bútorok, képző-
művészeti alkotások, ülő alkalmatosságok
teszik hangulatossá a területet. A „Csodaker-
tet” július 14-én avattak fel az alkotók.

Csodakert a református iskola udvarán

Szent István király 
és az új kenyér ünnepe

Szerencs Város Önkor-
mányzata és a Szerencsi
Művelődési Központ au-
gusztus 20-án államalapí-
tó Szent István király és
az új kenyér ünnepére
várja az érdeklődőket. Az
események sora délelőtt
fél 10-kor, szentmisével
kezdődik a Munkás Szent József római katolikus templomban, majd
16 órától rendezik meg a városi ünnepséget a Rákóczi-vár udvaros
palotaszárnyában, ahol beszédet mond Koncz Ferenc polgármester
és dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő. Ezt követően a törté-
nelmi egyházak szerencsi képviselői mondanak ökumenikus imát,
megszentelik az új kenyeret, majd a megemlékezők koszorúkat he-
lyeznek el Szent István emléktáblájánál a várudvaron. A programot
néptáncgála és táncház zárja, a Hajnali Néptáncegyüttes mellett olasz
és bolgár néptánccsoportok lépnek fel.

Technikai okok miatt júniusi számunkból
kimaradt az idén ballagó szerencsi óvodá-
sok névsora, amit az alábbiakban közlünk.

Napsugár óvoda: Balázs Norbert, Bo-
reczky Gergő, Csepely Hunor, Csömör-La-
katos Zoltán, Erdélyi Zoé, Gergely Botond,
Gergely Csanád, Gergely Krisztián, Gulyás
Martina, Halász Bence, Herman Jázmin,
Horváth Balázs, Huszin Mercédesz, Jakab
Gergő, Juhász Janka, Katlan Dóra Anikó,
Kék Levente, Király Keve, Koscsó Dániel,
Köllő Csenge, Kőrösi Patrik, Krappai Áron,
Lapis Hanna, Lefler Máté, Lucskai Dóra, Lu-
kács Léna, Majoros Máté, Oláh Lea, Osvay
Gréta, Pásztor Patrik, Stahovics Bence,
Szántó Máté, Tiszavári Balázs, Trikó Lili,
Váczi Péter, Varga Jázmin.

Gyárkerti óvoda: Beregi Luca, Birk Ba-
lázs Attila, Bodó Tamás László, Bukta Bian-
ka, Czimbalmos Máté, Dávid Péter, Dezső
Fanni, Dóka Szilárd, Dusek Laura, Galgóczi
Alíz, Horváth Angyal Panna, Jakab Sándor,
Kádár Orsolya, Komjáthy Sára, Kosárkó Lo-
ránd, Lakatos Letícia Anna, Lakatos Milán,
Lenke Regina Szabina, Mészáros Attila, Muhi
Csaba István, Nagy Veronika, Panyik Leven-
te, Papp Csenge Kinga, Réti János, Sánta Gré-
ta, Sinka Laura, Smál Szabolcs, Sorosánczki
Sára Csenge, Takács Margaréta, Tamás Fru-
zsina, Vadas Marcell, Varsányi Anna.

Ondi óvoda: Nagy Noémi, Poczkodi Zol-
tán, Szabó Lili.

Nyári táborozás Simán Szeptembertől
az iskolapadban

anyakönyvi hírek: 2015. június
Születtek: Kertész Anasztázia Laura, Kadet Andrej, Va-
dászi Dominik Jenő, Soltész Kende, Barta Hanna Boglár-
ka, Szabó Zoárd, Tóth Anna, Lakatos Gréta Julianna, Bon-
csér Bálint László, Jakab Ábel Bálint, Bűdi Gábor, Auer Le-
vente Zalán.
Házasságot kötöttek: Vályi László – Trembeczki Orsolya
Éva, Kocsis József – Sipos Marianna, Glonczi József – Vi-
lágosi Tímea, Mihalik Zoltán – Kurek Nikolett, Bártfai Sza-
bolcs – Bori Barbara.
Elhunytak: Szabó Tiborné (76 év), Novotnik János
(65év), Éliás Jánosné (79 év), Bodnár Ferenc (57 év), Sza-
bó Andrásné (76 év), Nagy Gyula (84 év), Luboczki István
(62 év), Muzbek Ferenc (85 év), Sütő Lajos (84 év), Cser-
vák Ferencné (93 év), Bódi János (92 év), Vaskó Ferenc
Béláné (83 év), Kaczur József (73 év), Márkus László Ist-
ván (92 év), Szabó-Pásztor Ágnes (38 év), Szontágh Emil
(85 év), Pacsuta Ferencné (63 év), Zselenkó Barnabásné
(83 év), Bodnár Istvánné (71 év), Novák Barnabás (63
év), Nagy Bertalan (80 év), Kovács Lászó (58 év), Kovács
József (64 év), Béres Gáborné (65 év), Emődi János (57
év), Rozsos Benjamin (75 év), Hermann Károlyné (85 év),
Orosz Lajos (89 év).



Tavasz óta új felállásban koncertezik a nép-
zenét a populáris műfajjal ötvöző Ciráda. A vá-
rosunkban működő együttesbe Juhász Attila
gitáros és Takács Orsolya hegedűs mellé új
hangszeresek csatlakoztak: Képli Anita Korné-
lia furulyán, illetve kavalon játszik, a dobok
mögé pedig Kovács Georgina ült be. A csapat
élén is változás történt: az énekesi és frontem-
beri teendőket az év eleje óta Takács Éva látja
el. A Szegeden élő népdalénekessel az egyik
szerencsi fellépésük után beszélgettem.

– Mikor kezdett érdeklődni a zene és a nép-

dalok iránt?

– Már kiskoromban is szerettem énekelni,
mindenféle stílusban megtaláltam a kedvem-
re valót. A népdalok világába diákként csöp-
pentem bele, amikor Szegeden, a Fő Fasori
Általános Iskolában Borbély Melinda csík-
szeredai tanárnő 12 éves koromban szárnyai
alá vett. Ekkor kezdődött el csodálatos nép-
zenei utazásom.

– Meséljen a karrierjéről! 

– Eddigi pályám során a legkülönbözőbb
helyszíneken és eseményeken, több százszor

mutathattam be a magyar népdal szépségét
itthon és a határokon túl egyaránt. Számta-
lan alkalommal felléptem a Szeged Tánc-
együttes előadásain, többször adtam önálló
koncertet a Verőcén megrendezett „Erdély-
ország az én hazám” világtalálkozón. Számos
elismerésben részesültem az évek során:
2003-ban megkaptam a Szegedi Közéleti Ká-
véház ezüst emlékgyűrűjét, 2005-ben a Ma-
gyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együt-
tesek Szövetsége Aranypáva-díjjal jutalma-
zott, 2009-ben pedig „a magyar népdalkincs
népszerűsítéséért” elnyertem a Magyar Kul-
túra Apródja címet. 2010-ben előadómű-
vészként, 2012-ben népi énekesként diplo-
máztam a Zeneakadémián, idén pedig citera
és tekerőlant tanári szakon végeztem. Az
egyetemen eltöltött évek megerősítettek ab-
ban, hogy a népdal tanításával kell foglalkoz-
nom, s az a célom, hogy minél többen meg-
ismerjék és énekeljék a magyarság eme kin-
cseit. Ez idáig három lemezem jelent meg,
mindegyik egyházi népénekeket tartalmaz.

– Hogyan került a Cirádába?

– Januárban a zenekarvezető, Juhász Attila
küldött nekem egy levelet, melyben megkér-
dezte, hogy volna-e kedvem csatlakozni az
együtteséhez. Korábbról már ismertem a ze-
néjüket, nagyjából tisztában voltam a mun-
kásságukkal, és nagyon tetszett, amit csinál-
nak, így örömmel fogadtam a felkérést.

– Hogy érzi magát a zenekarban?

– Bár régóta szerepelek színpadon, újdon-
ság számomra, hogy frontember lehetek egy
könnyűzenei együttes élén, hiszen ez telje-

sen más megközelítést igényel, mint a népi
stílus. Kicsit izgultam az elején, vajon menni
fog-e nekem ez a műfaj, de hamar kiderült,
hogy jól döntöttem, mert nagyszerűen ér-
zem magam ebben a közegben. Kiváló zené-
szekkel és egyben remek emberekkel hozott
össze a sors, szeretek ide járni, tetszik ez a
vidék és maga Szerencs is.

Rudolf Péter
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A közelmúltban dr.
Pápay Ádám került a
Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és
Egészségügyi Intézet
kardiológiai szakren-
delésének élére. A 40
éves szakmai múlttal
rendelkező főorvos
1975 óta dolgozik a B.-A.-Z. Megyei Kórház-
ban, ahol dr. Földvári Gyula vezetése alatt
indult el a pályán. A belgyógyász és kardio-
lógus szakképesítéssel rendelkező specia-
lista számos előadást tartott, több cikk szer-
zője, a megyében elsőként kezdett szívult-
rahang-, majd szívizom-izotópvizsgálatokat
végezni. Egy betegség kapcsán hatvan éves
korában nyugdíjba vonult, de továbbra is
gyakorolja hivatását a munkahelyén, és jú-
nius 1-je óta már Szerencsen is rendel pén-
tekenként 11.30 és 14.30 között. R. P.

Ötödik alkalommal rendezte meg
nyári közösségi programját Szerencs
Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata. A családias hangulatú ese-
mény helyszíneként az ondi Árpád-
hegyi Horgásztót választották a szer-
vezők.

Az V. Szerencsi Német Közösségi és
Családi nap – Regionális Sváb Találko-
zó ünnepélyes megnyitóján Árvay At-

tila a szerencsi közösség elnöke köszöntötte
a meghívott vendégeket, s emlékezett vissza
az elmúlt egy esztendő legfontosabb esemé-
nyeire. Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma főosztályvezető-helyettese be-
szédében Goethe szavait idézte: „a gyerme -
keknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és
szárnyakat.” – Szerencs és a környéken lévő
német nemzetiségi önkormányzatok komoly
gyökerekkel rendelkeznek és szárnyakat is
adnak a fiataloknak, hiszen például Szeren-

csen már német nemzetiségi óvodai
csoportot is működik – fogalmazott Tir-
csi Richárd, aki kiemelte, hogy Magyar-
ország Kormánya támogatja ezeket a
törekvéseket, hiszen az elmúlt három
évben duplájára emelkedett hazánkban
a nemzetiségeknek juttatott támogatás.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester örö-
mének adott hangot, miszerint van egy
olyan közösség Szerencsen, amely
ápolja a sváb hagyományokat, ugyan-
akkor ugyanúgy élnek, gondolkodnak,
mint mindenki más ebben az ország-
ban.

A Szerencs Város Német Nemzetiségi Kö-
zösségéért díjat posztumusz Braun István-
nénak ítélte oda a közösség, melyet Árvay At-
tila elnök adott át a néhai elnökhelyettes csa-
ládtagjainak.

Az ünnepélyes megnyitó után hagyomá-
nyos sváb műsorszámok szórakoztatták a

vendégeket. A Szerencs Német Nemzetiségi
Közösségéért Alapítvány és Szerencs Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának kö-
zös programján felléptek többek között a
szerencsi német nemzetiségi óvodai csoport
gyermekei, és a rátkai Schwarzwald Hagyo-
mányőrző Egyesület fiataljai is. M. Z.

Ápolják a sváb hagyományokat

Takács Éva, a Ciráda új énekese

Új főorvos vezeti
a kardiológiát
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Kiváló eredmények a XXV. Zemplén Kupán

Eredményesen zárult a 2014/2015-
ös évad Szerencs Város Sportegyesü-
letének kosárlabda szakosztálya szá-
mára. A szezon elején hat utánpótlás-
együttest indítottak, amelyből négy
kiválóan szerepelt, és a felnőtt csapat
teljesítménye is felfelé ível. Az idény-
ről és a szakág jelenlegi helyzetéről
Gulyás László edző (fotónkon) szá-
molt be a Szerencsi Híreknek.

– Néhány éve már alapvetően utánpótlás-
nevelő szakosztályként működünk, és ebből
a szempontból sikeres évadot tudhatunk
magunk mögött. Az utóbbi időszakban ver-
senyeztetett felnövekvő korosztályok egyre
eredményesebbek: a legkisebbek egészen

országos döntőig jutot-
tak el, ahol a 13. helyet
szerezték meg, a fölöt-
tük lévő gyerekek a ré-
gió egyik élcsapatát al-
kotják, a kenguruk ha-
zánk legjobbjai közé
tartoznak, a serdülők-
nél pedig komoly reno-

mé, hogy a rájátszási szakaszban sikerült be-
jutniuk a legjobb 32 közé, ott is győzelmeket
aratva – mondja Gulyás László. A szakember
hozzátette, hogy két-három esztendeje foly-
tatják azt a gyakorlatot, miszerint a felnőtt
együttest kiegészítik a legtehetségesebb ifjú
játékosokkal, és bár örömteli, hogy rendsze-

resen kerülnek elő ilyen fiatal reménységek,
jobb lenne, ha ez a csapat teljes egészében
felnőtteket mozgatna. Az edző szerint to-
vábbra is fontos az utánpótlás-nevelés, és
természetesen szeretnének minél jobb ered-
ményeket elérni valamennyi korosztályban,
ami által támogatásokhoz is juthatnának. –
Szélesítenünk kell az emberbázisunkat, mert
amellett hogy kicsi a város, gyakorlatilag
csak a Rákóczi iskolára támaszkodhatunk, a
többi intézményből kevesen járnak hozzánk.
Minden gyereket szeretnénk megszólítani,
hogy minél több tehetséget fedezhessünk fel
ebben a sportágban – fogalmazott Gulyás
László.

R. P.

Huszonötödik alkalommal rendez-
ték meg a Zemplén Kupa Nemzetközi
Sakkversenyt, melynek 2015. július
30. és augusztus 2-a között Szerencs
volt a házigazdája. A helyi sportegye-
sület sakkszakosztálya által szerve-
zett eseményen hazánkból, Ukrajná-
ból Szlovákiából és Romániából több
mint 130 nevező ült asztalhoz.

Ahét fordulós svájci rendszerben meg-
rendezett kupa résztvevői három 
csoportban, négy napon át mérkőz-

tek a legjobbnak járó címért. A Szerencs VSE
színeit kilenc versenyző képviselte, az ünne-
pélyes eredményhirdetést augusztus 2-án
rendezték meg az esemény helyszínéül szol-
gáló Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester beszédében
úgy fogalmazott: nem véletlen, hogy több éve
Szerencs ad otthont ennek a nemzetközi
sakkversenynek. Mindez mutatja, hogy az itt
élő sakkozóknak, a jó értelembe vett lokál-
patriótáknak ez az ügy fontos. A városvezető
a résztvevőkhöz szólva megjegyezte: min-
denki nyert, aki elindult ezen a versenyen, és
életéből négy napot a sakknak szentelt.

Az eredményeket Balogh Imre, a Szerencs
VSE sakkszakosztályának vezetője és Kristóf
Péter főbíró ismertették, a helyezetteknek dr.
Egeli Zsolt alpolgármester gratulált. A ver-
seny legidősebb játékosának járó díjat az
1934-es születésű Tóth Ferenc vette át, leg-
fiatalabb résztvevőt illető kitűzőt a nyolc esz-
tendős szerencsi Tóth Tímea kapta. Az „A”
csoport győztese, és egyben a XXV. Zemplén
Kupa bajnoka Gál József István, a Hajdúbö-
szörményi Se versenyzője lett, a „C” csoport
legjobbjának járó elismerést a szerencsi Tóth
Zoltán érdemelte ki.

„C” csoport eredményei: 1. Tóth
Zoltán (Szerencs VSE), 2. Komjáthi
Mátyás (Edelényi VSE), 3. Mokri Mar-
tin (Szerencs VSE), 4. Szabó Melinda
Jázmin (Edelényi VSE), 5. Sárai Gergő
(Szerencs VSE), 6. Vollopich Marcell
(Edelényi VSE).

„B” csoport eredményei: 1. Len-
gyel László (Tiszavasvári SE), 2. Inges
Zénó (Újszászi VVSE), 3. Pozsonyi Ist-
ván (Piremon SE, Nyíregyháza).

A „B” csoport legjobb FIDE Élő-pont
nélküli versenyzőjének járó különdíjat
Belinszky Sándor vette át, a Szerencs VSE
legjobbja pedig Tóth Levente lett. 

„A” csoport eredményei: 1. Gál József Ist-
ván (Hajdúböszörményi SE), 2. Tiba Vladys-

lav (nyíregyházi Sakkiskola), 3. Halák Miklós
(Budapest, Hóbagoly SE). A Szerencs VSE szí-
neiben induló Medvegyné Balogh Emese az
„A” csoport ötödik helyén végzett. M. Z.

Sikeres évadot zártak a kosarasok

Bronzérmes a szerencsi sakkcsapat
Első alkalommal

lett bronzérmes a
megyei első osztály-
ban Szerencs Város
Sportegyesületének
sakkcsapata. A sikert
az Árpád-hegyi hor-
gásztónál, családias
légkörben ünnepel-
ték a szakosztály
tagjai, a július 4-ei
programon Koncz
Ferenc polgármester

és Nyiri Tibor alpolgármester nyújtotta át a sportolóknak a dobogós harmadik helyért járó
érmeket. A csapat tagjai: dr. Barva Attila, Ág Norbert, Tóth Levente, Medvegyné Balogh Eme-
se, Oleár László, Szalay Balázs, Balogh László, Gurály László, ifj. Balogh Imre, Újházi Dávid,
Balogh Imre, Jakab János, dr. Belinszky Sándor, Cseppely János, Samók Csaba, dr. Csider An-
dor, Gál László, Deák Tamás, Tóth Adrián, Döme Aladár, Tóth Zoltán.
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Súlyemelő-növendékek vették birtokba a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepet július 6-a és 12-e között. A fiatalok a
Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program keretében, Fekete
Diána és Morvai Zoltán vezetésével táboroztak Szerencsen.
A budapesti, ózdi, kazincbarcikai, tiszaújvárosi és helyi gyer-
mekekből álló 9–15 éves korosztályú csapat a napi két edzés
mellett városnézésen és egyéb kikapcsolódást szolgáló prog-
ramokon is részt vett.

Aranyérmes asztaliteniszezők

Táboroztak az ifjú 
súlyemelők

Második alkalommal
lett bajnok az NB III Észak-
keleti csoportjában ver-
senyző Szerencs Város
Sportegyesületének aszta-
litenisz szakosztálya. A
bajnokságban szereplő hat
játékos már az NB II-re ké-
szül. Őket köszöntötte júli-
us 1-én Koncz Ferenc pol-
gármester, aki gratulált a
játékosoknak és átadta az
aranyérmeket Köllő And-
rásnak, ifj. Csorba István-

nak és Stadler Tamásnak. Török Gábor, Makranczi László és Korály Csaba munkahelyi elfog-
laltság miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Tizedik alkalommal rendezték meg Óz-
don a Suzuki Kupa súlyemelő versenyt,
ahol kiválóan szerepeltek Szerencs Város
Sportegyesületének fiataljai, akik hat
arany és négy ezüstéremmel tértek haza a
megmérettetésről. A 2015. július 18-án
Ózdon megrendezett súlyemelő versenyen
elért szerencsi eredmények:

Lány, 48 kg-os súlycsoport: 1. Szepesi
Györgyi, aki 90 ponttal megkapta a legjobb
leány versenyzőnek járó különdíjat.

Fiú, 45 kg-os súlycsoport: 1. Takács Má-
té 90 pont; 2. Kapuvári Dominik 85 pont.

Serdülő, 50 kg-os súlycsoport: 2. Csip-
kés István 83 kg-os összteljesítmény.

Serdülő, 69 kg-os súlycsoport: 1. Ko-
necsni Róbert 175 kg-os összteljesítmény.

Ifjúsági, 77 kg-os súlycsoport: 1. Nagy
Tamás 135 kg-os összteljesítmény.

Ifjúsági, 85 kg-os súlycsoport: 1. Vasas
Péter 212 kg-os összteljesítmény. 

Ifjúsági, 94 kg-os súlycsoport: 1. Bá-
rány Gergő 215 kg-os összteljesítmény.

Felnőtt, 77 kg-os súlycsoport: 2. Bar-
na László 177 kg-os összteljesítmény.

Felnőtt, 85 kg-os súlycsoport: 2. Lip-
kovics József 167 kg-os összteljesítmény.

Hat arany és
négy ezüstérem

Labdarúgás: 
első forduló 

Tokajban

Átúszták a Balatont
Szerencs Város Sportegyesületének úszószakosztálya is képviseltette magát az idei, immár

33. alkalommal megrendezett Balaton-átúszáson. A képen is látható Fige Balázs, Fige Bálint,
Fige Bertalan, Juhász Jázmin, Kiss Viktória, Laczkó Balázs, Rábai Bence, Rábainé Végh Anett,
Szemán Balázs, Szemán Gábor, id. Szemán Gábor, Török Balázs és Váczi Kira július 4-én Rév-
fülöpnél merültek a vízbe, majd 5200 méter megtétele után Balatonboglárnál értek partot.

Megkezdik szereplésüket a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei labdarúgó baj-
nokság első osztályában a Szerencs
VSE futball csapatai. Felnőtt együtte-
sünk augusztus 16-án 17 órától a rivá-
lis Tokaj csapatával játssza első mér-
kőzését, az U19-es fiatalok találkozója
15 órától kezdődik a Tisza-parti város-
ban. Hajrá Szerencs!
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Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (12-13)
Szerencs központjában teher-
mentes ház eladó: szoba, konyha,
fürdőszoba, gázkonvektoros, kü-
lönálló kémény is van. Érd.:
20/918-0381. (12-13)
Bekecsen 85 m2-es, jól karbantar-
tott családi ház eladó. Bolt, posta,
rendelő, iskola, óvoda, buszmegál-
ló a közelben. Érd.: 30/8363-302.
(12-13)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú
ház, valamint ugyanitt 600 m2-es
külön bejáratú építési telek eladó.
Érd.: 20/348-9548. (12-19)
Szerencs, Gyár út 3. 1/3. szám
alatti, első emeleti, 39 m2-es lakás
eladó. Érd.: 20/586-5223. (12-14)
Szerencsen a Kárpát utcában
(csendes utca) eladó kétszobás, 55
m2-es, kertes családi ház, vegyes
tüzelésű, központi fűtéssel, garázs-
nak mellékhelyiséggel, ipari áram-
mal. Lakás csere is érdekel. Hívjon,
megegyezünk. Érd.: 30/412-5886.
(12-13)
Szerencsen a Dózsa Gy. utcában
513 m2-es építési telek eladó kis
házzal, víz, villany a telken belül.
Érd.: 70/3633124. (12-13)
Családi házra cserélnénk Bekecs
vagy Szerencs területén – értéke-
gyeztetéssel – 2 szobás, felújított,
földszinti lakásunkat. Műanyag aj-
tó + ablakok, belülről leszigetelt
szobák, gázfűtés, klíma). Érd.:
20/542-0861. (12-17)
Szerencsen a Bocskai út elején
társasházi lakásban 40 m2-es, első
emeleti lakás eladó. A lakás szoba-
konyha-fürdőszobás, rezsije keve-
sebb mint 20 000 Ft. Közös költ-
ség: 7 200 Ft. Ára: 5,8 M Ft. Érd.:
47/363-157. (12)
Szerencs, Vörösmarty út 25. szám
alatt, összkomfortos családi ház el-
adó, ugyanitt 2 db komplett szoba-
bútor eladó. Érd.: 70/515-7969.
(12)
Szerencs, Kossuth út 16. szám
alatti, régi típusú családi ház, kis
kerttel, udvarral eladó. Érd.:
47/363-452. (12)
Szerencs városközpontjában (Kos-
suth út 19/A) 61 m2-es magasföld-
szinti lakás azonnali beköltözéssel,
áron alul eladó. Irányár: 5 500 000
Ft (az ár alkuképes). Érd.: 30/331-
9467. (12-14)

Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs la-
kásnak, nagycsaládosoknak, akár
vállalkozásra is alkalmas. Rende-
zett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti, miskolci, szerencsi ki-
sebb lakáscsere is érdekel érték-
különbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (12-16)

VEGYESVEGYES
Kőműves munkát vállalok Szeren-
csen és környékén (burkolás, beto-
nozás, vakolás, glettelés, stb.). Precíz
munka! Tel.: 20/425-9136, e-mail:
gabojozs@freemail.hu. (12-13)
Bontott cserépkályha beépítéssel is
eladó. Érd.: 20/573-5528. (12)
Esküvőre nagyon szép gyűrűpár-
nák széles választékban eladók Sze-
rencsen. Sziromszóró kosárkát kü-
lön adok hozzá. Érd.: 20/4464-662.
(12-13)
Bútorkárpit és szőnyegtisztítás Sze-
rencsen és körzetében. Ingyenes ki-
szállás! Érd.: 20/539-4990. (12-13)
Költözés miatt eladó: rekamié,
szekrények, szőnyegek, asztalok,
székek, cipős szekrény, bicikli, gáz-
tűzhely, gázpalack, gázkonvektor,
gázkályha, mosógép, centrifuga, ter-
ménydaráló, mérleg, ágynemű és
sok apróság. Érd.: 30/8363-302.
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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

2015. augusztus 14.

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

LakosságiLakossági

apróhirdetés

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük azoknak, akik

Oravecz László
temetésén részt vettek 

és fájdalmunkban osztoztak. 
A Gyászoló család

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
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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

NYÁRI AKCIÓ!NYÁRI 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!
Akciónk visszavonásig érvényes.

2015. augusztus 14.

Szeptembertől 
megújult formában 

jelentkezik a

Szerencsi Hírek. 

Keresse 
a postaládában!




